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Významná švédská stoupenkyně Rousseauových pedagogických idejí Ellen 
Key (1849–1926) na konci 19. století prohlásila, že nadcházející epocha bude tzv. 
„stoletím dítěte“, tedy obdobím, kdy ve středu pozornosti bude dítě a jeho po-
třeby. Tato domněnka byla správná a jejím potvrzením se stal mimo jiné vznik 
a vývoj naturalisticky orientovaných pedagogických hnutí, jako jsou: antipedago-
gika, černá pedagogika nebo též bezstresová výchova. Pedagogické vědy se tedy 
jednoznačně stavěly na stranu dítěte a zdůrazňovaly jeho nezcizitelné právo na 
respekt, šťastné dětství a vzdělávání přizpůsobené jeho schopnostem a možnos-
tem (Wołoszyn, 2003, s. 171). Nicméně vlivem demografi ckých proměn si již od 
2. poloviny 20. století odborná veřejnost začala všímat seniorů jako další per-
spektivní skupiny v rámci vzdělávání a výchovy či široce chápané podpory osob-
nostního rozvoje. Vzhledem k tomu, že je v pedagogice a andragogice v poslední 
době v této oblasti čím dál patrnější vzestupná tendence, je zcela opodstatněná 
hypotéza, že v 21. století budou humanistické vědy klást čím dál větší důraz na 
kognitivní, sociální a rozvojové potřeby nejstarší části obyvatelstva. Intenzifi kace 
jevu známého jako tzv. stárnutí společnosti potvrzuje, že nadcházející léta jsou 
začátkem období „století seniorů”. Následkem této skutečnosti je stále naléhavější 
potřeba přijímat obtížné výzvy, související s vhodnou přípravou stárnoucích spo-
lečností na změnu stávajících společenských struktur na mikro- a makrosociální 
úrovni každodenního života (Trafi ałek, 2007, s. 269).

Výše popisované trendy demografi ckých změn doprovází intenzivní vývoj 
informačních technologií. Dnešní informatizovaná realita staví každého jednot-
livce do velmi komplikované pozice, protože vyžaduje implementaci změn v té-
měř všech zjevných a skrytých sférách života. Výrobky IT průmyslu, jež ještě před 
několika lety byly používané jen sporadicky, jsou dnes běžně využívané širokými 
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vrstvami společnosti, a to jak na poli profesním, tak i soukromém. Vznik nového 
druhu sociálního uspořádání, jakým je informační společnost, se přímo odráží 
v každodenním fungování osob ve věku pozdní dospělosti, tedy i ve vzdělávání.

Vlivem těchto celospolečenských procesů vyvstávají mnohé otázky související 
se vzděláváním seniorů v oblasti nových médií jako základního nástroje spoluvy-
tváření síťové společnosti. Na základě těchto institucionálně-edukačních kontex-
tů se autor pokusil podrobně analyzovat soubor faktorů determinujících procesy 
učení se a vyučování nejstarší části společnosti v prostředí počítačových oddílů 
tzv. univerzit třetího věku (U3V) v České republice a Polsku. Hlavním účelem stati 
bylo tedy vytvoření meritorní koncepce vzdělávání seniorů v oblasti nových mé-
dií. Autor chtěl nejen poukázat na teoretická východiska, ale zároveň přispět k vy-
pracování odborné didaktiky, tedy podrobných metod vzdělávání seniorů na U3V.

Komplexní charakteristika vzdělávání seniorů v oblasti informačních techno-
logií vyžaduje zohlednění čtyř elementárních proměnných, jež spolutvoří edu-
kační prostředí. V první kapitole autor rozebírá rozsáhlé celospolečenské změny, 
mj. ve sféře vzdělávání, tedy prosazování paradigmatu celoživotního vzdělávání 
(ang. life-long learning) v kontextu demografi ckých jevů a přeorientování obec-
ného vnímání edukace lidí v období „podzimu života”, k nimž došlo v průběhu 
posledních několika desítek let. Dále se autor věnuje komplikované transformaci 
analogové reality do podoby informační společnosti, která se promítá i do fungo-
vání jednotlivých institucí, jež se zabývají vzděláváním dospělých. Třetí kapitola 
pojednává o aktuálních teoriích v oboru andragogiky a gerontologie, jež podmi-
ňují efektivitu vyučovacího procesu v reáliích polských a českých U3V. Závěrečná 
část popisuje soubor pedeutologických determinant, jež doplňují mnohadimenzi-
onální perspektivu vzdělávání osob ve věku pozdní dospělosti v oblasti informač-
ních technologií. Autor se zde mimo jiné zmiňuje o kompetencích a profesních 
kvalifi kacích vzdělavatelů na U3V, jejich funkcích a rolích či specifi ckých znacích 
geragogické činnosti. 

Formulování teoretických východisek a praktických řešení v oblasti vzdělávání 
seniorů je relativně novým směrem v andragogice, či v šíře chápaných vědách 
o výchově a vzdělávání dospělého člověka (Čornaničová, 2005, s. 145). Důvodem 
byla především změna statusu těchto vědních oborů, související s přizpůsobová-
ním didaktických podmínek kulturním a technickým změnám, čímž se vzdělá-
vání dospělých mnohem více přibližuje praxi (srv. Malewski, 2000, s. 13). Před 
andragogikou a sociální gerontologií (či spíše geragogikou) nyní tedy vyvstávají 
nové výzvy, jež mj. zahrnují navržení takového systému profesní přípravy odbor-
níků, který umožní efektivní vzdělávání stárnoucí společnosti. Tato skutečnost se 
odráží i ve způsobu vzdělávání geragogů-specialistů na realizaci kurzů v oblasti 
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nových médií. Geragogika, jako vědní obor orientovaný na učební praxi, bude 
navíc muset najít cestu jak řešit či předcházet krizovým situacím vzniklým vlivem 
ohromujícího rozmachu civilizačního pokroku. Tento úkol bude nesmírně obtíž-
ně realizovatelný (srv. Stachowiak, 2012, s. 137) již jen kvůli rychlosti sociálně-
-technologických proměn.

B. Śliwerski poukazuje na zajímavou skutečnost, a sice že současná plurali-
ta teoretických konceptů zaměřených na roli učitele ve vzdělávacím procesu má 
i jistá negativa. Vzdělavatel se musí neustále rozhodovat, jaký způsob práce bude 
v dané situaci nejvhodnější, a pak z nabídky „hypermarketu didaktických řešení” 
zvolit optimální nástroje. Vzdělavatel může jako spotřebitel teoretických konceptů 
využívat jen nejpopulárnější a nejvíc propagované prostředky nebo pokračovat 
v těchto metaforických „nákupech“ dál a aplikovat méně frekventovaná řešení, 
dostupná u lokálních dodavatelů, jež umožňují vnímání procesu vzdělávání seni-
orů z mnoha různých hledisek (srv. Śliwerski, 2011, s. 69–71). Tato práce vznikala 
v duchu eklektismu a po stránce obsahové spojuje řadu mikroteorií a vědomostí 
z různých pedagogických subdisciplín, zejména v oboru andragogiky a sociální 
gerontologie. Tato skutečnost v hlavní míře vyplývá z multidisciplinárního cha-
rakteru vzdělávání seniorů v oblasti nových technologií. Podrobné metodické po-
stupy tedy vychází i z demografi ckých, sociologických, gerontologických hledisek 
a poznatků z vývojové psychologie či mediální pedagogiky.

Metodika vyučování seniorů tvoří neodmyslitelný prvek andragogiky a soci-
ální gerontologie a zahrnuje dílčí konceptuální modely interdisciplinární povahy.
M. Beneš podotýká (2008, s. 34), že řešení praktických problémů, tedy v daném přípa-
dě analýza specifi k vzdělávání seniorů v oblasti nových médií, nelze dosáhnout cestou 
jednoduchého aplikování východisek jen jednoho vědního oboru. Mnohadimenzi-
onální problémy vyžadují navržení vhodných prostředků, zahrnujících poznatky 
z oblasti humanitních, sociálních a technických věd. Andragogové navíc zdůrazňují, 
že v současné etapě vývoje této disciplíny můžeme jen obtížně striktně rozlišovat te-
orii a praxi učení. Každá vědní teorie (v této práci jsou to různé koncepty vyučování 
a učení se seniorů a institucionálně-sociální podmínky vzdělávacího procesu) vzniká 
totiž na základě praxe a je s ní nerozlučně spjatá (Malewski, 1998, s. 146).

Autor práce vychází i z vlastní didaktické praxe a několikaletých zkušeností, 
mimo jiné na U3V v Těšíně, jakož i na dalších polských podobných střediscích si-
tuovaných ve slezském (Żywiec, Jastrzębie Zdrój) a malopolském kraji (Osvětim). 
Popudem k provedení podrobného výzkumu, zaměřeného na vzdělávání seniorů 
v oblasti nových médií, byl nejen současný stav vědeckého poznání, ale i nutnost 
řešit praktické problémy, s nimiž autor přišel do styku v průběhu vedení kurzů na 
U3V. Jelikož odborné publikace neposkytují dostatečnou (jak po stránce kvantita-
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tivní, tak i kvalitativní) míru informací, které by umožňovaly přípravu a efektivní 
realizaci didaktických procesů, uchýlil se autor k samostatné přípravě programů 
výuky. Zároveň se věnoval i podrobnému zkoumání otázky, zda mají senioři po-
třebu používat nová média v každodenním životě a pokud ano, jakým způsobem 
je třeba vést výuku v této cílové skupině, aby bylo možné zajistit dosažení stano-
vených cílů.

Zdrojem inspirace při psaní této práce byla autorova potřeba přispět k vytvoře-
ní nové kvality vzdělávání seniorů. Tento obecný požadavek postulovali jak před-
stavitelé organizací a institucí zaměřených na mediální výchovu, tak i vzdělava-
telé, kteří realizovali didaktické aktivity v rámci polských a českých U3V. Tato 
problematika je stále přítomná v programech vědeckých konferencí v Polsku, 
České republice a v dalších zemích, a to zejména v oboru andragogiky, sociál-
ní gerontologie a mediální pedagogiky. Pro účely řádné přípravy této publikace, 
získal autor výzkumný grant v rámci dotačního programu „Młodzi naukowcy“ 
(Mladí akademici), č. projektu ZFIN 00000040 1M-0611-001-1-01 na Katedře 
pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích. Tento projekt obdr-
žel později i hlavní cenu v soutěži „Promujemy młodych naukowców – Wiedza 
z pasją” (Podporujeme mladé vědecké pracovníky – Vášeň pro vědu), součásti 
Inovačního projektu transferu znalostí v oblasti vědy. Neocenitelná pomoc a pod-
pora při syntetizování výzkumných problémů a koncipování teoretické kapitoly, 
jakož i při přípravě metodické části byla autorovi poskytnutá v českých a polských 
andragogických kruzích, mimo jiné představiteli sdružení jako jsou Akademickie 
Towarzystwo Andragogiczne (Akademický spolek andragogů) či Stowarzyszenie 
Gerontologów Społecznych (Sdružení sociálních gerontologů). Závěrem chce au-
tor upřímně poděkovat paní PhDr. Renatě Kocianové Ph.D. a panu PhDr. Micha-
lovi Šerákovi Ph.D., díky jejichž pomoci je nyní toto dílo prezentováno ve fi nální 
podobě jako rigorózní práce.

Łukasz Tomczyk



1.1 Demografi cko-společenské proměny a jejich důsledky 
 – od globální perspektivy k regionu

Otázka stárnutí a stáří se v současné době stává čím dál viditelnější, a to nejen 
v oblasti medicíny, farmakologie či ekonomických věd. Tento stav věci vyplývá z po-
stupujících demografi ckých změn, jejichž následkem jsou podstatné změny v popu-
lacích vyspělých zemí, spočívající v transformaci věkové struktury obyvatelstva. Po 
seznámení s běžnými, v médiích uveřejňovanými analýzami, si můžeme všimnout, 
že se termín „stará Evropa” již nevztahuje pouze na kulturně historické dědictví, ale 
zároveň odkazuje i na postupující proces stárnutí společnosti. Škála demografi ckých 
změn, představených v této kapitole, přímo determinuje transformace v oblastech 
jako například: kultura, vzdělávání, lékařská péče, ekonomika, politika.

V minulosti, až do 18. století, si byly demografi cké struktury různých populací 
na celém světě dost podobné. Charakterizovala je mimo jiné převaha mladých lidí 
a nepatrný podíl seniorů (osoby starší 65 let se vyskytovaly v poměru 1:100). Teprve 
za posledních 100 až 200 let nastal téměř ve všech zemích pokles počtu narozených 
dětí a podílu mladistvých na celkovém počtu obyvatel, a zároveň došlo ke zvýšení 
věkového průměru obyvatelstva. Důsledkem demografi ckých změn je stárnutí spo-
lečnosti (Okólski, 2005, s. 94).

Stárnutí obyvatelstva je v současnosti jedním z převládajících demografi ckých 
jevů dosud nevídaného rozsahu a intenzity. Tyto změny se týkají hlavně společ-
ností z Evropy a dalších vyspělých zemí na jiných kontinentech. Autoři zprávy 
„Regionální strategie a demografi cké stárnutí” zdůrazňují, že „stárnutí naší popu-
lace bychom měli oslavovat. Je velkým úspěchem naší společnosti, že lidé mohou žít 
zdravěji a déle. To však poskytuje příležitosti a vytváří výzvy, jež je nutno pochopit 

1.  Senioři v demografi ckém, kulturním, 

 psychologickém a edukačím prostředí
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a účinně řešit” (Ferry, Baker, 2006, s. 2). Abychom mohli zohlednit širší teritoriální 
a časové hledisko procesu stárnutí je třeba si demografi cké tendence představit 
nejen v lokálním měřítku, ale i prostřednictvím rozsáhlejší analýzy zhotovené Ev-
ropskou komisí v dokumentu Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako 
odpověď na demografi cké změny”. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že jak neustálé 
prodlužování délky života, tak i trvalé udržování přirozeného přírůstku na nízké 
úrovni, či reprodukce populace a nahrazování seniorů ročníky z období popu-
lační exploze generuje kvalitativně nové výzvy, jimž budou muset čelit země jako 
jsou například i Česká republika a Polsko.

Tab. 1. Změny ve struktuře obyvatelstva ve vybraných věkových skupinách v období 2005 až 2050.

Základní scénář Euro-
statu EU – 25 

(v závorce v tisících)
2005–2050 2005–2010 2010–2030 2030–2050

Obyvatelstvo celkem -2,1% 
(-9342)

+1,2%
(+5444)

+1,1%
(+4980)

-4,3%
(-20066)

Děti (0-14) -19,4% 
(-14415)

-3,2%
(-2391)

-8,9%
(-6411)

-8,6%
(-5612)

Mladí lidé (15-24) -25,0% 
(-14441)

-4,3%
(-2488)

-12,3%
(-6815)

-10,6%
(-5139)

Mladí dospělí (25-39) -25,8% 
(-25683)

-4,1%
(-4037)

-16,0%
(-15271)

-8,0%
(-6375)

Dospělí (40-54) -19,5% 
(-19125)

+4,2%
(+4170)

-10,0%
(-10267)

-14,1%
(-13027)

Starší pracovníci (55-
64)

+8,7% 
(+4538)

+9,6%
(+5024)

+15,5%
(+8832)

-14,1%
(-9318)

Senioři (65-79) +44,1% 
(+25458)

+3,4%
(+1938)

+37,4%
(+22301)

+1,5%
(+1219)

Velmi staří lidé (80+) +180,5%
(+34026)

+17,1%
(+3229)

+57,1%
(+12610)

+52,4%
(+18187)

Zdroj: (Komise Evropských společenství, 2005, s. 5).

Termín „stará Evropa” získává ve vztahu k procesu stárnutí společností zvlášt-
ní význam v kontextu prognózy na léta 2010 až 2060. Mezi státy, v nichž se rapidně 
zvýší počet osob starších 65 let, můžeme zařadit: Českou republiku, Slovensko, 
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Polsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Kypr, Bulharsko, Maďarsko. Nejmenší 
nárůst je v této skupině předpokládán pro Velkou Británii, Německo, Řecko, Dán-
sko, Belgii. Oproti tomu Itálie, Švédsko a Finsko jako jediné země Evropské unie 
zaznamenají opačnou tendenci.

Na tomto místě je vhodné ocitovat K. Radziwiła, člena řídící skupiny Evrop-
ského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, jenž zdůraz-
ňuje, že „lidé na celém světě žijí stále déle. Tento jev souvisí s mnoha činiteli: jsou 
to jak změny způsobu života podmíněny rostoucím povědomím o tom, co ovlivňuje 
lidské zdraví, tak i čím dál lepší zdravotní péče dostupná pro zvyšující se počet svě-
tové populace. Není pochyb, že šance na dlouhý život je velký výdobytek naší doby. 
Je třeba ji hodnotit jednoznačně pozitivně. Bohužel v pozadí tohoto úspěchu Evropa 
prožívá tragédii zmenšujícího se počtu nově narozených dětí. V některých zemích 
(…), lze zpozorovat pokles, jenž už dávno přesáhl dolní hranici prosté reprodukce 
populace. Výsledkem je zmenšování populací mnoha evropských států a nebezpečný 
nárůst podílů počtu seniorů a velmi starých lidí, o které se již v blízké budoucnosti 
nebude mít kdo postarat” (Radziwił, 2011, s. 19). Tato slova dokládá níže uvedený 

Obr. 1. Změna podílu osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatelstva v členských státech Evropské unie v letech 1950 

až 2010 a v letech 2010 až 2060 (prognóza).

Zdroj: (Polakowski, 2012, převzato z: Population Division of the Department of Economic and Social Aff airs of the United Nations Secretariat, World Population 

Prospects European Economy 2012, a Evropská komise, 2012).
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graf, jenž představuje podíl osob starších 65 let v populaci „Starého kontinentu”. 
Na obrázku je jednoznačně vidět, že již v blízké budoucnosti, tj. v roce 2030, bu-
dou lidé starší 65 let tvořit ca. ¼ evropské populace. Jak ukazují všechny prognózy, 
tato tendence má rostoucí charakter.

Obr. 2. Podíl seniorů (65 a více let) v populaci Evropy.

Zdroj: (Skupina expertů Farmaceutického výboru Americké obchodní komory v Polsku, 2011, s. 14, převzato z: OSN, 2011).

Tyto jevy doprovází další, protichůdný proces související s předpokládaným 
početním růstem světového obyvatelstva. Bohužel v této oblasti můžeme jen stěží 
získat přesné předpovědi, jaké bude tempo přirozeného přírůstku, i když experti 
OSN vypracovali několik scénářů. Perspektiva vysokého přirozeného přírůstku 
předpokládá, že do roku 2150 počet světového obyvatelstva přesáhne 25 miliard; 
střední scénář předpokládá stabilizaci míry celkové porodnosti na úroveň nepa-
trně přesahující dvě děti na jednu ženu, což v roce 2150 přinese výsledek 10,8 mi-
liard obyvatel (Giddens, 2004, s. 631). V dnešní době světová populace čítá něco 
přes 7 miliard lidí, což je relativně vysoká hodnota, obzvlášť když zohledníme sku-
tečnost, že ještě v polovině roku 1950 dosahoval počet obyvatel 2,5 miliardy (Cen-
sus, 2012). Rychlý a dosud bezprecedentní nárůst počtu obyvatelstva nastal ve 2. 
polovině 20. století, a to zejména v málo rozvinutých zemích. Dlouhodobé demo-
grafi cké prognózy OSN ukazují, že pokles tempa přírůstku obyvatelstva nenastane 
dříve než na konci 21. století (Okólski, 2005, s. 92–93). Je ale třeba podotknout, 
že přirozený přírůstek ve vyspělých zemích, pokud je vůbec zaznamenán, je nízký; 
naproti tomu v rozvojových zemích, jež se nacházejí v oblasti Asie, Afriky a Latin-
ské Ameriky, je přirozený přírůstek vysoký (Giddens, 2004, s. 630–631).

Se
ni

oř
i v

 d
em

og
ra

fic
ké

m
, k

ul
tu

rn
ím

, p
sy

ch
ol

og
ic

ké
m

 a
 e

du
ka

čí
m

 p
ro

st
ře

dí



13

Senioři v dem
ografickém

, kulturním
, psychologickém

 a edukačím
 prostředí

Když sledujeme délku života v horizontu několika staletí, můžeme si všim-
nout, že se délka života mění spolu s civilizačním pokrokem, přičemž nejvyšší 
hodnoty dosahuje ve společnostech, jež charakterizují nejlepší sociálně-ekono-
mické podmínky. Stanovení délky života v uplynulých epochách je poměrně ob-
tížné, protože údaje jsou nepřesné nebo útržkovité. Přestože není snadné získat 
přesná data, odhaduje se, že ve starověku dosahovala průměrná délka života 20 až 
30 let. V období neolitu a mladší doby bronzové Řekové umírali průměrně ve věku 
32 let, v dobách antického Říma ve věku 38,5 roku. Oproti tomu ve středověku 
došlo ke zkrácení délky lidského života. Příčiny tohoto stavu lze dohledat ve vel-
mi nízké úrovni lékařského umění, nedostačujících hygienických podmínkách či 
v neustálých válkách a epidemiích. V textech z počátku 13. století se uvádí, že 40. 
rok života byl dosahován jen zřídkakdy, lidé starší 60 let byli spíše výjimkou. Od 
17. století měly nejvyšší podíl starších lidí ve společnosti v Evropě státy jako na-
příklad: Holandsko, Švédsko, Francie. Začátkem 20. století, přesněji řečeno před 
první světovou válkou, dosahovalo nejvíce osob v Evropě věku 60 let v Dánsku, 
Švédsku a Norsku, kdežto na konci 20. století žilo nejvíce lidí starších 60 let ve 
srovnání s celkovým počtem obyvatelstva v Řecku, Itálii, Švédsku, Belgii, Velké 
Británii, Německu, Španělsku, Francii, Portugalsku a Norsku. Ve všech vyjmeno-
vaných státech činil podíl seniorů více než 20 % (Skibińska, 2006, s. 226–228).

V nadcházejících letech se Evropa musí připravit na důsledky urychleného 
procesu stárnutí lidstva. Tento jev souvisí s přesahováním hranice 60 až 65 let u 
početné skupiny poválečné populační exploze (Szukalski, 2008, s. 21). Proces stár-
nutí obyvatelstva v období uplynulých 25 let a v perspektivě nadcházejícího čtvrt-
století na území států, jež se podobají ČR a PL, je třeba považovat za jednotvárný 
jev, jejž v kratších časových úsecích charakterizuje měnící se dynamika související 
s reprodukcí daných věkových skupin dalšími generacemi. Nezávisle na stanovené 
věkové hranici stáří a obecně respektované terminologii1 bude nárůst četnosti této 
subpopulace rychlejší než v současné době. Tato tendence bude obzvlášť viditelná 
v období let 2010 až 2030, a to ve srovnání s rychlostí změn pozorovaných v tomto 
ohledu ve dvou posledních desetiletích 20. století, kdy se například podíl osob v po-
produktivním věku v Polsku zvýšil o něco přes ¼, kdežto v období 2005 až 2030 
bude nárůst činit téměř ¾. Změny podílu osob v období tzv. „podzimu života” bu-
dou oproti současnosti spolutvořit rozdílnou sociálně-ekonomickou situaci v zemi, 
a to zejména v takových oblastech jako je: trh práce, poptávka po zboží a službách 
(např. zábava, rekreace, vzdělávání, rehabilitace, mimorodinná péče směřovaná na 

1 Jednotlivá ustanovení v oblasti terminologii související se stárnutím a stářím budou doplněna v 
dalších kapitolách této práce.
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nejstarší osoby, jež žijí v jednočlenných domácnostech). Poptávka nejstarších členů 
společnosti po rozličných službách bude determinována nejen vlivem demografi c-
kých změn. Stejně důležitou motivací se v budoucnu stanou i potřeby jednotlivců, 
jež jsou součástí této skupiny. Fungování seniorů ve společnosti bude ovlivňovat 
i rostoucí podíl subjektů s vysokoškolským vzděláním a změna obecného přístupu 
k otázce stárnutí a stáří (Kowaleski, 2006, s. 229–230).

Mimo to „stárnutí souvisí s mnoha úkoly veřejné politiky, mj. spojenými s rostou-
cím defi citem důchodového systému, zvyšováním nákladů na lékařskou péči či péči 
o osoby v pokročilém věku a se zpomalením potencionálního ekonomického růstu 
v souvislosti s nárůstem sociálního zatížení. Kromě toho zatížení mladých lidí v pro-
duktivním věku, způsobené nutností udržování čím dál větší skupiny seniorů, může 
vést k mezigeneračním konfl iktům. Na druhou stranu je zdůrazňováno, že stárnutí je 
nejen výzvou, ale i velkým civilizačním výdobytkem, a potenciál starších lidí je dopo-
sud plně nevyužitou šancí pro celou společnost. Je třeba totiž zdůraznit, že prodloužení 
délky života doprovází zlepšování zdravotního stavu a změny ve způsobu života či 
v mezilidských vztazích, následkem čehož jsou do té doby převládající vzorce a oče-
kávání týkající se života ve stáří čím dál častěji revidovány samotnými seniory při 
rostoucí spoluúčasti aktivizačních programů” (Ciura, Zgliczyński, 2012, s. 5).

Demografi cká charakteristika ČR se podobá jiným zemím ve středovýchodní 
Evropě. V roce 2011 zde bylo více než 1,64 milionu osob starších 65 let. V rozmezí 
posledních deseti let (období 2001 až 2011) přibylo přes 234 tisíc osob starších 65 
let (o 22 % více mužů a o 13 % žen). Zvyšuje se také počet lidí starších 95 let (nárůst 
o 6 tisíc) a lidí starších 100 let (530 osob, z toho 80 % žen). V nejstarších věkových 
skupinách činí poměr mužů a žen 1:42. Dvě třetiny osob starších 65 let žilo ve spo-
lečenstvech do 500 tisíc obyvatel, jedna čtvrtina ve městech nad 100 tisíc obyvatel. 
Průměrná předpokládaná délka života v ČR patří k jedněm z nejdelších (kromě 
Kypru, Slovinska a Malty) a v roce 2011 činila pro muže 74,7 let, a pro ženy 80,7 
let. V regionu středovýchodní Evropy patří ČR v tomto ohledu na vedoucí příčku. 
Dle předpovědí Přírodovědecké fakulty UK se do roku 2070 prodlouží délka života 
mužů o 10,8 let, žen o 8,7 let (Holmerová, Wija, 2013, s. 9). Zde lze zaznamenat 
nepatrnou tendenci vyrovnávání se délky života u žen a mužů.

Demografi cká budoucnost Polska je úzce spjata s výše naznačeným obecným 
přehledem populačních změn, protože, jak předpokládají prognózy Eurostatu 
a Hlavního statistického úřadu (GUS), v letech 2010 až 2015 nastane mírný nárůst 
populace seniorů ve srovnání s počtem obyvatel v produktivním věku. Další léta 
bude charakterizovat dynamická akcelerace demografi ckého indexu závislosti. 

2 Podobná struktura se odráží v poměru žen a mužů, jež se účastní výuky v rámci U3V.
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V roce 2007 připadalo na 1 osobu v poproduktivním věku 2,6 osob ve věku pro-
duktivním, kdežto v roce 2030 bude tento stav činit méně než 1,5 osoby. Populační 
prognózy jednoznačně potvrzují, že v předvídatelné budoucnosti budou procesy 
depopulace a stárnutí společnosti skutečně sílit (Boni, 2009, s. 69). Početní změny 
obyvatelstva v Polsku ve vybraných věkových skupinách jsou znázorněny na ná-
sledujícím obrázku č. 3.

Abychom mohli pochopit dnešní demografi ckou situaci, je třeba připomenout 
poválečné období, v němž byl zaznamenán dynamický růst počtu obyvatel Polska, 
datovaný až k prvnímu desetiletí 21. století. Důsledkem obrácení tohoto trendu 
v 90. letech 20. století osciloval přirozený přírůstek kolem nuly (Boni, 2009, s. 48).

Obr. 3. Změny počtu obyvatelstva v Polsku, vybrané věkové skupiny, 2007 až 2013 (v mil.).

Zdroj: (Boni, 2009, s. 69).
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Demografi cké stárnutí obyvatel probíhá podobným způsobem v mnoha jiných 
evropských státech a, co zdůrazňuje P. Błędowski, není to neočekávaný proces. Ta-
kový druh demografi ckých změn byl předpokládán již před několika desítkami let, 
nicméně jejich rozsah se ukázal jako mnohem větší než se očekávalo. Obzvlášť v Pol-
sku byl vlivem migračních procesů urychlen nárůst procenta starších lidí. Mimo 
jiné je třeba zdůraznit, že se tento jev týká spíše regionů ekonomicky méně rozvinu-
tých (Błędowski, 2012, s. 11) než měst s velkým ekonomickým potenciálem.

V kontextu již vzniklých změn je vhodné citovat slova P. Błędowského, jenž 
zdůrazňuje, že proces stárnutí společnosti je mnohdy v médiích prezentován jako 
jev velmi pejorativní. Je popisován jako „demografi cké tsunami”, tedy ničivý úkaz, 
jenž nelze ani předvídat, ani se na něj nelze racionálním způsobem připravit. 
Přesto ve vědeckých kruzích sociálních gerontologů nepanuje souhlasný názor 
na názvosloví tohoto druhu. Vyplývá to ze skutečnosti, že jev stárnutí populace 
byl mnoha odborníky předvídán již před několika desítkami let a nenese s sebou 
různá neštěstí jako jsou například: smrt, škody či jiné katastrofy (Błędowski, 2012, 
s. 83). Permanentní prezentace demografi ckých změn v kategorii ztráty může vést 
k celé řadě negativních jevů souvisejících s věkovou diskriminací, prohlubováním 
stereotypů a tím i s pomalým procesem dehumanizace v oblasti vnímání proble-
matiky stárnutí a stáří celou společností.

Obr. 4. Počet obyvatel (v mil.) a jeho změny ve srovnání s předchozím rokem (v %) 1946 až 2006.

Zdroj: (Boni, 2009, s. 48 převzato z: Fihel, Okólski, 2007, s. 243).
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Výše nastíněné demografi cké změny jsou determinovány následujícími činiteli 
(viz Boni, 2009, s. 47–87):
• historicky podmíněný růst populace, a to zejména v poválečném období i v 70. 

a 80. letech,
• zmenšení celkové míry porodnosti,
• odkládání okamžiku rozhodnutí o otěhotnění a založení rodiny,
• odkládání okamžiku uzavírání (prvních) manželství,
• změna konceptu manželství,
• ekonomické aspekty ovlivňující model rodiny,
• systematický pokles míry úmrtnosti (prodlužování lidského života, zlepšování 

zdravotního stavu),
• masové migrace mladých lidí po vstupu do Evropské unie.

Proměny věkové struktury obyvatelstva, spočívající hlavně ve zvětšování se 
jeho počtu a ve zvyšování podílu starších generací v celkové populaci společně 
s paralelním zmenšováním se mladších ročníků, má celou řádu sociálně-ekono-
mických důsledků na úrovni jednotlivců, rodin, či na širší regionální, státní a glo-
bální úrovni (Kurek, 2008, s. 7). Následující schéma, jehož autorem je Antonio 

Zdroj: (Kurek, 2008, převzato z: Golini, 2006).

Obr. 5. Konceptualizace výzkumu procesu stárnutí obyvatelstva dle Antonia Goliniho.
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Golini, synteticky znázorňuje rozměr následků souvisejících se stárnutím společ-
nosti. Z hlediska analýz prováděných v souvislosti s demografi ckými změnami 
nelze opomíjet služby pro nejstarší skupinu lidí, jejichž intenzita bude vlivem pro-
měn v různých oblastech každodenního života čím dál větší, a to jak na mikro-, 
tak i na makrosociální úrovni.

Důsledky determinované demografi ckými změnami, na něž poukázal A. Goli-
ni, mají své praktické dopady, a to ve vztahu k následujícím oblastem:
• populace – zaznamenání jevu stárnutí populace nejen odborníky z oblasti de-

mografi e, ale i ekonomy, sociology, pedagogy, sociálními politiky,
• psychologie – posun těžiště výzkumu z nepostačujícího pohledu na kognitiv-

ní procesy směrem k možnostem a potenciálu seniorů,
• kultura – pobízení k účasti na kulturním životě prostřednictvím organizování 

speciálních výstav, přednášek či zavádění sníženého vstupného do takových 
institucí jako je kino či divadlo,

• hodnotový žebříček – stereotypní a pejorativní přístup k otázce stárnutí a stá-
ří u mladých lidí, zejména adolescentů,

• etika – zahájení diskuze o smrti a jejích důsledcích, např. ve vztahu k eutanázii,
• společnost a lokální prostředí – intenzivní zakládání a podpora středisek za-

měřených na seniory,
• ekonomie – prodlužování produktivního věku, tvorba služeb směřovaných 

k určitým skupinám zákazníků (např. zdravotní turistika),
• vzdělávání – v průběhu posledních let intenzivní zakládání nových center, 

v nichž mohou senioři získávat či rozšiřovat vědomosti a nové znalosti např. 
v oblasti cizích jazyků nebo obsluhy počítače a používání Internetu,

• zdraví – systematické prodlužování délky života a období zachování dobrého 
zdraví,

• rodina – změna dominujícího modelu rozšířené rodiny na úkor vývoje zá-
stupných forem péče o seniory, jež byly doposud zajišťovány v rámci primár-
ního prostředí,

• politika – čím dál větší zájem politiků o nejstarší sociální skupinu, provádě-
ní vládních analýz a sepisování zpráv refl ektujících téma situace seniorů, ve 
vybraných městech vytváření nové pracovní pozice mluvčího zastupujícího 
seniory,

• mezilidské vztahy – částečný zánik schopnosti porozumění fungování mladých 
lidí seniory a obráceně, což je ovlivněno mnoha komplikovanými důvody, zejmé-
na názorovými rozdíly, nerespektováním druhé osoby, stereotypním vnímáním 
světa, absenci empatie a pochopení pro osud jiného člověka.
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Výše uvedené údaje, vztahující se k důsledkům populačních proměn, jsou také 
velmi silně propojeny s lokálním prostředím. Proto, v konfrontaci se sociálně de-
mografi ckými změnami, je nezbytné podniknout určitá přípravná opatření, a to 
zejména v následujících oblastech:
• systém péče o seniory, obzvlášť místní služby,
• standardy lékařské péče o starší osoby,
• systém sociálního zabezpečení,
• infrastruktura podporující aktivitu seniorů,
• otázka bydlení,
• systém celoživotního vzdělávání (Błasiak, Ciupek, 2012, s. 22).

Když se zabýváme “důsledky stárnutí obyvatelstva, je nezbytné zohlednit nejméně 
tři hlediska tohoto procesu: obecné makrosociální hledisko, jež je výzvou zejména pro 
státní správu, mezolokální hledisko, jež je výzvou především pro místní samosprávu 
a neziskové organizace i mikroindividuální hledisko, v rámci něhož jsou k řešení pro-
blémů vyzýváni primárně samotní senioři a jejich rodiny” (Błędowski, 2012, s. 18).

Polsko a Česká republika jsou po stránce demografi cké ve srovnání s jinými státy 
Evropské unie pořád ještě „mladé”. Současně patříme ke skupině států zařazených 
k EU-25 s nejnižším indexem stáří a poměrně vysokým podílem obyvatelstva v pro-
duktivním věku. Přesto lze od začátku 90. let zpozorovat postupující proces stárnutí 
obyvatel, jenž se projevuje početním růstem obyvatelstva v poproduktivním věku 
a zmenšujícím se počtem lidí v předproduktivním věku. Jak již bylo znázorněno ve 
výše uvedených tabulkách a grafech, je zřejmé, že tento jev zaznamená v nadcházejí-
cích letech významnou akceleraci. Předpokládané změny vyžadují zahájení nových 
aktivit, a to především v oblasti státní sociální a ekonomické politiky (Szymańczak, 
2012, s. 27–28). Jak bylo zmíněno, problematika stáří se týká hlavně Evropy, kde na 
přelomu 20. a 21. století tvoří lidé starší 60 let přes 60 milionů, tedy ca. 20% obyva-
telstva Evropského společenství. Z toho 20 milionů osob je starší než 75 let. Tyto 
procesy souvisí také s mnoha skutečnostmi, jejichž vlivem nízký přirozený přírůstek 
v Evropě a Spojených státech, a zároveň vysoký přirozený přírůstek v Africe, Asii 
či Latinské Americe vedou k nekontrolovaným jevům v oblasti migračních aktivit. 
Demografi cké stárnutí společnosti se vztahuje na téměř všechny evropské státy. Z to-
hoto důvodů je tento proces středobodem zájmu nejen vládních orgánů jednotlivých 
států, ale i nadnárodních institucí, a to zejména Organizace spojených národů či Ev-
ropské unie (Nowak-Starz, Markowska, Zboina, Grzywna, 2009, s. 17–18).

Z uvedených demografi ckých předpokladů je zřejmé, že mezi populární 
a plnohodnotné služby zaměřené na skupinu lidí v období „podzimu života” 
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patří šířeji chápaný vzdělávací sektor, související také s animací volného času 
a pečovatelskými službami, které se jeví jako perspektivní oblast s možností 
dalšího rozvoje. Proto jsou pokračování v analýzách a snaha o zlepšování na-
bídky orientované na seniory v tomto ohledu přínosné nejen z hlediska indi-
viduálních výhod pro příjemce těchto služeb, ale i po stránce ekonomických 
přínosů v makrosociálním měřítku.

1.2  Rozvoj a specifi cké charakteristiky seniorů ve světle vědeckých 
 poznatků

Stárnutí je navýsost komplikovaný soubor změn, k nimž dochází po stránce 
biologické, psychické a společenské. Začátek stáří se všeobecně spojuje s odcho-
dem do důchodu. V roce 1982 Organizace spojených národů uspořádalo Světové 
shromáždění pro problematiku stárnutí, jež jako hranici stáří stanovilo 60. rok 
života (Strelau, 2003, s. 324). V zemích středovýchodní Evropy, které v mnoha 
ohledech tvoří jednotné kulturní prostředí, začíná dospělost mezi 20. až 25. rokem 
života a trvá do 60 až 85 let, přičemž toto období lze rozdělit na tři etapy: časnou, 
střední a pozdní. Časná dospělost trvá mezi 20. a 40. rokem života, střední mezi 
40. a 60. rokem; kdežto pozdní dospělost souvisí s překročením 60. roku života 
(Oleś, 2012, s. 15). Jiná klasifi kace, navržená Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO), zohledňuje následující věkové etapy: střední nebo též zralý věk (45–59 
let), rané stáří (60–74 let), vlastní staří (75–89 let) a dlouhověkost (90 a více let) 
(Woynarowska, 2010, s. 110). Další možné členění navrhuje H. Haškovcová, jež za 
střední věk považuje období mezi 45. až 59. rokem života, jako vyšší věk či časné 
stáří stanovuje období od 60 do 74 let, vlastní stáří situuje do doby mezi 75 až 89 
lety. Po 90. roku života lze již hovořit o tzv. dlouhověkosti (Jaroševská, 2013, s. 
119). Obecně můžeme konstatovat, že v období časného stáří je většina lidí sa-
mostatná a udržuje si relativně dobrou fyzickou a psychickou kondici. V období 
pozdního stáří dochází ke značnému zhoršení psychofyzického stavu, kdy je třeba 
mnohem častěji využívat lékařskou péči a pomoc jiných osob při každodenních 
aktivitách. Pozoruhodné je, že kondice tzv. dlouhověkých je v mnoha případech 
lepší než stav lidí v předchozí věkové skupině (Steuden, 2011, s. 21).

Periodizace lidského života na jednotlivá období nejčastěji souvisí se sociál-
ními rolemi, které plní osoby přiřazené k daným skupinám. Další kritéria členění 
mohou být i psychologické ukazatele (stupeň dosažený v psychickém či sociálním 
vývoji jednotlivce, jeho potřeby, motivace, zájmy). Z. Szarota podotýká, že stano-
vení hranice, jež přesně určuje začátek stáří, se jeví jako neuskutečnitelné. Stáří 
není jev, který se objeví ze dne na den. Naopak, je to důsledek dlouhodobého 
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procesu změn, jenž se vztahuje na organismus jako celek a na všechny jeho životní 
funkce. V průběhu dějin se různé kultury zabývaly rozličnými způsoby periodiza-
ce lidského života. V níže uvedené tabulce je znázorněno několik nejzajímavějších 
systémů členění.

Tab. 2. Periodizace lidského života.

Starověká Čína Řecko 
– Pythagorejci

Středověk 
– Isidor ze Sevilly

Výsledky tvůrčí 
činnosti člověka

– do 20 let: mládí
– do 30 let: věk 

pro uzavírání 
manželství

– do 40 let: věk 
poznávání vlast-
ních chyb

– do 50 let: věk vy-
konávání veřejných 
služeb

– do 60 let: 
závěrečné období 
tvůrčího života

– do 70 let: 
vytoužený věk

– od 70 let: stáří

– do 20 let: jaro, 
dětství, ob-
dobí stávání se 
člověkem

– do 40 let: léto, 
mládí

– do 60 let: podzim, 
dospělost

– do 80 let: zima, 
stáří, ustupování

– do 7 let: dětství
– od 7 do 14 let: 

pueritia
– od 14 do 28 let: 

mladistvý věk 
– od 28 do 50 let: 

mládí
– od 50 do 70 let: 

dospělost
– nad 70 let: stáří 

včetně senies 
(zdětinštění)

– od 20 do 30 let: 
bronzový věk

– od 30 do 40 let: 
zlatý věk

– od 40 do 50 let: 
stříbrný věk

– od 50 do 60 let: 
želený věk

– od 60 do 70 let: 
cínový věk

– od 70 do 80 let: 
dřevěný věk

Zdroj: (Szarota, 2004, s. 24).

Mnohé vývojové koncepce nahlíží na pozdní dospělost jako na synonymum 
stáří, přestože terminologické nejasnosti, spočívající v používání eufemismů, mo-
hou vést nejen k pojmovému chaosu či chybnému zobecňování vlastností jednot-
livých věkových skupin, ale i přímo znemožňovat komparaci výsledků výzkumů 
v této oblasti. V souvislosti s vývojovými charakteristikami je časná dospělost ob-
dobím přijímání životních rolí, typických pro dospělého člověka. Střední dospě-
lost souvisí s plnou pracovní a společenskou aktivitou. Termín „pozdní dospělost” 
se pak vztahuje k období, v němž většina profesních a sociálních rolí směřuje ke 
konci. Je ale třeba podotknout, že osoby v této skupině jsou soběstačné a nepotře-
bují žádnou pomoc. Další etapa, pojmenovaná jako stáří, se spojuje s charakteri-
stickými znaky jako jsou například: ustupování od aktivit typických pro dospělé, 
zhoršení psychofyzické kondice, narůstající nesamostatnost a častější výskyt ne-
mocí znemožňujících každodenní existenci. Obecně lze pozorovat posun hranice 
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pozdní dospělosti, a to vlivem prodlužování lidského života či legislativních změn. 
Dosud platné systémy členění, založené na principu kalendářního věku, se po-
stupně mění a tak je hranice stáří určována pomocí čím dál více nejednoznačných 
kritérií, jež vycházejí z biologického věku člověka nebo též jeho psychosociálního 
fungování v daném prostředí (Oleś, 2012, s. 15–16).

V publikacích na toto téma se vyskytují i běžné defi nice diferencující stáří. Pe-
riodizace lidského života na čtyři období předpokládá, že tzv. první věk zahrnuje 
dětství a časnou dospělost. Druhý věk je období dospělosti chápané jako etapa sou-
visející s prací a zakládáním rodiny (Mühlpachr, 2005, s. 17). Kritériem pro rozlišo-
vání třetího a čtvrtého věku jsou rozdíly v psychosociální aktivitě a způsobu života. 
Třetí věk připadá na období 60 až 90 let. V první fázi jsou lidé většinou aktivní, 
samostatní a nezávislí, kdežto v druhé fázi se tyto aspekty postupně zhoršují. Čtvrtý 
věk zahrnuje období nad 90 let života, jež nejčastěji souvisí s horší fyzickou kondicí 
a nutností pomoci ze strany jiných. Pojmová hranice mezi třetím a čtvrtým věkem 
není pevná. Starší osoby hodnotí tyto termíny velmi pozitivně, a to proto, že nee-
vokují stereotypní představy (Steuden, 2011, s. 21). Protikladem pro výše zmíněnou 
koncepci je věková klasifi kace založená na ekonomických faktorech, v níž rozlišuje-
me předproduktivní, produktivní a poproduktivní etapu lidského života.

V diskuzích k problematice starších osob se poměrně často setkáváme s násle-
dujícími termíny: důchodce, senior, osoba ve zlatém nebo stříbrném věku. Jako 
synonyma stáří se používají například: období podzimu života, pozdní dospělost, 
seniorský, respektive důchodový věk či již zmiňovaný třetí a čtvrtý věk. Mnozí 
autoři, kteří se zabývají procesy stárnutí a stáří, hledají výrazy zbavené negativních 
konotací. Uvědomění si tohoto jevu vede k závěru, že stáří samotné, přestože se 
jedná o nevratný proces, postihující všechny živé bytosti, je pro mnoho lidí jen 
stěží akceptovatelné, a že fyzické, psychické či sociální aspekty exemplifi kace to-
hoto jevu jsou spolu s uplývajícími lety čím dál viditelnější (Steuden, 2011, s. 21). 
Když na základě vědeckých poznatků popisujeme jednotlivé etapy stáří a úkazy 
související s procesem stárnutí, musíme si všimnout obrovské plurality v oblasti 
defi nování dílčích fází tohoto období vývoje. Níže uvedená tabulka zahrnuje syn-
tetické pojetí pěti různých koncepcí periodizace stáří.
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Tab. 3. Etapy stáří u vybraných autorů.

D. B. 
Bromley

A. Bochenek S. Klonowicz A. Kamiński J. Kocemba

– do 65 let: 
období před 
ústupem z 
pracovní 
sféry

– nad 65 let: 
důchod

– nad 70 let: 
stáří

– maximálně 
do 110: 
pozdní stáří

– I. stupeň stár-
nutí: 60–70 
let

– II. stupeň 
stárnutí: 
70–80 let

– III. stupeň 
stárnutí: 
80–90 let

– stáří: 60–79 
let pro ženy a 
65–79 let pro 
muže,

– stařeckost: 
nad 80 let u 
obou pohlaví

– počínající 
stáří: kolem 
60 roku 
života,

– časné stáří: 
kolem 75 
roku života,

– stařeckost: 
nad 80 let 
života

– časné stáří 
tzv. III. věk 
(young old): 
60–75 let,

– zralé stáří 
(old old): 
75–90 let,

– dlouhověkost 
(stařeckost, 
oldest old, 
long life): 
90–110–12 let

Zdroj: (Szarota, 2004, s. 27).

Původ defi nic navazujících na etiologické aspekty procesu stárnutí lze dohle-
dat například v hovorovém jazyce, ekonomii, literatuře a vývojové psychologii. 
Z tohoto důvodu je nezbytné, a to nejen pro záměry této práce, zvážit faktory, jež 
umožňují určit hranici stáří. Za účelem vyčlenění seniorů jako samostatné věkové 
skupiny musíme zohlednit následující diferenční znaky:
• chronologické – určované kalendářním věkem,
• biologické a psychologické – určované výkonnostními testy3,
• ekonomické – determinované přechodem ke skupině lidí v poproduktivním 

věku,
• právní – formulované v kategorii vzniku nároku na důchod.

Výše uvedené charakteristiky jsou v různých zemích odlišné a navíc se neustále 
dynamicky mění. Tyto změny zahrnují mimo jiné fyzickou kondici starších osob 
(a to zejména v případě lidí, kteří aktivně ovlivňují vlastní stáří zdravým způso-
bem života). Kromě toho vlivem zavádění nové legislativy prakticky ze dne na den 
dochází ke zvyšování věku odchodu do důchodu (Frąckiewicz, 2007, s. 17). Dyna-
mika určování seniorského věku v kontextu právních norem je navíc determino-
vána jak aktuálním stavem ekonomiky daného státu, tak i jeho politickou situací 
(Krystoň, 2013, s. 18). Přestože dle matričních záznamů mají dva lidé stejný věk, ve 

3 Příkladové testy mohou zahrnovat vyšetření zraku, sluchu, hmatu, rychlosti učení a rychlosti 
reakcí na různé podněty, které obvykle klesají spolu s přibývajícím věkem.
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skutečnosti se mohou lišit stupněm zestárnutí, podmíněným odlišným způsobem 
života či fyzickou a psychickou kondicí organismu. Stáří rozhodně není homogen-
ní jev a proto není možné vymezit jeho vlastní začátek jednoznačným a jasným 
způsobem (Wiza, 2004, s. 85). Přesné stanovení toho, od kdy lze vlastně hovořit 
o stáří, je v mnoha případech dost diskutabilní, protože matriční (kalendářní, chro-
nologický) věk nelze přímo transponovat na věk biologický (stupeň opotřebování 
organismu), funkční (popisuje stav intelektuálních a motorických schopností) či so-
ciální (určovaný plněním sociálních rolí) (Szukalski, 2008, s. 154). Kupříkladu dvě 
osoby, jež mají stejný kalendářní věk, mohou mít diametrálně odlišný zdravotní stav 
a proto se jejich biologický věk, přestože existuje pevné a jednoznačné kritérium, 
jakým je množství let, bude lišit. Důsledkem těchto odlišností je nemožnost jasného 
pojmového vymezení hranice stáří, která se dynamicky mění, a to v závislosti na 
individuálně zvolené perspektivě.

Mnoho starších lidí teprve v tzv. třetím věku začíná přijímat nové role a vy-
hledávat různé aktivity, jež nemohly být z různých důvodů uskutečňovány v dří-
vějších životních etapách. Čím dál více lidí tak realizuje v důchodu někdejší sny 
a plány. Je třeba zdůraznit, že si své pevné místo v dějinách, mj. v oblasti politiky, 
vydobyla celá řada významných lidí, kteří největších úspěchů dosáhli až v obdo-
bí „podzimu života”. Nejlepším důkazem pro tento fenomén může být Winston 
Churchill, jehož nejúspěšnější období v roli státníka připadlo na dobu mezi jeho 
65. a 80. rokem života, či Margaret Th atcherová4, jež zůstala předsedkyní vlády 
několik let po odchodu do důchodu (Lubryczyńska, 2005, s. 7). Příklady těchto 
významných osobností nemají samozřejmě plně potvrzovat tezi, že se po odchodu 
do důchodu všichni senioři najednou stávají mnohem aktivnější než dosud. Jed-
ná se pouze o zdůraznění příležitostí, které s sebou stáří nese. Stáří v posledních 
několika desítkách let pomalu přestává navozovat představy určitého defi citu, ale 
čím dál častěji je vnímáno jako období umožňující splnění všech potřeb, jež ne-
mohly být realizovány v předchozích životních etapách. V povědomí celé společ-
nosti se stáří postupně stává ideální dobou pro rozvoj, stejně jako dřívější etapy 
dospělosti.

Existuje velké množství hypotéz a teorií objasňujících fenomén stárnutí (Woy-
narowska, 2010, s. 110). Přestože jsou empiricky doloženy, žádná z těchto kon-

4 Při této příležitosti je třeba připomenout, že Margaret Thatcherová byla, jako kontroverzní poli-
tička, inspirací pro fi lmové tvůrce. Jeden z posledních snímků (z roku 2011) o životě této britské 
předsedkyně vlády, s názvem Železná lady (ang. Iron Lady), poukazuje nejen na její četné úspě-
chy ve sféře politiky, ale především prezentuje stáří se všemi jeho nedostatky, jako jsou například: 
zhoršení smyslového vnímání, pocit osamění, nedostatek pochopení ze strany okolí. Tento fi lm 
ukazuje, a to zejména mladším generacím, jaké je psychosociální fungování seniorů v kontextu 
defi citů souvisejících s poslední životní etapou.
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cepcí nevysvětluje všechny jevy, jež podmiňují procesy související se stárnutím. 
Teorie stárnutí vychází buď z biologické motivace tohoto jevu, anebo zohledňují 
jeho psychologická a sociální hlediska. Nesmírně zajímavé jsou koncepce shro-
mážděné S. Steuden, zdůrazňující různé aspekty stárnutí lidského organismu po 
stránce biologické, mj.:
• genetická chyba – pokaždé, když se v organismu dělí buňky, je opakována chy-

ba při předávání genetické informace, reprodukce těchto chyb vede k destruk-
ci buněk;

• somatická mutace – nové buňky, jež nahrazují staré, opotřebované buňky, ne-
jsou jejich přesnou kopií, ale obsahují genetické chyby. Trvalá expozice působení 
faktorů, jež ničí genetický materiál, vede v průběhu dalších let života k četným 
mutacím, včetně mutací buněk zatížených genetickou chybou;

• stárnutí imunitního systému – zdůvodňuje procesy stárnutí jako následek 
oslabování kapacity imunitního systému a jeho nezpůsobilost udržovat nadále 
obranyschopnost organismu. Tato deformace se týká zejména buněčné pamě-
ti. V jistém okamžiku buňky začínají ztrácet schopnost rozeznávat další vlastní 
zdravé buňky a tak je ničí, což vede v konečném důsledku k oslabení celého 
organismu, jenž je náchylnější k infekcím či nemocím (rakovina aj.);

• volné radikály – částice všeobecně známé pod názvem volné radikály útočí na 
buňky, v nichž jsou produkovány. Jejich biologická funkce souvisí s toxickými 
účinky na lidské buňky a tkáně;

• arterioskleróza – příčinou stárnutí organismu je nevyhnutelný rozvoj arterio-
sklerózy, jež vede k degeneraci jednotlivých orgánů, především srdce a mozku 
(Steuden, 2011, s. 33).

Výše popsané úkazy biologického stárnutí člověka mají rozhodně velkou hod-
notu z hlediska současného poznání, ale zároveň ukazují hloubku samotného pro-
cesu stárnutí. Tyto změny jsou nevratné, jejich intenzita roste spolu s přibývajícím 
věkem a mají mnohostranný, různorodý charakter. Stárnutí na buněčné úrovni je 
nesmírně komplikovaný jev, jenž je výsledkem spolupůsobení rozličných faktorů, 
a to zejména: způsobu stravování, životního stylu či stupně znečištění životního pro-
středí. K počátku tohoto procesu dochází relativně brzy, a jeho dopady jsou na mik-
robiologické úrovni sotva patrné. Fyzické změny a obecný pokles kondice lidského 
organismu se nejčastěji výrazněji projevují v pátém a šestém desetiletí života, navíc 
se v tomto období často vyskytují somatická onemocnění. Důsledkem kombinace 
nemocí a procesu stárnutí je rychlejší a viditelnější stáří (Steuden, 2011, s. 35).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že stárnutí je nevyhnutelný proces, a to 
z důvodů genetických ztrát, chybné replikace v živočišných buňkách, autotoxicity 



26

a prodělaných nemocí. Všechny tyto elementy se podílejí na nevyhnutelné fyzické 
degradaci. Avšak s ohledem na prováděné analýzy vyvstává otázka, zda je tento 
efekt jakýmkoliv způsobem „naplánovaný” přírodou? Odpověď na tento kompli-
kovaný problém nabízí teorie naprogramovaného stárnutí (považovaná mnoha 
lidmi za kontroverzní) jež předpokládá, že stárnutí je způsobeno evolučními sila-
mi a že je jistou zvláštní formou „naprogramování”. Již popsané příčiny stárnutí 
lze uspořádat ve dvou typech teorií (Stuart-Hamilton, 2006, s. 23–41):
• teorie opotřebování – vychází z domněnky, že se tělo vlivem své aktivity po-

stupně „opotřebovává”,
• cytologické teorie – podle nichž je stárnutí způsobeno změnami v buňkách, tj. 

základních stavebních jednotkách živých organizmů.

Když se zabýváme procesy stárnutí, musíme věnovat zvláštní pozornost názo-
rům, že žádný proces sociálního, biologického či psychologického stárnutí nepro-
bíhá nezávisle na ostatních jevech. Kupříkladu změny fyzického stavu lidského 
organismu (např. mozku) mohou mít závažné důsledky pro fungování psychiky. 
Následkem změny paradigmat (Dannefer, Permuter) bylo vytvoření tzv. biopsy-
chosociálního modelu. Vědecké výzkumy dokazují, že na stárnutí lze nahlížet ve 
světle následujících teorií (Stuart-Hamilton, 2006, s. 42):
• fyzická ontogeneze – biologické stárnutí,
• habituace vlivem prostředí – automatický proces reagování (navykání) na 

podněty z okolí, 
• kognitivní generativita – zahrnující nejzákladnější, uvědomělé procesy zpra-

covávání informací o sobě samém a o okolním světě.

Proces stárnutí je tedy výsledkem spoluvyskytování a spolupůsobení těchto 
tří výše vyjmenovaných faktorů. Znaky související s fyzickou ontogenezí jsou vět-
šinou mimo lidskou vůli a kontrolu. Další okolnosti, zejména kognitivní gene-
rativita, jsou výsledkem činností každého jednotlivce. Nesmíme ale zapomínat, 
že všechny tyto elementy jsou součástmi většího celku, jakým je lidský vývoj (Stu-
art-Hamilton, 2006, s. 42–43).

S ohledem na stavbu a složení lidského těla postihují změny všechny systémy 
a orgány. Tempo změn není jednotvárné a závisí na mnoha faktorech, mj. genetic-
ké výbavě, životním stylu v dřívějších fázích života či prodělaných úrazech a ne-
mocích (Woynarowska, 2010, s. 111). Stárnutí organismu se promítá do fyzického 
stavu dané osoby. Patrné jsou změny v zevnějšku: pleť je suchá, vrásčitá, ztrácí 
elasticitu a místy lze pozorovat změny odstínu pokožky. Kromě toho šediví vlasy 
(je to jeden z obecně vnímaných atributů stáří), jsou řidší, tenčí a lámavější. Mění 
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se i vzhled obličeje – jeho rysy jsou ostřejší, kdežto mimické schopnosti klesají. 
Zmenšuje se svalová elasticita, klesá počet a síla svalů, část svalové hmoty dokonce 
zaniká. Tělesné pohyby jsou pomalejší, chůze je méně pružná, objevuje se tuhnutí 
kloubů, pohyby rukou jsou méně přesné (Steuden, 2009, s. 22). Důsledkem změn 
fungování oběhové soustavy a dýchacího ústrojí, a tím i méně efektivního vyu-
žívání kyslíku, je pokles fyzické výkonnosti. Dalším nevyhnutelným následkem 
biologických změn je regrese motorických schopností. Zhoršuje se jak pohybová 
koordinace a efektivita pohybů (aby vykonal stejnou práci, musí člověk vynaložit 
mnohem více energie), tak i parametry jako jsou rychlost, hbitost a ohebnost. 
Existuje ale mnoho důkazů potvrzujících, že lze oddálit, či zmírnit dopady stár-
nutí také ve sféře senzomotoriky. Řešením tohoto problému je fyzická aktivita, 
a to dokonce i když je zahájena v pozdějším věku, jež napomáhá zlepšit fungování 
oběhové soustavy, svalů a celkovému zlepšení fyzické výkonnosti, čehož koneč-
ným důsledkem je lepší kvalita života (Woynarowska, 2010, s. 111–113). Při popi-
su stáří je třeba upozornit i na zmenšování množství nervové tkáně, pokles srdeč-
ního výkonu a ventilačních schopností plic, či snížení imunity. Starší lidé snadněji 
podléhají nemocím, a jejich léčba trvá delší dobu (Kielar-Turska, 2003, s. 325). 
Zmenšování životní dynamiky souvisí s rychlejší únavou, slábnutím imunitního 
systému a zhoršováním nálady. Pozitiva jsou spojena především s nabýváním tzv. 
životní moudrosti. Typické pro pokles tempa života je rovněž upřednostňování 
vzpomínek před reálným světem. Je to kladný jev, jenž umožňuje získat odstup 
vůči okolí a vlastní osobě. Mnohé dříve důležité záležitosti jsou odsunované na 
vedlejší kolej (Ossowski, 2007, s. 31).

Jak můžeme určit stáří? Proč stárneme? Jaká jsou kritéria stárnutí a stáří (Szaro-
ta, 2004, s. 35)? Abychom mohli odpovědět na tyto důležité, fundamentální otázky, 
musíme vzít v potaz biologické, chemické, fyzické, sociální, kulturní a psychologic-
ké koncepce. V době dynamického vědeckého pokroku, mj. v oboru gerontologie, 
existuje nutnost redefi nování celé řady dříve platných konstatování. Nicméně při 
hledání příčin stárnutí musíme zohlednit i názor, že přes všechny výsledky vědecké 
činnosti na různých polích, nejsou v tomto ohledu žádná jednoznačná stanoviska, 
umožňující jednoduchou odpověď na již položené otázky.

Dalším důležitým aspektem procesů učení a výuky jsou změny ve smyslovém 
vnímání a psychických schopnostech. Toto hledisko nám umožňuje vypracování 
souboru vhodných psychopedagogických opatření. Následkem nedostatečného 
pochopení toho, jakým způsobem fungují smysly starších osob, se profesionalizo-
vané vzdělávání stává poslepu realizovaným didaktickým procesem. Následující 
odstavce pojednávají o celé řadě předpokladů nezbytných pro vytvoření podrob-
ného modelu těchto zvláštních didaktických prostředků.
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V procesu učení plní nesmírně důležitou funkci tzv. analyzátory, popisované 
jako funkční celky nervové soustavy, umožňující přijímání a analyzování vnitřních 
a vnějších podnětů. Rozlišujeme zrakové, sluchové, čichové, hmatové a kinestetic-
ké analyzátory (Kowalewska, 2010, s. 149). V období stárnutí dochází k mnoha 
změnám nervové soustavy, proces předávání informací mezi nervovými buňkami 
je narušený, prodlužuje se doba reakce na podněty, klesá výkonnost některých 
receptorů, synaptické štěrbiny degenerují. Mezi nejčastější dopady stárnutí patří 
zpomalení pohybů, potíže s koncentrací a menší schopnost soustředit se zároveň 
na několik činností či věcí. Specialisté mají ale ještě pořád jisté pochybnosti, zda 
jsou tyto změny následkem nemocí charakteristických pro starší věk, nebo je mů-
žeme považovat za zcela normální symptomy (Kowalewska, 2010, s. 163).

Spolu s přibývajícím věkem nastává postupné zhoršování zrakové soustavy, 
jehož následkem jsou četné změny stavby a fungování jednotlivých buněk. Kli-
nické dopady stárnutí orgánu zraku lze zaznamenat již po 40 roku života. Důle-
žitým aspektem, souvisejícím s procesem učení, je skutečnost, že změna tloušťky 
a elasticity čočky vede ke zhoršování akomodačních schopností (přizpůsobování 
oka k vidění různě vzdálených předmětů) a vzniku dalekozrakosti. Mnozí lidé 
v tomto období potřebují vhodné brýle pro činnosti prováděné v malé vzdálenos-
ti, např. čtení. Navíc v průběhu uplývajících let čočka postupně žloutne a zhoršuje 
se její schopnost rozlišovat barvy. Neméně podstatná skutečnost je, že duhovka 
ztrácí elasticitu a zároveň dochází ke zhoršení práce svalů řídících velikost zor-
ničky, čehož důsledkem je pomalejší adaptace na silné světlo ve tmě. 15 až 20 % 
osob nad 65 let postihuje syndrom suchého oka. Zhoršení funkcí zrakové sou-
stavy může být způsobeno také vlivem arteriosklerotických změn v sítnicových 
tepnách (Kowalewska, 2010, s. 167). Mnohé osoby starší 60 let mívají problémy 
spojené s rozostřeným viděním, projevující se horší schopností vidět při slabém 
světle nebo vidět vzdálené předměty. Tyto příznaky jsou nejzávažnější když nastá-
vá soumrak a chybí dobré osvětlení (Steuden, 2011, s. 42).

Zrakové impulzy jsou u osob v období pozdní dospělosti zpracovávané po del-
ší dobu a proto se doporučuje, aby se člověk na dané objekty díval mnohem déle 
než budou přesně identifi kované. Tento jev roste neúměrně v případě, že jednot-
livé podněty jsou méně výrazné. Toto zpomalení se projevuje jak ve fázi percepce 
(snímání signálů přicházejících na sítnici a předávání informací zrakovými draha-
mi až do mozku), tak i v oblastech mozku zodpovědných za přetváření zrakových 
impulzů. Zmenšuje se také velikost zorného pole. Starší lidé nemohou pohybovat 
očními bulvami ve stejném rozsahu jako osoby mladší. Proto také musí senioři 
zvedat hlavu, aby mohli vidět předměty, jež se nachází nad nimi, kdežto mladým 
stačí pohyby samotného oka. Vážným důsledkem stárnutí zraku je ztráta perifer-
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ního vidění a zmenšování zorného pole. Tento jev se začíná projevovat v období 
střední dospělosti, přičemž jeho apogeum připadá na dobu po 75. roku života 
(Stuart-Hamilton, 2006, s. 28).

Následkem stárnutí v oblasti sluchové soustavy jsou anatomické a funkční změ-
ny jejích jednotlivých součástí. Jedním z prvních symptomů je ztráta schopnosti sly-
šet určité frekvence, což je spojováno se zmenšováním množství buněk, jež reagují 
na zvuky vyšších frekvencí (Kowalewska, 2010, s. 169). Souvislosti mezi počtem let, 
přiřazenými normami a zvukovou frekvencí znázorňuje následující obrázek.

Obr.6. Ztráta sluchu podle věku.

Zdroj: (Kowalewska, 2010, s. 169).

Postupem času se ušní bubínek stává tenčí a jeho elasticita ochabuje, zmenšuje 
se i počet okolních svalů. Ve srovnání s dřívějšími etapami životní dráhy je pak 
mnohem těžší rozkmitat bubínek. Lze zpozorovat zvápenatění sluchových kůstek, 
jež přenášejí vnější podněty k nervové soustavě. Svaly zodpovědné za jejich pohyb 
ztrácí sílu. Tyto změny mívají různou intenzitu a neprojevují se u všech lidí. Navíc 
je třeba zmínit, že obrovský vliv na zachování dobrého sluchu má celkový zdra-
votní stav a ochrana proti hluku (Kowalewska, 2010, s. 169). Zhoršování sluchu 
se naprosté většině lidí jeví jako jev zcela běžný. Senioři si na tento stav zvykají 
a kompenzují ho pozornějším nasloucháním, pokládáním doplňujících otázek, 
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otáčením hlavy směrem k osobě s níž hovoří, hlasitou mluvou. Samozřejmě exis-
tuje i možnost některé defekty korigovat, a to pomocí vhodných naslouchacích 
přístrojů. V případě, že jsou tyto pomůcky neúčinné, jsou problémy starších lidí 
v každodenní existenci obzvlášť nepříjemné. Následkem toho se může dostavit 
pocit dezorientace, nepochopení, osamocení, izolace, nárůst nedůvěry vůči okolí, 
bezradnost, podezíravost či stud (Steuden, 2011, s. 46–48). S ohledem na množ-
ství takto postižených lidí se fyziologické poruchy sluchu způsobené stářím (pres-
byakuze) stávají civilizační nemocí (Horáková, 2005, s. 113). Sluch se postupně 
zhoršuje v průběhu celého dospělého života. Mnoho osob zaznamenává zhoršení 
sluchových schopností v určitých podmínkách již kolem 50 roku života (například 
vnímání tišších zvuků). Výsledky výzkumů dokazují, že u mužů se oproti ženám 
projevuje větší ztráta sluchu. Tento defi cit je dvakrát častější a lze ho pozorovat 
mnohem dříve (dokonce i ve věku 30 let). Vysvětlením tohoto jevu bývá zpravidla 
skutečnost, že muži setrvávají na hlasitějších pracovištích než ženy. Nicméně se 
tato zákonitost potvrzuje i u lidí, kteří pracují v prostředí s nízkou hladinou hluku. 
Kromě toho se zvukovody starších osob mnohem snadněji ucpávají mazem, což 
významně zhoršuje přijímání zvukových podnětů. Problematika ztráty sluchu u 
seniorů je obecně chápaná jako oslabená schopnost vnímat zvuky, i když je to jen 
jeden z typických aspektů tohoto jevu. Nejčastějším sluchovým postižením je tzv. 
stařecká nedoslýchavost, jež může mít formu (Stuart-Hamilton, 2006, s. 29–31):
• úměrného klesání schopnosti slyšet zvuky s vysokou frekvencí oproti nízkým 

frekvencím,
• zvyšování hlasitosti mluvy způsobenou vnímáním zvuků s vyšší frekvencí jako 

hlasitější než ve skutečnosti jsou,
• horších schopností rozeznávat výšku tónu a určovat zdroj zvuku,
• ušního šelestu postihujícího 10 % seniorů,
• zachycování primárně lidské mluvy v situacích, kdy je přítomné velké množ-

ství jiných zvuků.

S ohledem na procesy stárnutí a stáří je mimoto třeba zohlednit skutečnost, 
že se rozumová kapacita, formulovaná v kategoriích fl uidní a krystalické inteli-
gence, pamětí či schopnosti učení, mění spolu s přibývajícím věkem. Na příkladu 
testů inteligence lze zpozorovat, že se tempo učení, zraková a pohybová koordina-
ce nezbytná k provádění dílčích úkolů, abstraktní myšlení, či mechanická paměť 
zhoršují již ve třetím desetiletí života. Nicméně důvodem horších výsledků seni-
orů ve srovnání s mladší věkovou skupinou může být i jistá „příprava” mladých 
lidí, jež musí v různých etapách školního vyučování vyplňovat celou řadu testů. 
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Zde je třeba připomenout výsledky výzkumů shromážděných K. Oleśem, z nichž 
vyplývá, že (Oleś, 2012, s. 76–82):
• fl uidní inteligence, související s kreativitou a tvůrčími procesy, jež je nezbytná 

především v kontextu vypořádání se s novinkami, nejintenzivněji stoupá v ob-
dobí mezi 50 a 60 lety, přičemž počínaje šestou dekádou začíná pomalu klesat. 
Ke znatelnému poklesu pak dochází po šedesátém roce života;

• krystalická inteligence spojovaná se schopnosti osvojování si nových vědo-
mostí a jejich pozdějšího využívání v určitých souvislostech, roste až do 70. 
roku života a teprve po překročení této hranice zaznamenává pokles;

• v souladu s koncepcí Paula Baltese sestávají kognitivní kompetence dospě-
lých ze dvou složek, tj.: z mechanické inteligence (zpracovávání informací) 
a z pragmatické inteligence (používání kognitivních schopností v každoden-
ních aktivitách a adaptačních procesech). První složka se zmenšuje spolu s při-
bývajícím věkem, druhá složka zůstává nezměněná;

• osoby ve starším věku si i nadále zachovávají schopnost svobodného konstru-
ování abstraktních modelů. Přestože některé paměťové oblasti zaznamenávají 
oslabení, je patrná kompenzace v jiných oblastech, jež umožňuje vyvozování 
obecných závěrů, které nevyžadují přímou modifi kaci;

• nezbytnou součástí myšlenkových pochodů je paměťová kapacita a paměťové 
procesy. Bohužel ani v dnešní době není tato oblast plně prozkoumaná. Kromě 
autobiografi cké paměti můžeme rozlišit i pět dalších typů paměti, přičemž u 
každého z nich probíhají změny odlišným způsobem;

• epizodická paměť (události, dějiny, obrázky, obličeje) klesá spolu s přibývají-
cím věkem, což může být způsobeno obrovským množstvím nového materiálu 
ke zpracování;

• krátkodobá (operativní) paměť je nezbytná pro vykonávání určitých činností 
a zůstává na stejné úrovni (případně mírně klesá) během několika desítek let 
dospělého života;

• mechanická paměť (přesné zapamatovávání a reprodukování údajů bez hlub-
šího zkoumání podstaty dané věci či aktivity) se snižuje spolu s přibývajícím 
věkem, přestože schopnost zachovávat informace nezbytné například pro vý-
kon zaměstnání zůstává na stejné úrovni;

• procedurální paměť zahrnuje získávání kognitivních a behaviorálních doved-
ností (způsob vykonávaní dané činnosti) a nepodléhá změnám determinova-
ným věkem. Její případné oslabení jen mírně souvisí s uplývajícími lety;

• výkonnost systému percepční reprezentace související s identifi kací objektů, slov 
a zvuků mírně klesá spolu s nárůstem jeho kapacity (Oleś, 2012, s. 76–82).
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Většina paměťových procesů u starších osob musí čelit obdobným problémům 
na jaké naráží již v dřívějších životních etapách a jež jednoduše pramení z jed-
notlivých vlastností lidské paměti. Experiment provedený Ebbinghausem nám 
umožňuje vyvodit závěry, které jsou nesmírně důležité pro proces učení. Křivka 
zapomínání (viz níže) znázorňuje závislost mezi množstvím informací (např. al-
goritmus provádění dané činnosti) uchovávaných v paměti a uplynutím určité-
ho časového intervalu (ve dnech) od okamžiku jejího zapamatování (Zimbardo, 
Johnson, McCann, 2011, s. 226–227).

Obr. 7. Ebbinghausova křivka zapomínání.

Zdroj: (Zimbardo, Johnson, McCann, 2011, s. 227).

Jak již bylo zmíněno, neprobíhá regrese psychických funkcí vždy stejným způ-
sobem. Největším problémem, souvisejícím se vzděláváním, jsou určité defi city 
v oblasti odolnosti seniorů vůči rozptylujícím podnětům. Starší osoby mívají na-
víc potíže s efektivním vyhledáváním a zapamatováváním si nových informací. 
Tyto nedostatky jsou kompenzované pomocí zvenčí, například ze strany eduká-
torů podílejících se na procesu vzdělávání seniorů. Starší osoby dosahují lepších 
výsledků spíše v poznávacích než v paměťových testech. Je pro ně mnohem těžší 
generovat slovní asociace, nicméně již vytvořená slovní spojení zůstávají neporu-
šená. Senioři nemají viditelné problémy s vybavováním si obsahů z paměti, na něž 
permanentně odkazují. Paměťové schopnosti, podobně jako jiné biopsychofyzické 
charakteristiky člověka, souvisí mj. se stupněm aktivizace v předchozích etapách 
života (Kielar-Turska, 2003, s. 325).

Dle biologického modelu stárnutí a vědeckých výzkumů prováděných v této 
oblasti je zřejmé, že kolem 60. roku života klesá tzv. koefi cient všeobecné inteli-
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gence. V tomto období postupně slábne schopnost indukčního úsudku, prosto-
rová představivost, zraková a pohybová koordinace. Tento pokles jednoznačně 
souvisí se stárnutím. Zároveň ale bylo zjištěno, že matematické uvažování, slovní 
a pojmové kompetence či již získané vědomosti zůstávají konstantní. J. Trempała 
podotýká, že čím dříve byly dané dovednosti nabyté, tím pomaleji mizí. P. Baltes 
a S. Wilis zdůrazňují, že jsou změny v intelektuální oblasti podmíněny mnoha 
faktory: vzděláním, typem osobnosti, charakteristikou dominantních aktivit, a ze-
jména aspirační úrovní a volbou životních cílů. Jiné okolnosti, limitující intelektu-
ální možnosti seniorů, souvisí s tzv. generačním efektem (ang. birth cohort eff ect). 
Výzkumy používající sekvenční analýzu potvrzují souvislost mezi kvalitou kogni-
tivních procesů lidí v určité věkové skupině, specifi ckými zkušenostmi a sociál-
ně-kulturními požadavky v daném historickém období. Neustálé změny, mimo 
jiné v oblasti ekonomiky, technologií, migračních jevů, tempa života, tvoří jistý 
kontext lidské existence a determinují každodenní způsob chování všech jedinců, 
přičemž zároveň ovlivňují i jejich osobnostní rysy. Proto také dnešní člověk v ob-
dobí „podzimu života” není stejně starý jako jeho vrstevník, jenž žil před několika 
desítkami let. Psychologické charakteristiky zdůrazňují, že v nových, náročnějších 
podmínkách trpí senioři vyšší hladinou stresu a jejich návrat k původnímu stavu 
trvá mnohem déle než ve skupině v produktivním věku. Starší lidé se nedokážou 
efektivně vypořádat s emocemi, což ve spojení se zvýšenou mírou citlivosti na 
informační kontext znásobuje důsledky zhoršení, poklesu kvality (deteriorace) 
intelektuálních dovedností (Straś-Romanowska, 2007, s. 271–274).

Je evidentní, že kognitivní procesy jsou podmíněny výkonností lidského moz-
ku. Na základě dosud shromážděných neuroanatomických údajů lze konstatovat, 
že po 45. roku života v čelních lalocích nastává proces neurologických změn spo-
čívající ve smršťování nervových buněk a zmenšování průtoku krve. Anatomické 
jevy, spojované se stárnutím organismu, ovlivňují poznávací procesy mimo jiné 
v oblasti získávání nových dovedností. Neuropsychologické výzkumy dokazují 
skutečnost, že ve věku nad 65 let klesá zejména schopnost anticipace, plánování, 
abstraktního a syntetického myšlení, či přizpůsobování vlastního chování situ-
ačnímu kontextu. Srovnáním osob ve věkově skupině 53 až 64 let s lidmi o 20 
let mladšími můžeme dospět k závěru, že existuje poměrně silná souvislost mezi 
změnami v rychlosti a přesnosti provádění jednotlivých úkolů a věkem člověka 
(Oleś, 2012, s. 82–83).

Důležitým „parametrem” procesu učení je reakční doba, již vypočítáváme jako 
prodlevu mezi okamžikem zaznamenání podnětu a reakcí organismu. Samozřej-
mě, čím je tento časový úsek kratší, tím rychleji daný člověk reaguje na podněty 
a vice versa. Za reakční dobu považujeme rychlost, s jakou daná osoba dokáže 
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odpovědět na položenou otázku, případně s jakou reaguje na známý obličej, hlas, 
či obraz. O reakční době hovoříme pokaždé, když se jedná o proces rozpoznávání, 
jenž vyžaduje reakci z naší strany. Výzkumy, které byly v této oblasti realizovány 
(Birren, Fisher) dokázaly, že se reakční doba prodlužuje spolu s přibývajícím vě-
kem. Výsledky testů zkoumajících komplexní reakční dobu5 se u starších lidí ve 
srovnání s výsledky testů zaměřených na jednoduchou reakční dobu6 neúměrně 
zhoršují. Badatelé vysvětlují tento fenomén pomalejším přenášením nervových 
signálů v pozdějším věku. Potíže ve sféře volních procesů a rozhodování jsou pak 
způsobené věkem a obtížností dané činnosti. Kromě toho (Stuart-Hamilton, 2006, 
s. 62–63):
• v případech, kdy úkoly, které jsou již dostatečně osvojené, podléhají procesům 

automatizace a stávají se schopnostmi nevyžadujícími vědomou kontrolu, jsou 
věkové rozdíly méně patrné než v situacích, kdy je vědomá kontrola nezbytná,

• někteří badatelé (Hasher, Zacks) tvrdí, že proces automatizace není závislý na 
věku, nicméně toto stanovisko je poměrně diskutabilní,

• testy měřící reakční dobu mohou vést k chybným závěrům, a to proto, že mlad-
ší lidé, i přes omyly v odpovědích, obvykle rychleji přecházejí k dalším otáz-
kám, kdežto starší osoby jsou u dalších zkoušek opatrnější,

• reakční doba silně koreluje s měřením intelektuálního potenciálu, zkracování 
reakční doby potvrzuje nárůst intelektuálních schopností,

• pomalejší reakční doba potvrzuje pokles kognitivního výkonu a právě proto 
tento faktor lze považovat za ukazatel celkové dobré kondice a správného fun-
gování nervové soustavy.

Pokles rozumových dovedností v období pozdní dospělosti, související se zpo-
malením rychlosti přenosu neuronové sítě, je známý jako hypotéza všeobecného 
zpomalení. Věk a komplikovanost úkolu spolurozhodují o tom, že čím je úloha 
komplikovanější, tím horších výsledků dosahují starší osoby. Závislost mezi re-
akční dobou a stupněm obtížnosti dané činnosti je znázorněná v následujícím 
diagramu, jenž potvrzuje, že mladí lidé řeší složité úkoly mnohem efektivněji než 
osoby v pozdějším věku (Stuart-Hamilton, 2006, s. 65).

5 Komplexní reakční dobu měříme pomocí působení několika podnětů zároveň, přičemž reakce 
musí být jen jedna z několika dostupných možností. Je třeba upozornit na přímou souvislost mezi 
oběma faktory, tj. čím více máme k dispozici možností volby, tím více času reakce vyžaduje.

6 Jednoduchá reakční doba spočívá v měření rychlosti reakce v případě, že na danou osobu půso-
bíme pouze jedním podnětem a pouze jediná reakce je správná. Prodleva mezi podnětem a reakcí 
organismu po něm následující stanoví reakční dobu.
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Reakční doba je tedy exemplifi kací rychlosti procesů neuronových sítí. Jelikož 
souvisí s druhovým vymezením úkolu a se stupněm jeho obtížnosti, zaznamenává 
v pozdějším věku pokles. Tento jev je vysvětlován jako korelace věku a stupně 
komplikovanosti, případně pomocí hypotézy všeobecného zpomalení (Stuart-Ha-
milton, 2006, s. 68).

Současné psychologické disciplíny čím dál častěji zdůrazňují nové možnosti 
rozvoje pro dospělé či dokonce starší lidi, jež nebyly dosažitelné v dřívějších život-
ních etapách a zároveň poukazují jak na zřejmé, tak i skryté rezervy, z nichž lze 
čerpat prakticky až do smrti. Toto hledisko má obrovský význam pro problemati-
ku vzdělávání (Konieczna-Woźniak, 2001, s. 23). Aspektem nesmírně důležitým 
pro efektivitu bezprostřední paměti je doba expozice látky a její druh. Existuje to-
tiž zjevná souvislost mezi časem působení dané informace, jejím vztahem k život-
ní realitě a výsledkem paměťového procesu. Paměť spolurozhoduje o vzdělávacích 
příležitostech a je tím nejcitlivějším faktorem při posuzování vlastních kognitiv-
ních schopností lidmi staršími 60 let. Jak dokazují závěry výzkumu provedeného 
J. Kliegelem, J. Smithem a P. Baltesem měly osoby ve věkové skupině 67 až 78 let 
po vhodném paměťovém tréninku srovnatelné nebo totožné výsledky jako osoby 
mladé. Paměť seniorů je však kvalitativně odlišná od paměti mladých lidí (Straś-
-Romanowska, 2007, s.270–271).

Obr. 8. Korelace mezi reakční dobou a stupněm komplikovanosti (obtížnosti) úkolu ve vybraných věkových skupinách.

Zdroj: (Stuart-Hamilton, 2006, s. 64).
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Výsledky dalších vědeckých výzkumů jasně dokazují, že v mozcích „učících 
se“ lidí dochází k vytváření nových synaptických spojení7. Zde je třeba zdůraznit 
skutečnost, že tento proces trvá po celý život, i když dříve převládal názor, že tyto 
změny nezahrnují dospělé. V současné době již máme důkazy potvrzující mož-
nost vznikání nových nervových spojení, a to v procesu remodelace, akcelerované 
pomocí vzdělávacích aktivit. Nesmírně zajímavý je závěr, že mapy korových ob-
lastí, zodpovídajících za zrakové, sluchové, čichové a pohybové funkce, mohou být 
modifi kovány vlivem procesu učení, a to dokonce v případech poškození mozku. 
Různá aktivizační cvičení napomáhají zdokonalování motorických či percepčních 
schopností a umožňují snadnější zapamatovávání. Vlivem učení dochází k reor-
ganizaci architektoniky mozkové kůry a posílení neuronových synapsí, jež se na 
tomto procesu podílejí (Kowalewska, 2010, s. 153–154). Přirozené fyziologické 
stárnutí, spojené s narůstajícími s věkem poruchami kognitivních schopností, 
může u některých seniorů vzbuzovat pocity znepokojení a strachu. Z tohoto dů-
vodu se v lékařské diagnostice využívá soubor nástrojů umožňujících rozlišování 
charakteristik typických pro toto životní období, tak aby nedocházelo k nadinter-
pretaci změn a jejich označování za patologické jevy. Starší lidé si nejčastěji stěžují 
na problémy s pamětí ve sféře každodenního života, jako například: zapomínání 
nedávno poznaných osob, ztrácení a neustálé hledání různých předmětů denní 
potřeby, zapomínání většího množství záležitostí „k vyřízení”, obtížné zapamato-
vávání si číselných údajů (telefonní čísla apod.) a problémy se znovuvybavováním 
nových informací zaslechnutých např. ve sdělovacích prostředcích. Správný prů-
běh stárnutí po stránce fyziologické totiž charakterizuje absence odchylek v oblas-
ti paměťové kapacity, rozsahu vědomostí, lexikální zásoby, praktického usuzování, 
schopnosti vypořádání se s různými problémy, logického uvažování, provádění 
každodenních složitých činností (zajištění chodu domácnosti, samostatnost, mo-
bilita, časová a prostorová orientace). Je třeba podotknout, že některé kognitivní 
schopnosti v průběhu stárnutí přirozeným způsobem klesají, avšak oproti stařecké 
demenci je tento proces takřka neznatelný a v běžné každodenní existenci se ne-
projevuje významným způsobem (Steuden, 2009, s. 27–28).

Výzkumy řečových schopností seniorů prokazují, že tyto dovednosti nejsou 
ovlivňovány věkem, musí být však splněny následující podmínky: komunikační 
situace podporuje soustředění a tempo předávání informací je přiměřené (Kielar-
-Turska, Świątek, 2011, s. 141 převzato z: Tun, 1991). Nicméně starší lidé dosahují 
oproti mladším horších výsledků pokud se jedná o úkoly související s porozu-

7 Učení není nic jiného než získávání nových informací, tedy vytváření vnitřních reprezentací vjemů 
v nervové soustavě nebo jejich remodelování vlivem vlastních zkušeností (Twardowska-Rajewska, 
2007, s. 411).
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měním nesouvislým (fragmentárním a agramatickým) textům (Kielar-Turska, 
Świątek, 2011, s. 141 převzato z: Kemper, Th ompson, Marquis, 2001). Když zo-
hledníme skutečnost, že spolu s přibývajícím věkem klesá schopnost zapamatovat 
si informace, bude se tento jev v největší míře vztahovat na texty velmi náročné 
z hlediska paměťové kapacity, tj. obsahující velké množství podrobných údajů. 
V případě, že je vyprávění souvislé a srozumitelné, nemají senioři problémy se 
zapamatováním si jednotlivých pasáží (Kielar-Turska, Świątek, 2011, s. 142 pře-
vzato z: Stine, Wingfi eld, 1990). Navíc existuje zřejmá korelace mezi úrovní ver-
bálních schopností a zapamatováváním si podrobností obsažených v textech, což 
nejpravděpodobněji souvisí s tím, že osoby s relativně nízkou verbální inteligen-
cí používají méně efektivní strategie zpracovávání textů (Kielar-Turska, Świątek, 
2011, s. 142 převzato z: Hartley, 1988). Tyto rozdíly jsou spojené i s každodenní 
aktivitou jednotlivců (Kielar-Turska, Świątek, 2011, s. 141 převzato z: Rice, 1986). 
Výzkumy dokazují, že lidé nad 65 let řeší lépe konkrétní úkoly než abstraktní pro-
blémy (Kielar-Turska, Świątek, 2011, s. 143 převzato z: Boratyn, 2002). Řečové 
schopnosti seniorů navíc negativně ovlivňuje časový tlak (Kielar-Turska, Świątek, 
2011, s. 143 převzato z: Burke, MacKay, Worthley, Wade, 1991). Spolu s přibývají-
cím věkem lze u některých jedinců zaznamenat nárůst tzv. OTV-výroků (ang. Off  
Target Verbosity), jež charakterizuje nadměrné množství slov a nevelká souvislost 
s tématem (Kielar-Turska, Świątek, 2011, s. 144–145 převzato z: Arbucle a další, 
2000). Starší osoby mnohem častěji prožívají tzv. TOT-efekt (ang. Tip-Off -Th e 
Tongue) – „mám to na jazyku”. Tento jev souvisí s fonologií (zvukovou stránkou) 
slov, současně je ale aktivizován paměťový systém, a to za účelem vybavení aspoň 
fragmentárních údajů o dané lexikální jednotce (např. počet slabik či začátek slo-
va). TOT-efekt se nejčastěji vztahuje na podstatná jména, u jiných slovních druhů 
se objevuje spíše výjimečně (Kielar-Turska, Świątek, 2011, s. 145).

V nejnovějších publikacích z oboru gerontologie se můžeme setkat s teoriemi 
propagujícími tzv. moderaci vývoje člověka a zpomalování procesu stárnutí, jež 
potvrzují, že během minulých 50 let došlo spolu s prodlužující se délkou života 
k prodloužení biologického věku obyvatel Evropy ca. o 10–12 let. Dnešní šedesát-
níci a sedmdesátníci mají stejnou kondici jaké se jejich rodiče a prarodiče těšili ve 
věku 50 let. Počáteční hranice stáří se zvýšila. Dnešní senioři žijí déle a delší dobu 
se udržují „mladí” a zdraví. V kontextu těchto změn se jako velmi perspektivní 
jeví efektivita učení lidí v této věkové skupině (Zych, 2009, s. 41–42).

Samozřejmě, jak zdůrazňuje M. Kielar-Turska, reálné stárnutí má zvláštní 
a osobitý průběh a záleží na biologických a psychických vlastnostech jednotlivců, 
navíc je podmíněno jejich biografi í a příslušností k určité věkové skupině. Tempo 
a intenzifi kace procesů stárnutí se liší u každého člověka. Výzkumy rozumové ka-
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pacity seniorů navíc jasně dokazují, že procvičování intelektuálních a emocionál-
ních dovedností předchází úbytkům ve výše popisované sféře fl uidní inteligence. 
Pokles rozumových schopností je velmi individuální záležitostí, protože osoby 
aktivní na tomto poli i ve vyšším věku zaznamenávají v tomto ohledu pouze nepa-
trnou regresi (Kielar-Turska, 2003, s. 324–326).

Výše popsané otázky můžeme tedy shrnout v psychopedagogickém kontextu:
• procesy stárnutí a stáří probíhají na mnoha úrovních, přičemž biologické as-

pekty doprovází i psychosociální jevy;
• nelze přesně defi novat začátek stáří, obecně se jako hranice stáří akceptuje ka-

lendářní věk 60 nebo 67 let (důchodový věk);
• stáří nemusí a především by nemělo být obdobím pasivity, depreciace potřeb, 

ústupu seniorů z dosavadních oblastí aktivního života, ztotožňování se s nega-
tivním stereotypem stáří či akceptování „syndromu stáří”;

• stáří je přirozenou etapou v životě každého člověka a mělo by být vědomě plá-
nované jako období uskutečňování moudře zvolených aktivit (dle individuál-
ních možností a potřeb);

• není třeba separovat stáří od jiných životních fází, a to jak v individuálním, tak 
i v obecném společenském povědomí;

• doba stárnutí a stáří by měla umožňovat realizaci vývojových úkolů, stanove-
ných pro toto věkové období;

• tato etapa může být vhodným okamžikem pro pokračování ve vzdělávání za 
účelem udržení nebo znovunabytí samostatnosti v širším smyslu a nabývání 
nových kompetencí (Konieczna-Woźniak, 2001, s. 33).

Závěrem této kapitoly je třeba odkázat na stanovisko P. Oleśe, jenž pozname-
nává, že stáří, podobně jako jiná vývojová období, je opředeno mnoha mýty a ste-
reotypy, které velmi často nemají nic společného s okolní realitou. Mládí je a priori 
vnímáno jako doba plná naděje a štěstí, kdežto stáří má být obdobím smutným a na-
plněným problémy, a to zejména v kontextu nevyhnutelných defi citů zdraví, fyzické 
a psychické kondice či sociálního statusu. Díky zde popisovaným výzkumům a ana-
lýzám procesu stárnutí nelze již déle popírat skutečnost, že sice v této životní etapě 
slábne smyslové vnímání, paměť je čím dál méně spolehlivá a emoce ztrácejí inten-
zitu, nicméně duševní vyspělost a psychická integrace, související s nashromážděný-
mi vědomostmi a bohatými životními zkušenostmi, kompenzují tyto negativní jevy 
a tak není stáří stále častěji vnímáno výlučně z hlediska defi citů a ztrát (Oleś, 2012, 
s. 224). Analýza efektivity vzdělávání seniorů vyžaduje od specialistů v této oblasti, 
a to jak v teorii, tak i v praxi, zohlednění jevů typických pro tuto věkovou skupinu. 
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Tyto charakteristiky v oblasti percepce, motoriky, paměti8, intelektuálního potenci-
álu, kognitivních schopností či osobnostních znaků podmiňují procesy učení. Ku-
příkladu vzdělávání adolescentů či studentů vysokých škol ve věku kolem 20 let má 
jiný průběh než ve skupině lidí starších 50 a více let. Nezbytným předpokladem vyšší 
efektivity vzdělávání je tudíž zohledňování determinant typických pro určitou věko-
vou skupinu, protože vytváření souboru vybraných kompetencí vyžaduje aktivování 
výše zmíněných oblastí psychiky.

1.3  Vzdělávání dospělých a seniorů v historickém kontextu 
 a v současnosti

Abychom mohli pochopit rozsáhlou problematiku vzdělávání dospělých, jež 
mimo jiné zahrnuje vzdělávání seniorů, musíme se zorientovat i v historickém 
rámci tohoto oboru. První zmínky na toto téma se objevovaly již v kulturním dě-
dictví starověkých civilizací (Čína, Indie, Babylón či Egypt) (Bednaříková, 2012a, 
s. 30). Ve středověku byly fundamentem institucionalizovaného vzdělávacího 
systému univerzity, zabývající se v hlavní míře edukací dospělých. Mezi nejstarší 
evropská univerzitní střediska patří Boloňa (1119), Paříž (1250), Oxford (1168), 
Praha (1348)9, Krakov (1364) a Vídeň (1365) (Palán, Langer, 2008, s. 17).

Ideou celoživotního vychovávání a vzdělávání, zahrnující i koncepci přípra-
vy na stáří, se jako první v dějinách pedagogiky zabývali Szymon Marycki, autor 
knihy „O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje”(O školách neboli akademiích 
knihy dvoje) (Krakov 1551) a Jan Amos Komenský, a to ve svém díle „Pampaedia”. 
Komenský na základě vývoje člověka rozlišoval osm následujících druhů škol-
ských institucí: škola zrození, dětství, chlapectví, jinošství, mladosti, mužnosti, 
stáří a smrti. Nutnost existence školy pro lidi ve vyšším věku obhajoval následují-
cím způsobem „jestliže je stáří součástí našeho života, je tedy i součástí školy, a tím 
i školou samotnou, a tudíž musí mít své učitele, svá pravidla, své cíle a studie, a také 
svou vlastní kázeň, tak aby pokroky byly možné i v životě starců”. Komenský navíc 

8 Paměť je v kontextu stáří obecně chápána v perspektivě ztráty. Pokud mladý člověk při vykoná-
vání určité činnosti na něco zapomene, případně udělá nějakou chybu, je tato skutečnost zpravidla 
opomíjená nebo ignorovaná, kdežto v případě starších lidí se jako ospravedlnění nejčastěji použí-
vá věková argumentace, což v kontextu představených výzkumů není jednoznačným vysvětlením 
(srv. Czerniawska, 2011, s. 167).

9 Nesmírně zajímává je skutečnost, že profesorský sbor na první polské vysoké škole sestával právě 
z polských absolventů Karlovy univerzity v Praze, tzv. Krakovské akademie, založené v roce 
1364. Důsledkem vědecké spolupráce mezi českým státem a Polskem byl vznik první univerzity 
v tehdejším hlavním městě Polského království.
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poznamenal, že „to co je slabé, musí být řízené a udržované, a vzhledem k tomu, 
že stáří je nejslabším obdobím života, nemělo by být zanedbávané a ponechané bez 
pomoci” (Zych, 1999, s. 18). Tento myslitel ve svých úvahách zdůrazňoval, že zá-
kladem je, aby vzdělávání zahrnovalo všechny lidi a bylo vedeno mnoha směry. 
Komenský navrhoval vytvoření sedmi „školních drah”, určených nejen pro nej-
mladší, ale i pro osoby ve věku pozdní dospělosti či stáří. Ve vědeckých publika-
cích se můžeme někdy setkat s názorem, že Komenský byl vlastně průkopníkem 
koncepce celoživotního vzdělávání, jejíž hlavním prvkem byla především zásada 
nediskriminace a to bez ohledu na věk či národnost (Bednaříková, 2012a, s. 30). 

V kontextu prvních teorií v oblasti vzdělávání dospělých je třeba, kromě Ko-
menského, připomenout další významnou osobnost, dánského politika, duchovní-
ho, učitele a spisovatele, Frederika Severina Gruntviga (1783–1872), jenž se prosla-
vil zejména zakládáním lidových vysokých škol. Princip působení těchto institucí 
vycházel ze zásady autonomních univerzit, ve kterých se mohl vzdělávat opravdu 
každý, a to nezávisle na věku či výsledcích zkoušek (Bednaříková, 2012a, s. 31).

V 19. století dochází k viditelné sekularizaci a postupující pragmatizaci škol-
ství. Objevují se první typy škol určené výhradně pro dospělé, vzdělávací střediska, 
lidové univerzity. Aktivity realizované v tomto období měly společenský (příprava 
na výkon zaměstnání) a národnostní (formování národní identity) rozměr (Bed-
naříková, 2012a, s. 31). Vzdělávání dospělých v podobě institucionalizovaných 
forem vzniklo v Evropě teprve v době expanze kapitalismu, tj. v 2. polovině 19. 
století. V Polsku to bylo nesmírně problematické období, z důvodů specifi ckých 
geopolitických podmínek (rozdělení země mezi tři sousední státy: Rusko, Prusko 
a Rakousko), avšak i přes všechny nesnáze zde bylo uskutečňováno pestré množ-
ství forem vzdělávání dospělých (Stopińska-Pająk, 2005, s. 127).

Po 1. světové válce, na začátku 20. let, vzniká nová vědecká disciplína, označo-
vaná americkými badateli, mj. E. Lindemanem a E. L. Th orndikem, jako vzdělá-
vání dospělých. V roce 1930 byl na učitelské fakultě Kolumbijské univerzity (ang. 
Teachers College of Columbia University) založen ústav pro vzdělávání eduká-
torů dospělých. Podobná oddělení vznikla v Anglii, a to v Oxfordu a Cambridgi 
(Bednaříková, 2012a, s. 31). Pro formování andragogiky jako samostatné vědy byl 
nesmírně důležitý rok 1926, protože právě tehdy byla zahájena činnost Americ-
kého sdružení pro vzdělávání dospělých (ang. American Association for Adult 
Education) (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 43).

Andragogika jako odborný termín se ve vědeckých publikacích objevila již 
v 19. století, mimo jiné zásluhou německého vysokoškolského profesora Alexan-
dra Kappa, který ve svém díle, odkazujícím na platónskou koncepci soustavné vý-
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chovy a vzdělávání, jako první použil toto názvosloví (Palán, Langer, 2008, s. 23). 
V současné době můžeme v rámci andragogiky vyčlenit následující subdisciplíny 
(Palán, Langer, 2008, s. 52–53):
• základy andragogiky související s terminologickými a metodologickými hledisky,
• dějiny andragogiky,
• komparativní andragogiku srovnávající systémy vzdělávání dospělých v růz-

ných zemích,
• didaktiku vzdělávání dospělých,
• andragogiku v profi laci na rozvoj a řízení lidských zdrojů,
• sociální andragogiku spojenou s integrací jednotlivců do společnosti,
• kulturní andragogiku,
• speciální andragogiku ve vztahu ke vzdělávání dospělých se speciálními vzdě-

lávacími potřebami,
• gerontoandragogiku, jež zahrnuje teoretické základy vzdělávání a výchovy 

seniorů na stáří a ve stáří. Tato dílčí disciplína je nesmírně důležitá jako hlavní 
východisko této práce.

Patrné byly také snahy vyčlenění informační andragogiky jako samostatné sub-
disciplíny, jejíž prioritou by měly být postupy při přizpůsobování se dospělých po-
užívání nových informačních technologií a verifi kace jejich faktických dovedností 
v této oblasti pomocí mezinárodních standardů (Perkowski, Skrzypa, Smołka, 2002, 
s. 88). Zatím ale, až na několik obecných návrhů ohledně rozsahu metod vzdělávání 
dospělých v oblasti digitálních medií, chybí širší aplikování této koncepce.

Hlavním východiskem andragogiky je, na rozdíl od pedagogiky jako příbuzné-
ho vědního oboru, předpoklad, že věk determinuje způsob osvojování vědomostí, 
a že soubor zkušeností, podmíněný délkou života jednotlivce, ovlivňuje samotný 
proces učení. Oproti dětem jsou pro dospělé typické větší nezávislost, připravenost, 
zodpovědnost, partnerský přístup, volnost, schopnost individuálního organizová-
ní vzdělávacího procesu, sebekontrola a řízení vlastních edukačních aktivit. Tyto 
rozdíly se následně promítají i do oblasti potřeb souvisejících se stanovenými cíli 
vzdělávání, a tudíž i výhodami přímo úměrnými vynaloženému úsilí. Psychologické 
a antropologické charakteristiky dospělých a dětí se liší, což se projevuje i v odliš-
ných metodách a formách výuky v rámci vzdělávacího procesu (Półturzycki, 2005b, 
s. 16). Uvedený kontext dokazuje, že školní pedagogika se z hlediska didaktiky dia-
metrálně liší od postupu při vzdělávání dospělých. Když zohledníme další specifi ka 
procesů vyučování a učení, vyvstane pak nutnost vyčlenit seniory jako samostatnou 
skupinu na poli andragogiky.
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Současné výzkumy a analýzy, jejichž předmětem je otázka stárnutí a stáří, patří 
k vědní disciplíně označované jako geragogika10, gerontagogika, v širším kontex-
tu i jako sociální gerontologie nebo též pedagogika stárnutí a stáří. Přestože je 
geragogika11 relativně mladý obor, jehož původ sahá až do západního Německa 
v roce 1956, může se pochlubit mnoha teoretickými a empirickými studiemi. 
Úvahy na témata související s pokročilým věkem můžeme dohledat již v knihách 
starověkých fi lozofů, například: Hippokrates, Platón, Aristoteles, Cicero. Začátky 
gerontologie jako vědy jsou spojeny se jménem anglického fi lozofa a přírodověd-
ce, Francise Bacona, jenž chtěl systematickým zkoumáním procesů stárnutí zjistit 
příčiny těchto jevů. Již v roce 1806 byla publikována první polská stať z oblasti 
gerontologie: „O utrzymaniu zdrowia ludzi starszych” (O udržování zdraví starých 
lidí), jejím autorem byl Józef Filipiecki. Od roku 1868 měl francouzský vědec Jean 
Martin Charcot pravidelné přednášky o nemocech staršího věku a chronických 
nemocích. V roce 1908 byl zásluhou ruského psychologa Nikolaje A. Rybnikova 
zaveden do literatury termín geriatrie, který byl následně zpopularizován ve Spo-
jených státech amerických, a to v roce 1914. O osm let později (1922) uveřejnil 
americký psycholog Granville Stanley Hall první publikaci z oblasti gerontopsy-
chologie, v níž vylíčil stáří jako poslední etapu života. Průlomový byl rok 1945, 
kdy byla zřízena Americká gerontologická společnost. V tomto roce navíc lékař 
Władimir Kornaczewski zahájil experimentální výzkumy týkající se fyziopatolo-
gie stárnutí. První mezinárodní gerontologický sjezd se konal v roce 1950 v Liege 
(Belgie). V roce 1960 zavedl a zpopularizoval americký gerontolog Clark Tibbitts 
pojem „sociální gerontologie” (Zych, 1999, s. 15–18). E. Skibińska podotýká, že se 
v prvních poválečných letech vědecká literatura v tomto regionu Evropy prakticky 
vůbec nezabývala otázkami souvisejícími se stárnutím a stářím. Tato situace se 
začala pomalu měnit v 50. až 70. letech. Postupem času se stáří čím dál častěji stá-
valo předmětem odborné refl exe. Avšak sociální vědy tehdy vnímaly stáří pouze 
v kategorii problémů a všechny pokusy v oblasti sociální gerontologie byly pova-
žovány za součást „boje se stárnutím” (Skibińska, 2006, s. 230).

10 Z. Szarota při analýze termínu geragogika poukazuje na množství synonym tohoto názvosloví, 
mj.: andragogika seniorů, gerontologie výchovy, vzdělávání a výchova seniorů, výchova ke stáří, 
pedagogika seniorů či gerontopedagogika. Poslední dva z citovaných termínů jdou dost zavá-
dějící, protože spojení slov paidos (dítě) a agos (vést) v kombinaci s gerontos (stařec) vede k 
lexikálnímu rozporu (Szarota, 2004, s. 18).

11 Kupříkladu ve Slovenské republice byla geragogika součásti andragogiky, nicméně v současné 
době je tato disciplína samostatným vědním oborem, protože již má vlastní systémovou teorii, 
praxi a metodologické postupy. Nicméně, jak zdůrazňuje C. Hatar, dosud ještě není geragogika 
na Slovensku plně autonomní a výše vyjmenované oblasti jsou zčásti realizované v rámci andra-
gogiky (Határ, 2013, s. 41).
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Hlavním úkolem geragogiky je podporování seniorů při adaptaci na stáří. 
Kromě toho se tato věda zabývá diagnostikou životních podmínek starších osob, 
stanovením hlavních faktorů podmiňujících procesy stárnutí, určováním potřeb 
cílové skupiny, postupy a technikami péče o seniory, výchovou ke stáří (včetně 
mladších generací), gerontologickou prevencí, geragogickým poradenstvím, so-
cializací lidí v pokročilém věku, terapií a rehabilitací seniorů, jejich profesní a so-
ciální aktivizací, uspokojováním individuálních a společenských potřeb stárnoucí 
populace, přípravou na utrpení a smrt (Szarota, 2004, s. 19). A. Zych navíc po-
dotýká, že na rozhraní mezi geragogickými základními a aplikovanými vědami 
je situován okruh problémů souvisejících se vzděláváním seniorů a popularizací 
gerontologické problematiky (Zych, 1999, s. 24), a to jak v nejstarší věkové skupi-
ně, tak i u mladších generací.

V kontextu změn, k nimž došlo v průběhu posledních sedmdesáti let, se dia-
metrálně liší postavení lidské bytosti, která je v dnešní době tzv. „učícím se“ člově-
kem (homo discipulus). V 50., 60. a 70. letech se senioři nepovažovali za subjekty, 
jež se mohou aktivně účastnit edukačních aktivit. Role žáka (respektive studenta) 
byla přiřazena k dřívějším etapám systémového vzdělávání, a to zejména formál-
ního, realizovaného prostřednictvím školských institucí určených pro děti, mlá-
dež a dospělé, kteří chtějí zvýšit vlastní kvalifi kaci. V odborné literatuře se postu-
pem času začaly objevovat názory, že intelektuální schopnosti starších lidí mají 
regresivní tendenci a tudíž negativním způsobem podmiňují kognitivní procesy. 
Začátkem 70. let se o otázce vzdělávání seniorů uvažovalo primárně v kategori-
ích jejich klesajících rozumových dovedností, či všeobecně nižšího edukačního 
potenciálu. Publikace z tohoto období ale oproti dřívějšku nepřinášejí zjednodu-
šený obraz starého člověka, jenž nemůže získávat nové dovednosti a vědomosti. 
Někteří autoři (Kreutz, 1970, Hornowski, 1974) již tehdy vnímali a zdůrazňovali 
individuální rozdíly mezi jednotlivými lidmi v období pozdní dospělosti. Postu-
pem času se navíc začaly objevovat první návrhy v oblasti přizpůsobování metod 
výuky a zavádění kompenzačních aktivit zohledňujících věkový profi l cílové sku-
piny (Skibińska, 2006, s. 289–290).

V této souvislosti je vhodné připomenout komentář M. Malewského, podle 
něhož až do konce 60. let 20. století platil princip, v souladu s nímž zahrnovalo 
vzdělávání dospělých téměř výhradně edukační procesy situované ve zvláštních 
školských institucích. Pro dospělé žáky byly určené zvláštní výukové programy, 
v nichž byl obsah výuky striktně předepsán. Tento proces byl realizován pomocí 
direktivně stanovených „ověřených” vzdělávacích postupů. Proces „učení se“ byl 
tedy podřízený vyučovací činnosti. Tento jev byl spojován především se skuteč-
ností, že cíle vzdělávání dospělých nebyly stanoveny s přihlédnutím k individu-
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álním potřebám, ale v celospolečenském měřítku. Hlavním záměrem vzdělávání 
bylo tedy vybavení lidí souborem nezbytných kompetencí, jež měly podporovat 
hospodářský vývoj a ekonomickou prosperitu jedinců a celé společnosti. Teprve 
na přelomu 60. a 70. let byl patrný posun ve vnímání této problematiky, následkem 
čehož došlo k postupné autonomizaci procesů učení (Malewski, 2007, s. 47–8).

60. a 70. léta 20. století je období, kdy se idea celoživotního vzdělávání začala 
zvolna uskutečňovat. Badatelé začali postupně vnímat tento proces jako základní 
předpoklad umožňující přizpůsobení rychle se měnící sociálně-technické realitě. 
Pro 2. polovinu 20. století byl typický intenzivní hospodářský vývoj, a tím i vznik 
nových technologií. Následkem rozvoje všech průmyslových odvětví (jako napří-
klad vojenského průmyslu) bylo v Americe a v Evropě vytváření celé řády reál-
ných a futurologických koncepcí vztahujících se k určení místa a role vzdělávání 
dospělých ve světě (Beneš, 2008, s. 22–26).

J. Kargul zdůrazňuje, že myšlenka kontinuálního celoživotního vzdělávání 
u dnešních seniorů byla v dobách jejich mládí naprosto cizí. Poválečné aktivity 
v oblasti popularizování četby a sebevzdělávání byly součástí všeobecného trendu 
sebevzdělávání v souladu s potřebami národního hospodářství a kultury (Kargul, 
2001, s.23). Proto zahrnovala andragogika v 60. a 70. letech 20. století především 
fundamentální práci s dospělými v oblasti získávání základních dovedností. O de-
set let později postupně gradovaly požadavky související s rozvojem této disciplí-
ny, jež počátkem 90. let vyústily v koncepci celoživotního vzdělávání (Malewski, 
2000, s. 12).

V 70. letech se velmi intenzivně rozvíjelo vzdělávání v podobě rozmanité na-
bídky kurzů, a to z důvodu významných změn na trhu práce, souvisejících v první 
řadě s implementací nových technologických řešení v různých průmyslových od-
větvích. V této době se veřejnost začala čím dál častěji přiklánět k názoru, že tra-
diční školský systém není schopen zajistit přípravu na celý život (Pachociński, 
2008, s. 19). Je zde patrná jedna z nejdůležitějších determinant vývoje vzdělávání 
dospělých – skutečnost, že technika stimuluje vývoj organizovaných forem výuky. 
Tento stav se odráží v systému neformálního vzdělávání dospělých v pokročilej-
ším věku, realizovaného mimo jiné prostřednictvím univerzit třetího věku.

V 2. polovině 70. let se radikálně mění vnímání starších lidí jako účastníků 
vzdělávacího procesu. Stereotypní představa „neúplně schopného žáka” je postup-
ně odstraněna pomocí aktivit v rámci tzv. univerzit třetího věku (U3V)12. Vědec-
ké poznatky v oblasti gerontologie, andragogiky, či široce chápané pedagogiky, 
vyžadují revizi dosavadních názorů týkajících se možností učení v pokročilejším 

12 Podrobnosti ohledně principů fungování U3V najdete v kapitole č. 1.4 .
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věku. Citované údaje umožňují vidět nejen staršího člověka, ale i jeho individuální 
potřeby a kognitivní možnosti. Čím dál větší množství posluchačů U3V ovlivnilo 
obecné vnímání učících se seniorů a zdůraznila efektivní stránku tohoto procesu. 
Od začátku 90. let došlo k podstatným kvalitativním změnám týkajícím se per-
cepce starších lidí jako subjektu vzdělávání. Tyto změny souvisely s koncepcí zo-
hledňování celého života ve vzdělávacím kontextu, což se projevilo ve zpopulari-
zování termínů jako jsou celoživotní či kontinuální vzdělávání. Důsledkem tohoto 
jevu bylo rozšíření dominantního paradigma o otázkách spojených se stárnutím 
a stářím. Rozšířeno bylo i samotné vymezení pojmu vzdělávání. Nové koncepce 
vychází z předpokladu, že se člověk může učit v téměř každé situaci, a to pro-
střednictvím nashromážděných zkušeností, mezilidské interakce, bezprostřední-
ho prožívání různých událostí. Zajímavé je, že inspirací vzdělávacího procesu se 
postupně stal samotný život. Edukace v tomto smyslu zahrnuje do své struktury 
nejen seniory učící se v rámci U3V, ale i osoby starší, vědomě pokračující v ji-
ných formách vzdělávání či sebevzdělávání. Jelikož každá životní situace může mít 
edukační charakter, je dnes vzdělávání dostupné pro všechny, nezávisle na úrov-
ni dosaženého vzdělání, zásobách vědomostí či intelektuální kapacitě jednotlivce 
(Skibińska, 2006, s. 290–296).

Do konce 80. let 20. století lze tedy jednoznačně hovořit o nadvládě starší-
ho modelu institucionalizovaného vzdělávání dospělých, jenž byl založen na sta-
tických, zjednodušených a jednotvárných řešeních v oblasti vyučovacích metod 
a také na ideologické bázi znemožňující diferenciaci forem vzdělávání a inova-
tivnosti (Solarczyk, 2005, s. 86). Společenské a legislativní změny k nimž počí-
naje rokem 1989 došlo jak v ČR, tak i v Polsku, konstantně směřují k prosazení 
principů plurality a demokracie ve společnosti. Likvidace jedné centrální státní 
instituce, do jejíž kompetence patřilo vzdělávání dospělých, nám umožní podílet 
se na vytváření edukačního prostoru pro všechny občany (Malewski, 1998, s. 160). 
Ve srovnání s dřívější dobou je patrné zvýšení počtu vzdělávacích organizací, při-
způsobených potřebám jednotlivých odvětví či lokálních společenství, jako jsou: 
nadace, sdružení, centra profesního vzdělávání, centra celoživotního vzdělávání, 
soukromé vysoké či vyšší sekundární školy (Solarczyk, 2005, s.87).

Během posledních patnácti let se na jednu stranu prezentují starší osoby jako 
faktické subjekty edukace (zpravidla v rámci struktur U3V), jež mají nejen různé 
zájmy, ale i určité kognitivní potřeby. Starší lidé jsou silně angažovaní a motivo-
vaní. Učení se pro ně stává trvalou součástí životního stylu, brání pocitům osa-
mocení, uspokojuje potřebu sounáležitosti a zároveň umožňuje získat nové kom-
petence. Na druhou stranu je ale třeba zdůraznit, že tento obraz není v kontextu 
sociálního vnímání stáří univerzální, je spíše výjimkou. Nicméně, a na to upozor-



46

ňuje i odborná literatura, senioři mají k dispozici pestré spektrum vzdělávacích 
příležitostí, a to nejen v rámci organizovaných vzdělávacích aktivit, ale i ve zcela 
běžných, každodenních situacích. Vzdělávací systém je tedy otevřený a všeobecný, 
přičemž senioři se na něm někdy podílejí jaksi nezáměrně, aniž by si tento stav 
uvědomovali (Skibińska, 2006, s. 301).

V souvislosti s analýzami a výzkumy v oblasti vzdělávání dospělých O. Czer-
niawska mnohokrát poznamenávala, že procesy spojované s učením seniorů jsou 
součástí andragogiky, protože není možné jednoznačně říct, že stáří není etapou 
dospělosti13. Problematika stáří je poměrně frekventovaná na stránkách andra-
gogických časopisů („Rocznik Andragogiczny”, „Edukacja Dorosłych”, „Andra-
gogika”, „Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání”), či v polských seriálových 
publikacích se souhrnným názvem Biblioteka Gerontologii Społecznej (Knižnice 
sociální gerontologie). Problematika pozdní dospělosti se čím dál častěji jeví jako 
přirozená složka andragogiky. Podobný proces se odehrává v jiných zemích Evro-
py. Navíc, jak již bylo zdůrazněno dříve, není dnes možné přesně vymezit věkovou 
hranici stáří (srv. Czerniawska, 2011, s. 49–50). V celoevropských diskuzích o stá-
ří v kontextu současného vývoje teorie a praxe vzdělávání seniorů, se poměrně 
dost často objevuje názor, že je třeba znásobit edukační aktivity. Potom ale vyvstá-
vá řada otázek. Zda tento názor sdílejí i jiné sociální skupiny? Zda samotní senioři 
uznávají potřebu permanentního vzdělávání? Pokud ano, jaké oblasti by měly být 
zahrnuté v tomto procesu? Zda dnešní mladá generace bude stejně aktivní při 
účasti na institucionalizované edukaci v období vlastního stáří (Konieczna-Woź-
niak, 2005, s. 67)? A jakým způsobem vzdělávat dnešní seniory, když už víme, 
že se dospělí učí jinak než děti, přičemž senioři tvoří specifi ckou podskupinu lidí 
dospělých?

Všichni lidé se v průběhu celého svého života vědomě či bezděky učí. Člověk 
tedy nachází příležitosti ke vzdělávání prakticky všude: v lokálním prostředí, ve 
škole, na cestách, díky mezilidským vztahům, prostřednictvím tradičních a no-
vých médií, ve vzdělávacích a volnočasových centrech. Koncepce celoživotního 
vzdělávání se vztahuje k různým formám a podobám osobního vývoje. Tato úvaha 
přímo vede k závěru, že žijeme ve společnosti, která se neustále učí. V rámci těch-
to procesů můžeme vymezit tři druhy vzdělavani celoživotného učenia (Lifelong 
Learning):
1. Formální (ang. formal education) – odehrává se výhradně ve vzdělávacích 

institucích, jež mají výraznou časovou a obsahovou strukturu. Zaměřuje se 

13 Bylo to potvrzeno mimo jiné O. Czerniawskou během I. podzimního srazu andragogů, jenž se ko-
nal 14. října 2012 ve Vysoké škole správní v Bielsku-Białe. Tyto úvahy se zaměřovaly na otázky 
kolem andragogických kontextů současné dospělosti.
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na realizaci cílů. Ukončení formální výuky je obvykle potvrzováno vydáním 
úředního certifi kátu, je tudíž spojeno s ofi ciálními zkouškami;

2. Neformální (ang. non-formal education) – protože se uskutečňuje mimo ofi ci-
ální školský systém, nevede k ucelenému školskému vzdělání. Je zaměřené na 
dosažení určitého výsledku a má uspořádaný systém cílů výuky a trvá určitou 
dobu.

3. Informální (ang. informal education) – trvá po celý život. Není strukturová-
no a organizováno. Nemá stanovené cíle a nevede k obdržení certifi kátu, jenž 
potvrzuje získané vědomosti a kompetence. Má náhodný charakter. Učení se 
není v tomto modelu uspořádané dle principů oborové metodiky, a tudíž ne-
zahrnuje odbornou metodickou podporu. Je tvořeno incidentními aktivitami, 
jež se konají v rodinném prostředí, na pracovišti či ve volném čase, a mohou 
být jak vnitřně motivované, tak i determinované sociálním okolím.

Předmětem této práce bude zejména neformální vzdělávání, jehož hlavními 
charakteristikami jsou princip dobrovolnosti, vlastní odpovědnost za dosažené vý-
sledky, variabilita vzdělávacích metod, forem či strategií za účelem dosažení formu-
lovaných cílů výuky (Krystoň, 2012b, s. 108). V kontextu biografi í učících se seniorů 
jsou všechny tyto kategorie spojené. Důvodem je skutečnost, že různé oblasti lid-
ských zkušeností jsou akumulované a integrované (Alheit, 2011, s. 8) a spolutvoří 
sourodou strukturu v podobě získaných vědomostí a kompetencí. Soubor kompe-
tencí nabytý v průběhu formální vzdělávací dráhy je pak dále rozšiřován v dospělos-
ti, a to hlavně prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání.

V současné době můžeme pozorovat neustálý nárůst významu sektoru ne-
formálního/informálního vzdělávání. Zájem o tento druh edukace se promítá do 
profesního vzdělávání (např. v souvislosti s rekvalifi kací) či v kontextu populár-
ních U3V, otevřených univerzit či jiných podobných organizací založených podle 
vzoru vzdělávacího sdružení. Diskuze o neformálním/informálním vzdělávání 
byla ve Spojených státech amerických zahájena v 50. letech 20. století, a to záslu-
hou Malcolma Knowlese a jeho publikaci „Informal Adult Education” (Informální 
vzdělávání dospělých). Nicméně první zmínky o tomto tématu se objevily již v roce 
1899 v knize Johna Deweye „Lectures in the Philosophy of Education” (Přednášky 
z fi lozofi e vzdělávání), v níž bylo stanoveno jasné rozdělení vzdělávacích systémů 
na formální a neformální. Termín neformální vzdělávání byl zpopularizován ze-
jména v 70. letech 20. století, a to vlivem zprávy Edgara Faura „Learning to be. Th e 
world of education today and tomorrow” (Učit se být. Svět vzdělávání dnes a zítra.), 
v níž autor konstatuje, že neformální/informální učení tvoří v celoživotním měřít-
ku ca. 70 % všech edukačních procesů (Gierszewski, 2010, s. 123–125).
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Při analýze klíčového problému, tj. procesu získávání vědomostí a dovednos-
tí, je třeba zdůraznit, že v době neustálých dynamických proměn se celoživotní 
vzdělávání stává nejen populárním trendem současného životního stylu, ale je zá-
roveň faktorem umožňujícím vyrovnání se s technickým, sociálním a vědeckým 
pokrokem. Permanentní učení jako klíč k adaptaci na nové požadavky v oblasti 
technologických změn umožňuje přivyknutí novinkám a neustálé aktualizování 
již nabytých vědomostí a schopností. Smyslem celoživotního vzdělávání je tedy, 
jak zdůrazňuje T. Aleksander, neustálé, kontinuální učení. Tento proces nikdy 
nekončí, což znamená, že po absolvování dané etapy edukačního procesu člověk 
pokračuje dál, na vyšší meritorní úroveň, případně do jiné tematické oblasti. Nut-
nost celoživotního vzdělávání souvisí se skutečností, že se lidé musí přizpůsobovat 
změnám determinovaným výše popsanými faktory. Jinak řečeno, tento požadavek 
pramení z dnešní reality, která vyžaduje neustálou revizi vlastních dovedností, 
zvyklostí a vědomostí, permanentní korigování způsobu chování, modernizování 
vlastních názorů i přesvědčení a přizpůsobování se různým situacím vytvářeným 
samotným životem (srv. Aleksander, 2009, s.43–47).

Edukace překračuje v dnešní době úzce stanovený rámec institucionalizova-
ných, intelektuálně a prakticky zaměřených oblastí vzdělávání a výchovy. Nyní 
tyto základní prvky doprovází i další axiologické a existenciální kontexty, jež 
umožňují zvýšit kvalitu života a tím i vést plnohodnotnou a smysluplnou existen-
ci. Vzdělávání se podílí na osobnostním vývoji každého člověka a skýtá možnost 
sebepoznání, pochopení a vytvoření vlastní identity jednotlivce. Napomáhá pozi-
tivnímu vnímání života, umožňuje pochopit jeho smysl a odhalit tajemství lidské 
existence. Je důležitou součástí aktivního přístupu k životu a předchází negativis-
tickým myšlenkám a vývojové atrofi i. Podporuje základní psychosociální procesy, 
tj. vývoj jedince a jeho socializaci. Vzdělávání v tomto smyslu, čí spíše jak podo-
týká E. Dubas učení, poznávání, refl exe jsou neodmyslitelným atributem lidství 
a nezbytnou podmínkou dosažení holistického vývoje (Dubas, 2009, s. 141).

V tomto kontextu je třeba zohlednit i poznatky z oblasti andragogiky, jež před-
pokládají, že vzdělávání není pouze jednoduchá výměna informací mezi lidmi 
(zpravidla mezi „vědoucím“ a tím, komu dané vědomosti chybí) a z toho hlediska 
patří nanejvýš k oboru sociální komunikace. Informační procesy jsou sice pod-
mínkou sine qua non vzdělávacích aktivit, ale nejsou jeho skutečnou podstatou. 
Faktické vzdělávání nespočívá tudíž v osvojování cizích vědomostí. Je to přede-
vším rozsáhlý myšlenkový proces, směřující k modernizaci světonázoru i hod-
notového žebříčku a zároveň remodelaci mezilidských vztahů jednotlivce, čehož 
důsledkem je změna způsobu jeho psychosociálního fungování. Jednoduše řeče-
no, smyslem edukace je změna chování (Malewski, 1998, s. 135) vlivem složitých 
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interních a externích interakcí. Tato teorie ukazuje skutečnou moc vzdělávacích 
procesů, jež vedou k permanentnímu vývoji jednotlivců.

Správně navržený a vhodně realizovaný systém vzdělávání dospělých umož-
ňuje nejen zvýšení sebeúcty, a tím i jistoty v oblasti podnikaných aktivit, ale zá-
roveň je zdrojem životního optimismu a pomocným nástrojem v boji se sociální 
exkluzí. Edukace umožňuje rozvíjení utajených schopností14 a zjišťování nových 
existenčních příležitostí v rámci celé společnosti. Účastí v procesech celoživotní-
ho vzdělávání získává dospělý žák přístup k doposud nedostupným poznatkům 
z oboru vědy, umění, společenské a hospodářské reality. Vzdělávání dospělých, 
jak zdůrazňuje L. Turos, umožňuje lidem se orientovat v okolním světě a připra-
vuje je na plnoprávnou participaci na veřejné a soukromé sféře života. Navíc na-
pomáhá v získání lepšího postavení na trhu práce a připravuje na nejistotu, neu-
stálé změny, vědecký a technický pokrok, jež jsou typickou součástí dnešní reality. 
Vzdělávání dospělých má z principu inspirovat k větší kreativitě, sebezdokonalo-
vání, inovativnosti a zároveň poskytovat vzorce chování v nově poznávaných so-
ciálních prostorách. Osoby učící se mají tak možnost rozšiřovat soubor vlastních 
kompetencí, a tím i zvyšovat kvalitu vlastního života a postupovat na společen-
ském žebříčku (Turos, 2012, s. 265–269). V současné době se edukace dospělých 
soustředí zejména na lidi nejrůznějšími způsoby znevýhodňované (Jurgiel, 2007, 
s. 28). Například vzdělávání seniorů v oblasti IT plní primárně funkci přiblížení 
principů informační společnosti starším členům a zároveň předcházení, respekti-
ve odstraňování tzv. digitálního vyloučení.

Výše zmiňované aspekty se odrážejí i v tzv. čtyřech pilířích celoživotního uče-
ní, vypracovaných Mezinárodní komisí UNESCO pro vzdělávání v 21. století. Je to 
reálný základ pro vzdělávací aktivity, mimo jiné v oblastech souvisejících s přibli-
žováním informačních technologií osobám ve vyšším věku. První pilíř zahrnuje 
kategorii „učit se poznávat (vědět)” a předpokládá, že člověk musí neustále roz-
šiřovat soubor vědomostí, a to proto, aby mohl lépe pochopit nejen okolní svět, 
ale i sebe samotného. Zahrnuje znovuvybavování si již nabytých informací či vě-
domostí a schopnost vykonávat různé operace související s jejich vyhledáváním, 
kódováním a zpracováváním. Tyto úkony je možné provádět například prostřed-
nictvím tzv. nových médií, jejichž využívání je ideální příležitostí ke vzdělávání. 
Druhý pilíř je označen jako „učit se jednat” a zdůrazňuje osvojování si nejen pro-

14 Autor této práce má individuální zkušenost z vlastní geragogické praxe, kdy byla u starších lidí 
zjištěna zjevná souvislost mezi rozvojem počítačových dovedností a následným rozvíjením osob-
nostního potenciálu samotnými seniory. Kupříkladu lidé, jež se v průběhu kurzů U3V začali zají-
mat o digitální fotografování, pokračovali pak zpracováváním a sdílením vlastních fotografi í, tím 
nejen prohloubili své znalosti i zájmy, ale zároveň se o ně rozdělili i se širším okruhem známých.
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fesních dovedností, ale i jiných pomocných kompetencí při hledání uplatnění na 
moderním trhu práce v 21. století. Tyto specifi cké kvalifi kace umožňují zároveň 
aktivní využívání celé řady „e-služeb“ (e-podání ve státní správě, e-komunikace, 
e-nákupy, e-bankovnictví). Učení se jednat umožňuje efektivněji vykonávat kaž-
dodenní aktivity a zároveň předchází pocitům bezradnosti a úzkosti. Další pilíř, 
„učit se žít společně“, poukazuje na to, že vzdělávání podporuje společné soužití ve 
sdíleném sociálním prostoru. Tento prostor by neměl být zužován pouze na oblast 
tzv. sociálních sítí. Učení se žít společně může především napomáhat odstraňová-
ní mezigeneračních rozdílů, souvisejících mimo jiné se vzájemným nepochope-
ním jednotlivých věkových skupin s ohledem na jejich odlišné dovednosti (např. 
nesoulad mezi vnoučaty, jež žijí „online” a jejich prarodiči v režimu „offl  ine”). Po-
sledním, čtvrtým pilířem je „učit se být“. Rostoucí popularita a oblíbenost tohoto 
hesla přispěla ke změně způsobu vnímání procesu učení. Ve vyspělých zemích pak 
realizace tohoto požadavku zajišťuje vytvoření individuální identity jednotlivce 
a získání kompetencí umožňujících svobodné fungování ve všech sférách života 
(srv. Hejnicka-Bezwińska, 2008, s. 157–158).

V souvislosti se vzděláváním seniorů je třeba zdůraznit, že v celoživotním mě-
řítku plní tento proces množství rozličných funkcí, jako jsou (Vymazal, 1990, s. 12):
• světonázorová – umožňuje lepší orientaci a pochopení okolního světa,
• všeobecně vzdělávací – rozšiřování a aktualizování souboru vědomostí,
• sociálně adaptační – připravuje na přijetí sociálních rolí,
• sociálně integrační a kontrolní – zprostředkovává systém hodnot a umožňuje 

tak integraci lidí do společnosti,
• kompenzační – dává příležitost dohnat nedostatky z dřívějších etap vzdělává-

ní15,
• popularizační – získávání a sdílení nových vědomostí,
• stimulační – podnět k dalšímu vývoji,
• kvalifi kační – příprava k plnění profesních rolí,
• ekonomická – související se zvyšováním existenční úrovně díky nabývání no-

vých kompetencí, jež mohou být využité na trhu práce či v osobním životě,

15 Kompenzační funkce je navíc podmíněna historicky, protože část dnešních seniorů jednoduše 
neměla možnost se zúčastňovat výuky na střední či vysoké škole. Nicméně, na co poukazuje 
M. Beneš, přestože měli nízký stupeň dosaženého vzdělání, mnozí současní senioři kompenzovali 
tyto defi city v etapách časné a pozdní dospělosti, a to účastí v různých kurzech zaměřených na 
získávání kvalifi kací, jež byly v souladu s potřebami socialistického hospodářství (Beneš, 2008, 
s. 21–22). Samozřejmě kompenzační funkce hraje velkou roli i dnes, čehož důkazem je specifi c-
ká činnost U3V, jež nabízí výuku v oblasti cizích jazyků, nových médií, psychologie či jiných 
specializovaných oborů, které byly ještě před nedávném dostupné pouze po splnění určitých pod-
mínek, což bylo nejčastěji spojeno se studiem na vysoké škole.
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• fi xační – upevňování již získaných vědomostí či dovedností,
• relaxační a regenerační – a to zejména v případě uměleckých oborů či sportov-

ně-rekreačních aktivit,
• animační – obsahové využití volného času, předcházení monotónnosti,
• seberealizační a sebeutvářecí – umožňuje znova vytvářet svou vlastní identitu,
• preventivní – ve vztahu ke zdraví,
• afi liační – pocit sounáležitosti s danou institucí.

Tuto typologii můžeme doplnit i o podrobné charakteristiky zpracované 
W. Borczyk a W. Wnuk, jež hovoří o tom, že současná andragogika a sociální ge-
rontologie nahlíží na vzdělávací procesy jako na velmi důležitý faktor podmiňující 
příznivý průběh stárnutí, to jest (Borczyk, Wnuk, 2012, s. 76):
• jsou ztotožňované s procesem sebezdokonalování,
• jsou důležitým úkolem sociální politiky; mají připravovat seniory na aktivní 

život a tvarovat vědomé postoje k celospolečenským otázkám,
• zahrnují všechny dimenze lidského života; naplňují jak faktické potřeby tak 

i zájmy jednotlivců,
• probíhají současně v průběhu životní dráhy jednotlivce, přičemž podporují 

rozvoj jeho sebeuvědomění a prohloubení znalosti existenciálního prostoru;
• umožňují uplatnění „životních zkušeností” nashromážděných v průběhu celého 

života, jež dle nejnovějších andragogických koncepcí sehrávají podstatnou úlo-
hu (jsou nezbytným předpokladem pro seberefl exi vlastní životní dráhy, reinter-
pretaci prožitků, lepší porozumění nejen ve vztahu k okolnímu světu a jiným li-
dem, ale i sobě samému, projevovaní emocí, docílení vnitřní harmonie, dosažení 
životní moudrosti jako fi nální etapy intelektuálního vývoje člověka),

• napomáhají získání větší nezávislosti a soběstačnosti, a to prostřednictvím vý-
uky základů ekonomie či praktických dovedností nezbytných v každodenním 
životě, prosociálního chování, pochopení smyslu lidského bytí a pomoci při 
překonání existenciálních problému (vývojové krize a traumata charakteris-
tická pro tuto životní etapu).

Z údajů zveřejněných na webovém portálu DV Monitor vyplývá, že v České 
republice každým rokem roste počet osob ve věkové skupině 55 až 64 let, jež se 
účastní různých forem formálního a neformálního/informálního vzdělávání. Na 
U3V v současné době studuje navíc 38 tisíc seniorů, přičemž celá jejich populace 
čítá cca. 1,7 milionů lidí. Z analýz vyplývá, že menší účast v „systému” celoživotní-
ho vzdělávání je patrná zejména u osob s nižším vzděláním, jež bydlí mimo město 
a mají horší zdravotní kondici (Šerák, 2013, s. 141).
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Tab. 4. Podíl osob ve věku 55 až 64 let, jež se účastní institucionalizovaného procesu celoživotního vzdělávání.

Země/
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU-27 2,8 2,6 2,9 3,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6 4,3

EU-15 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 5,2 5,2 5,3 5,6 5,6 5,5 5,1

ČR - - 2,4 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 2,7 2,3 2,6 5,1

Zdroj: (Šerák, 2013, s. 141).

Koncepce aktivního stáří se projevuje především účastí osob v seniorském věku 
na vzdělávacích aktivitách nabízených lokálními vládními organizacemi (U3V, kul-
turní střediska) a sektorem nestátních neziskových organizací. Existují jisté souvis-
losti potvrzující, že počet subjektů formálního a neformalniho/informalniho učenia 
vzdělávání je podmíněný již získanými zkušenostmi v této oblasti. Z tohoto pravidla 
vyplývá, že čím vyššího vzdělání dosáhla daná osoba, tím je vyšší pravděpodobnost, 
že bude pokračovat v dalších etapách edukace po zbytek života.

Ve věkové skupině lidí starších 65 let činil podíl osob s vysokoškolským vzdělá-
ním v ČR sotva 8,7 %. V nadcházejících letech se bude tato hodnota systematicky 
zvyšovat, což potvrzují mj. výsledky výzkumu ČSÚ znázorněné na níže uvedeném 
obrázku (Holmerová, Wija, 2013, s. 10).

V současné době, jak potvrzují zprávy Eurostatu, participuje pouze 0,9 % po-
pulace ve skupině 50 až 74 let na vzdělávacích procesech, kdežto v zemích EU-27 

Obr. 9. Podíl osob s vysokoškolským vzděláním podle věkových kategorií v roce 2011.

Zdroj: (Holmerová, Wija, 2013, s. 10 převzato z ČSÚ).
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je to 4,2 %. Přehled změn od roku 2005 jasně naznačuje, že se toto procento téměř 
nemění, a to jak v zemích EU tak i v Polsku (Rada Ministrów, 2012, s. 11).

Tab. 5. Vzdělávání a zaškolování populace ve věku 50 až 74 let v %.

Rejstřík 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem

EU-27 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,2

Polsko 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9

Muži

EU-27 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6

Polsko 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8

Ženy

EU-27 4,6 48 5,0 5,2 5,2 5,1 4,8

Polsko 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0

Zdroj: (Rada Ministrów, 2012, s. 12 cituji za Eurostat).

Na základě údajů Eurostatu je navíc zřejmé, že podíl osob v již zmíněné ka-
tegorii závisí na jejich věku, úrovni dosaženého vzdělání a formách edukačních 
aktivit dostupných v nejbližším okolí. Experti z Vládního programu pro sociální 
aktivizaci seniorů zdůrazňují, že „účast nejmladších dospělých (do 24 roku života) 
na formálním vzdělávání v Polsku je na podstatně vyšší úrovni než průměr v EU 
(v EU 50,3%, v Polsku 61,1%, což umisťuje Polsko do čela zemí EU). Jen mírně 
se od průměru v EU odlišuje účast na formálním vzdělávání dalších věkových 
kategorií (25 až 34 a 34 až 44 let). Avšak účast dospělých v nejstarší věkové skupině 
zkoumané EU (55 až 74 let), a to jak ve formálním, tak i v informálním vzdělávání, 
se značně liší od průměru (v Polsku 0,6%, v EU 3,5%), což nás řadí na jedno z po-
sledních míst v rámci všech zemí EU. Podobné zjevné rozdíly existují mezi osobami 
s lepším a horším vzděláním, a to ve prospěch první jmenované skupiny. Proto nej-
větší výzvou pro Polsko, ještě více zjevnou než v ostatních zemích EU, je edukace 
(vzdělávání a zaškolování) starších, hůře vzdělaných osob, jež zároveň (což spolu 
úzce souvisí) nejsou aktivní ani ekonomicky, ani sociálně. Týká se to různých skupin 
dospělých ve znevýhodněném postavení, včetně lidí ohrožených chudobou, nemoc-
ných, osamělých, postižených, s omezenou pohyblivostí” (Rada Ministrów, 2012, s. 
12). Celoživotní vzdělávání se, i přes výše citované nepříznivé ukazatele, v sou-
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časné době čím dál lépe vyvíjí co se týká programové nabídky a počtu institucí ve 
městech, kde fungují nejen zmiňované U3V, ale i jiné organizace jako jsou kluby 
seniorů, farní sdružení, kulturní střediska16. Nerovnoměrná dostupnost vzděláva-
cích institucí na vesnicích či menších městech není bohužel vyrovnaná prostřed-
nictvím přístupu k Internetu, rozhlasu či k televizi. Proto také, aspoň prozatím, 
není možné srovnávat technické zajištění systému celoživotního vzdělávání, aniž 
bychom zohledňovali územní členění na města a vesnice.

Pravidla vzdělávání seniorů, platná jak v globálním, celoevropském, tak i v lo-
kálním měřítku, jsou obsažená v celé řadě programových dokumentů a legisla-
tivních předpisů, v nichž byly uzákoněné předpoklady celoživotního vzdělávání 
jako důležité součásti života nejstarší věkové skupiny. V níže uvedených odstav-
cích jsou krátce zmíněné jednotlivé listiny související s problematikou edukace 
lidí v seniorském věku (Borczyk, Wnuk, 2012, s. 73–75).
1. Ve zprávě o stavu vzdělávání dospělých z roku 1972 pod názvem „Learning to 

be“ (Učit se být), zhotovené komisí, které předsedal E. Faure, je v globálním 
měřítku patrná nutnost celoživotního vzdělávání tak, aby člověk mohl žít na-
plno, vědět, společně fungovat a být.

2. V roce 1982 byl přijat tzv. Vídeňský mezinárodní akční plán stárnutí, v němž 
Valné shromáždění OSN upozornilo na základní práva starších osob v oblasti 
nezávislosti, spoluúčasti, péče, seberealizace, důstojnosti.

3. Polsko a Česká republika se signováním Madridského mezinárodního akční-
ho plánu pro problematiku stárnutí na mezinárodním fóru zavázaly respekto-
vat základní východiska, v souladu s nimiž by měly všechny legislativní změny 
zohledňovat potřeby starších členů společnosti.

4. Rada Evropské unie schválila v roce 2002 v Lisabonu program spojený s vý-
vojem vzdělávacích systémů. Jeden z pěti bodů výslovně zaručuje Evropanům 
celoživotní vzdělávání v kontextu formálních, informálních a neformálních 
procesů, a to nezávisle na věku.

5. V evropské strategii růstu Evropa 2020 je zdůrazněná idea celoživotního vzdě-
lávání, realizovaná nejen v rámci vzdělávacích systémů, tj. ve školských in-
stitucích, ale i všude jinde. Zohledňuje tak všechny vývojové etapy lidského 
života. Edukace v tomto smyslu odráží stanovisko, že každý člověk má nejen 
schopnost se učit, ale i právo se vzdělávat. Schopnost učení je tudíž klíčovou 
kompetencí každého člověka na každém vývojovém stupni a zároveň má pří-
mý vliv na životní dráhu učících se lidí.

16 V zemích jako jsou Česká republika a Polsko se instituce typu kulturní střediska apod. již v 60. letech 
20. století zabývaly učením osob ve věku pozdní dospělosti. Tehdy byly pro starší lidi zakládány 
tzv. kluby seniorů (srv. Semków, 2008, s. 21), jež se v mnoha aspektech podobaly dnešním U3V.
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6. Ústava jako základní právní předpis zaručuje všem občanům rovný přístup ke 
vzdělávání, nicméně je třeba podotknout, že se vzdělávání seniorů nepovažuje 
za tzv. veřejný úkol a proto také není součástí státního vzdělávacího sytému.

7. Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. lis-
topadu 2006 se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (program 
Grundtvig) s ohledem na nutnost didaktické přípravy vzdělávání dospělých, 
včetně seniorů.

8. Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 940/2011/EU ze dne 14. září 
2011 byly zahájeny další aktivity podporující starší osoby, mj. v rámci Ev-
ropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (Borczyk, 
Wnuk, 2012, s. 73–75).

Během poslední konference UNESCO na téma vzdělávání dospělých (CON-
FITEA VI), která se konala na konci prosince 2009 v brazilském městě Belém, 
se mimo jiné diskutovala skutečnost, že v tomto sektoru existuje řada překážek, 
jež brání nárůstu tzv. míry účasti na vzdělávání. Prvním problémem jsou insti-
tucionální omezení související s nedostatečnými fi nančními prostředky, organi-
zační kapacitou či vstupními kvalifi kacemi. Na příkladu U3V je například vidět, 
že některé z nich limitují participaci v kurzech výhradně na lidi s vysokoškolským 
vzděláním. Některá pracoviště navíc omezují počet účastníků, a to z důvodu ne-
adekvátní logistické přípravy. Další otázkou jsou situační překážky, jež se vztahují 
zejména na osoby s nižším materiálním statusem, případně osoby s omezenou 
mobilitou vlivem funkčního zařazení v rodině (např. péče o jiné členy rodiny). 
Posledním faktorem jsou individuální predispozice spojované s psychologickými 
charakteristikami daných jednotlivců (Malach, 2010, s. 250). Výše uvedené pře-
kážky lze vnímat jako stručný souhrn nejdůležitějších výzev, jež musí v současné 
době, plné sociálních a demografi ckých proměn, překonat systém vzdělávání do-
spělých, včetně seniorů.

Lze tedy konstatovat, že vzdělávání, jež je chápáno jako jedna z klíčových ka-
tegorií lidské činnosti, je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím psychický vý-
voj jednotlivce. Je to charakteristický stav a základní vlastnost lidského organi-
smu, jenž díky učení remodeluje svůj vztah k vnějšímu světu. Tento jev souvisí 
jak s adaptačními procesy probíhajícími na individuální úrovni, tak i se snahou 
o dosažení požadované změny v okolí. Edukační aktivita není tudíž jen dočasný 
stav, ale kontinuální dynamický proces. Jelikož vzdělávání má progresivní charak-
ter, rozšiřuje se pole působnosti daného subjektu, přičemž jednotlivé aktivity jsou, 
díky nabytí nových kompetencí, vykonávané mnohem lépe (srv. Przetacznik-Gie-
rowska, 2006, s. 151). Vzdělávání je proto nezbytným předpokladem pro zlepšení 
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kvality života, což je v souladu s aktuální koncepcí aktivního stárnutí. Východis-
kem této teorie je princip, že v době, kdy společnosti stárnou, musíme vyvinout 
značné úsilí za účelem zlepšit zdravotní stav, zvýšit podíl aktivní účasti na spo-
lečenském, ekonomickém i veřejném životě a zesílit úroveň bezpečnosti seniorů 
(srv. Stonawski, 2007, s. 182).

Vzdělávání starších lidí je sice poměrně nový trend ve vzdělávání dospělých, 
nicméně je to jev nesmírně pozitivní. Již popisovaná funkce zvyšování kvality 
života seniorů prostřednictvím nabývání nových dovedností a vědomostí je pak 
další etapou vývoje vědních oborů souvisejících s výchovou a vzděláváním dospě-
lých, jež zohledňují i gerontologické disciplíny. Vývoj v oblasti edukace nejstarší 
části populace nesouvisí ale výhradně s jednoduchým implementováním koncep-
ce celoživotního učení do „vzdělávacího systému”. Doprovází ho i mnohé další 
jevy, jež budou podrobněji popsány v dalších kapitolách této práce.

R. Čornaničová (2005, s. 142–144) upozorňuje na skutečnost, že mezi nejdůle-
žitější determinanty vývoje vzdělávání seniorů patří demografi cké změny spočíva-
jící nejen v nárůstu počtu starších lidí, ale především v konstantním prodlužování 
délky samostatného a aktivního života v období stáří. Navíc je edukace řešením 
otázky neustálých společenských změn, jež v jednotlivých oblastech jednoduše 
nelze sledovat, aniž by člověk, zejména ve vyšším věku, získal nové informace či 
kompetence. Kromě toho se celoživotní vzdělávání stává čím dál populárnější, a to 
zásluhou rostoucího množství proseniorských projektů a organizací či fi nanční 
podpory pro instituce jak jsou U3V.

Na druhou stranu výsledky výzkumů v oblasti aktivity starších osob jasně pro-
kazují, že statisticky, i přes neustálé rozšiřování nabídky klubů seniorů či U3V, vyu-
žívají tyto osoby systematické formy vzdělávání jen zřídka. Velmi často se náhradou 
edukace stává rekreace (Fabiś, 2005b, s. 159), turistika a jiné formy volnočasových 
aktivit, případně činnosti spojené s rodinným životem, např. péče o vnoučata.

Při analýze otázky edukace seniorů je třeba zdůraznit, že organizované formy 
vzdělávání nejsou jedinou možností naučení se novým dovednostem a schopnos-
tem. Naopak většina starších lidí získává vědomosti prostřednictvím tradičních 
sdělovacích prostředků (tisku, rozhlasu a televize), jež jsou relativně snadno do-
stupným a dosud nejpopulárnějším informačním zdrojem. Přísloví „co se v mládí 
naučíš, ke stáru jako když najdeš“ pak nabývá v kontextu vzdělávání v pozdějším 
věku zvláštního významu. Tento proces je obvykle podmíněný návyky získaný-
mi v průběhu celého života. V učení v seniorském věku nejčastěji tedy pokračují 
osoby, jež mají v tomto ohledu zkušenosti z předchozích let. Tuto tezi potvrzuje 
struktura posluchačů U3V, ze které je zřejmé, že profesní biografi e části studen-
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tů souvisela se situacemi, jež prakticky vynucovaly neustálé zvyšování kvalifi kace 
a sledování sociálně-technického pokroku.

Výše zmíněná východiska vzdělávání seniorů jako faktorů podporujících sobě-
stačnost a proces sebeurčení nelze dosáhnout bez koexistence několika činitelů, jako 
jsou: vhodná vzdělávací politika, zohledňující dynamicky rostoucí počet seniorů, 
promování celoživotního učení, množstevní nárůst organizací zprostředkovávají-
cích vzdělávací aktivity a dohled nad kvalitou edukačních procesů.

Vztah mezi vzděláváním a každodenní existencí starších lidí je poněkud ambi-
valentní. Na jednu stranu, vlivem nových informačních a komunikačních techno-
logií, přišli senioři o jistou prestiž související s jejich výjimečným postavením jako 
„studnice vědění”, zprostředkovatele vědomostí a zkušeností. Na druhou stranu je to 
právě vzdělávání dospělých, co umožnilo seniorům držet krok s okolním světem. Ši-
roce chápané vzdělávací aktivity (formální, neformální a informální) zaručují star-
ším lidem lepší integraci s okolním prostředím a společností, bez které lze jen stěží 
nalézt smysl a radost ze života (Trafi ałek, 2000, s. 65–72). Vzdělání je tedy klíčem 
k pochopení sociálně-technické reality a zároveň umožňuje seniorům fungování 
ve všech dimenzích dnešní společnosti popisované v kategoriích postmodernismu, 
změny, rizika (viz Bauman, Radziewicz-Winnicki, Giddens). Obrovské technolo-
gické proměny vynucují v globálním měřítku získávání nových kompetencí za úče-
lem udržení kontroly nad vědecko-technickým pokrokem. Pouze racionální systém 
vzdělávání skýtá šanci na kontrolovaný vývoj v této oblasti, jenž sdílí všechny gene-
race (srv. Kozielecki, 2007, s.257). Vzdělávání seniorů se i v tomto smyslu stává čím 
dál důležitějším trendem v současné andragogice.

1.4  Charakteristika univerzity třetího věku jako instituce 
 vzdělávající seniory v oblasti informačních technologií

1.4.1  Dějiny a současný stav polských a českých U3V

Již od středověku plnily univerzity roli organizací vzdělávajících odborníky 
v různých oborech a zároveň byly i výzkumnými středisky. V současné době rea-
lizují navíc vysoké školy velmi důležitý úkol, lze dokonce říct poslání, a to službu 
veřejnosti. Nově zakládané vysoké školy nejsou orientované pouze na vzdělávání 
mladých, ale jsou otevřené i pro širší skupinu lidí v různých věkových skupinách. 
Idea samotné edukace seniorů se zrodila v roce 1973 v prostředí klasické uni-
verzity v Toulouse zásluhou prof. Pierre Vellase, jenž na právnické fakultě založil 
první univerzitu třetího věku (U3V) (Adamec, Kryštof, Šolc, 2011, s. 12). U3V se 



58

od té doby staly obecně známou institucí zajišťující celoživotní vzdělávání pro lidi 
v nejstarší věkové kategorii.

Je ale třeba podotknout, že vzdělávání seniorů v České republice má tradici 
delší než fungování U3V. K organizacím, jež se na těchto aktivitách podílely ještě 
před rokem 1973, patřily zejména spolky Československého červeného kříže či 
Kluby aktivního stáří (KLAS). KLASy působily hlavně na území hlavního města 
Prahy a již od 70. let 20. století realizovaly úkoly zaměřené na starší věkové sku-
piny v tematických oborech jako jsou například: kultura, zdraví, tradice, dějiny. 
Československý červený kříž pak organizoval akademie třetího věku spolupra-
cující s U3V. První instituce tohoto druhu byla založena v roce 1983 v Přerově. 
Během následujících tří let vzniklo dalších 20 podobně orientovaných organizací. 
Jak zdůrazňují autoři monografi e o českých U3V, inspirací pro zakládání prvních 
českých akademií a U3V byla polská řešení implementovaná prof. Halinou Szwarc 
ve Varšavě (Adamec, Kryštof, Šolc, 2011, s. 17–18). Na U3V se dnes nahlíží jako 
na „vlajkovou loď” systému vzdělávání dospělých. Počátky těchto organizací v ČR 
sahají do roku 1986, kdy byly vyhlášené první kurzy a přednášky pro seniory ve-
dené Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou v Praze (Eger, 
2013, s. 162–163). Mezi první v ČR patří také U3V založená v rámci Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (Vavřín, 2013, s.28).

Ke značnému rozvoji U3V došlo po roce 1989, a to mimo jiné vlivem kontak-
tů představitelů proseniorských organizací a vysokých škol provozujících U3V se 
zahraničními institucemi tohoto typu. V tomto ohledu byl průlomový rok 1995, 
kdy vznikla Asociace U3V České republiky. Dalším elementem podporujícím vý-
voj U3V bylo zavedení Národního programu přípravy na stárnutí populace, jenž 
obdržel na období 2003–2007 dotace ve výši 15 milionů Kč (Eger, 2013, s. 163). 
Díky subvencím byly v roce 2004 již na 15 vysokých školách zprovozněné počíta-
čové učebny určené seniorům. Tato podpora byla poskytována až do roku 2011. 
O rok později (2012) obdržely U3V dotaci na základě počtu výukových hodin 
připadajících na jednoho studenta ve výši ca. 30 Kč za jednu „studentohodinu”. 
Na fi nancování českých U3V se navíc podílejí i samotní posluchači, kteří musí 
uhradit vstupní administrativní poplatek a dále provádět pravidelné platby v roz-
mezí 200 až 600 Kč za každý kurz zrealizovaný v daném semestru. U3V podporují 
i jednotlivé vysoké školy z vlastních zdrojů (bezplatné zpřístupnění vyučovacích 
místností, zajištění didaktických prostředků, tisk edukačních materiálů apod.). 
V roce 2012 činila fi nanční podpora U3V v ČR již cca. 20 milionů Kč (Vavřín, 
2013, s. 28–30). Vzhledem k tomu, že se na fi nancování U3V podílí i stát, je nutná 
hlubší analýza potřeb institucí tohoto druhu a také určení přesného místa U3V 
v systému vzdělávání dospělých (viz Šerák, 2012, s. 70–79).
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Abychom mohli plně porozumět fenoménu této formy vzdělávání musíme zo-
hlednit i historický kontext vývoje českých a polských U3V. Nejstarší česká stře-
diska U3V se nacházejí v již zmiňovaných městech: v Praze a v Olomouci. Dne 23. 
října 1986 vznikla olomoucká U3V, do jejíž struktury byli primárně začleněni lidé 
starší 50 let, případně i mladší (pokud měli přiznaný invalidní důchod). Podmín-
ky přijetí do tohoto programu (původně pouze splnění věkových či zdravotních 
kritérií) byly přesněji vymezené v průběhu prvních let existence této instituce, 
nicméně základní předpoklady platí téměř beze změny i v dnešní době. Studijní 
program olomoucké U3V je dvoustupňový. První část zahrnuje tzv. „přípravný 
ročník“ v jehož průběhu se kurzy soustředí zejména na prohloubení motivace 
ke studiu, přičemž výuka probíhá formou jednotlivých přednášek s pestrým te-
matickým záběrem. Nejdůležitějším účelem tohoto 1. ročníku studia je adaptace 
posluchačů na podmínky univerzitního prostředí, formování schopnosti orienta-
ce v tamním prostoru a podporování sociálních interakcí mezi účastníky. Osoby, 
které již absolvovaly vysokou školu, mohou rovnou pokračovat v přednáškách na 
tzv. druhém stupni. Kurzů na této úrovni se navíc mohou zúčastnit absolventi 
U3V při univerzitě v Olomouci, kteří chtějí dále pokračovat ve vzdělávání, aniž by 
museli opakovat celý počáteční modul výuky. Druhý a třetí rok studia je tematicky 
sourodý. Senioři realizují výuku v rámci jednotlivých univerzitních oborů. Ve-
dení U3V nabídlo studentům dvě možnosti studia. Senioři se mohou buď účast-
nit tradičních přednášek a seminářů zakončených zkouškou, případně zápočtem 
nebo mohou studovat bez nutnosti formálního ověřování dosažených výsledků. 
Vzdělávací program je zpracován v souladu s harmonogramem akademického 
roku a místními zvyklostmi jako jsou např. imatrikulace a promoce. V současné 
době má U3V v Olomouci více než 1200 posluchačů, jež se mohou vzdělávat rov-
něž v jiných městech (Špatenková, 2011, s. 72–73).

Druhá nejstarší U3V se sídlem v Praze vznikla v rámci struktur Univerzity Kar-
lovy (UK) v roce 1987. V současnosti jsou kurzy na 14 ze 17 kateder či ústavů, nej-
víc přednášek je pak organizováno Filozofi ckou fakultou. U3V při UK je největší 
instituce tohoto druhu v České republice. První etapa fungování U3V byla spojená 
s činností 1. lékařské fakulty, která tyto kurzy vyhlašuje i dnes. V počáteční fázi tr-
valy přednášky 90 minut a konaly se jednou týdně po dobu 4 semestrů. Od roku 
1988 byla tato idea postupně implementována na dalších fakultách. V současné 
době studuje na Filozofi cké fakultě přes 3000 seniorů, kdežto v začátcích této formy 
výuky zde bylo pouze 86 posluchačů. Studenti U3V se mohou zúčastnit libovolného 
počtu kurzů, jedinou nezbytnou podmínkou je dosažení úrovně středního vzdělání 
s maturitou. Věková struktura zahrnuje lidi ve věku 55 až 97 let. Absolvování kur-
zu, včetně získání příslušného certifi kátu, je podmíněno složením písemného testu, 
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případně vypracováním závěrečného projektu zadaného přednášejícím. Kupříkladu 
v akademickém roce 2010/2011 bylo v rámci 1. ročníku studia realizováno 24 pro-
gramů, přičemž 5 z nich pokračovalo i ve 2. ročníku. Je třeba podtrhnout, že s ohle-
dem na kvalitu výuky je počet studentů ve skupině omezen na 25 osob. Nesmírně 
zajímavou dvouletou nabídku teoreticko-praktické výuky představuje Fakulta těles-
né výchovy a sportu. Většina kurzů je uzavřených, některé mají formu mezigenerač-
ního vzdělávání. Kromě toho existují přednášky vedené v cizích jazycích, nejčastěji 
v angličtině (Drlíková, Neuwirth, Prajerová , Šolc, 2011, s. 64–71). 

Poslední U3V zmiňovaná v této práci se nachází v Českých Budějovicích. Vznik 
této organizace souvisí s rokem 1991, kdy byly v rámci meziinstitucionální spolu-
práce na Zdravotně sociální fakultě zahájeny kurzy, z nichž následně vznikla U3V. 
Během akademických let 1992 až 1995 byl realizován šestisemestrální cyklus „Péče 
o člověka a jeho zdraví”. V dalších letech činnost na U3V systematicky pokračovala, 
a to jak formou přednášek, tak i vědeckých setkání. V letech 2004 až 2007 obsaho-
vala nabídka U3V již 60 teoretických přednášek z různých oblastí. Zvýšení kvality 
vzdělávání pak napomohly zejména dvě skutečnosti: za prvé zde byly v minulých 
letech organizovány vědecké konference na téma fungování lidí ve stáří, za druhé se 
univerzitě podařilo získat granty na podporu standardních a inovačních projektů. 
V současné době se U3V soustředí na další rozšiřování programové nabídky pro 
více než 1000 studentů v seniorském věku (Šemberová, 2011, s. 37–39).

Univerzity třetího věku, univerzity druhého věku a tzv. otevřené univerzity, 
zpestřily v posledních letech edukační mapu ČR a Polska. Působení těchto in-
stitucí inspiruje k mnoha refl exím o předpokladech jejich fungování, metodiky, 
subjektů výuky. U3V, stejně jako další organizace tohoto druhu, poskytují v prů-
běhu organizovaného vzdělávacího procesu především šanci na získání souboru 
kompetencí, jež v dřívějších etapách života nebyly z různých důvodů dosažitelné 
(Majewska-Kafarowska, 2013, s. 146). První U3V, která splňovala výše popsané 
předpoklady, byla v Polsku založena ve Varšavě. Tato instituce byla v 70. letech 
20. století průkopníkem ideje celoživotního vzdělávání dostupného také seniorům. 
Již od začátku jejího působení, podporovali členové U3V aktivně vznik dalších 
středisek tohoto typu. Obzvlášť velkou zásluhu měla profesorka Halina Szwarc17, 

17 Prof. Halina Szwarc se narodila ve městě Lodž. Krátce před vypuknutím 2. světové války složila 
maturitní zkoušku. Během války a okupace byla členkou odboje a prováděla extrémně náročné 
úkoly související se zpravodajskou aktivitou. Působila mimo jiné v Berlíně, Hamburku a Vídni. 
Výsledky její práce byly významným přínosem v boji proti fašismu. Na jaře roku 1944 byla Ha-
lina Szwarc pod svým dívčím jménem Głąb zajatá Gestapem a odsouzená k smrti. Osvobození 
města Lodž v roce 1945 ji zachránilo před provedením rozsudku. V 50. letech, i přes nevýhodné 
politické podmínky, obhájila H. Szwarc doktorát na Lékařské akademii v Poznani a obdržela titul 
kandidát věd (ekvivalent habilitace), což jí umožnilo zastávat významné akademické funkce. 
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která se podílela na otevírání dalších U3V na území celého Polska (Lubryczyńska, 
2007, s. 213). Vznik U3V v Polsku na základě podpory již fungujících organizací 
U3V je aktuální i v dnešní době. Jsou také mnohé příklady z praxe, jež potvrzují 
neformální spolupráci mezi staršími a nově zakládanými U3V, která mimo jiné 
spočívá v poskytování organizační či meritorní podpory v oblasti vzdělávacích 
programů (Ziębińska, 2010, s. 326).

Každý region v Polsku má jistá specifi ka. V menších městech je patrná velmi 
dobrá spolupráce mezi U3V a správními orgány. Popud ke vzniku U3V většinou 
vzniká v lokálních intelektuálních kruzích, a jejich zprovoznění umožňuje pod-
pora ze strany místní samosprávy, vysokých škol, knihoven. Tyto instituce jsou 
tedy pro mnohé seniory kulturním a intelektuálním středobodem. Přestože se 
většinou nejedná o velká univerzitní střediska, vyvíjí jednotlivé U3V maximální 
úsilí, aby vzdělávací program byl v souladu s vysokými akademickými standardy 
(Lewkowicz, 2012, s. 45).

Mimo Českou republiku a Polsko jsou U3V důležitými středisky neformálního 
vzdělávání seniorů. Abychom si mohli plně uvědomit podobnosti a rozdíly mezi 
jednotlivými institucemi, musíme krátce pojednat o jiných řešeních v oblasti akti-
vizace obyvatelstva v seniorském věku. První italská U3V byla v Turíně založená ve 
stejném roce jako ve Varšavě. Pro italské organizace tohoto druhu je typické, že se 
jednotlivých aktivit mohou zúčastňovat již lidé starší 30 let a osoby ve věku nad 60 
let tvoří pouze 40 % všech posluchačů. Počátky U3V v Portugalsku sahají do roku 
1993, kurzy jsou, podobně jako v jiných zemích, vědecky zaměřené a zároveň pod-
porují volnočasové aktivity jako jsou koníčky a turistika. Některé portugalské U3V 
vyhlašují i kurzy čtení a psaní pro lidi v pokročilém věku, protože četná skupina 
obyvatelstva dosud nezískala tyto elementární kompetence. Zajímavým příkladem 
může být působení U3V ve Španělsku, a to proto, že tyto instituce byly začleněny 
do státního systému vzdělávání. Důsledkem tohoto kroku je implementování ak-
tuálních trendů určovaných ministerstvem školství do U3V. Vzdělávání seniorů 
v Rakousku nevychází z žádného známého a dále popisovaného modelu fungování 
U3V. Starší osoby zde mají nejčastěji status mimořádných posluchačů kurzů reali-
zovaných na normálních univerzitách. Holandské U3V realizují požadavky akade-
mické výuky, avšak čím dál častěji je rozebírána otázka liberalizování vzdělávacích 
programů a jejich přizpůsobení se potřebám a možnostem seniorů. První U3V ve 
Švédsku vznikla v Uppsale v roce 1979, ve Finsku to bylo o šest let později. Finské 

Její vědecká práce se soustředila zejména na endokrinologii, sportovní medicínu a v pozdějším 
období (v 70. letech) i na gerontologii. Důkazem jejího zájmu o problematiku stáří a jisté sociální 
zodpovědnosti, kterou pociťovala jako vědkyně, bylo založení první polské U3V při Lékařským 
centru postgraduálního vzdělávání ve Varšavě (Lubryczyńska, 2005, s. 149–150).
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U3V se navíc zabývají vědeckými výzkumy a v oblasti vedení přednášek, podobně 
jako v PL a ČR, spolupracují s vědeckými pracovníky. Specifi kem dánských U3V je 
to, že jsou součástí vysokých škol, přičemž vedení mají na starosti senioři-dobrovol-
níci. U3V v Německu jsou pak obvykle spojené s univerzitními středisky. Vzděláva-
cí programy vypracovávají akademičtí učitelé, přičemž výukové metody a postupy 
jsou přizpůsobené zvláštním potřebám starších lidí. Kromě německých U3V, jež 
fungují v rámci univerzit, zde působí i lidové univerzity, školící centra, akademie 
pro seniory a otevřené univerzity. Vzdělávání seniorů v Irsku je součástí národního 
vzdělávacího hnutí pro seniory. Název U3V není používán a model výuky připomí-
ná britský systém. Největší počet U3V založených po roce 1980 se nachází v Číně. 
V roce 2004 zde bylo 28 000 U3V, které navštěvovalo 2,3 milionů účastníků. Čínská 
koncepce vzdělávání seniorů se nejvíc podobá britské, nicméně U3V jsou fi nanco-
vány státem a dozor nad nimi provádějí vládní instituce. Jsou také silně propojené 
se sítí místních univerzit (Ziębińska, 2010, s. 170–178).

1.4.2 Modely působení U3V

Klasické členění U3V rozlišuje 5 různých modelů, do nichž můžeme zařadit 
jednotlivé organizace (Gołdys, Krzyżanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 80):
• francouzský – U3V jsou úzce napojené na vysoké školy, přičemž se velký důraz 

klade na edukační aktivity; taková instituce má striktně vědecký charakter;
• anglický – související s působením různých sdružení a spolků zakládaných 

samotnými seniory, vazba U3V na vysoké školy není nikterak výrazná; tento 
model je především orientován na rekreaci;

• kanadský – spojuje činnosti sdružení a vysoké školy, tj. výuku a zábavu;
• jihoamerický – základem je iniciativa ze strany starších lidí, kteří pracují s tzv. 

problémovou mládeží; členové těchto institucí se velmi silně společensky an-
gažují v prostředích, která potřebují podporu;

• čínský – zaměřený zejména na tvůrčí a umělecké aktivity a zároveň napojený 
na akademický systém vzdělávání; propaguje nejrůznější formy umění, aran-
žováním květin počínaje a rukodělnými technikami konče.

Na tomto místě je třeba podrobněji rozebrat jednotlivé typy U3V ve světě. Na 
základě francouzského modelu vznikl největší počet institucí pro seniory v České 
republice, Polsku, Itálii, Švýcarsku, Španělsku, Belgii, Německu, Švédsku a Por-
tugalsku. Jak již bylo zmíněno, jsou východiskem pro organizace tohoto druhu 
stávající struktury formálního systému vzdělávání a samotné U3V úzce kooperují 
s univerzitními středisky (Trafi ałek, 2005, s. 79).
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Paralelně s francouzským funguje i tradiční britský model vzdělávání dospělých, 
a to zejména v zemích jako jsou Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. Práce se se-
niory je založena na svépomoci, edukace není striktně vázaná na programový obsah 
a výběr přednášejících z řad odborníků. Posluchači organizují vzdělávací aktivity 
vlastními prostředky a vzájemně sdílí své vědomosti a zkušenosti. Výuka má v tom-
to případě skupinový charakter (Trafi ałek, 2005, s. 79).

Jiný způsob práce má americký model U3V, populární ve Spojených státech 
amerických, Kanadě a některých státech v Jižní Americe. Celoživotní vzdělávání 
v tomto pojetí zahrnuje různé cesty, výlety a cyklické přednášky, semináře, kurzy 
či jiné akce, pořádané členy profesorského sboru výhradně v období prázdnino-
vých přednášek na vysokých školách (Trafi ałek, 2005, s. 79). Je to velmi zajímavý 
způsob, jenž umožňuje celoroční podporu vzdělávání seniorů i v České republice 
a Polsku, nicméně zatím není příliš často frekventovaný.

S jinou klasifi kací, zohledňující administrativně-právní formu působení orga-
nizace, se můžeme setkat v publikacích W. Wnuk a W. Borczyk, jež rozlišují 3 typy 
(Borczyk, Wnuk, 2012, s. 78):
1) U3V jako integrální součást vysoké školy, veřejné nebo soukromé, založené 

rozhodnutím vedení téže školy a řízené zplnomocněncem rektora. V tomto 
případě pravidla fungování U3V určuje vysoká škola, jež se zároveň podílí na 
organizování didaktických procesů.

2) U3V vzniklé na základě iniciativy samotných seniorů formou nevládních 
organizací, jejichž činnost se řídí zákony o sdruženích, nadacích, nadačních 
fondech, obecně prospěšných společnostech a dobrovolnictví. Tyto instituce 
mají status právnické osoby. Jednotlivé aktivity pořádají zcela samostatně, a to 
včetně logistické přípravy. Způsob vedení je určen ve stanovách. Členové-po-
sluchači hradí členské příspěvky a/nebo platí za účast na jednotlivých kurzech. 
U3V tohoto typu spolupracují s vysokými školami (patronát) a jednotkami 
lokální samosprávy či jinými nevládními organizacemi.

3) U3V založené v rámci struktur organizačních jednotek místní samosprávy 
(např. kulturní střediska, centra celoživotního vzdělávání, knihovny, centra 
sociálních služeb). Orgány státní správy určují pravidla působení U3V a po-
skytují zázemí (zpřístupnění místností, poskytnutí fi nančních prostředků). 
Posluchači hradí kurzovné.

Systém edukace starších lidí v České (ČR) a Slovenské (SR) republice připo-
míná, s ohledem na kulturní a dějinný kontext, jednotlivá řešení v této oblasti 
v Polsku. Andragogové podobným způsobem defi nují institucionalizované formy 
vzdělávání seniorů a rozlišují tak: univerzity třetího věku, akademie třetího věku 
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a kluby seniorů (kluby aktivního stáří). U3V jsou nejčastěji spojené s dobrovolnou 
účastí vyšších věkových skupin na vzdělávacích aktivitách při vysokých školách. 
Studium probíhá podobně jako v případě prezenční výuky a zahrnuje přednášky 
a semináře. V některých případech je výuka jednotlivých předmětů zakončená 
zkouškou, ovšem není to pravidlo. Na závěr absolventi nejčastěji obdrží certifi kát 
absolvování jednotlivých kurzů či programů. Akademie třetího věku jsou, oproti 
U3V, zaměřené i na osoby v tzv. předdůchodovém věku. Jelikož tyto instituce mají 
především kulturně-osvětový charakter, výuka zde nemá ofi ciální, akademický 
profi l. Jednotlivé aktivity jsou realizovány prostřednictvím různých organizací, 
jako jsou například: Červený kříž, kulturní střediska či soukromé vysoké školy. 
Tematický okruh kurzů souvisí se zájmy posluchačů a soustředí se na lékařsko-
-gerontologické otázky, kulturu, dějiny, literaturu, umění, ekologii, sběratelství 
a podporování fyzické aktivity. Posledním typem organizací vzdělávajících starší 
osoby v ČR a SR jsou tzv. kluby seniorů, jejichž nejdůležitějším úkolem je efektivní 
a příjemné využití volného času. Na rozdíl od U3V a akademií třetího věku jsou 
tyto jednotky méně formalizované (Bednaříková, 2012b, s. 60–61).

V tomto kontextu je nutno citovat analytickou zprávu „Zoom na UTW” 
(Zoom na U3V), jejíž autoři zdůrazňují, že „na U3V dochází ke konfl iktu dvou 
idejí: univerzity z 19. století a moderní nevládní organizace. První vychází z chápání 
vzdělaných, inteligentních lidí jako specifi cké sociální skupiny, jež hraje ve společ-
nosti významnou roli a zároveň má jisté závazky vůči jiným vrstvám. Tento přístup 
– v jistém smyslu obsažený i v samotné myšlence univerzitního vzdělávání – zdůraz-
ňuje jednosměrné působení. Druhá idea souvisí s povinností fungovat jako instituce 
otevřené pro občanskou společnost a místní společenství, jejichž činnost se soustředí 
nejen na vlastní růst, ale i na vývoj nejbližšího okolí, na zvýšení sociálního kapitá-
lu. U3V v tomto pojetí se podobají nevládním organizacím. Tyto dvě popisované 
ideje se vzájemně nevylučují, nicméně jejich vztah je poněkud napjatý. Univerzity, 
jež odkazují na tradice z 19. století, kladou důraz na standardy výuky, hierarchii 
a vědeckost. Druhým typem jsou otevřenější univerzity založené spíše na principu 
společenství a samosprávy než na profesionalizaci a direktivním vedení. První mo-
del U3V se viditelněji soustředí na otázku: „kdo pro nás organizuje výuku”, kdežto 
U3V druhého typu se řídí pravidlem: to my sami se organizujeme” (Gołdys, Krzy-
żanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 80).

Neexistují dvě stejné U3V jak v ČR, tak i v Polsku. Některé z nich se mo-
hou zaměřovat na výtvarné aktivity, jiné na technické dovednosti, kluby uživa-
telů Internetu či dobrovolnictví seniorů. Je to jeden z největších přínosů tohoto 
hnutí, protože na rozdíl od vysokého školství zde neexistují žádná shora nařízená 
omezení či limity. Každá U3V přizpůsobuje nabídku kurzů vlastním možnostem 
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a potřebám potencionálních posluchačů (Lewkowicz, 2012, s. 45–46). W. Borczyk, 
předsedkyně Sdružení U3V v Polsku, rovněž zdůrazňuje, že není jeden univer-
zální model U3V. Jsou to nejčastěji individuálně koncipované programy, jež zá-
visí i na místních podmínkách edukačního prostoru. Významnou roli při tvorbě 
a fungování U3V mají nápaditost, schopnost kooperace, efektivita při získávání 
grantů a další osobnostní charakteristiky jejich lídrů. Nemožnost vytvořit jednot-
ný model souvisí mimo jiné s odlišnými způsoby podpory U3V ze strany místní 
společnosti (např. samosprávy) či nesourodými potřebami posluchačů. Velmi dů-
ležitá je také spolupráce s různými sdělovacími prostředky, jež mohou propagovat 
myšlenku aktivního stárnutí (Borczyk, 2012, s.35–36).

V ČR je programová nabídka jednotlivých U3V úzce spojená s profi lem dané 
vysoké školy. Tato skutečnost silně ovlivňuje charakter realizovaných vzdělávacích 
aktivit, jež jsou v souladu se studijními specializacemi, prováděnými výzkumy 
a intelektuálním, logistickým i technickým potenciálem univerzitního střediska. 
Záběr kurzů pro seniory pokrývá prakticky všechny vědní disciplíny, společen-
skými a humanitními vědami počínaje a technickými obory konče (Adamec, 
Kryštof, Šolc, 2011, s. 19).

1.4.3 Cíle činnosti U3V

P. Vavřín (2013, s. 28) zdůrazňuje, že hlavním účelem U3V, jež působí na území 
ČR, je zlepšení kvality života seniorů. Tato úloha sestává ze dvou dílčích úkolů, které 
souvisí se zvýšením obecného povědomí starších osob o celoživotním vzdělávání 
a jejich motivováním k aktivní účasti. Tyto cíle odpovídají i úkolům U3V v Polsku, 
jež se soustředí zejména na celoživotní vzdělávání18 lidí ve vyšším věku a propa-
gování gerontologické prevence u této cílové skupiny. Organizace vzdělávající se-
niory jsou zaměřené na široce chápanou sociálně-kulturně-pohybovou aktivizaci 
jejich členů. V závislosti na modelu fungování dané U3V jsou tyto aktivity doplněné 
dalšími elementy, jako např.: provádění vědeckých výzkumů, tvorba vzdělávacích 
programů orientovaných na seniory, popularizování kultury a umění či práce ve 
prospěch lokální společnosti. Zároveň je třeba podtrhnout autonomii jednotlivých 

18 V mnoha případech souvisí edukační model realizovaný U3V zejména s kompenzační funkcí, jež 
umožňuje alespoň částečně minimalizovat mezigenerační rozdíly a aktualizovat soubor kompe-
tencí v důsledku intenzivního technologického vývoje. R. Pachociński zdůrazňuje, že se vzdě-
lávání dospělých obvykle spojuje s poskytnutím tzv. „druhé šance” ve vzdělávání. V dřívějších 
etapách společenského vývoje umožňovalo dospělým získat základní kompetence, jako jsou čtení 
a psaní. Spolu s přibývajícími lety došlo k obsahové změně souboru kompetencí nezbytných pro 
plnohodnotné fungování ve společnosti, nicméně jejich hlavní funkce zůstala stejná (srv. Pacho-
ciński, 2008, s. 64–65).
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U3V, z nichž každá jednotka má svůj vlastní, individuální způsob vedení, což se 
mimo jiné odráží v nabídce vzdělávání (Lubryczyńska, 2007, s. 215).

Při analýze základních cílů činnosti U3V je třeba věnovat pozornost myšlence 
„popularizace vědy“ v těchto institucích. U3V realizuje jednotlivé aktivity jak v rám-
ci vědních oborů, tak i v jiných oblastech, což podporuje sdílení informací dosud 
určených výhradně osobám z akademického prostředí. Práci v těchto organizacích 
charakterizují zejména vědecká poctivost a pečlivost, výstižnost, korelování s kaž-
dodenními potřebami posluchačů U3V, srozumitelnost a jednodušší forma sdílení 
komplikovaných otázek (srv. Cyboran, 2009, s. 121–129). Taková struktura předná-
šek zvyšuje prestiž vzdělávání na U3V a odlišuje je od kurzů realizovaných např. pro-
střednictvím grantových projektů či nevládních organizací. Je ale třeba podotknout, 
že každá forma vzdělávání za účelem rozšiřování kompetencí a vědomostí má jistou 
hodnotu. Proto také nemá v kontextu ideje celoživotního vzdělávání smysl striktně 
oddělovat institucionální (akademickou) výuku, stereotypně vnímanou jako kvali-
tativně vyšší, od incidentní, „méně hodnotné“ podoby učení. Nicméně již samotný 
název a základní východiska U3V či jejich institucionální charakter sugerují, že by 
tyto organizace měly být umístěny „blízko zdroje“, tj. že v různých oblastech by měly 
úzce spolupracovat s vysokými školami.

Inspiraci pro svoji činnost hledají U3V u různých vzdělávacích a kulturních 
institucí. V mnoha případech pak vznikají hybridy mezi vysokou školou, mimo-
vládní organizací a klubem seniorů, jež účinně spolupracují s lokálním prostře-
dím. Navíc je třeba zdůraznit, že i „přes rozdíly v institucionálních U3V, mají tyto 
výraznou image, jejich role a způsob fungování jsou obecně chápané a známé” ve 
společnosti (Gołdys, Krzyżanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 21). Z výzkumu 
„Zoom na U3V” vyplývá, že deklarované cíle činnosti těchto organizací souvisí 
zejména s aktivizací ve sféře vzdělávání, rozvíjením koníčků, podporováním ak-
tivních volnočasových činností a popularizováním zdravého životního stylu.

Pro členy U3V je také nesmírně důležitá potřeba sounáležitosti, tj. vytváření 
pocitu, že jsou potřební, a to prostřednictvím budování vztahů s jinými lidmi. 
Tímto způsobem je nějak „mimochodem“ uspokojovaná jedna z nejzákladnějších 
potřeb, kterou senioři často přímo nezmiňují, tedy boj proti samotě. Na druhou 
stranu kontakty s jiným člověkem (mentorem-učitelem, případně s vrstevníky) 
napomáhá naplnit i potřebu bezpečí, vyplývající především z pochopení okolního 
světa v mikro- a makrosociálním měřítku (Hrapkiewicz, 2005, s. 106–106). Vli-
vem těchto skutečností generuje edukace jako hlavní úloha činnosti U3V i další 
vědomé (operační) a menší, mimovolné cíle.

Výše uvedené předpoklady je třeba doplnit o řadu dalších, stejně podstatných 
funkcí, jako jsou (zob. Tomczyk, 2011b, s. 168):
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• expresivní – umožňuje jednotlivci projevit vlastní city a záliby,
• integrační – přibližuje obecně uznávané hodnoty,
• strukturační – konstruuje sociální vtahy na mnoha úrovních a rovinách spo-

lečenského života,
• samosprávní – založena na idejích řemeslných cechů a spolků, jejichž struktu-

ry byly zakládané a řízené svépomocí,
• iniciativní – jak cílené, tak i neplánované ovlivňování společenských změn na 

poli působnosti organizace,
• kulturotvorná – tvorba nových elementů kultury ve vztahu k členům institucí 

a širšímu sociálnímu okolí,
• osobnostně-vývojová – změny v osobnosti účastníků U3V vlivem realizování 

jednotlivých aktivit a interakcí s jinými členy,
• pomocná – podpora lidí se zvláštními potřebami (nezaměstnaní, postižení),
• informační – umožňuje sdílení informací ohledně důležitých problémů týka-

jících se lokální společnosti,
• preventivní – propagace vhodného životního stylu za účelem vědomého od-

straňování škodlivých faktorů, jež mohou determinovat negativní změny 
jak po stránce fyzické, tak i duševní,

• zaměstnanostní – generování hlavních a vedlejších pracovních míst.

U3V navíc prezentují osoby v pozdním věku jako prosociální a aktivní účast-
níky vzdělávacích procesů, a tím výrazně napomáhají změnit negativní představy 
stárnutí a stáří. Prostředkem v boji s nespravedlivými stereotypy je pak propagace 
této životní etapy jako období, v němž se lze aktivně podílet na vlastním vývoji 
(Zakowicz, 2013, s. 133). Nicméně v mnoha případech, jimiž se budeme zabývat 
v dalších kapitolách, se U3V stávají centrem elitního vzdělávání, a to nejen s ohle-
dem na charakter pořádaných (akademických) kurzů, ale i nabídku (specializova-
né vyučovací předměty) a specifi ka edukačních biografi í jednotlivých účastníků 
(srv. Wawrzyniak, 2007, s. 186).

Při analýze činnosti U3V nelze zohledňovat pouze edukační hledisko souvise-
jící s nabýváním a aktualizováním vědomostí. Otázka investic do lidského kapitá-
lu je samozřejmě stejně důležitá jako v předchozích etapách vzdělávání, nicméně 
je třeba vzít v potaz i jiné, nepřímé funkce tohoto procesu, jež značným způsobem 
zvyšují význam organizací tohoto druhu v životě posluchačů. Člověk je již od oka-
mžiku narození neustále socializován a tento proces nadále pokračuje v období 
stáří. Absence kontaktů s jinými lidmi vyvolává vnitřní pocit marginalizace a na-
víc je jedním z faktorů sociálního vyloučení. Opomíjení mezilidských interakcí 
vede nejen k exkluzi z daného prostředí, ale zároveň přispívá ke snižování kvality 
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života jednotlivce. Proto také, kromě jiných důležitých aspektů působení U3V, 
musíme zdůraznit přínos institucí toho typu pro prevenci sociální exkluze. Orga-
nizované aktivity mají především přinutit seniory k tomu, aby jednoduše šli „ven“ 
a setkali se s jinými lidmi. Seznamování a udržování kontaktů je základem pro 
další vývoj interpersonálních vztahů (Jurek, 2012, s. 112–113), čehož projevem je 
mimo jiné zmenšení interního pocitu marginalizace u starších osob.

U3V se mění spolu s přibývajícími lety. V současné době se samotní senioři 
čím dál častěji zapojují do struktur těchto organizací a představují vlastní nabídku 
aktivit pro ostatní členy. Starší studenti se také angažují ve věcech osob s ome-
zenou pohyblivostí, postižených, dětí a dalších lidí, kteří potřebují pomoc. Dob-
rovolnictví se tak stává jedním z hlavních cílů U3V (Hrapkiewicz, 2005, s. 154). 
Vlastní iniciativy seniorů jsou nesmírně přínosné, protože doplňují nabídku od-
borných veřejných služeb, zejména sociálních, a zároveň, jaksi mimochodem, ak-
tivizují lokální prostředí (Balczerzak-Paradowska, 2007, s. 12).

Kromě řešení problémů starších osob by dalším důležitým aspektem fun-
gování U3V mělo být odstraňování určitých negativních postojů u této věkové 
skupiny. Pomoc ze strany těchto organizací souvisí tedy s podporou spolupráce 
mezi vrstevníky a přípravou (a propagací) nabídky vzdělávacích aktivit, například 
v podobě krátkodobých kurzů či přednášek, které umožní průběžně řešit nejrůz-
nější problémy. Novým směrem edukační nabídky může tedy v budoucnu být 
zprostředkovávání vědomostí a učení způsobů vypořádání se s těžkými životními 
situacemi, jako jsou nemoci, smutek, stres (Wnuk, 2007, s. 51) či mezigenerační 
komunikace.

1.4.4 Počet U3V a specifi cké charakteristiky posluchačů

V ČR bylo do U3V při veřejných vysokých školách od roku 2010 přihlášeno ca. 
32 až 36 tisíc posluchačů (Eger, 2013, s. 162). Rozvoj U3V v ČR souvisí především 
s univerzitními středisky, kterých je v současné době 27, z toho 23 vedou kurzy urče-
né starším osobám. Ve většině případů převyšuje zájem ze strany seniorů významně 
organizační kapacity vysokých škol (např. počet míst ve vyučovacích místnostech). 
Aktivit U3V se v ČR účastní pouze 1,5 % populace lidí pobírajících důchod. Bohužel 
U3V se zde nachází jen ve větších městech (Vavřín, 2013, s. 28) a proto na edukační 
mapě ČR vznikají bílá místa, kde je třeba i nadále různými způsoby podporovat 
zakládání organizací vzdělávajících nejstarší sociální skupiny. U3V v Polsku jsou 
oproti České republice mnohem víc diferencované. „Nejmenší čítají sotva 10 poslu-
chačů, největší více než 2000 osob. Průměrně se na U3V vzdělává 230 posluchačů. To 
znamená, že téměř 400 polských U3V navštěvovalo v akademickém roce 2011/2012 
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ca. 90 tisíc osob. Zároveň si ale musíme uvědomit, že v současné době žije v Polsku 13,6 
milionů lidí starších 50 let. Jednoduchý výpočet dokazuje, že služeb U3V využívá 
jen jedna ze 150 osob v této věkové skupině. (…) U3V ve většině případů zůstávají 
doménou žen. V průměrné U3V činí procento posluchačů-mužů (sotva) 15 %. Před-
pokládá se, že v akademickém roce 2011/2012 se kurzů a přednášek na U3V v Polsku 
účastnilo ca. 74 tisíc žen a 14 tisíc mužů. Tato situace může vést k mechanismu spočí-
vajícímu na feminizaci stáří” (Gołdys, Krzyżanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 45). 
Na Slovensku, jež sousedí jak s ČR, tak i s Polskem, byla první U3V založena v roce 
1990 v rámci struktur Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2012 existovalo 
na území Slovenské republiky 13 U3V, situovaných nejen v sídlech vysokých škol, 
ale také na jejich ostatních pracovištích. Počet posluchačů přesáhl 6400 osob (Krys-
toň, 2013, s. 24). Tato tendence má, podobně jako v ČR a Polsku, rostoucí tendenci.

K. Lubryczyńska zdůrazňuje, že v současné době není možné stanovit přesný 
počet U3V v Polsku, protože za posledních několik let vzniklo mnoho organizací, 
jejichž název sice zahrnuje frázi „univerzita třetího věku”, nicméně po stránce orga-
nizační, logistické a meritorní nesplňují tyto instituce základní předpoklady U3V. 
Kromě toho chybí v Polsku centrální platforma nebo asociace sdružující všechny or-
ganizace tohoto druhu. Některé nové U3V vznikají z bývalých klubů seniorů, působí 
jako organizační složky kulturních středisek, veřejných knihoven, spolků, center so-
ciálních služeb, nebo institutů celoživotního vzdělávání při vysokých školách. Jsou 
mezi nimi jednotky, jež působí velmi aktivně a zohledňují základní principy činnosti 
U3V, nicméně existuje i početná skupina organizací, které nejsou schopné dodr-
žet klíčové úlohy vyplývající ze statusu U3V. V této situaci se musíme vypořádat 
s problémem, jakým způsobem máme vlastně zajistit odpovídající kvalitu edukace 
zaměřené na seniory (Lubryczyńska, 2007, s. 213–214)?

Když na U3V nahlédneme ještě z jiné perspektivy, tj. jako na lidi, kteří tvoří ur-
čitý druh společenství, je třeba podotknout, že účastníci této formy vzdělávání jsou 
velmi specifi cká skupina (Solarczyk-Ambrozik, 2007, s. 81). Posluchači U3V patří 
obvykle k místním intelektuálním kruhům, jejichž součástí jsou nejčastěji bývalí 
učitelé, lékaři, zdravotní sestry, právníci, podnikatelé či zaměstnanci správních orgá-
nů, kteří jsou dnes již v důchodu. Nejméně 60 až 70 % posluchačů má vysokoškolské 
vzdělání, necelých 30 % středoškolské. V rámci U3V méně často sudují osoby se zá-
kladním vzděláním, i když většina U3V nemá v tomto ohledu žádná přísná omezení 
(Lewkowicz, 2012, s. 45). Bohužel i přes svou „elitnost” a dlouhou tradici fungování, 
jsou U3V předmětem kritických úvah souvisejících s tím, že provokují starší osoby 
k „uzavření se“ ve vlastní skupině a tudíž mají segregační, izolační charakter. Na 
tento argument můžeme snadno odpovědět: jelikož studenti-senioři se, jak již bylo 
zmíněno, liší vzděláním a věkem (50 a více let), není možné je všechny považovat za 
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vrstevníky v plném smyslu tohoto slova. Navíc se mnoho účastníků U3V realizuje 
i v jiných sférách života, např. jako dobrovolníci (Majewska-Kafarowska, 2013, s. 
144–145) či členové jiných nevládních organizací.

Dynamický vývoj U3V potvrzuje ideu celoživotního vzdělávání v praxi. Nově 
příchozí posluchači chtějí pokračovat ve výuce na prestižní instituci, jakou je uni-
verzita. Avšak ne vždy se chtějí aktivně podílet na fungování U3V. Studenti často 
preferují pasivní účast, tj. pouze navštěvují přednášky, semináře, dílny či lektoráty. 
Pro mnohé z nich je mnohem důležitější samotný status studenta a pobývání ve 
skupině vrstevníků, než plná angažovanost v mimoprogramových aktivitách. Zde 
je nejvíce patrná afi liační funkce, protože tuto skupinu lze, vzhledem k biografi ím 
jednotlivých účastníků, považovat za elitní. Někteří gerontologové zastávají názor, 
že je to jistý nedostatek institucí tohoto druhu, protože je prakticky možné být 
studentem, aniž by se člověk zapojoval do činností, jež tradičně považujeme za 
obsahovou náplň procesu studia (Czerniawska, 2011, s. 26).

Z nutnosti pochopit fenomén společnosti učících se seniorů pramení potřeba kla-
sifi kace způsobu chování v průběhu vzdělávacího procesu. Je vhodné připomenout 
některé typologie jednotlivých podskupin, jež se vytvářejí v rámci U3V. Autoři zprávy 
„Zoom na U3V” vychází při členění posluchačů těchto institucí z jejich angažovanosti 
a rozlišují tak dvě skupiny (Gołdys, Krzyżanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 51):
1. Premianty, tj. nejaktivnější posluchače, kteří se zúčastňují většiny aktivit a akcí, kte-

ré se konají na U3V. Velmi často hovoří o své angažovanosti, chlubí se tím, co dělají, 
a to jak na U3V, tak i mimo ni. Jsou dáváni jiným jako vzor k následování a mnoh-
dy je jim udělováno slovo v diskuzích, kde často hovoří nejen svým jménem ale i za 
celou skupinu. V mnoha případech jsou jistým „katalyzátorem“ změn;

2. Průměrné posluchače, k nimž patří osoby, jež se sice zúčastňují výuky, nic-
méně v jejich případě chybí jiné formy aktivní účasti nebo je patrná absence 
společenského života. Tito lidé se jen sporadicky podílí na mimořádných udá-
lostech. Obvykle považují U3V spíše za příjemné doplnění běžných aktivit, 
než za způsob každodenní existence. Samozřejmě jsou si vědomi přínosů, jež 
vyplývají z příslušnosti k U3V, nicméně není to pro ně životní priorita.

T. Kania, na základě vlastní mnohaleté praxe v oblasti zakládání, řízení a před-
nášení na různých U3V, navrhuje následující členění posluchačů na (Kania, 2013, 
s. 161–162):
• „Exemplární aktivisty”, jež tvoří 1/3 členů U3V, absolvují více než dva tematické 

okruhy kurzů a většinu řádných přednášek. Tato solidární a aktivní skupina je 
základem fungování U3V. Jednotliví posluchači se většinou znají nejen „od vidě-
ní”, ale i plným jménem, mnoho let platí členské příspěvky a zúčastňují se většiny 
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integračních akcí (jako jsou zábavy, výlety). Často jsou zároveň členy dalších 
místních sdružení, například náboženských komunit či spolků sběratelů.

• „Příslušníky jednoho oddílu” pravidelně chodí na řádné přednášky a jednou 
za čas se navíc zúčastňují i dalších, tematicky nesourodých aktivit daného od-
dílu (například orientovaných na koníčky či turistiku). Obvykle se sporadicky 
účastní i výletů, ovšem jen tehdy, pokud úzce korelují s jejich hlavními zájmy. 
Jsou velmi disciplinovaní a tvoří většinu posluchačů.

• „Osoby s instrumentálním přístupem“, jež tvoří naprostou menšinu. Nechtějí 
sami za sebe nic nabídnout a mívají obtíže v navazování kontaktů s jinými 
posluchači U3V. Do těchto organizací se přihlásili jenom proto, že nevědí, 
jak mají využít přemíru volného času, nicméně často ignorují i velmi atraktiv-
ní nabídky jako je např. možnost setkání s veřejně známými osobami. Obvykle 
jsou to samotáři, výlety absolvují jen zřídka.

T. Kania navíc podotýká, že to právě díky U3V měli mnozí posluchači příle-
žitost poprvé v životě živě spatřit nějakou významnou osobnost, např. na inaugu-
rační přednášce či v případě hostujících profesorů ze zahraničí. Některé poslucha-
če lze jednoduše popsat jako líné či nesoustředěné a vyžadující neustálou zvláštní 
pozornost či za takové, kteří chtějí být jednoduše vedeni „za ruku” (Kania, 2013, s. 
162). V tomto ohledu se výuka na U3V neliší od tradičního modelu prezenčního 
či kombinovaného studia.

Mimo několika výše zmiňovaných negativních aspektů musíme zdůraznit, 
že osoby, jež studují na U3V a zúčastňují se mnoha sociálně-vzdělávacích pro-
jektů, potvrzují, že skupina v seniorském věku je nesourodá a díky vlastní aktivitě 
není marginalizovaná. Naopak jejich příklad dokáže motivovat jiné seniory k ak-
tivnímu životu.

Sociální hnutí U3V je v současné době v Polsku aktivní nejen ve velkých městech, 
v nichž se nachází vysoké školy, ale i v menších obcích. Poměrně velká skupina stu-
dentů-seniorů pozitivně ovlivňuje změnu stereotypů souvisejících se staršími lidmi 
(Orzechowska, 2012, s. 372). Musíme ale opět zdůraznit, že je nezbytná další popu-
larizace edukace osob ve vyšším věku, a to zejména v menších městech a obcích, mj. 
cestou zapojení U3V do systému celoživotního vzdělávání, sociální kampaně a moti-
vování lídrů lokálních společností k zakládání organizací tohoto typu.

1.4.5 Kvalita vzdělávání na U3V

Kvalitu vzdělávání na U3V v ČR garantuje Asociace U3V (AU3V), která již 
od okamžiku založení v roce 1993 sdružuje U3V při vysokých školách. Hlavním 



72

účelem Asociace je zajišťování vzájemné výměny informací mezi členy sdruže-
ní, koordinace spolupráce při projektech, podpora a sdílení zkušeností z oblasti 
organizace a didaktiky. AU3V, jejíž sídlo se nachází v Brně, patří navíc k AIU-
TA (Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku, fr. Association internationale 
des Universités du troisième âge) a EFOS (Evropská federace pro starší studenty, 
ang. European Federation of Older Students) (Eger, 2013, s. 162). České U3V jsou 
také součástí EUCEN (Síť evropských univerzit kontinuálního vzdělávání, ang. 
European Universites Continuing Education Network) a v rámci mezinárodní 
spolupráce kooperují se státy tzv. Visegrádské čtyřky (Vavřín, 2013, s. 30). Je třeba 
zdůraznit, že AU3V České republiky byla založena v roce 1993, tedy přesně dvacet 
let po vzniku první U3V. K dalším úkolům AU3V patří i kontrola činnosti jednot-
livých U3V s ohledem na realizaci didaktických procesů a počet posluchačů, což 
úzce souvisí mj. s fi nancováním ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy České republiky (Adamec, Kryštof, Šolc, 2011, s. 22–27).

V Polsku existují dvě hlavní organizace U3V, jež sdružují vybrané instituce 
tohoto druhu. Jsou to:
• Celostátní federace sdružení U3V v Polsku (pl. Ogólnopolska Federacja Sto-

warzyszeń UTW) se sídlem ve městě Nowy Sącz, jež poskytuje podporu U3V 
prostřednictvím pomoci v organizačních (zakládání nových U3V), právních 
(bezplatné poradenství), logistických (společné organizování konferencí, sjez-
dů) a fi nančních (získávání grantů) záležitostech. Jednotlivé instituce musí 
hradit členské příspěvky. Kromě toho federace spolupracuje s polskými U3V 
v zahraničí.

• Celostátní úmluva U3V v Polsku (Ogólnopolskie Porozumienie UTW) se síd-
lem ve Varšavě sdružuje více než 60 U3V na území Polska. Jejím cílem je pře-
devším: zastupování U3V, hájení jejich zájmů, sdílení zkušeností a populari-
zování žádaných aktivit, výměna informací a poradenství v oblasti grantových 
soutěží, realizace školení zvyšujících standardy práce, pomoc nově založeným 
U3V; organizování integračních akcí, společná publikační činnost (Porozum-
ienie, 2013). Členství jednotlivých U3V je zcela zdarma.

Polské hnutí U3V se také neofi ciálně sdružuje při nadaci podporující vývoj 
Jagellonské univerzity, která ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavedla dob-
rovolný akreditační systém. Právo používat název „univerzita” lze získat teprve 
po splnění čtyř kritérií, mj.: minimálně dvouleté působnosti na základě stanov 
(týká se U3V, jež mají status právnických osob) nebo zvláštního řádu (zbývající 
U3V), kde je stanoven způsob fungování a náboru posluchačů; uzavření patronát-
ní smlouvy s vysokou školou; založení programové rady, jejímž členem je zástupce 
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vysoké školy; rozpis jednotlivých kurzů na daný rok, s vyznačením tematických 
okruhů a přednášejících (Fundacja dla UJ, 2013). V současné době se na tomto 
systému podílí několik desítek U3V, což vypovídá o větší uvědomělosti řídících 
orgánů při zajišťování kvality výuky i po stránce formální.

Systém certifi kace organizací typu U3V je nesmírně důležitý, protože vede ke 
zlepšení kvality práce v dané organizaci, a navíc je užitečným marketingovým ná-
strojem dokazujícím, že pořadatelům záleží na co nejvyšší úrovni organizovaných 
kurzů. Certifi káty jsou také jistou formou zabezpečení klientů, v tomto případě 
seniorů (Beneš, 2008, s. 66–67) před snižováním kvality vzdělávání. Následkem 
ztráty oprávnění může být pokles důvěry ze strany veřejnosti, a proto dokumenty 
tohoto druhu motivují personál k zajišťování výuky na vysoké organizační a kva-
litativní úrovni. Certifi kace institucí vzdělávání seniorů je poměrně novým jevem 
jak v Polsku, tak i na území ČR.

Efektivní hodnocení působení jednotlivých institucí vyžaduje zodpovězení 
celé řady otázek: kdo a dle jakých pravidel bude monitorovat vzdělávací procesy? 
Jaké evaluační nástroje budou k tomuto účelu použité? Kdo a jakým způsobem 
má být následně informován o výsledcích prováděného šetření? Jakým způsobem 
lze pak využít výsledky evaluace při konkrétních činnostech (Eger, 2005, s. 131)? 
Aby bylo možné neustále zvyšovat kvalitu fungování U3V je nutné, aby si tyto 
problémy uvědomovali jak učitelé, tak i vedení U3V. Jako obzvlášť zajímavá se 
jeví koncepce evaluace jednotlivých kurzů samotnými přednášejícími/vedoucími 
kurzů či oddílů. Kvalitní zpětná vazba je neocenitelným nástrojem podporujícím 
vývoj vlastních didaktických schopností. Touto otázkou se budeme zabývat v po-
slední části práce.

Neformální vzdělávání je velmi obšírný pojem, jenž zahrnuje nejrůznější for-
my vzdělávacích aktivit, včetně zaškolování a zvyšování profesní způsobilosti, rea-
lizované subjekty různého druhu: institucemi, organizacemi, právnickými a fyzic-
kými osobami. U3V se v praxi zabývají jen některými oblastmi edukace a z tohoto 
důvodu nemusí fungovat v souladu s předpisy platnými pro systém celoživotního 
vzdělávání. Ofi ciální požadavky ze strany ministerstva stanoví, že pořadatel musí 
zajistit: program výuky, učitelský sbor, který má vhodnou odbornou kvalifi kaci 
a tudíž dokáže zajistit důsledné realizování didaktických procesů, výukové míst-
nosti vybavené potřebnou technikou a didaktickými pomůckami, interní dozorčí 
orgán dohlížející na kvalitu vzdělávání i organizační a technické podmínky, jež 
umožňují i vzdělávání osob se zvláštními vzdělávacími potřebami (Suchy, 2010, s. 
15–16). U3V splňují některé z těchto požadavků, nicméně je třeba věnovat zvlášt-
ní pozornost otázce kvalifi kovaného učitelského sboru, protože část lidí, spolupra-
cujících se seniory, nemá v tomto oboru patřičné vzdělání. Kromě toho na U3V 
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neexistuje žádný systém supervize jednotlivých kurzů, což znemožňuje objektivní 
zhodnocení této formy vzdělávání dospělých. 

Organizátoři celoživotního vzdělávání by navíc pro každý předmět (kurz) měli 
zajistit: program výuky, deník vyučování spolu s prezenční listinou, hodinový roz-
vrh přednášek, témata již realizovaných cvičení a rejstřík vystavených dokumen-
tů. V tomto ohledu se U3V snaží napodobit model fungování vysokých škol, až 
na požadavek kompletní dokumentace. Další profesionalizace tohoto typu vzdě-
lávání vyžaduje vypracování (stejně jako na univerzitách) podrobných sylabů pro 
daný předmět, kde je přesně stanovený čas trvání kurzu a způsob jeho realizace, 
vstupní požadavky pro účastníky, cíle vzdělávání, plán výuky včetně názvu i popisu 
rozsahu a obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit, soupis literatury a nezbytných 
prostředků či didaktických pomůcek, způsob atestace a ověření výsledku procesu 
vzdělávání (srv. Suchy, 2010, s. 16). Ve většině U3V nejsou tyto podmínky striktně 
zformulovány, nicméně přednášející stejně vychází z těchto předpokladů. Souvisí to 
se skutečností, že členové učitelského sboru U3V velmi často přichází z univerzitní-
ho prostředí, a proto jsou zvyklí na práci v souladu s vysokoškolskými požadavky.

Zvyšování profesionality tohoto druhu vzdělávání napomáhá i to, že každá 
U3V má vlastního vedoucího (ředitele), jenž často byl (je) zaměstnán i v ofi ci-
álních vysokoškolských strukturách. Tento zodpovědný pracovník má potom 
podporu ze strany programové či vědecké rady. Součástí U3V je také studentská 
samospráva, která se podílí na tvorbě programové nabídky či organizaci nefor-
málních aktivit, a její členové mají velmi často na starosti např. dokumentační 
činnosti (Aleksander, 2002, s. 235).

U3V nabízí seniorům možnost trávit volný čas zajímavým, uspokojivým 
a tvůrčím způsobem, a to ve společnosti lidí ze stejné věkové skupiny. Starší lidé 
tak mají možnost sdílet své zkušenosti a diskutovat s jinými osobami, jež mají 
podobné problémy a zájmy. V nových sociálních podmínkách, determinovaných 
mimo jiné demografi ckými změnami, plní U3V velmi důležitou roli center ak-
tivizačních činností, celoživotního vzdělávání a gerontologické prevence. Navíc 
umožňují uspokojovat nejen kognitivní potřeby, ale i základní potřebu interper-
sonálních vztahů a připravují posluchače na život v nových, neustále se měnících, 
podmínkách. U3V v současné době nejen propagují ideu celoživotního vzdělá-
vání, ale navíc pomáhají seniorům žít plnohodnotný život a aktivně trávit každý 
volný den (Lubryczyńska, 2007, s. 218). Přestože vzdělávací aktivity realizované 
prostřednictvím U3V mají dobrovolný a neutilitární charakter, souvisí vlivem ce-
losvětových změn jejich nabídka stále častěji s požadavky moderní společnosti, 
v níž převládá technokracie a globalizace každodenní existence.
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L. Eger v rekapitulaci hlavních předpokladů fungování U3V v ČR zdůrazňuje, 
že (Eger, 2013, s. 164–166):
• U3V jsou určené především pro lidi v důchodovém věku, i když je patrný 

kontinuální nárůst počtu účastníků při současném defi citu kvalifi kovaných 
lektorů;

• některé U3V jako podmínku přijetí do struktur univerzity pro seniory vyža-
dují jistou úroveň dosaženého vzdělání, např. maturitního vysvědčení (UK 
v Praze);

• účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách;
• některé U3V poskytují po splnění jistých kritérií možnost získání „klasického“ 

certifi kátu o absolvování kurzu;
• přihlášení na U3V je podmíněno uhrazením poplatků za účast na jednotlivých 

tematických kurzech. Jejich ceny se liší dle rozsahu a obsahu kurzu;
• účast na některých kurzech je podmíněna splněním věkového kritéria;
• výuka na U3V se koná nejen v tradičních univerzitních prostorách, ale sou-

časně je podporovaná metodou e-learningu, obzvlášť ve městech bez vysoko-
školského zázemí.

Analýza fungování U3V v rámci „vzdělávacího sytému” určeného pro starší 
osoby má ale také negativní stránku. A. Zych zdůrazňuje, že většina edukačních 
programů v institucích tohoto druhu neplní primární funkci, tj. uspokojování 
obecných potřeb lidí ve vyšších věkových skupinách, a to proto, že jsou zaměřené 
na tzv. „společenskou elitu”. Navíc neexistuje žádný ofi ciální systém kontroly či 
akreditace U3V a tak není reálná možnost ověření kvality vzdělávacích programů 
a postupů (Zych, 2009, s. 39–40). Poněkud jiný názor zastává M. Šerák (2013, 
s. 143), jenž předpokládá, že v perspektivě nejbližších let proběhne v „systému” 
vzdělávání starších lidí mnoho změn. Vědomosti a dovednosti, neustále aktualizo-
vané dle koncepce celoživotního vzdělávání seniorů, se v budoucnosti budou ori-
entovat spíše na kompetence nezbytné na trhu práce, což významným způsobem 
ovlivní původní předpoklady U3V.

Závěrem je také třeba říct, že kromě podrobně popsaných U3V existují i jiné 
instituce zaměřené na tuto cílovou skupinu, jako jsou například kluby seniorů. 
V některých západoevropských městech se také čím dál častěji můžeme setkat 
s řešením v podobě denních stacionářů pro seniory či center seniorských aktivit 
(Borczyk, 2013, s. 31), nicméně profi l těchto organizací není shodný s charakte-
ristikou U3V.





2.1  Fungování osob ve věku „pozdní dospělosti” v informační 
 společnosti

Když zohledníme všechny okolnosti ovlivňující život jak jednotlivců, tak i ce-
lých sociálních skupin, získává vcelku triviální konstatování, že široko chápané in-
formační technologie dokážou změnit život celé společnosti, nový, hlubší význam. 
V poměrně krátké době počítače začaly být běžně používané v nejrůznějších ob-
lastech lidské existence a postupně získaly status jednoho z nejdůležitějších tech-
nických zařízení vůbec (Tomczyk, 2012b, s. 120). Technický pokrok je v kontextu 
fungování celé společnosti popisován jako nový společenský řad, jinak řečeno 
informační, znalostní, informatizovaná, postindustriální, postmoderní či pozdně 
moderní společnost nebo též třetí vlna. Mezi nejobsáhlejší pojmy patří zejména 
koncepce tzv. síťové společnosti – „network society“ (Bendyk, 2009, s. 19).

V informační společnosti jsou technologie a lidské dovednosti základním fak-
torem podporujícím budování kapitálu v podobě e-služeb a velkého množství in-
formací. Téměř neomezené možnosti používání počítačů v každodenním životě 
ovlivňují formy organizace práce a životní vzorce současných lidí. Informační spo-
lečnost tedy především charakterizují neomezené informační toky (Siemieniecki, 
2007, s. 48–49). Tato idea vznikla v Západní Evropě již začátkem 80. let 20. století, 
její rozkvět ve Středovýchodní Evropě nadešel s ca. desetiletým zpožděním. Zjištění, 
že informace jsou vedle hmoty a energie ideálním zdrojem ekonomické prosperity 
změnilo obecný pohled na elektronická zařízení (Bendyk, 2009, s. 21) a na osoby, jež 
tato technická řešení ovládají na elementární a pokročilé úrovni. Následkem mož-
nosti generovat bohatství na základě neomezených informačních pramenů je nová 

2.  Změny ve vzdělávání osob ve věku „pozdní 

 dospělosti“ v kontextu transformace 

 společnosti analogové v informační
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kvalita společenského uspořádání (Morbitzer, 2007, s. 55), jež v mnoha ohledech 
přímo a nepřímo souvisí s informačními technologiemi.

Jiným termínem vztahujícím se k současnému způsobu uspořádání sociálního 
prostoru dnešního člověka je koncepce síťové společnosti, která, podobně jak výše 
popisovaná teorie informační společnosti, odkazuje na informační technologie. 
Tento konstrukt vychází z informačních toků, integruje rozmanité druhy služeb 
a zapojuje uživatele do jejich struktur pomocí téměř neomezeného množství styč-
ných bodů digitálních sítí. Síťová společnost je otevřený systém, jenž podléhá dy-
namickému vývoji vlivem čím dál modernějších e-služeb. Síť podporuje kreativitu 
a tím i rozvoj, jak v individuálním, tak i globálním měřítku. Digitální informace 
se tedy stávají kapitálem a pochopení fungování jednotlivců a celých sociálních 
skupin (viz Castells, 2007) je velkou výzvou, zejména pro generace, jež vyrostly 
v dřívější, industriální realitě.

Síťová společnost ale není, což zdůrazňuje D. Barney, přímým důsledkem vý-
voje informační společnosti. Je to jen jeden z mnoha teoretických pokusů popsat 
informatizovanou realitu kolem nás. Pro tento teoretický konstrukt je typická vše-
obecná přítomnost digitálních řešení, jež společně tvoří rozsáhlou infrastrukturu 
nejen za účelem sdílení informací, což je typické pro informační společnost, ale 
zároveň je to základ pro vznik nového společenského, politického a ekonomické-
ho uspořádání. Síť tedy umožňuje tvorbu nových mezilidských a institucionálních 
vztahů (Barney 2008, s. 36–37), hlavně pomocí tzv. informačních dálnic (infor-
mation highway), jež se staly efektivním způsobem sdílení obrovského množství 
dat (Dijk, 2010, s. 11).

Intenzivní vývoj síťové společnosti mění sociální a psychologické aspekty fun-
gování jednotlivců, jež jsou nerozlučnými součástmi jejich struktur. S ohledem na 
tuto skutečnost je téměř nemožné odhadovat, jaké budou charakteristiky běžné 
existence v trámci tohoto uspořádání v průběhu několika nadcházejících let (Go-
ban-Klas, 2011, s. 51). Jakékoliv závěry jsou v této věci diskutabilní, a to proto, 
že se možnosti a rozsah působení médií mění mnohem dynamičtěji než jiné důle-
žité oblasti lidského života, jako jsou např. vzdělávání či průmysl.

Informační nebo též síťová společnost, bývá poměrně často ztotožňovaná se 
vzdělanostní společnosti, v rámci níž se do popředí dostává kategorie souboru vě-
domostí, generovaných na základě informačních zdrojů, jako hlavní předpoklad 
výroby a sociálního pokroku. Vytvářené v nejrůznějších formách informace, (mimo 
jiné multimédia, texty či metainformace) jsou základním produktem nezbytným 
pro procesy podmiňující formování nového druhu společnosti. Je ale třeba podotk-
nout, že kategorie informací (či podrobněji dat) je předpokladem vzniku informač-
ní společnosti, kdežto vědomosti jsou zdrojem generovaným z informací vlivem 
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lidské působnosti. Informace jako součást počítačových systémů propojených sítí 
vyžadují aplikování odborných technických řešení a kompetencí v oblasti informač-
ních technologií, aby bylo možné využívat kapacity virtuálního prostoru pro vlastní 
potřebu. Přestože jsou data a informace běžně využívané všemi sociálními útvary 
již od nejranějších dob, to přístup k nim a schopnost jejich zpracování je obzvlášť 
důležitý v dnešní informační společností. Počet jednotlivých událostí, tempo jejich 
výskytu, způsob přístupu, zpracovávání a vytváření informací jsou zčásti totožné 
s pokrokem v této poměrně nové formě společenského uspořádání (Wąsiński, 2011, 
s. 175–176; Kopecký, 2007). V informační společnosti procesy, související se sdíle-
ním informací, spojují hmotnou a virtuální realitu (Dijk, 2010, s. 263), přičemž tyto 
dva světy jsou v mnoha ohledech vzájemně kompatibilní, a v některých případech 
digitální prostředí dokonce umožňuje prodloužení fyzické existence.

V odborné literatuře jsou patrné četné terminologické nesrovnalosti. J. Mor-
bitzer podotýká, že v některých publikacích se můžeme setkat s názorem, že in-
formační společnost bývá někdy chybně ztotožňovaná se vzdělanostní společnos-
tí. První typ sociálního uspořádání souvisí s počítačovými technologiemi (síť, IT 
zařízení, programové vybavení, mobilní přístroje), kdežto vzdělanostní společnost 
odkazuje na lidské zdroje. V důsledku přirozeného vývoje dochází k transforma-
ci informační společnosti na vzdělanostní společnost, mj. působením formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání (Morbitzer, 2010, s. 213–219). Záměrem 
této práce je poukázaní na komplikovanost vztahu současného člověka k technice 
v kategoriích vypracovaných T. Umesao (informační společnost) a M. Castellsem 
(síťová společnost). Tyto termíny se částečně překrývají a zároveň oba zdůrazňují 
významnou úlohu informací a e-služeb v každodenním fungování dnešních lidí.

Na tomto místě je třeba podtrhnout, že terminologický chaos zahrnuje také řadu 
jiných názvosloví, jako např. informatika, jež zahrnuje četné specializované vědní 
obory související se zpracováváním informací. K tomuto účelu využívá rozličné způ-
soby shromažďování, tvoření, sdílení a zpracovávání dat, tj. informační technologie 
(zkratka IT), v oblasti tvoření a konfi gurování zařízení či tvoření a přizpůsobování 
počítačových programů potřebám jednotlivých uživatelů (Wenta, 1999, s. 12–17). 
Proto také senioři, jež se učí používání nových digitálních technologií, se nejčastěji 
vzdělávají právě v oblasti IT, nikoliv v informatice. Výuka informatiky, tedy technik 
zpracovávání jednotlivých údajů (např. programování aplikací), vyžaduje určitou 
míru dovedností a dobře rozvinutou schopnost algoritmického myšlení.

Od doby zhruba před padesáti lety, kdy byly vyvinuté první digitální počítače, 
informační procesy související s přetvářením, sdílením, preparováním, získáváním 
či uschováváním dat byly výrazně intenzifi kované. Technologický pokrok spojovaný 
s čím dál lepšími zařízeními, výkonnějšími sítěmi a efektivnějšími systémovými ře-
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šeními neočekávaně přímo a nepřímo zasáhnul všechny sféry lidského života. Mik-
roelektronické přístroje jsou s každým dnem levnější a výkonnější a mají všestranné 
použití (srv. Gogołek, 2010, s. 82). Následkem jejich mobility a miniaturizaci je zvět-
šování počtu uživatelů. Tradiční analogové telefony jsou čím dál častěji nahrazované 
moderními chytrými telefony s dotykovou obrazovkou; místo klasických stolních 
počítačů se běžně kupuje notebooky, netbooky či tablety.

Když budeme abstrahovat od hlavního témata této práce, tj. vzdělávání se-
niorů v oblasti nových médií, musíme konstatovat, že elementem, který odlišuje 
informační společnost od dřívějších forem sociálního uspořádání, jsou specifi ka 
hlavního zdroje hospodářské prosperity. Jednou z nejvíc vyvinutých ekonomik 
založených na intelektuálním vlastnictví jsou Spojené státy americké, kde samot-
ná autorská práva ke knihám, digitálním materiálům (počítačovým programům) 
či jiným dílům tvoří 1,6 bilionů dolarů ročně, což odpovídá ca. 11,1 % celkového 
HDP (Bendyk, 2012, s. 15). Na tomto místě je ale třeba zdůraznit, že pouhých 
20 % obyvatelstva Spojených států nepoužívá Internet (Zickuhr, Smith, 2012, s. 
2). Vztah mezi vývojem e-služeb a počtem uživatelů digitálního prostoru je vzá-
jemný. Čím více osob chce využívat informační portály, e-nákupy, e-bankovnictví 
a další podobná řešení, tím větší je podíl digitální ekonomiky v HDP. Na druhou 
stranu vznik nových, potažmo zdokonalování stávajících e-služeb vyzývá jejich 
uživatele k aktivnějšímu a častějšímu využívání těchto řešení.

Následkem hospodářského vývoje v oblasti digitálních sdělovacích prostředků 
je nárůst poptávky po novém spotřebním zboží, jež umožňuje plnohodnotné vy-
užívání informačních zdrojů, což již bylo zmiňováno dříve v kontextu informační 
společnosti. Proto také realizace potřeb projevených spotřebitelským přáním čím 
dál častěji vyžaduje vybavení vhodným souborem kompetencí v oblasti používání 
elektronických zařízení. Jedním z následků situaci, kdy dochází k izolaci určitých 
skupin postižených digitálním vyloučením, je tedy omezený vývoj ekonomiky za-
ložené na nových technologiích. Tomuto jevu můžeme předcházet pomocí vzdě-
lávání, nicméně vzdělávací systém zaměřený na cílové skupiny, jež nevyužívají 
Internet, ještě stále není rozvinutý na dostatečné úrovni (sotva několik procent 
osob starších 65 let se zúčastňuje takto orientovaných kurzů U3V). Tato proble-
matika už byla částečně rozebíraná v předchozích kapitolách této práce. Jiným ne-
přímým nástrojem umožňujícím širší účast seniorů na trhu e-služeb, tedy infor-
mační společnosti, jsou veřejné kampaně zaměřené na popularizaci těchto řešení 
u starších spotřebitelů. Evropská komise navíc zastává názor, že školení a veřejné 
kampaně v této oblasti zlepšují postavení osob ve vyšším věku jako zákazníků, 
protože umožňují snížení nákladů a zároveň zpřístupňují služby, jež dosud nebyly 
v reálném světě dostupné (srv. Szukalski, 2012, s. 104). Omezený přístup k urči-
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tým službám podporuje fenomén digitálního vyloučení, který bude podrobněji 
analyzován v další kapitole.

Dnešní společnosti mají k dispozici čím dál rychlejší a dokonalejší nástroje 
umožňující získávání a sdílení informací. Globální digitální vesnice je synony-
mem Internetu a spojuje dosud známé sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, či tele-
vizi) a transformuje je na nový, konvergentní, interaktivní prostor (Szyszka, 2013, 
s. 90). Podstatou médií je tedy jejich utilitární využití – mají především sloužit 
potřebám člověka (Wąsiński, 2003, s. 117). Již zmiňované jevy konvergence a uti-
litarismu jsou vzájemně provázané pomocí služeb jako jsou např.: e-knihy a jejich 
digitální ekvivalenty v podobě souboru mp3 či audio záznamů na www strán-
kách. Pro starší osoby, jež vyrůstaly v době analogové společnosti, nejsou některá 
tato řešení žádnou novinkou, protože už před několika desítkami let si obrovskou 
popularitu získaly rozhlasové pořady (Goban-Klas, 2011, s. 129), které spojovaly 
texty knih a divadelních her s formou mediálního sdělení. Technika se tedy vrátila 
k již existujícím a ověřeným řešením, akorát jim dala jinou, interaktivní podobu, 
lépe přizpůsobenou potřebám digitálního adresáta.

Díky výše popisovaným technickým možnostem se životní prostor součas-
ných lidí rozšiřuje nejen z geografi ckého, ale i kognitivního a sociálního hlediska. 
Interaktivní bezplatné mapy typu Google Maps umožňují uživatelům Internetu 
prakticky kdykoliv během několika vteřin „navštívit“ vzdálené destinace, virtuální 
knihovny nabízí čtenářům přístup k jinak těžko dostupným zdrojům. Internetové 
komunikátory či e-mailové schránky umožňují rychlou a bezplatnou komunikaci, 
téměř s každým místem na světě (Stefaniak-Hrycko, 2013, s. 76). Přístup k in-
formacím nikdy dříve nebyl tak jednoduchý. Na druhou stranu ale lze zpozoro-
vat proces kulturních změn, jenž je odborníky popisován jako kultura nadbytku 
a prosperity (Szpunar, 2012, s. 125). Množství sdělení, jež jsou aktuálně vytvářené 
pomocí elektronických sdělovacích prostředků, dosáhlo dosud nevídaných roz-
měrů. Předseda Googlu Eric Schmidt již v roce 2010 zdůrazňoval, že během dvou 
dnů je síťová společnost vytvořit stejné množství dat, jaké lidstvo vygenerovalo od 
začátku své existence až do roku 2003. Nicméně musíme poznamenat, že se ne-
musí vždy jednat o data, jež mají nějakou hodnotu. Může to být také nevyžádaná 
korespondence, reklamy, tzv. „tweety“, fotky či fi lmy (Goban-Klas, 2011, s. 72–73). 
Příliš rychlý nárůst digitálních informací, informační šum (výskyt protikladných 
či neúplných údajů) a informační smog, tj. množství nežádoucích, nepotřebných 
informací znemožňujících přístup k podstatným obsahům19 jsou důležitými cha-

19 Osoby, jejichž mládí připadalo na období, kdy jednoznačně převládala analogová média, mají 
velmi často problém s přijetím skutečnosti, že v současné době existuje mnohem více snadno 
dostupných informací. Kupříkladu před vznikem a rozšířením nových médií k získání relativ-
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rakteristikami informační společnosti, která informace považuje nejen za infor-
mační zdroj, ale i za jistý omezující prvek.

V průběhu posledních několika desítek let se navíc proměnily samotné úlohy 
sdělujícího (zdroje) a příjemce, a to jak v souvislosti s tradičními, tak i s novými 
médií. Pro starší sdělovací prostředky, jako jsou tisk, rozhlas či televize, byl uživa-
tel pasivním účastníkem komunikačního procesu, zdroj byl jednoznačně nadřa-
zenou institucí. Dnešní elektronická média, zejména založená na technologii Web 
2.0, umožňují uživatelům spoluvytváření vlastního mediálního prostoru v podobě 
blogů, e-časopisů, diskuzních fór či www stránek o různém obsahu, vedených au-
tory pro širokou veřejnost. Kromě toho má každý uživatel nezávislé na věku mož-
nost umísťovat vlastní texty a audiovizuální záznamy (fi lmy, fotografi e, grafi ky) 
na veřejná místa v síti. Síťová společnost je tedy prostorem přeplněným různého 
druhu informacemi.

Přestože osoby, jež vyrůstaly v době tradičních médií, mají možnost vytváření 
virtuálního prostoru, to zpravidla opakují mechanismy přijímání sdělení typic-
ké pro předchozí etapy civilizačního vývoje. Reprodukování dřívějšího způsobu 
mediálního chování souvisí zejména s úlohou pasivního příjemce informačních 
servisů (Szpunar, 2012, s. 175), jež jsou považované za oblíbené a „ověřená” místa 
v síti. Již teď tedy můžeme jednoduše rozdělit síťovou společnost na skupinu auto-
rů a uživatelů virtuálních zdrojů.

Problematika účasti seniorů ve výše zmíněných aktivitách je spojená s otáz-
kou kvality času stráveného v síti. Internet je sice zdrojem téměř neomezeného 
množství neustále aktualizovaných informací, tento zdroj ale nemá žádný regu-
lační mechanismus. Proto jsou také uživatele, zejména v nejstarší věkové skupině, 
vystavení působení nekontrolovaného, neuspořádaného a mnohdy i nechtěného 
množství informací (Fabiś, Wąsiński, 2008, s. 65). Tato situace ztěžuje vhodné 
prohlížení, třídění a prohlubování virtuálních zdrojů, zejména v případě osob, jež 
jsou vybavené nižšími kompetencemi v oblasti používání internetu. Abychom byli 
schopni plně využívat výhody síťové společnosti, musíme být nezbytně vybavení 
souborem určitých dovedností.

K nejspektakulárnějším změnám lidského života dochází (vyjma dobu viktori-
ánské Anglie) právě v průběhu posledních několika let vlivem moderních počíta-
čových technologií a technik zpracovávání dat. Akcelerace těchto jevů byla patrná 

ně věrohodné informace stačilo, když se člověk seznámil s obsahem několika zpravodajských 
servisů v rozhlase či televizi. Dnešní pluralita zpravodajských kanálů či internetových portálů 
s obdobnou tematikou je sice výhodou z hlediska množství dostupných informačních zdrojů, 
nicméně zároveň znemožňuje objektivní úsudek, protože nelze zrevidovat všechny veřejnoprávní 
či komerční informační servery.
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zejména na konci minulého století. V současnosti jsou nové technologie přítom-
né na každém kroku: v továrnách, školách, kancelářích, státních samosprávných 
institucích, kostelech. Pestrost aplikovaných technických řešení je přímo ohro-
mující. Někteří komentátoři se dokonce domnívají, že pokud zatím nebyl učiněn 
nějaký vynalez, stalo se tak jen proto, že se o to zatím nikdo nepokusil. V dnešní 
etapě technického vývoje nic není nemožné; i nepravděpodobné věci se jeví jako 
uskutečnitelné. J. Kozielecki zdůrazňuje, že tento intenzivní vývoj vyžaduje od 
veřejně činných osobností, tedy politiků, pedagogů či psychologů, monitorování 
nově vznikajících postupů, aby bylo možné předejít případným negativním ná-
sledkům (srv. Kozielecki, 2007, s. 260–261) a vysvětlování technokratické reality, 
v níž žijeme. Již zmiňované civilizační procesy nutí jednotlivé účastníky k úva-
hám ohledně rozsahu jejich působení (Semków, 2007, s. 139). Je zřejmé, že nové 
sociální struktury nejen poskytují podporu řady e-řešení, ale zároveň mají četné 
negativní následky. Rovnoměrný vývoj informační společnosti je tedy podmíněn 
vzděláváním v oblasti jak tvrdých kompetencí souvisejících s používáním IT tech-
nologií, tak i kritického refl ektování každodenní reality, umožňující pochopení 
stávajících sociálních změny (měkké dovednosti).

Jiným důležitým aspektem tohoto nového společenského uspořádání jsou 
právní otázky, související s vývojem informatizované společnosti. Základní otáz-
ka „kdo skutečně ovládá Internet?“ může znepokojovat zejména osoby zvyklé na 
tradiční model analogové reality. Přestože je Internet (síť) globálním jevem, to 
kontrolu nad ním mají orgány vlády jednotlivých států. Je ale třeba zdůraznit, 
že tento dozor nespravují přímo, což bylo typické pro tradiční analogovou společ-
nost. Tato skutečnost může být stěží pochopitelná a akceptovatelná pro generace, 
jež vyrůstaly v jiné struktuře právního systému (viz Dijk, 2010, s. 179–217). Pro 
novou, globální formu síťové společností jsou příznačná jiná legislativní řešení 
v podobě tzv. příbuzných práv (např. autorských či trestních), které lze aplikovat 
jak v reálným, tak i virtuálním světě. Otázka kontroly a ochrany proti nevhodným 
obsahům na webu je v demokratických státech považovaná za značně kontroverz-
ní. Nuance síťové společnosti jsou mnohdy jen stěží defi novatelné a nepochopené 
nejen začínajícími uživateli elektronických médií, ale i osobami, jež vyrostly v pro-
storu síťové reality.

Síťová společnost je mnohadimenzionální struktura, v rámci níž technická 
řešení a vymoženosti jsou nezbytnou součástí profesního a soukromého života 
jednotlivců a celých sociálních skupin. Technologický vývoj je východiskem pro 
řadu potřeb realizovaných prostřednictvím digitálních médií. Nové technické 
možností generované IT průmyslem determinují uživatele k působení v rámci 
informatizované společnosti. Kontextem existence v tomto sociálním systému je 
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především souhrn reálných pravidel, zahrnující právní, ekonomické a politická 
řešení. Síťovou společnost charakterizuje v těchto nejdůležitějších oblastech lidské 
aktivity diametrálně odlišná logika a dynamika než například v etapě industriální 
společnosti. Rozsah těchto změn potvrzují mimo jiné statistické údaje.

Při analýze informační nebo též síťové společnosti je třeba odkazovat zejména 
na údaje dokazující míru aktivity e-občanů na webu, jež potvrzují komplikovanost 
dnešní reality. Z výzkumů prováděných organizací Royal Pingdom vyplývá, že po-
čet uživatelů e-mailových účtů na světě je 2,2 miliardy lidí. Každodenně je odesí-
láno 144 miliardy elektronických zpráv, z nichž 68,8 % tvoří nevyžádanou poštu 
nazývanou SPAM. Počet internetových stránek dostupných v globální vesnici činí 
634 miliony, přičemž 51 milionů bylo vytvořených v roce 2012. Počet e-občanů 
ve světě osciluje kolem 2,2 miliardy osob, a jejich teritoriální struktura vypadá 
následovně (Royal Pingdom, 2013):
• Asie 1,1 miliardy uživatelů Internetu,
• Evropa 519 milionů uživatelů Internetu,
• Severní Amerika 274 miliony uživatelů Internetu,
• Latinská Amerika a Karibik 255 milionů uživatelů Internetu,
• Afrika 167 milionů uživatelů Internetu,
• Blízký východ 90 milionů uživatelů Internetu,
• Austrálie a Oceánie 24,3 milionů uživatelů Internetu,
• Čína 565 milionů uživatelů Internetu (největší počet v jednom státě).

Mimo to počet uživatelů nejpopulárnější sociální sítě Facebook přesáhnul 
v roce 2013 1 miliardu aktivních uživatelů. Počet uživatelů mikroblogu Twitter je 
větší než 200 milionů20. Další servis LinkedIn, jenž sdružuje odborníky z různých 
profesních odvětví, má v současné době 187 milionů aktivních uživatelů. Jeden 
z nejpopulárnějších internetových vyhledávačů Google zaznamenal v roce 2012 
roku 1,2 bilionu použití. V globálním měřítku roste také počet uživatelů mobil-
ních telefonů, jež činí 5,3 miliardy osob, z toho 1,1 miliardy tvoří chytré telefony. 
Síť navíc nabízí široký přístup k multimediálním obsahům, kterých kapacita na 
jednom z nejpopulárnějších serverů pro sdílení multimediálních souborů (You-
Tube) je téměř 2,5 milionu hodin zpravodajských pořadů21. Důkazem potvrzují-
cím obrovskou popularitu sociálních síti je počet fotografi í sdílených prostřednic-

20 Využívání servisu Twitter jako komunikačního nástroje směrem ke společnosti je populární i ve 
skupině nejvyšších vládních činitelů. Ke sdělování informací využívá tuto službu 123 osob půso-
bících v nejvyšších funkcích, jako jsou hlavy států, např. prezidenti (Royal Pingdom, 2013).

21 Rekordní popularita byla zaznamenána během živého vysílání seskoku Felixe Baumgartnera, je-
hož výkon sledovalo 8 milionů uživatelů (Royal Pingdom, 2013).
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tvím Facebooku, jenž se denně blíží 300 milionům (Royal Pingdom, 2013). Během 
jediné minuty se v databázi YouTube objevuje 40 hodin nových fi lmových soubo-
rů, což znamená, že tento server každý měsíc rozšiřuje zásoby o stejné množství 
televizních pořadů, jakou tři největší televizní stanice shromáždily za celou dobu 
své existence (Bendyk, 2012, s. 73).

Během několika posledních let se dynamicky zvýšil počet domácností, jež mají 
přístup k Internetu. Splnění této klíčové podmínky, umožňující participaci čle-
nů jednotlivých domácností v síťové společnosti, je v České republice, Polsku či 
na Slovensku na úrovní srovnatelné s ostatními členskými státy Evropské unie. 
Z údajů zpřístupněných Eurostatem je navíc zřejmé, že tato tendence má kon-
stantní charakter a že existuje čím dál početnější skupina států, v nichž procento 
domácnosti s přístupem k Internetu přesahuje 90 %.

Tab. 6. Domácností vybavené připojením k Internetu.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU 28 : : 55 60 66 70 73 76 79

EU 27 48 49 55 60 66 70 73 76 79

EU 25 48 51 57 62 68 72 : : :

EU 15 53 54 59 64 69 73 : : 81

Belgie 50 54 60 64 67 73 77 78 80

Bulharsko : 17 19 25 30 33 45 51 54

Česká republika 19 29 35 46 54 61 67 65 73

Dánsko 75 79 78 82 83 86 90 92 93

Německo 62 67 71 75 79 82 83 85 88

Estonsko 39 46 53 58 63 68 71 75 80

Irsko 47 50 57 63 67 72 78 81 82

Řecko 22 23 25 31 38 46 50 54 56

Španělsko 36 39 45 51 54 59 64 68 70

Francie : 41 55 62 69 74 76 80 82

Chorvatsko : : 41 45 50 56 61 66 65
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Itálie 39 40 43 47 53 59 62 63 69

Kypr 32 37 39 43 53 54 57 62 65

Lotyšsko 31 42 51 53 58 60 64 69 72

Litva 16 35 44 51 60 61 60 60 65

Lucembursko 65 70 75 80 87 90 91 93 94

Maďarsko 22 32 38 48 55 60 65 69 71

Malta 41 53 54 59 64 70 75 77 79

Nizozemsko 78 80 83 86 90 91 94 94 95

Rakousko 47 52 60 69 70 73 75 79 81

Polsko 30 36 41 48 59 63 67 70 72

Portugalsko 31 35 40 46 48 54 58 61 62

Rumunsko : 14 22 30 38 42 47 54 58

Slovinsko 48 54 58 59 64 68 73 74 76

Slovensko 23 27 46 58 62 67 71 75 78

Finsko 54 65 69 72 78 81 84 87 89

Švédsko 73 77 79 84 86 88 91 92 93

Spojené království 60 63 67 71 77 80 83 87 88

Zdroj: (Eurostat, 2014a).

Vývoj síťové společnosti (např. díky vybavení domácností internetovou pří-
pojkou) doprovází také pokles počtu osob, jež nikdy nepřišly do styku s osobním 
počítačem. Tato tendence je stejná ve všech zemích Evropské unie, nicméně ještě 
pořád existuje početná skupina státu, v níž přes 30 % populace nikdy nepoužívalo 
počítač. V souladu s posledními údaji sdělenými Eurostatem, mezi ně patří zejmé-
na: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Itálie, Portugalsko, Polsko a Kypr.

Zm
ěn

y 
ve

 v
zd

ěl
áv

án
í o

so
b 

ve
 v

ěk
u 

„p
oz

dn
í d

os
pě

lo
st

i“
 ...



87

Zm
ěny ve vzdělávání osob ve věku „pozdní dospělosti“ ...

Tab. 7. Jednotlivci, kteří nikdy nepoužili Internet (ve věku 16 až 74 let).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU (28 zemí) : : 37 33 30 27 24 22 21

EU (27 zemí) 43 42 37 33 30 27 24 22 20

Belgie 39 34 29 26 20 18 14 15 15

Bulharsko : 71 65 57 53 51 46 42 41

Česká republika 63 49 46 33 33 28 24 19 17

Dánsko 14 10 12 12 11 9 7 6 4

Německo 29 26 23 20 19 17 16 15 13

Estonsko 36 34 32 26 26 22 20 19 16

Irsko 55 42 35 32 30 27 21 18 18

Řecko 73 65 62 56 53 52 45 42 36

Španělsko 50 47 43 38 36 32 29 27 24

Francie : 46 34 26 25 20 18 15 14

Chorvatsko : : 56 54 47 42 39 35 29

Itálie 62 59 54 50 45 41 39 37 34

Kypr 64 62 56 54 48 45 41 36 32

Lotyšsko 51 45 39 34 31 29 27 24 22

Litva 61 54 49 43 38 35 34 31 29

Lucembursko 29 27 20 16 11 8 8 6 5

Maďarsko 60 52 46 37 36 32 28 26 24

Malta 57 58 51 49 40 36 30 29 28

Nizozemsko 18 16 13 11 10 8 7 6 5

Rakousko 40 34 28 25 25 23 18 17 16

Polsko 58 52 48 44 39 35 33 32 32

Portugalsko 63 60 56 54 50 46 41 34 33

Rumunsko : 74 69 64 62 57 54 48 42
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Slovinsko 48 43 39 40 33 28 29 28 23

Slovensko 42 41 35 25 22 17 20 18 15

Finsko 23 18 17 13 15 11 9 7 6

Švédsko 12 10 15 9 7 7 5 5 4

Spojené království 28 29 22 19 15 13 11 10 8

Zdroj: (Eurostat, 2014b).

Počet uživatelů Internetu v seniorském věku systematicky roste. Autoři zprávy 
PBI/Gemius poukazují na skutečnost, že v současné době podíl uživatelů starších 
55 let odpovídá 10,3 % všech uživatelů Internetu v Polsku. Přestože ve virtuální 
realitě jednoznačně převládají mladí lidé, nemůžeme si nevšimnout dynamického 
nárůstu množství starších uživatelů. „Výsledky nejnovějšího výzkumu Megapanel 
PBI/Gemius za měsíc listopad 2012, dokazují, že polskou síť využívá dnes přes 2 mi-
liony osob ve věkové skupině 55+. Ve srovnání s minulým rokem je zde patrný nárůst 
o téměř 150 tisíc. Ve srovnání s obdobím před dvěma lety je zde navýšení o téměř 
půl milionu. Skupinu, jež jednoznačně dominuje mezi brouzdajícími na Internetu 
seniory, tvoří muži (1,3 milionu). Počet žen ve stejné věkové skupině 55+ činí něco 
přes 700 tisíc” (PBI/Gemius, 2013). Ve srovnání s jinými státy středo-východní Ev-
ropy je v tomto ohledu patrná vedoucí pozice České republiky. Osoby starší 55 let 
tvoří zde přibližně 17 % celkového počtu uživatelů Internetu, což situuje Českou 
republiku na třetí příčce, hned za Estonskem a Slovinskem (Buchláková, 2013).

Koexistence dvou paralelních světů – uživatelů Internetu a osob nevyužívajících 
tuto službu – je mimovolným následkem vývoje informační společnosti. Tento jev 
se mimo jiné projevuje komunikačními problémy mezi generacemi (Hołda, 2011, 
s. 189), které sice žijí společně, nicméně vlivem všudypřítomných elektronických 
médií se od sebe čím dál více vzdalují, přičemž rozdíly v tomto ohledu nebyly ještě 
před několika lety nikterak významné. Osoby, jež využívají digitální média, mají ne-
jen přístup k širší nabídce informací a služeb, ale zároveň se podílí na vzniku nových 
sociálních struktur, v nichž převládají specifi cké zvyky a lexikální zásoby chování. 
Pochopení nové, informatizované kultury je možné v největší míře díky vybavení 
určitým souborem kompetencí, tvarovaných účastí na virtuálním prostoru.

M. Mead, jež se v 70. letech 20. století podrobně zabývala proměnami sociál-
ních struktur, zavedla platnou k dnešnímu dni typologii kultur. Mead specifi kova-
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la tři základní vývojové fáze a rozdělila společnosti dle dominujícího typu kultury 
(Kulpa-Odgowska, 2006, s. 498):
• postfi gurativní kultura se vztahuje k tradičním společnostem, v nichž kulturní 

vzorce jsou stabilní a uzavřené, což je typické pro nepříliš velké, sourodé ko-
munity, ve kterých mladí replikují kulturní vzorce starších generací (nejčastěji 
rodičů nebo prarodičů),

• kofi gurativní kultura vznikla spolu s vývojem industriální společnosti. Je zde 
patrná koexistence vzorců typických pro starší a mladší generace. Mladí lidé 
hledají svou identitu v rámci skupin vrstevníků, nikoliv mezi tradicemi star-
ších generací,

• prefi gurativní kultura je protikladem postfi gurativní a kofi gurativní kultury. 
V tomto uspořádání to právě mladí lidé zprostředkovávají starším osobám 
nové, kulturní vzorce. Jedná se o kulturu otevřenou a orientovanou na bu-
doucnost, jež se vyznačuje velkými změnami.

Obr. 10. Typologie kultur M. Mead a mezigenerační přenos vědomostí a dovedností.

Zdroj: (A. Wąsiński, 2012).
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Pro další analýzu tohoto fenoménu je obzvlášť důležitý poslední typ kultury, 
jenž je determinantou informační společnosti. Vzhledem ke specifi kám současné 
reality mají mladší a starší generace odlišné zkušenosti. Senioři jednoduše nejsou 
vybavení stejným souborem dovedností jako mladí lidé. Poprvé v dějinách stáří 
již není vnímáno jako synonymum rozsáhlých vědomostí (nebudeme se zde zabý-
vat otázkou životní moudrosti). Vývoj ICT technologií odňal starším lidem status 
výlučného, neocenitelného informačního zdroje, což bylo typické pro tzv. post-
fi gurativní kulturu. Můžeme si ale všimnout novou tendenci, v rámci níž mladí 
lidé vybízí generaci vlastních rodičů a prarodičů ke vzdělávání v oblasti používání 
Internetu, mobilních telefonů apod. (Morbitzer, 2013, s. 19–20).

Důkazem pravdivosti klasifi kace vypracované M. Mead je případová studie 
citovaná O. Czerniawskou. Jednu z účastnic počítačového kurzu, zaměřeného na 
skupinu postiženou digitálním vyloučením, doprovázel během výuky desetiletý 
syn, jenž ji pomáhal s obsluhou počítače a napovídal, jakým způsobem má vy-
konávat jednotlivé úkoly zadané vyučujícím (Czerniawska, 2011, s. 27). V tomto 
kontextu je si třeba uvědomit zejména věkovou strukturu přednášejících na U3V, 
kteří realizují programy výuky v oblasti nových médií. Jsou to nejčastěji mladí 
lidé: studenti, dobrovolnici a fanoušci moderních technologií. Příklady tohoto 
typu jsou důkazem potvrzujícím typologii M. Mead. Pro mladší generace je zku-
šenost s učením vlastních rodičů a prarodičů nejen způsobem sdílení kompetencí 
v souladu s postuláty prefi gurativní kultury, ale současně je to skvělá příležitost 
naučit se trpělivosti a pokory (Szpunar, 2013, s. 38).

Epocha formování informační společnosti se diametrálně liší od dřívějších 
forem sociálního uspořádání, a tím i mezigeneračních vztahů. V tradičních spo-
lečnostech musely mladší generace vstoupit do reality tvořené příslušníky vyš-
ších věkových skupin, učit se z jejich zkušeností, bojovat o jejich uznání a teprve 
později postupně nahrazovat starší generaci (Wąsiński, 2013, s. 150). V současné 
době v mnoha oblastech dochází k zániku tohoto pravidla, což je vidět třeba jen 
na příkladu vzdělávání v oblasti nových médií, kdy aktivnější stranou jsou jed-
noznačně mladší generace. Situace, kdy de facto vzniká nová sociální realita, je 
zdrojem četných konfl iktů ve sféře spolupráce mezi tzv. digitálními „domorodci“ 
a „imigranty“. V tomto kontextu jen stěží můžeme od seniorů, jako nejstarší gene-
race digitálních imigrantů, očekávat plnou angažovanost a zájem o specifi cký ja-
zyk, způsob chování či řešení problémů každodenního života typický pro virtuální 
realitu, v níž žijí jejich dětí a vnoučata.

Jiný pohled na mezigenerační rozdíly nabízí E. Bendyk, jenž podotýká, že „do-
šlo ke střetu mezi starým, analogovým, hierarchicky uspořádaným světem a novou 
digitální realitou síti. Srazily se zde dvě odlišné logiky působení, přičemž hlavní ob-
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last konfl iktu tvoří vztah k informacím” (Bendyk, 2012, s. 25). E. Czerski navíc 
poznamenává, že lidé, jež vyrůstali v tzv. virtuální realitě, přemýšlejí jiným způ-
sobem. Způsobilost v oblasti vyhledávání potřebných informací je pro ně stejně 
přirozená, jako je pro starší generaci digitálních imigrantů schopnost najít v ne-
známém městě nádraží či poštovní úřad (Czerski, 2012).

Technická evoluce významně ovlivnila psychosociální stránky fungování 
dvou skupin lidí: těch, kdo zcela běžně používají nová média a těch, kdo tyto 
prostředky nevyužívají. Pro digitální domorodce jsou vědomosti skryté zejmé-
na v prostoru Internetu, kdežto digitální imigranti mnohem více oceňují vlastní 
informační zdroje a tradiční formy získávání vědomostí. Technický pokrok v jis-
tém smyslu devalvuje hodnotu encyklopedických znalostí a hlavní úlohu přizná-
vá obsahům dostupným na Internetu. Virtuální svět se tak pro „dětí sítě” stává 
pokračováním reálného života.

Výše uvedená obecná charakteristika sociálních změn, determinovaných 
v největší míře IT technologiemi, vyžaduje širší analýzu skutečné role starších lidí 
v tomto novém uspořádání, popisovaným v kategoriích informační či síťové spo-
lečnosti. Porozumění těmto novým okolnostem, jež mimo jiné mají vliv na systém 
vzdělávání seniorů v oblasti elektronických médií, vyžaduje pochopení jiných dů-
ležitých aspektů. Kontextem tvoří tedy účast osob ve vyšších věkových skupinách 
na virtuálním prostoru a další ústřední otázky, jako jsou digitální vyloučení či pod-
pora každodenního života seniorů díky novým technologickým vymoženostem.

2.2  Digitální vyloučení

Následkem vývoje informační společnosti je vznik dvou základních osobnost-
ních kategorií, které M. Prensky pojmenoval jako digitální imigranty a digitální do-
morodce. První skupina je typický příklad generací narozených ještě před epochou 
všeobecné informatizace. Jejich životní zkušenosti jen nepatrně souvisí s virtuální 
realitou, většina nejdůležitějších potřeb je zajišťována v reálném světě. K druhé sku-
pině patří zejména mladí lidé (děti, mládež, osoby ve věku časné dospělosti), jež 
vyrůstaly v době, kdy nová média začala jednoznačně dominovat jak v profesní, 
tak i v soukromé sféře života (Wąsiński, 2013, s. 148–149). Pro generaci digitálních 
domorodců je charakteristická zběhlost v používání počítačových technologií a In-
ternetu. Digitální imigranti využívají nová média v omezeném rozsahu, případně se 
snaží vyhnout nutnosti používat nemodernější technická zařízení.

Nedostatek kompetencí v oblasti ovládání elektronických sdělovacích prostřed-
ků vede u některých jednotlivců či určitých sociálních skupin ke ztrátě možnosti se 
plně podílet na fungování informační společnosti (srv. Dzięgielewska, 2007, s. 101), 
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v níž převládají digitální domorodci. Dovednosti související s elementární obsluhou 
nových médií nejsou předmětem mimořádného zájmu ze strany školského systému. 
Důvodem je skutečnost, že pro příslušníky mladší generace je každodenní používá-
ní počítače a webových prohlížečů stejně samozřejmé jako čtení a psaní. Tato situace 
se jeví jako diametrálně odlišná v případě osob ve věkové skupině „50+” (Stefaniak-
-Hrycko, 2013, s. 77), jež tvoří nejpočetnější skupinu digitálních imigrantů.

Jedním ze stěžejních důvodů nízké využitelnosti moderních technologií pří-
slušníky „generace 50+”, je velmi rychlý rozvoj v oblasti mikroelektroniky, který 
ale není podpořen celoplošnou implementací a popularizací těchto řešení. Lze 
říct, že rychlý technický pokrok předbíhá člověka, který na něj není připraven. 
V minulosti bylo pravidlem, že technologický vývoj postupoval souběžně se zdo-
konalováním lidských dovedností v oblasti používání daných nástrojů (Morbitzer, 
2007, s. 334). V průběhu několika posledních desetiletí se ale mikroelektronický 
průmysl po stránce kvalitativní (rozšíření sortimentu dostupného zboží) a množ-
stevní (zvýšení počtu prodaných zařízení) rozvinul takovým tempem, že tato rov-
nováha byla narušená. Pokrok v této oblasti již neprobíhá symetricky, protože část 
společnosti nemá z různých důvodů potřebu nebo jednoduše nemůže zakoupit 
a používat čím dál modernější přístroje (Tomczyk, 2012b, s. 122). Tuto náhodně 
vzniklou disonanci znázorňuje níže uvedený obrázek.

Obr. 11. Disonance mezi vývojem techniky a stupněm jejího osvojení společností.

Zdroj: (Morbitzer, 2007, s. 335).
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S ohledem na využívání informačních zdrojů globální vesnice se „senioři” na-
cházejí na krajních pozicích klasifi kace zohledňující procentuální podíl jednot-
livých věkových skupin. Osoby starší 50 let nejen méně často využívají Internet, 
ale zároveň mají mnohem menší možnost přijít s tímto médiem do styku. I přes 
intenzivní nárůst počtu uživatelů sítě je patrná menší dynamika skupiny „50+” 
v této oblasti. Je ale třeba podtrhnout, že internetové zdroje nejsou příslušníkům 
této skupiny zcela neznámé. Přibližně polovina z nich jednou za čas nepřímo vy-
užívá tyto informační kapacity prostřednictvím jiných osob. V rámci této sku-
piny Internet častěji využívají lidé mladší, profesně aktivní, s vyšším dosaženým 
stupněm vzdělání; nepatrně převládají muži. Mezi uživatele sítě jen zřídka patří 
obyvatelé vesnic, invalidní a starobní důchodci či osoby s nízkými příjmy. Po-
bídkou k využívání nových informačně-komunikačních technologií jsou mnoh-
dy pracovní důvody, související např. s požadavky zaměstnavatele či modernizací 
činnosti dané organizace (Batorski, Zając, 2011, s. 15).

Intenzivní vývoj elektronických zařízení spolu s rozdělením společnosti na 
skupinu uživatelů a lidí, jež tyto technologie nevyužívají, tvoří fenomén digitál-
ního vyloučení (ang. digital divide, digital gap), popisovaného i jako digitální či 
informační propast, technologická a počítačová negramotnost. Pro digitální roz-
dělení je charakteristická exkluze jednotlivců, skupin nebo geografi ckých regionů 
z informační společnosti, a to vlivem mnoha nepříznivých faktorů. Mezi nejdů-
ležitější determinanty tohoto jevu patří zejména nedostatek kompetencí v oblasti 
informačních technologií a také nízká úroveň počítačové a síťové infrastruktury 
(vybavení výpočetní technikou a připojením k Internetu). Digitální vyloučení 
negativním způsobem ovlivňuje každodenní fungování marginalizovaných osob, 
protože prakticky znemožňuje této skupině realizaci širokého spektra vyšších i niž-
ších potřeb prostřednictvím tzv. e-služeb. Omezený přístup k digitálním službám 
pak v mnoha případech vede ke snížení kvality života. V kontextu analýzy digitál-
ního vyloučení je třeba zdůraznit, že tento jev nemá prvotní charakter, protože ne-
patří ke konstitutivní přirozenosti člověka. Nikdo se nerodí vybavený schopností 
obsluhy nových médií. Tyto dovednosti a vědomosti si jednotlivec osvojuje teprve 
v průběhu procesu socializace, začleňování do informační společnosti, především 
pomocí informálního učení a, v menší míře, systému formálního vzdělávání na 
různých úrovních (Tomczyk, Węgrzyk, 2010, s. 207–221).

Počítačová negramotnost je nesourodý jev, proto je třeba se pokusit o charak-
teristiku informační společnosti v kontextu rozdělení na tři elementární skupiny:
• E-občané – jsou vybavení souborem kompetencí nezbytným k využívání e-

-služeb;
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• Reálně digitálně vyloučení – nemají potřebné dovednosti a počítačovou (sí-
ťovou) infrastrukturu, což významným způsobem ovlivňuje jejich běžnou 
existenci. Zde se jedná o typické příklady digitálního vyloučení (např. osoby 
v produktivním věku – příslušníci generace 50+);

• Zdánlivě digitálně vyloučení – pro tuto skupinu nejmodernější IT technologie 
nemají žádný význam. Běžný způsob života souvisí s reálným, fyzickým přístu-
pem ke službám a informacím (významné procento lidí v poproduktivním věku).

V souvislosti s výše uvedenou typologií je třeba zmínit i úvahy U. Eco, jenž 
poznamenal, že je v nově vytvořené společnosti patrná dominance tzv. „kogni-
tariátu“, tedy nové virtuální třídy, jež se profesionálně zabývá tvořením, získává-
ním, uchováváním a využíváním informací. Sídlem příslušníků této vrstvy nejsou 
výrobní závody, ale kanceláře či vlastní byty; k základním pracovním nástrojům 
patří mikroelektronická zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon) s přístupem k In-
ternetu (Kozielecki, 2007, s. 261–262). Informační propast znemožňuje přístup 
k těmto mocenským strukturám digitálním imigrantům a lidem neovládajícím 
nejnovější technologie na dostatečné úrovni.

V důsledku rychlého tempa sociálních změn je patrné rozšiřování dvou zá-
kladních postojů. První kategorie nebere na vědomí intenzivní vývoj v oblasti no-
vých technologií, a tím ignoruje i kulturní proměny determinované technickým 
pokrokem. Příslušníci této skupiny opakují dosud známé způsoby chování a pře-
dem zaujímají negativní stanovisko vůči civilizačním změnám. Nechtějí přijmout 
skutečnost, že i počítače si lze „ochočit”. Pokud to není nezbytně nutné, snaží se 
vyhnout používání nejnovějších řešení, jako jsou platební karty či mobilní telefo-
ny. V případě poruchy nekupují nová zařízení pro domácnost, ale snaží se opravit 
stávající přístroje, aby se tímto způsobem vyhnuli stresům souvisejícím s učením 
se obsluze novějšího modelu. Potencionální nabídky rozšíření vědomostí v tomto 
ohledu odmítají slovy „to není nic pro mě”, „jsem příliš starý”, „to je tak akorát 
pro mladé”, „já to nezvládnu”. Druhou kategorii tvoří dospělí, kteří přijímají výzvy 
současné doby a mají kladný postoj k civilizačním změnám (Kargul, 2005, s. 53). 
Tyto osoby jsou v mnohem menší míře vystavené riziku digitálního vyloučení.

D. Batorski zdůrazňuje že „samotná digitální propast není sociálním problé-
mem. Rozdíly ve využívání technologií jsou zcela přirozené – kupříkladu se za pro-
blém nepovažuje skutečnost, že ne všichni vlastní motorové vozidlo. Nové informač-
ně-komunikační technologie jsou ale nesmírně důležité s ohledem na jejich úlohu 
v nově vznikající informační společnosti. Nevyužívání těchto technologií a nedosta-
tek potřebných dovedností může vést k digitálnímu vyloučení. Pokud se stupeň vy-
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užívání počítačů a Internetu odráží ve zlepšení životní úrovně obyvatelstva, tak má 
veřejná debata na téma digitálního vyloučení smysl” (Batorski, 2013, s. 4).

Abychom mohli plně pochopit tento relativně nový fenomén, je třeba jasně 
specifi kovat závislost mezi sociálním vyloučením a informační propastí. V běž-
ném pojetí souvisí sociální exkluze s několika základními faktory, mimo jiné s ne-
dostatečným fi nančním zajištěním znemožňujícím plnou participaci na životě 
společnosti a s příliš nízkým vzděláním, respektive s neadekvátními či zastaralými 
vědomostmi (Vavřík, 2010, s. 31). Digitální vyloučení je tedy určitou kategorií 
sociální exkluze, zároveň je ale přesně vymezeno vůči ostatním druhům margina-
lizace, jako jsou například nezaměstnanost či postižení. Do popředí se zde dostává 
otázka vhodného souboru dovedností a především povědomí digitálně vylouče-
ného jednotlivce o potencionálních možnostech, o něž přichází v důsledku toho, 
že nemá přístup k běžně využívaným e-službám.

Níže uvedená tabulka znázorňuje tyto souvislosti a potvrzuje, že digitální vylou-
čení je jedním z typů sociální exkluze, vcelku běžným v nové, informatizované realitě.

Tab. 8. Digitální vs. sociální vyloučení – korelace vybraných důsledků.

Sociální vyloučení Digitální vyloučení

Zhoršení materiálních 
podmínek, nezaměstnanost

Nemožnost najít zaměstnání v dynamicky se vyvíje-
jícím sektoru IT, nemožnost pracovat na pozicích, jež 
vyžadují počítačové dovednosti.

Poruchy komunikace se 
společnostmi

Nemožnost udržovat kontakty s příslušníky informační 
společnosti pomocí dostupných nástrojů synchronní 
(komunikátory, chaty) či asynchronní (elektronická 
pošta, diskusní fóra) komunikace.

Omezení nebo nemožnost 
využívat veřejné instituce

Omezení možností využívat služeb e-vlády a e-správy 
(např. hlasování prostřednictvím Internetu, online 
předkládání žádostí či návrhů ve správním řízení).

Diskriminace

Absence účinných legislativních řešení, jež by měla 
reálný vliv na minimalizování bílých míst na mapě 
přístupu k síti a vzdělávání jednotlivců zaměřené na 
kompetence v oblasti IT.

Chybějící přístup k 
veřejnému trhu služeb a 
obchodu

Nemožnost nakupovat zboží a služby na Internetu, či 
využívat další e-řešení (např. e-bankovnictví, e-zdraví, 
e-knihovny).

Absence kulturního života Omezený přístup ke kultuře tvořené na Internetu 
(hudba, umělecká díla, e-knihy).

Zdroj: (Tomczyk, 2012, s. 397).
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Za přímou příčinu nerovnoměrného přístupu k digitálním technologiím ve 
společnosti můžeme označit nerovnou distribuci materiálních (příjmy, zařízení), 
časových (měřených pomocí zkušenosti v obsluze daných přístrojů), vědomost-
ních (technické znalosti), sociálních (vazby napomáhající k eventuálnímu získání 
prostředků) či kulturních (postavení, civilizační zázemí apod.) zdrojů. Přístup k e-
-službám běžně dostupným v informační společnosti je navíc podmíněn osob-
nostními a statutárními rozdíly. Mezi individuální charakteristiky, prohlubující 
digitální vyloučení, patří zejména věk, pohlaví, etnický původ, inteligence, vlohy 
daného jedince či jeho zdravotní stav. Statutární nerovnosti souvisí se specifi ky 
konkrétní profese, určitým pracovním zařazením, výší dosaženého vzdělání, eko-
nomickou a civilizační úrovní daného státu či regionu (Tomczyk, 2012 převzato z: 
Dijk, 2010, s. 248–249).

Členové cílové skupiny, kteří byli dotazováni z jakého důvodu, mimo toho, 
že nemají přístup k počítači, nevyužívají aktivně nová média, uváděli nejčastěji 
následující důvody: strach z nových věcí; nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti; 
nechuť k jakýmkoliv změnám; vysoké náklady na Internet; nemožnost fi nancovat 
svoji účast na počítačových kurzech; nízká orientovanost v možnostech posky-
tovaných nejnovějšími technologiemi; názor, že „počítače jsou určeny pro mla-
dé”; lenost; problémy s osvojováním nových dovedností; strach z kompromitace; 
přesvědčení, že obsluha nových médií je velmi komplikovaná; názor, že počítače 
nejsou v každodenním životě nezbytné; nedostatečná motivace k zahájení výu-
ky v oblasti elektronických médií; nízká úroveň dosaženého vzdělání a nízká in-
telektuální úroveň; strach z rozbití počítače; nedostatek volného času mj. kvůli 
nutnosti pečovat o vnoučata; absence veřejně přístupných vzdělávacích středisek 
v blízkosti místa bydliště; stereotypní představy, že používání nových technologií 
je ve vyšším věku nepatřičné (Tomczyk, 2012b, s. 129). Analýza těchto argumentů 
vede k závěru, že fenomén digitálního vyloučení je jako specifi cká forma soci-
ální exkluze podmíněn celou řadou individuálních a celospolečenských faktorů. 
Objektivní překážky v podobě nedostatku fi nančních prostředků či omezeného 
přístupu ke vzdělávacím institucím jsou stejně důležité jako individuální postoje 
jednotlivců vůči novým možnostem, jež nabízí elektronické sdělovací prostředky.

Abychom mohli vysvětlit všechny aspekty komplikovaného přístupu k infor-
mačně-komunikačním technologiím, použijeme čtyřstupňový model vypracovaný 
holandským profesorem Janem Van Dijkem (viz Dijk, 2005). Podle jeho názoru 
proces osvojování digitálních technologií zahajuje motivační přístup, tj. rozhodnutí 
o koupi počítače a/nebo zařízení umožňující připojení k síti, učení se základních 
dovedností a využití pestrých možností, jež dnes nabízí ICT průmysl. Otázka mo-
tivace je mnohavrstevná a složitá a budeme ji podrobně rozebírat v další kapitole 
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této práce. Zjednodušeně lze říct, že existuje skupina lidí, kteří jednoduše nechtějí 
používat počítače, protože je nechápou nebo z nich mají dokonce strach. Dále mů-
žeme vyčlenit osoby, jež v minulosti sice používaly Internet, ale tato krátkodobá 
zkušenost nezajistila pokračování v tomto trendu v další životní etapě. Hranice mezi 
těmi, kteří nemohou využívat Internet a těmi, kdo to dělat nechtějí, je velmi tenká 
a nelze ji jednoznačně vymezit. Statutární nerovnosti mají podstatně menší vliv na 
motivaci, nicméně zastávání určitého postu, touha po získání určité pracovní pozice 
či profesní restrukturalizace nepřímo vynucují aktualizování souboru již nabytých 
kompetencí (Tomczyk, 2012 převzato z: Dijk, 2010, s. 250–251). Poslední dva moti-
vační faktory jsou patrné zejména u mladších posluchačů U3V, kteří se učí používat 
nová média s ohledem na současnou situaci na trhu práce.

V okamžiku, kdy vlivem rozličných individuálních potřeb či nutnosti přizpů-
sobit se profesním požadavkům, v sobě najdeme vhodnou motivaci, může být 
problémem materiální a fyzická dostupnost. Při analýze fenoménu digitálního 
vyloučení se mnoho pozornosti věnuje otázce vybavenosti domácností a institucí 
počítači a možností jejich připojení k Internetu. Nicméně ani vyřešení tohoto pro-
blému nevede k úplné eliminaci informační propasti. Ve vyspělých zemích byla 
v poslední době patrná snaha o maximalizaci materiální a fyzické přístupnosti 
elektronických médií. Tento faktor ale i nadále sehrává stěžejní úlohu v rozvo-
jových zemích. Mezi nejdůležitější okolnosti podmiňující vznik digitálního vy-
loučení patří fi nanční, časové a sociální zdroje. Velmi významný je zde například 
druh pracovní činnosti, individuální profi l domácnosti (osoby, jež mají děti, vlast-
ní mnohem častěji počítač s přístupem k síti), bydliště v regionu dobře rozvinutém 
v oblasti informační infrastruktury (ve středovýchodní Evropě ještě dnes existuje 
mnoho tzv. bílých míst, kde není běžný přístup k Internetu) (Tomczyk, 2012 pře-
vzato z: Dijk, 2010, s. 251–252).

Z hlediska této práce je nejdůležitějším elementem umožňujícím plnou účast 
na informační společnosti výuka správného zacházení s digitální technikou. Do-
vednosti v oblasti používání nových médií tvoří soubor činností umožňujících re-
gulérní využívání počítačových a síťových kapacit, vyhledávání informací a jejich 
využívání v praxi. Operační dovednosti se vztahují na typické technické stránky 
používání IT technologií („klikání” a konfi gurování), kdežto informační kom-
petence zahrnují vyhledávání, třídění a využívání informací pro vlastní potřebu. 
Podstatou strategických dovedností je pak implementování získaných údajů za 
účelem dosahování stanovených cílů, což vede v dlouhodobé perspektivě ke zvý-
šení kvality života (např. díky rychlejšímu a efektivnějšímu vykonávání profesních 
činností, snadnějšímu navazování a udržování mezilidských vztahů, širšímu pří-
stupu ke vzdělávacím aktivitám či vyšší aktivitě na trhu práce) (Tomczyk, 2012 
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převzato z: Dijk, 2010, s. 252). Shrneme-li tyto základní charakteristiky, dospě-
jeme k názoru, že hlavním faktorem omezujícím fenomén digitálního vylouče-
ní jsou vhodné kompetence v oblasti IT. Abychom mohli v tomto ohledu získat 
dovednosti, musíme ale navíc zohlednit i kulturní a sociální kapitál. Právě spole-
čenský kontext (prostředí), v němž žijí uživatelé počítačů a Internetu, rozhoduje 
o potencionálních šancích na osvojení si a zdokonalování kompetencí (Tomczyk, 
2012 převzato z: Dijk, 2010, s. 253). Již popisované dovednosti, získávané v průbě-
hu edukačních procesů, můžeme tedy rozdělit na dvě skupiny:
• Instrumentální – technické, tj. správné používání počítačové techniky a jed-

notlivých aplikací;
• Mentální – pochopení mechanismů působení sdělovacích prostředků na jed-

notlivce a na společnost jako celek, včetně možnosti jejich používání v soukro-
mé a profesní sféře života.

Soubor výše popisovaných kompetencí je sice nezbytný, ale přesto nezajistí 
plné využívání informačně-komunikačních technologií. Daná osoba může mít fy-
zický přístup k počítači a síti, nemusí ale jednoznačně pociťovat vnitřní potřebu 
tyto prostředky využívat. Stupeň používání elektronických médií ve skutečnosti 
ovlivňuje celá řada faktorů souvisejících s určitým profesním zařazením, věkem, 
pohlavím, úrovní dosaženého vzdělání, individuálními vlohami, kulturou, způ-
sobem trávení volného času, či popularitou jednotlivých e-služeb ve společnosti 
(Tomczyk, 2012 převzato z: Dijk, 2010, s. 253–254).

K důležitým aspektům podporujícím vznik informační propasti u seniorů patří 
navíc nedostatek informací na téma uplatnění nových médií v reálném životě. Mno-
hé osoby odmítají tyto prostředky jen proto, že jednoduše nevědí, jakým způsobem 
je lze využít k řešení každodenních problémů. Kromě toho mají digitální imigranti 
velmi často zažité negativní stereotypy ohledně Internetu a důsledcích jeho použí-
vání. Pro část lidí v pozdějším věku je navíc typický neochotný přístup k elektronic-
kým zařízením vůbec. Tento postoj nejčastěji souvisí s fragmentárními vědomostmi 
týkající se nebezpečí spojených s využíváním digitálních médií. Poměrně početná 
skupina seniorů sice neví, jak používat nová média, ale vybavuje si některá fakta 
související s tématikou e-nebezpečí a relativně jednoduchého přístupu k destruk-
tivním obsahům (násilným, pornografi ckým, rasistickým), krádeží identity či snad-
ným získáním něčích osobních údajů. Starší osoby si navíc uvědomují, že moderní 
technologie mohou poměrně snadno vést k novému typu závislosti, čehož násled-
kem by mohlo být omezení času stráveného s blízkými či ztráta kontaktu s reálným 
světem (Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 143).
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Jedním z následků marginalizace a vyloučení ze společnosti digitálních domo-
rodců je falešná představa o fungování jiných členů ve virtuálním prostoru. Na 
druhou stranu to ale umožňuje vnímání jemných nuancí, nepostřehnutelných pro 
mladší generace. Zde je třeba zdůraznit, že senioři vlastní rozsáhlý kapitál zkuše-
ností a intuici, jež mnohdy umožňuje správné posouzení dané situace na základě 
empirického pozorování nejbližšího okolí. Proto si také část seniorů postižených 
digitálním vyloučením intuitivně uvědomuje, že elektronická média ovlivňují pře-
devším psychosociální fungování mladších generací v oblasti komunikace a způ-
sobů trávení volného času. Bohužel je tato zkušenost (některými považovaná za 
projev stereotypního myšlení) další motivační překážkou na cestě k obsluze digi-
tálních zařízení.

Omezující charakter mají také technologické faktory související s funkčnos-
tí webových stránek22. Grafi cké rozhraní populárních internetových služeb čas-
to není přizpůsobeno způsobu vnímání starších uživatelů. Časté změny vzhledu 
www stránek, přidávání dalších možností apod. rozbíjí již naučené způsoby ko-
munikace se serverem. Jednotlivé kroky, pro mladé jednoduché a intuitivní, se 
můžou starším generacím digitálních imigrantů jevit jako obsluha složitého po-
čítačového programu. Jiným, často opomíjeným aspektem je technická kvalita IT 
zařízení, protože senioři mnohdy používají starší počítače, které „podědili po dě-
tech či vnoučatech”. V této situaci může být obsluha pokročilých aplikací mnohem 
problematičtější (Stefaniak-Hrycko, 2013, s. 78).

22 Odborníci, kteří se zabývají problematikou grafi ckého uživatelského rozhraní (interface), doporučují v 
procesu tvorby jednotlivých www stránek, z důvodu zvýšení jejich přehlednosti a tím i funkčnosti, zo-
hledňovat názory uživatelů, a to ve všech etapách projektování a provozování systému. Autoři projektu 
by si měli uvědomovat, že o kvalitě svědčí nejen technické provedení stránky. Servery určené seniorům 
by měly například zajišťovat určité „zkratky”, tj. umožňovat vypnout dialogová okna a hlášení určené 
pokročilým uživatelům. Systém by měl být vybaven jednoduchými operátory řízení chyb – možnost 
vrátit se o krok zpět nebo anulovat danou operaci. Případná chybová hlášení by měla obsahovat jasnou, 
čitelnou informaci včetně upozornění, čeho je třeba se vyvarovat. Komunikace musí být jednoduchá a 
přirozená, tzn. měla by zohledňovat pořadí jednotlivých úkonů a používat jazyk podobný či identický 
s jazykem uživatele. Celý systém by měl být kompaktní a používat decentní prostředky v oblasti barev, 
grafi ckého zpracování, automaticky otevíraných oken apod. Informování uživatele o stavu realizace 
jednotlivých procesů (např. pomocí indikátoru procentuální hodnoty) předchází poklesu jeho zájmu a 
dává mu pocit kontroly. Vyvolání potvrzovacích oken upozorňuje na výsledky práce. Počet objektů by 
neměl být příliš vysoký, protože průměrný uživatel je schopen efektivně pracovat v případě, že množ-
ství jednotlivých funkcí v nabídce nepřesahuje 9 položek. Nabídka pomoci by měla být transparentní, 
tzn. její využití by nemělo zasahovat do práce systému. Tato nabídka by měla zohledňovat jak obecné 
otázky (připomínat, určovat, upozorňovat na pořadí jednotlivých úkonů), tak i detaily jednotlivých 
činností. Je třeba přizpůsobit vzhled stránky běžně využívaným (typickým) programům – přílišná kre-
ativita není doporučovaná. Případné aktualizace www stránek či jednotlivých aplikací by měly zohled-
ňovat i pozorování práce uživatelů, nejlépe v jejich přirozeném prostředí (Billewicz, 2004, s. 31–39).
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Tabulka č. 9 představuje některé faktory determinující využívání počítačů a In-
ternetu včetně příslušných údajů potvrzujících souvislosti popisované v této kapitole.

Tab. 9. Faktory digitálního vyloučení a jejich exemplifi kace v kontextu zprávy „Dojrzałość w sieci” („Vyspělost uživatelů sítě“).

Faktory Exemplifi kace jednotlivých faktorů

Věk

Meziroční nárůst počtu uživatelů v kategorii 50+ čítá 2–3 %, v 
mladších věkových skupinách je to ca. 6 %. V současné době jsou 
rozdíly v používání Internetu mezi mladšími a staršími (50+) uži-
vateli velmi vysoké, až v rozmezí 50 %. Zvyšování počtu uživatelů 
nových médií patrně souvisí i s mezigenerační reprodukcí.

Přítomnost blízké 
osoby, jež aktivně 
používá Internet

Síť mnohem častěji používají lidé, kteří mají nablízku osobu 
ochotnou jim pomoct (např. dítě, manžel, další příbuzný, zná-
mý). Mnozí senioři získávají potřebné kompetence samostatně, 
ale přítomnost „pomocné ruky“ ve virtuální realitě napomáhá 
odstranit pocit informační propasti.

Bydliště Ve skupině obyvatel měst je mnohem více uživatelů nových mé-
dií než na vesnicích.

Vzdělání
Čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání, tím větší je 
pravděpodobnost, že osoba ve věkové skupině 50+ bude 
používat Internet.

Socioprofesní status
Pracovní aktivita determinuje využívání elektronických sdělova-
cích prostředků. Nejméně uživatelů počítačů a Internetu patří ke 
skupinám jako jsou: zemědělci, nezaměstnaní, invalidní důchodci.

Příjmy Čím vyšší jsou dosažené příjmy, tím vyšší je procento uživatelů 
digitálních médií.

Další členové 
domácnosti

„Využívání sítě je častější v případě seniorů, kteří sdílí domác-
nost s mladšími členy rodiny. Procento uživatelů Internetu čítá 
ve skupině lidí žijících ve vícečlenných domácnostech s osoba-
mi mladšími 35 let 30 % a v dalších skupinách je to jen něco 
přes 15 %. Často je to důsledkem lepšího přístupu k počítačům 
a Internetu v domácnostech, kde žijí i děti.”

Specifi ka pracovních 
činností

„Osoby ve věku 50–60 let mnohem častěji začínají využívat síť 
kvůli profesním požadavkům a nutnosti používat počítač v prá-
ci. Starší osoby, jež tuto možnost nemají, v tomto ohledu mno-
hem více motivuje jejich sociální prostředí.”

Překážky související 
s technologickou 
dostupností

V průběhu kurzů realizovaných autorem této práce v rámci tě-
šínského U3V zdůrazňovali mnozí senioři, že by rádi využívali 
Internet, ale místo jejich bydliště znemožňuje zavedení stálého 
připojení k síti či využívání mobilních modemů. Tento jev byl 
pojmenován jako tzv. bílá místa a v současné době je jednou z 
nejdůležitějších překážek ve vývoji informační společnosti.
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Zařízení

„Nepřizpůsobení počítačů a jednotlivých programů dovednos-
tem a možnostem starších uživatelů (vhodné rozložení kláves 
na klávesnici, rozlišení obrazovky, velikost písma, stupeň kom-
plikovanosti uživatelského rozhraní).”

Uspokojení služeb 
zaměřených na 
generaci 50+

„Nepostačující nabídka služeb přizpůsobených možnostem a 
potřebám seniorů. Zjednodušeně lze říct, že Internet je tako-
vý, jací jsou jeho uživatelé a na současné síti dominují obsahy a 
služby zaměřené na mladé lidi a jejich potřeby.”

Individuální
charakteristiky

Často se stává, že jistá omezení, související s nedostatečným 
zabezpečím elektronických médií (např. ochrana bankovních 
účtů), mají za následek rezignaci na některé druhy e-služeb. 
Vnímání moderních technologií v kontextu možných rizik a obav 
nenapomáhá sociální inkluzi. Názor, že informační společnost je 
„místo, jež není pro mě” je často spojen s odtažitým přístupem ke 
všem novinkám, což mimo jiné souvisí s otázkou individuálních 
potřeb a přístupu k fenoménu celoživotního vzdělávání.

Přístup k institucím 
celoživotního 
vzdělávání

Čím populárnější jsou instituce celoživotního vzdělávání (např. 
U3V, kluby seniorů, kulturní střediska, nevládní organizace), 
tím více osob může využít nabídku zaměřenou na vhodné cílové 
skupiny. Sociální práce napomáhá odstraňovat informační propast 
na mikrosociální úrovni a zároveň tím napomáhá globálnímu 
poklesu počtu lidí postižených digitálním vyloučením. 

Zdroj: vypracováno na základě Batorski, Zając, 2011, s. 23–36.

Výše popisované překážky můžeme rozdělit na tzv. „měkké” a „tvrdé”. Tvrdé 
souvisí zejména s počítačovou technikou, přístupem k síti, specifi ky webových 
stránek, vzhledem uživatelského rozhraní, tedy s faktory nezávislými na samot-
ných uživatelích. Měkké se spíše vztahují k individuálním osobnostním charak-
teristikám. Postupná likvidace tvrdých překážek vede k posunu těžiště problému 
počítačové negramotnosti směrem k minimalizaci měkkých překážek (srv. Bator-
ski, Zając, 2011, s. 35–36).

K měkkým překážkám patří také často opomíjená problematika možností, jež 
uživatelům skýtá digitální prostor. Výsledky výzkumů orientovaných na digitální 
vyloučení jasně naznačují, že osoby postižené tímto jevem, mají jen útržkovité, 
neúplné povědomí o možnostech sítě (Orzeł, Głomb, 2011, s. 12). Proč ale část 
lidí, kteří mají v tomto ohledu potřebné vědomosti, nevyužívá e-služeb? Samozřej-
mě na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Jak již bylo uvedeno dříve, je 
fenomén digitálního vyloučení mnohavrstvý, složitý problém, podmíněný vnitř-
ními a vnějšími potřebami jednotlivce, což se následně odráží v podobě motivač-
ních faktorů podrobněji popisovaných v kapitole 3.12.2.
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Podle světoznámého oborníka v oblasti informační společnosti E. J. Wilsona 
z Marylandské univerzity existuje osm druhů překážek podmiňujících vznik in-
formační propasti:
• Physical Access (překážka v podobě fyzické dostupnosti infrastruktury);
• Financial Access (překážka v podobě nákladů na již existující infrastrukturu);
• Cognitive Access (překážka v podobě intelektuálních dovedností potencio-

nálních uživatelů, kteří musí vědět, že pomocí moderních technologií mohou 
vyřešit vlastní problémy);

• Design Access (přestože uživatele vědí, jaké možnosti skýtá Internet a mohou 
si dovolit zaplatit za přístup k síti, jsou překážkou stávající, špatně navržené 
servery a www stránky);

• Content Access (překážka v podobě nedosažitelného charakteru kultury. Vět-
šina lidí nemá přístup k hodnotným obsahům, např. textům přednášek či vý-
sledkům výzkumů, v elektronické formě, protože neovládají jazyk, v němž byly 
publikované);

• Production Access (překážka v podobě schopnosti lokální tvorby vysoce kva-
litních obsahů);

• Institutional Access (překážka v podobě formálně-právních podmínek zne-
možňujících či omezujících přístup k digitálním zdrojům např. prostřednic-
tvím legislativní úpravy otázky duševního vlastnictví);

• Political Access (překážka v podobě ovlivňování vzniku formálně-institucio-
nálních podmínek umožňujících odstranění jiných bariér).

Předpokládáme-li, že všechny tyto překážky budou v budoucnu odstraněny, vy-
vstává další zajímavá otázka. Odborníci, kteří se podrobně zabývají touto proble-
matikou, zdůrazňují, že samotný status uživatele sítě nemá přímý vliv na zvyšování 
kvality lidského života. Kromě pravidelného využívání Internetu je třeba především 
zohlednit účel, k němuž senioři využívají tento informační zdroj (Orzeł, Głomb, 
2011, s. 10–11). Absence jasně vymezených potřeb souvisejících s řešením každo-
denních problémů nepřímo podporuje fenomén digitálního vyloučení, protože sa-
motné ovládání kompetencí v oblasti používání nových médií (např. otevírání www 
stránek) nezvyšuje významným způsobem životní úroveň.

P. Szukalski, který podrobně zkoumal tuto problematiku poznamenal, že „teo-
reticky se spolu s přibývajícími lety tento problém vyřeší sám od sebe a to vlivem pů-
sobení skupinového efektu – generace, jež dosáhnou věku 60, 70 let budou s každým 
rokem vzdělanější a samozřejmý bude čím dál větší podíl jednotlivců využívajících 
technologie ICT (Information and Communication Technology). Nicméně si musí-
me uvědomit, že důsledkem rychlého vývoje v oblasti ICT průmyslu je i skutečnost, 
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že mnohem více seniorů běžně používajících počítače „nestíhá” technologický pokrok 
a používá především zastaralé aplikace. Největším problémem jsou ale v současnosti 
lidé ve věku 50 a 60 let, kteří technologie ICT nevyužívají vůbec nebo je využívají ve 
velmi omezeném rozsahu (např. pouze mobilní telefon), a kteří před sebou mají ještě 
20 až 30 let života v rychle se měnící realitě” (Szukalski, 2012, s. 104).

Průměrný člověk se bezděky stal součástí technokratické společnosti, v níž 
o jeho každodenním fungování a bezpečí v čím dále větší míře rozhodují pokroči-
lé technologické systémy (srv. Sztompka, 2002, s. 575–578). Na jednu stranu mo-
derní technika usnadňuje život a rychlé řešení každodenních problémů a úkolů. 
Nesmíme ale zapomenout, že informační technologie, kterým chybí podpora ze 
strany vzdělávacího sytému, také mohou vést k marginalizaci určitých sociálních 
skupin, což potvrzuje negativní jev digitálního vyloučení.

Fungování seniorů v oblasti síťové společnosti má ve středovýchodní Evropě 
jiný charakter než v zemích, kde se určitá technologická řešení stala běžná nejméně 
o deset let dříve. Informační propast je tam mnohem méně viditelná než například 
v Polsku nebo v České republice (Tapscott, 2010, s. 62–63). Ve srovnání s vyspě-
lejšími státy mají polští a čeští senioři pořád ještě relativně nízkou úroveň znalos-
tí ICT řešení. Dokonce v rámci skupiny uživatelů Internetu je patrná jistá vnitřní 
pluralita. Můžeme zde rozlišit osoby, jež nová média využívají každý den a ty, kte-
ré používají webové zdroje sporadicky a pouze v určitých oblastech. Tyto postoje 
nelze samozřejmě hodnotit jako dobré, žádoucí či nevhodné, protože, jak již bylo 
zmíněno dříve, existují 3 základní úrovně informační společnosti (e-občané, lidé 
reálně a zdánlivě digitálně vyloučení). Pro tyto skupiny je charakteristický odlišný 
způsob psychosociálního fungování a tedy i realizování vlastních potřeb. Nicméně 
je zřejmé, že v nadcházejících letech budou nová média čím dál více ovlivňovat spo-
lečenský život. Dynamika vývoje mikroelektronického průmyslu dosáhla takových 
rozměrů, že nelze jednoznačně určit, jaký bude vliv nejmodernějších technologií na 
lidstvo. Postupem času dojde jistě k pozvolné změně struktury celé informační spo-
lečnosti (Marcinkiewicz, Mazur, 2013, s. 95). Mezigenerační reprodukce a zvyšování 
kompetencí v oblasti používání elektronických sdělovacích prostředků umožní od-
stranění fenoménu digitálního vyloučení. Tyto proměny ale budou probíhat méně 
intenzivněji než prudký technologický pokrok.

2.3  Příklady dobré praxe ve vzdělávání seniorů v oblasti nových 
 médií – lokální a zahraniční řešení

V zemích středovýchodní Evropy se otázkou vzdělávání osob v seniorském 
věku (i v oblasti nových médií) zabývají nejčastěji instituce zřízené právě k to-
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muto účelu, tedy především U3V. K těmto strukturám patří také kluby seniorů, 
nevládní organizace či dobrovolnická sdružení. Otázka začleňování nejstarších 
členů společnosti do nové, digitální reality je také předmětem zájmu organizací, 
jež získávají prostředky z fondu Evropské unie určené na podporu celoživotní-
ho vzdělávání. Část těchto institucí poskytuje seniorům možnost získat příslušné 
certifi káty (např. evropský certifi kát počítačových dovedností ECDL), tedy patří 
k oblasti neformálního vzdělávání dospělých.

Všechny tyto aktivity mají sloužit nejen k zapojení starších generací do in-
formační společnosti, ale i minimalizování negativního jevu tzv. digitálního 
vyloučení. Významná část projektů realizovaných v oblasti nových médií je ori-
entovaná především na zdokonalování kompetencí, jiné se zaměřují na vytvá-
ření žádoucích postojů a motivační programy. Některé instituce navíc poskytují 
fi nanční podporu umožňující nákup počítačové techniky či bezplatně zařizu-
jí připojení k Internetu. Všechny aktivity tohoto druhu, směřující k budování 
informační společnosti, jsou vnímané pozitivně (srv. Szmigielska, Bąk, Hołda, 
2012, s. 151). Je proto vhodné krátce charakterizovat některá řešení v této oblasti 
v lokálním a globálním měřítku.

V České republice funguje od roku 2007 virtuální U3V, která je považovaná za 
moderní alternativu pro tradiční, prezenční podobu vzdělávání. Přednášky se ko-
nají prostřednictvím technologií ICT, zejména Internetu. Virtuální U3V je určená 
především pro ty seniory, kteří nemají v místě svého bydliště přístup ke klasické 
U3V, případně i jiným formám výuky organizovaným při vysokých školách (Eger, 
2013, s. 165). V rámci Asociace U3V zavedla jako první toto řešení provozně eko-
nomická fakulta České zemědělské univerzity (ČZU). K projektu se následně při-
pojila matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Tento způsob výuky je ve 
světě poměrně známý, podobná řešení fungují již od roku 1998 např. v Austrálii 
(Griffi  th University), nicméně ve středo-východní Evropě je stále považován za 
dosti inovativní (Šolc, 2011, s. 112).

V roce 2008 byl v ČR zahájen projekt „Virtual U3A”, v rámci něhož se spojily 
dvě formy učení: tzv. blended learning a skupinová výuka. Místa, na kterých se ko-
nají jednotlivá soustředění, jsou označená jako regionální konzultační střediska. 
Zpravidla jsou to jednotlivá pracoviště vysokých škol, školící organizace, kulturní 
střediska, informační centra či knihovny. Výuková místnost musí být vybavena 
pouze data-projektorem s velkou obrazovkou, na níž jsou promítané přednášky. 
Studenti v seniorském věku navíc potřebují přístup k počítačovým učebnám s pří-
stupem k Internetu. Zde mohou buď samostatně nebo skupinově řešit jednotlivé 
úkoly, účastnit se dalších seminářů, tisknout podklady k samostatné výuce či ko-
munikovat s lektorem. Každé konzultační středisko má vlastního vedoucího, jenž 
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zodpovídá za registraci uchazečů a zpřístupňování obsahů portálu. Zřizovatelem 
www stránek je provozně ekonomická fakulta ČZU. Kurzy jsou jednosemestrální 
a sestávají zpravidla z 6 online přednášek v délce 45 až 60 minut. Výuka se koná 
pravidelně v rozmezí dvou týdnů. Během přestávky mezi jednotlivými přednáška-
mi si studenti mohou zopakovat témata z materiálů shromážděných na digitální 
platformě. Poslední, sedmé soustředění je realizováno tradiční formou prezenční 
přednášky, během níž vyučující doplňuje obsahy dostupné online, odpovídá na 
dotazy, vede diskuzi. Na závěr kurzu posluchač obdrží certifi kát o jeho absolvová-
ní. Až do roku 2011 se těchto kurzů účastnilo 761 seniorů v 53 školicích středis-
cích (Šolc, 2011, s. 113–114).

V současné době, s ohledem na počet kurzů pro seniory dostupných online, 
jednoznačně vede ČZU. Tato vysoká škola nabízí následující tematické okruhy: 
astronomie; etika jako východisko z krize společnosti; geometrie; lesnictví; sou-
časnost a dějiny myslivosti; pěstování a užívání léčivých hub; vývoj a současnost 
EU; vývoj informačních technologií; čínská medicína na zahrádce; výuka hry na 
hudební nástroje; dějiny oděvní kultury; hospodaření s vlastními fi nancemi; lid-
ské zdraví; život a dílo Michelangela Buonarotti (Eger, 2013, s. 165). Kurzy jsou 
zpřístupňovány prostřednictvím e-learningového portálu Moodle, samotný pro-
jekt má vlastní www adresu, kde mají zaregistrovaní senioři přístup ke zdrojům 
Virtuální U3V (Šolc, 2011, s. 115).

V Polsku je od roku 2011 úspěšně realizovaný projekt „Latarnicy Cyfrowej Pol-
ski” (Světlonoši digitálního Polska), který patří k největším programům v oblasti di-
gitálního vzdělávání Poláků starších 50 let. Za realizaci zodpovídají společně sdruže-
ní „Miasta w Internecie“ (Města na Internetu) a polské Ministerstvo veřejné správy 
a digitalizace. Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií v rámci operačního 
programu Podnikání a inovace. Klíčovým prvkem bylo zaškolení přes 2600 zájemců, 
kteří byli následně schopni plnit roli „světlonošů digitalizace“, tj. edukátorů lidí po-
stižených digitálním vyloučením. Tyto osoby se v roce 2012 účastnily dvoudenního 
školení, po jehož absolvování obdržely certifi kát trenéra v oblasti digitálních kompe-
tencí. Část účastníku se pak snažila získat grantovou podporu, která byla přiznána 
200 žadatelům. Jednotlivé vybrané miniprojekty úzce souvisely s již dříve vypraco-
vaným „Lokálním plánem digitálního vzdělávání) a byly realizované po dobu, 18 
měsíců od momentu podepsaní smlouvy. Úsilím sdružení „Města na Internetu“ byly 
navíc spuštěny služby celostátního centra digitálních kompetencí, zahrnující stálý 
přístup k obsahům souvisejícím s problematikou digitálního vyloučení a provádění 
výzkumů zaměřených na využívání nových médií v každodenním životě. Tento pro-
jekt navíc předpokládá vytvoření sítě různých organizací a institucí podporujících 
zvyšování digitálních kompetencí dospělých (Tomczyk, 2013, s. 80–81).
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Osoby, pojmenované v rámci tohoto projektu jako světlonoši digitálního Pol-
ska, jsou lokálními animátory, jejichž hlavní úlohou je vybízení reprezentantů 
generace 50+ k prvním krokům v internetovém prostoru. Jejich práce využívá 
podporu veřejných míst poskytujících bezplatný přístup k Internetu: knihoven, 
kluboven různých spolků (např. dobrovolných hasičů), informačních center, růz-
ného typu škol. Tyto dobrovolnické aktivity mohou významně uspíšit nezbytné 
civilizační proměny v reáliích polských obcí či malých měst. Úkolem „světlonošů“ 
je aktivní spoluvytváření vlastního prostředí, učení a pomáhání jiným ve využí-
vání digitální techniky a především inspirování starších osob k učení se obsluze 
nových médií. Nejdůležitější je schopnost rozpoznat skutečné potřeby dané spo-
lečnosti tak, aby nabídka jednotlivých aktivit byla „šitá na míru“ požadavkům da-
ného prostředí, zejména seniorů (Tomczyk, 2013, s.80–81).

Tento projekt, zahrnující přípravu velkého množství vzdělavatelů dospělých 
osob, je bez pochyby jedním z nejdůležitějších edukačních záměrů v roce 2012, 
a to nejen v Polsku ale i v Evropě. Je zde vhodné zmínit skutečnost, že projekt 
s názvem „Polska Cyfrowa Równych Szans (Digitální Polsko rovných příležitostí) 
obdržel v kategorii „Capacity building” (budování digitálního potenciálu) první 
cenu v rámci světového summitu o informační společnosti, jenž byl organizovaný 
Mezinárodní telekomunikační unií (ang. International Telecommunication Uni-
on, zkratka ITU) v Ženevě. Vzdělávací aktivity takového rozsahu jsou zcela oje-
dinělé, protože v oblasti digitálního vzdělávání sehrávají vedoucí úlohu instituce 
jako například U3V, nevládní organizace či komerční fi rmy. Řešení tohoto druhu 
ale vybízí k několika problematickým otázkám, souvisejícím s efektivitou vzdělá-
vacích činností, jako např.:
• Zda je dvoudenní školení založené na aktivizačním přístupu plně postačující 

pro odbornou přípravu vzdělavatelů dospělých, kteří ve většině případů nema-
jí zkušenosti s didaktickým procesem?

• Jakým způsobem lze dohlížet na kvalitu jednotlivých aktivit, pokud zohled-
níme skutečnost, že dosud neexistují komplexní vzdělávací postupy v oblasti 
digitálního vyloučení?

• Je dobrovolnická angažovanost dostačujícím faktorem zajišťujícím efektivitu 
vzdělávacího procesu, případně v jakém rozsahu?

• Jakou podporu by měly organizace poskytovat jednotlivým edukátorům, aby 
bylo možné zajistit co nejvyšší jakost procesu vzdělávání dospělých? (Hofman, 
Tomczyk, 2012, s. 379–380)
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Symbolický název projektu Světlonoši digitálního Polska nebyl vybrán náho-
dou. Promyšlená koncepce dílčích vzdělávacích aktivit a zaškolení velkého množ-
ství dobrovolníků determinují pokles faktoru digitálního vyloučení. Za pozornost 
stojí i koncepční příprava založená na spolupráci dobrovolníků a vládních struk-
tur, protože podobné projekty nebyly dosud ještě realizované v širším teritoriál-
ním měřítku (Tomczyk, 2013b, s. 122).

Jinou institucionální aktivitou zaměřenou na vzdělávání v oblasti nových médií 
je tzv. Akademie e-Seniora zařízená společností UPC Polska Sp. z o. o. Tento projekt 
zahrnuje především organizování základních kurzů obsluhy počítače pro seniory. 
Na speciálních www stránkách mohou uživatelé najít různé užitečné informace, 
např. učebnice pro začátečníky a e-learningový portál s několika jednoduchými 
kurzy (Morbitzer, 2013, s. 27). Tyto aktivity sice nemají globální charakter, nicméně 
potvrzují, že se i soukromé podniky cítí spoluodpovědné za zpřístupňování struktur 
síťové společnosti širšímu okruhu zájemců. Je to jeden z mnoha pozitivních pří-
kladů potvrzujících společenskou odpovědnost fi rem (CSR – ang. Corporate Social 
Responsibility). V Evropě najdeme i další podobná řešení v této oblasti.

Níže uvedená tabulka zahrnuje výčet některých projektů organizovaných 
v různých zemích, včetně jejich krátké charakteristiky. Jednotlivé aktivity byly 
orientované na zvýšení účasti seniorů na virtuální realitě. Konaly se v rozmezí 
několika minulých let a nebyly součástí struktur U3V.

Tab. 10. Vzdělávací programy pro seniory v oblasti technologií ICT.

ZEMĚ PROJEKT AKTIVITY
Spojené 
státy amer-
ické

Digital Inclu-
sion Initiative
(DII)

Zaškolení skupiny ca. 500 trenérů ve vyšším věku, aby 
mohli sdělovat vlastní zkušenosti na téma používání 
Internetu jiným seniorům. Vytvoření e-učebnice „Gen-
erations on Line”, určené a přizpůsobené k práci s oso-
bami staršími 55 let.

Velká 
Británie 

Age Concern 
and Help the 
Aged

Výzkum s využitím rozhovorů ve fokusových 
skupinách, jehož účelem byla identifi kace příčin digi-
tálního vyloučeni cílové skupiny lidí starších 55 let. 
Vypracování koncové zprávy „Introducing another 
World: older people and digital inclusion”.

Digital Inclu-
sion Network: 
Age Concern

Komplexní pomoc organizacím zajišťujícím projekty 
v oblasti začleňování seniorů do virtuální reality: 
školení, informace, poradenský servis, fi nanční pod-
pora a vědecká činnost.

Digital
 Unite (DU)

Zaškolování trenérů s ohledem na specifi ka zaučování 
cílové skupiny v oblasti moderních technologií.
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ZEMĚ PROJEKT AKTIVITY
Velká 
Británie

Mobile Internet
Tester Sessions
(MITS)

Organizování schůzek se seniory v pečovatelských 
domovech, stacionářích apod., kde se mohou seznámit 
s používáním Internetu. Propagace počítačových kurzů 
ve spolupráci se společností Microsoft , publikování 
dvou učebnic „Grasp Th e NETtle” a „How to be a Silver 
Surfer”.

Silver Surfers Propagace přínosů vyplývajících z používání Internetu 
a elektronické pošty (www.digitalengagement.org).

Sus-IT Vědecký výzkum na téma rozdílných způsobů 
využívání digitálních technologií staršími osobami. 
Výzkum zohledňující jejich věk, dovednosti a životní 
podmínky. Je patrná snaha určit rozsah vědomostí a 
podpory, jež tato cílová skupina potřebuje, aby mohla 
efektivně využívat síťové zdroje.

UTOPIA Jedenáctitýdenní cyklus dvouhodinových seminářů 
se seniory, během nichž získají základní vědomosti 
ohledně psaní na počítači, obsluhy elektronické pošty 
a používání Internetu.

Wireless Out-
reach Network 
(WON)

Nákup notebooků s přístupem k Internetu a jejich 
bezplatné zpřístupnění veřejnosti v informačních 
střediskách a nemocnicích.

Švédsko ACTION Program přímé podpory pomocí vytvoření edukačního 
portálu určeného seniorům a jejich pečovatelům ve 
Velké Británii, Irsku, Portugalsku a Švédsku. Pečovatelé 
dostali k dispozici multimediální materiály související 
s jejich profesí a videokonferenční zařízení umožňující 
kontakt s odbornými poradci a dalšími rodinami, jež se 
zúčastnily projektu.

Litva E-Senior; 
Internet for Your 
Garden; First 
Time Online? 
Let’s Do It!

Spolupráce s více než 600 knihovnami, které vybízely 
seniory k používání Internetu. O webové zdroje proje-
vilo zájem víc než 23000 osob (www.esenior-project.eu).

Holandsko Door
internetten blijf
je meedoen

Kampaň zaměřená na změnu postojů starších lidí k 
Internetu, motivace k samostatnému vyhledávání in-
formací na téma virtuální reality, účast na kurzech v 
režimu online a offl  ine. Zpřístupňování obsahů ori-
entovaných primárně na potřeby starších uživatelů a 
propagace Internetu jako cesty ke zvýšení kvality života
(www.doorinternetblijfj emeedoen.nl).
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ZEMĚ PROJEKT AKTIVITY
Francie Internet accom-

pagné
Podpora seniorů při prvním zprovoznění počítače a 
připojení k Internetu. V rámci tohoto programu na-
bízí 26 fi rem z oblasti moderních technologií výměnou 
za významné daňové úlevy zákazníkům pomoc při 
prvním kontaktu s jejich výrobky.

Zdroj: (Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 149–150).

Tyto úvahy je vhodné rozšířit o podrobnější popis jednoho z mnoha evrop-
ských projektů realizovaných ve spolupráci s vysokými školami. Skotský Institut 
studií pro seniory, součást Centra celoživotního vzdělávání při Strathclydeské uni-
verzitě v Glasgow, realizuje program 3L (Learning in Later Life), v rámci něhož 
organizuje desetitýdenní vzdělávací cykly, zahrnující 20 hodin výuky. Přednášky 
se konají jednou týdně po dobu dvou hodin. Kurz je možné zahájit v říjnu, lednu 
nebo květnu. Na fi nancování se částečně podílí i samotní uživatelé (v cenovém 
rozmezí 48 až 68 liber). Institut má veřejně přístupný charakter a neklade na zá-
jemce žádné vstupní požadavky. V akademickém roce 2005/06 čítala nabídka 260 
kurzů v následujících oblastech: fi lm a hudební vědy; zdraví; umění; cizí jazyky; 
literatura; divadlo; dějiny; politologie; tvůrčí psaní. S každým rokem se nabídka 
tematických okruhů zvyšuje. V oblasti informačních technologií byly vypsané 34 
kurzy, z nichž většina zahrnovala nepříliš velký počet výukových hodin. Jednotlivá 
témata zohledňovala mimo jiné základní obsluhu počítačů, tvorbu www stránek, 
úvod do informačních technologií, zabezpečení osobního počítače. Dále je zde 
možnost účasti v počítačových kurzech v rámci tzv. letní nabídky. Tyto kurzy jsou 
z časového hlediska intenzivnější než standardně rozvržené přednášky (Matlakie-
wicz, 2007, s. 173–176). Existuje mnoho dalších podobných řešení na regionální 
úrovni. Rostoucí tendence v této oblasti potvrzuje, že problematika odstraňování 
digitálního vyloučení je jednou z nejdůležitějších veřejných záležitostí.

Shrneme-li výše popisované projekty, můžeme určit ústřední otázky vzděláva-
cích aktivit v oblasti nových médií:
1. Vzdělávání trenérů (odborníků) v oboru edukace seniorů v oblasti technologií 

ICT;
2. Realizace výzkumů zaměřených na e-aktivitu seniorů v síti a příčiny informač-

ní propasti;
3. Popularizace e-služeb a kladných aspektů používání nových médií;
4. Vybavovaní seniorů počítačovou technikou a připojením k Internetu;
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5. Příprava didaktických pomůcek, např. učebnic, přizpůsobených potřebám 
starších osob;

6. Tvorba prostoru pro mezigenerační spolupráci, v rámci níž digitální domo-
rodci začleňují digitální imigranty do síťové společnosti;

7. Propagace vzdělávacích aktivit založených na principu dobrovolnictví.

2.4  Nové technologie umožňující fungování seniorů v informační 
 společnosti

Jedním z nejdůležitějších faktorů podporujících používání nových médií star-
šími osobami je přizpůsobení jednotlivých výrobků potřebám a psychosociálním 
charakteristikám cílové skupiny. V současné etapě vývoje informační společnosti 
mají tato řešení nejčastěji podobu modifi kování již existujících zařízení v souladu 
s možnostmi starších uživatelů. V dnešní době je ale čím dál běžnější přístup, 
v rámci něhož jsou senioři považovaní za aktivní spotřebitele využívající techno-
logie, jež byly vytvořené s ohledem na jejich specifi cké požadavky. Tento proces je 
na jednu stranu ovlivněn nárůstem konkurence na dílčích trzích. Na straně druhé 
se lidé ve vyšším věku stávají čím dál perspektivnější cílovou skupinou zákazníků 
(srv. Szukalski, 2012, s. 105).

Informačně-komunikační technologie v blízké budoucnosti ovlivní fyzické 
a sociální aspekty stárnutí a stáří. V současné době je tato problematika předmě-
tem zájmu účastníků odborných konferencí, na nichž jsou prezentované výsledky 
výzkumů a zkušenosti související s implementováním ICT technologií a různých 
elektronických zařízení do každodenního života seniorů. Mezi předchůdce spoje-
ní informatiky, elektroniky a mechatroniky v zájmu zvýšení kvality péče o starší 
osoby patří mimo jiné: Jeff rey Soar, Rick Swindell (Austrálie) či Philip Swanga 
(Hong-Kong). Dnešní tempo technického pokroku neslábne, a to i přesto, že trh 
je doslova zahlcen různými druhy digitálních zařízení. Současně je ale viditelná 
tendence, že nové produkty jsou zpravidla vyráběné mladými lidmi pro mladé 
lidi. V České republice, v Polsku či v jiných podobných zemích jsou spotřebite-
lé starší 50 let velmi často návrháři mikroelektronických zařízení, jako jsou na-
příklad chytré telefony či počítače, ignorováni. Příkladem pozitivní praxe v této 
oblasti může být zařízení vytvořené Ryanem Klingerem, který díky interdiscipli-
nární spolupráci, mj. se skupinou gerontologů, v roce 2010 zveřejnil model po-
čítače plně přizpůsobeného potřebám seniorů. Klávesnice tohoto přístroje byla 
úplně zbavená malých a nečitelných tlačítek, jednotlivé klávesy byly dostatečně 
velké, aby jejich ovládání nebylo problémem ani pro lidi, kteří trpí třesem rukou. 
Také polohovací zařízení (touchpad) je ovládané velmi jednoduchým způsobem. 
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V Polsku a České republice je patrná absence podobných řešení, i když existují 
jiné přístroje přizpůsobené potřebám seniorů, jako jsou mobilní telefony (srv. Sta-
chowiak, 2012, s. 132–133), dálkové ovladače podobné tomu, který je znázorněn 
níže, tablety, www stránky či podpůrná zařízení ve zdravotnictví.

Nejpopulárnějším a zároveň nesmírně zajímavým typem služeb pro seniory 
jsou internetové portály. A. Stefaniak-Hrycko se podrobně zabývala analýzou 
www stránek. Dostupný materiál roztřídila podle jednotlivých tematických okru-
hů, zohledňujících různé potřeby starších uživatelů, a tak lze v síti najít obsahy 
(Stefaniak-Hrycko, 2013, s. 78–79):
• zaměřené na ženy (modnaseniorka.pl, kobieta50plus.pl),
• turistické, cestovatelské (mundosenior.pl, travelsenior.pl),
• související s udržováním fyzické aktivity v seniorském věku (senior.fi t.pl),
• fi nanční (fi nanse-na50plus.pl),
• zaměřené na koníčky (agraseniorzy.pl),
• agregátory kulturních informací (kulturaviva.pl),
• dedikované projektům pro seniory (dojrzaloscwsieci.pl, dniseniora.wroclaw.pl),
• orientované na veletrhy pro lidi ve skupině 50+ (50plus.mtp.pl)
• určené pečovatelům o starší osoby (starsirodzice.pl),
• pro prarodiče (babciapolka.pl),
• pro zaměstnavatele osob ve věku 45/50 plus (zarzadzaniewiekiem.pl),
• centra podpory seniorských aktivit (utw.pl, seniorzy.wroclaw.pl, dlaseniora.

krakow.pl),

Obr. 12. Příkladový dálkový ovladač pro seniory a česká internetová reklama související s jeho obsluhou.

Zdroj: (Dálkový ovladač pro seniory, 2012), (Česká reklama, 2013).
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• online seznamky (razem50plus.pl, mlodeserca.pl, randkidojrzalych.pl),
• ekvivalenty tištěných časopisů (nowoczesnysenior.pl, intersenior.pl).

Většina hodnocených zdrojů, přestože je primárně určená seniorům, považuje 
za potencionální uživatele i osoby starší 50 let. Mnohé výše uvedené www stránky 
odkazují na sociální sítě (obvykle Facebook či nk.pl, méně populární je Twitter). Ně-
které stránky poskytují možnost přihlásit se k odběru novinek (newsletter). Některé 
portály, obzvlášť pokud umožňují e-nákupy či komentování příspěvků jiných uživa-
telů, vyžadují přihlašování pomocí hesla. Je třeba zdůraznit, že povinnost si založit 
účet a logovat se méně zběhlé uživatele spíše odrazuje, než zajišťuje profesionální 
úroveň obsluhy. Internetové zdroje překvapují pestrou nabídkou zaměřenou na uži-
vatele ve vyšším věku. Poskytují nejen relevantní informace, ale jsou přizpůsobené 
očekáváním starších uživatelů, mají zajímavou a funkční grafi ku a širokou nabídku 
dalších možností. Rostoucí oblíbenost podobných webů dokazuje počet uživatelů. 
Kupříkladu portál Klub Senior Café měl v období nejvyšší popularity přes 20000 
uživatelů. Počet návštěvníků stránky agraseniorzy.pl čítal měsíčně 8300 osob, kobi-
eta50plus.pl měla přes 5,5 tis. kliknutí „to se mi líbí”. Na těchto stránkách lze najít 
obrovské množství informací usnadňujících každodenní fungování. Opomíjena ne-
jsou ani kontroverzní témata. Prioritou je otevření se potřebám lokální společnosti. 
Samozřejmě nezajišťují tyto portály všechny potřeby a zájmy seniorů, kteří využívají 
i jiné, méně specializované internetové stránky. Výzkumy ale potvrzují, že obsahy 
určené pro „skupinu 50+” se starším uživatelům jeví jako velmi atraktivní a jsou 
plnohodnotnou součástí virtuálního prostoru (Stefaniak-Hrycko, 2013, s. 79–82).

V poslední době je také čím dál zřetelnější tendence dynamického vývoje v sek-
toru e-obchodů. Možnost rychlého nakoupení zboží z pohodlí domova je oceňová-
no většinou uživatelů, nezávislé na jejich věku. Analýza nabídky e-shopů orientova-
ných v hlavní míře na seniory dokazuje, že tyto sice nabízí relativně užší sortiment 
zboží, nicméně kvůli omezené nabídce klasických obchodů či vyšší užitkové hod-
notě jsou tyto výrobky vnímány jako velmi atraktivní. Nabídka zahrnuje především 
zdravotnické potřeby, drogerii, dárky, zábavný průmysl a pomůcky usnadňující 
zachování samostatnosti. E-shopy pro seniory mají ve srovnání s klasickými zásil-
kovými obchody méně komplikovanou strukturu, což potvrzuje například zjedno-
dušení uživatelského rozhraní. Zohledníme-li nárůst počtu seniorů, jež mají přístup 
k Internetu a dynamický vývoj v oblasti e-služeb, jeví se vyšší věkové kategorie jako 
žádoucí cílové skupiny zákazníků. Proto také lze v nejbližší době předpokládat roz-
voj i v tomto sektoru (Stefaniak-Hrycko, 2013b, s. 79–82).

Je zřejmé, že nabídka internetových portálů se snaží vyjít vstříc potřebám 
seniorů. Tyto výrobky se zároveň podílí na vzniku pozitivního obrazu stáří, 
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protože zahrnují především informační zdroje a předměty související s aktivním 
využitím volného času, sdílením zájmů či výměnou profesních a rodinných zku-
šeností. Díky tomu je postupně odbouráván negativní stereotyp, že služby pro nej-
starší věkové skupiny se soustředí výhradně na nemoci a léky. Otázka zdraví je 
samozřejmě důležitou kategorií, ale není středobodem zájmu jednotlivých www 
stránek. Největší pozornost je věnována koníčkům, způsobům kvalitnějšího tráve-
ní volného času doma a mimo domov, ve společnosti jiných lidí. Dalším pozitivem 
je prezentace šťastných, usmívajících se lidí, jež zjevně nemají strach ze života, ale 
naopak k němu mají pozitivní přístup, také díky využívání nových technologií 
(Lewandowska-Pająk, 2013, s. 159) na doprovodných fotografi ích. 

Přítomnost seniorů ve virtuálním prostoru je patrná i v symbolické rovině. 
Kupříkladu nejpopulárnější internetový vyhledávač Google uveřejňuje v Polsku u 
příležitosti dne babičky (21. ledna) a dědečka (22 ledna) jako nestandardní logo-
typ postavičky prarodičů s vnoučaty. Tato grafi cká značka symbolicky zdůrazňuje 
význam životních rolí, které zastávají starší lidé.

Jiný typ e-služeb, jež často využívají senioři, tvoří sociální sítě. Portály, sdru-
žující uživatele sdílející společné zájmy, cíle či světonázor, plní v síťové společnosti 
roli komunikačních uzlů, které umožňují navazování kontaktů prostřednictvím 
nových médií (Tapscott, 2010, s. 114–117). Technický a koncepční vývoj portá-
lů typu nk.pl (dříve nasza-klasa.pl) či Facebook umožňuje všem uživatelům In-
ternetu uspokojovat přirozenou potřebu mezilidských vztahů, kontaktů a pocitu 
sounáležitosti k určité skupině (viz Szkutnik, 2013, s. 220–221). V začátcích vý-
voje informační společnosti nabízely e-služby tohoto druhu jednoduchá řešení 
spočívající ve spravování seznamu kontaktů, sdílení fotografi í a především vedení 
korespondence. Následně začali samotní uživatelé tvořit zájmové skupiny. V dneš-
ní době slouží sociální sítě mnohem častěji ke sdílení odkazů a zpřístupňování 
nových poznatků širšímu okruhu zájemců. Sociální sítě pomáhají svým členům, 
a to bez ohledu na věk, uspokojovat potřebu bezpečí, sounáležitosti, respektu 
a uznání, seberealizace, zábavy, vyplnění volného času a také naplňovat jistý mód-
ní trend spojený s „členstvím” (Klej, 2013, s.53–56). V současné době je Facebook 

Obr. 13. Logotyp internetového vyhledávače Google u příležitosti dne babičky a dědečka.

Zdroj: (www stránka google.pl, 2013).



114

takříkajíc synonymem všech sociálních sítí (Mikuláš, Fichnova, Wojciechowski, 
2012, s. 385). Z obdobných předpokladů vycházel i polský portál nasza-klasa.pl, 
který umožnil účast na virtuální realitě mnohým seniorům hledajícím kontakty 
s dávnými spolužáky. Podobné stránky sice původně vznikají spíše pro mladé lidé 
(věkový průměr je 24 let), nicméně spolu s rostoucí popularitou vzbuzují i zájem 
starších uživatelů. Sociální sítě mohou navíc podporovat proces mezigenerační 
integrace, a to díky koexistenci starších a mladších osob ve sdíleném virtuálním 
prostoru. Je to také ideální příležitost k odbourávání stereotypů na téma starších 
skupin uživatelů Internetu.

Specifi cký druh sociálních sítí tvoří online seznamky pro určité cílové skupiny. 
Analýza uživatelských profi lů seniorů, jež jsou registrovaní na těchto portálech, 
je nesmírně zajímavá. Oproti mladším generacím považují starší osoby online 
seznamky za příležitost k navázání reálných kontaktů a osobnímu setkání s vy-
braným protějškem, nejen k virtuálnímu přátelství. Tyto služby umožňují star-
ším uživatelům najít si skupinu přátel, manželku či manžela, nebo též sexuálního 
partnera. Obsahová stránka profi lů jasně naznačuje, že jednotliví uživatelé mají 
konstruktivní a pozitivní přístup k vlastnímu fenoménu stáří. Autoreprezentace 
je založena na hodnotovém žebříčku, preferovaných životních aktivitách, indivi-
duálních schopnostech či výkonech. Ženy se zpravidla soustředí na vlastní citové 
potřeby a opomíjejí podrobné popisy fyzického vzhledu. Muži mnohem častěji 
defi nují kritéria fyzické atraktivity potencionální partnerky. K žádoucím charak-
teristikám patří zejména štíhlost, dobrá postava, energické chování a mladší věk. 
Za své hlavní výhody mužští uživatelé považují bohatství a fi nanční stabilitu. Tyto 
údaje potvrdily nesoulad mezi prioritami a očekáváními mužů a žen v tomto ohle-
du (Łaszyn, Wnęk-Gozdek, 2013, s. 123–124).

Přestože samotní senioři nejčastěji reprezentují generaci digitálních imigrantů 
a tudíž poněkud zaostávají v oblasti používání technologií ICT, mohou významným 
způsobem přispět k obohacení virtuální reality. Disponují značným množstvím dě-
jinných zkušeností, které můžeme chápat jako součást životní moudrosti jedince. 
V současné době lze tyto obsahy jednoduše uveřejňovat na síti prostřednictvím blo-
gů. Je to velmi atraktivní možnost sdělování vlastního příběhu a zprostředkovávání 
těchto zážitků digitálním domorodcům. Rostoucí zájem mladších generací o dějiny 
a biografi cká studia potvrzuje perspektivní charakter podobných sdělení uskutečňo-
vaných pomocí nových médií (viz Wąsiński, 2013, s. 155–158). Příklady autobiogra-
fi ckých příběhů vycházejících z vlastních zkušeností, které pak byly zaznamenané 
v digitální podobě, mohou navíc inspirovat další příslušníky této věkové kategorie, 
kteří dosud plnili pouze pasivní roli příjemců. Podobné obsahy, umísťované ve vir-
tuálním prostoru a vyjadřované prostřednictvím nástrojů multimediální komuni-
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kace, jsou dostupné snadněji než tradiční formy sdělení (jako jsou např. paměti), 
čehož následkem je rozšíření okruhu potencionálních čtenářů.

Globální virtuální prostor je vlivem svých specifi ckých vlastností atraktivní 
alternativou pro „analogové předchůdce” komunikačních technologií (televize, 
rozhlas, pevná telefonní linka). Tento způsob komunikace je zcela přirozený pro 
mladé generace, nicméně postupně se zvyšuje i podíl starších jedinců, kteří tato 
řešení využívají v každodenním životě. Mezi důležité charakteristiky komunikace 
prostřednictvím nových médií, jež mají za následek nárůst popularity těchto řeše-
ní ve skupině tzv. e-seniorů patří zejména (Tomczyk, 2010b, s. 75–76):
• bezplatné sdělování informací (redukce nákladů),
• možnost okamžitého šíření důležitých zpráv,
• rozšíření skupiny přátel (společenské důvody) a udržování stávajících kontaktů,
• možnost pravidelné komunikace s okruhem příbuzných a známých, jež bydlí 

ve vzdálených destinacích (např. vnoučata pobývající v cizině),
• velký výběr sdělovacích prostředků,
• využívání multimediálních „hraček“ za účelem zpestření komunikace,
• možnost volby způsobu zpřístupňování informací v souladu s osobními pre-

ferencemi,
• zvýšení sebevědomí,
• držení kroku s technickým vývojem,
• nutnost (část služeb na Internetu vyžaduje aktivní používání e-mailové schrán-

ky), rozšiřování vědomostí na téma nových technologií.

Jiným důležitým způsobem digitální komunikace, nepřímo souvisejícím 
i s oblasti IT, jsou mobilní telefony. Tento způsob výměny informací zaznamenává 
intenzivní vývoj od začátku 90. let 20. století. V počátcích neměla tato technika 
příliš mnoho příznivců, zejména kvůli vysokým cenám jak volání, tak i samotných 
přístrojů. Dnes jsou již tyto služby natolik levné, že ve vyspělé společnosti jen stěží 
potkáme člověka, jenž nepřišel do styku s těmito zařízeními. V současné době jsou 
telefony nejen jednoduchými komunikačními prostředky, ale i multimediálními 
mikropočítači. Obyvatelé globální vesnice je tedy mohou využívat např. k uchová-
vání informací, pořizování fotografi í, používání autonavigace či připojování k In-
ternetu (Laca, 2013, s. 71–72).

Kromě standardních přístrojů jsou na trhu dostupné mobilní telefony určené 
seniorům. Taková zařízení mají dnes v nabídce téměř všichni poskytovatelé služeb 
v této oblasti. Mají zpravidla atraktivní vzhled a kromě standardní nabídky jsou 
vybavené většími tlačítky a přehlednější strukturou informačních hlášení. Některé 
přístroje mají i další možnosti, jako je např. poplachové tlačítko umožňující přímé 
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spojení s přednastaveným telefonním číslem (dítě, pečovatel či lékař). Důsledkem 
používání mobilních telefonů je ze sociálního hlediska nejen zvýšení pocitu bez-
pečí, ale i udržování častějších kontaktů s rodinnými příslušníky a kamarády (Bar-
toszek, 2012, s. 172).

Mezinárodní výzkumy dokazují, že starší lidé jsou aktivními uživateli mo-
bilních telefonů. Tyto přístroje jsou populární v celosvětovém měřítku, největší 
počet je evidovaný v Austrálii, Japonsku, Spojených státech amerických, Finsku, 
na Islandu, Lucembursku, Norsku, Švédsku. Státy Evropské unie, v nichž je tento 
ukazatel menší, jsou Bulharsko, země bývalé Jugoslávie, Řecko, Polsko, Rumunsko. 
Motivace pro pořizování mobilních telefonů seniory je na celém světě prakticky 
stejná: získání pocitu bezpečí, touha po stálém kontaktu s blízkými osobami, sna-
ha o zachování mobility a nezávislosti. Starší osoby častěji telefonují než posílají 
SMS či MMS zprávy. Jednotlivé modely mobilních telefonů by měly být především 
jednoduché a odolné. Na druhou stranu nemá zastaralý vzhled přístroje stigmati-
zovat uživatele. Pro seniory jsou dále velmi důležité otázky související s bezpečím. 
Někteří posluchači U3V žádají během výuky o pomoc se zpřístupněním dosud 
neznámých funkcí. Trh s mobilními telefony pro seniory je dalším perspektivním 
sektorem dnešní ekonomiky, což mj. potvrzuje počet nabídek služeb tohoto typu 
(Kniejska, 2013, s. 257–266).

Obr. 14. Příkladový mobilní telefon pro seniory.

Zdroj: (Mobilní telefon pro seniory, 2013).

Obr. 15. Položky menu určené seniorům v mobilním 

telefonu vybaveném systémem Android.

Zdroj: (Chytrý telefon pro seniory, 2013).
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Jisté díry na trhu si všimli programátoři chytrých telefonů vybavených operač-
ním systémem Android. Tyto přístroje nabízí alternativní domovskou obrazovku 
pro uživatele se špatným zrakem. Aplikace umožňuje jednoduché ovládání a další 
funkce (přivolání pomoci stiskem jediného tlačítka s přednastaveným speciálním 
telefonním číslem). Tyto elementy jsou obzvlášť důležité pro lidi ve starším věku. 
Barevné zpracování a nastavení jednotlivých položek nabídky (např. SMS schrán-
ka či protokol příchozích hovorů) umožňuje snadnou a stabilní obsluhu prostředí. 
Jedinou překážkou mohou být slabší motorické schopnosti a zrakově-pohybová 
koordinace seniorů. Poněkud problematické může být i zvyknutí si na samotný 
způsob ovládání dotykového telefonu.

Na trhu jsou dostupné i tablety přizpůsobené potřebám starších osob. V sou-
časné době popularita zařízení tohoto druhu roste a často v běžném použití na-
hrazují notebooky či netbooky. Tablety mají navíc zabudovaný modem umož-
ňující připojení k Internetu pomocí mobilních technologií či tzv. bezdrátových 
N-sítí. Obliba těchto zařízení vyplývá z jejich větší mobility, dlouhé výdrže baterie, 
relativně nízkých cen a možnosti jednoduchého dotykového ovládání. Tablety pro 
seniory mají oproti jiným modelům zjednodušené uživatelské rozhraní, což ale 
neomezuje nabídku jednotlivých nastavení v tradičním menu.

Výzvou pro samotné seniory a pro lidi, kteří úzce spolupracují s vyššími vě-
kovými skupinami, jsou nová technická řešení v oblasti zdravotnictví. Zahrnují 
zpravidla různé přístroje připojené k Internetu, jež na dálku monitorují zdravot-
ní stav. V polských podmínkách například funguje elektronický systém dozoru 
nad lidmi postiženými srdečním onemocněním („karidotele“) či služba e-dok-
tor. Zařízení tohoto druhu zvyšují obecný pocit bezpečí ve vyšších věkových ka-
tegoriích, zjednodušují vedení zdravotnické dokumentace a zjednodušují přímý 

Obr. 16. Tablet pro seniory.

Zdroj: (Tablet pro seniory, 2013).
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kontakt např. s praktickým lékařem. Jiným řešením může být používání robotů 
v pečovatelských službách. Takové automaty jsou určené k domácímu použití 
a mají podporovat pečovatele při osobní hygieně, krmení, dávkování léků. Jiné 
typy robotických zařízení jsou využívané v hospicích, pečovatelských domovech 
a nemocnicích, kde ulehčují přenášení pacientů a podporují rehabilitační proce-
sy (srv. Stachowiak, 2012, s. 134–135). Je šance, že přístroje tohoto druhu budou 
v blízké budoucnosti předmětem zájmu vývojářů a odborníků na marketing, 
protože se senioři v kontextu demografi ckých změn postupem času stávají per-
spektivní cílovou skupinou zákazníků.

Technologie ICT navíc umožňují koordinaci spolupráce jednotlivých institu-
cí. Tyto doplňkové služby zahrnují mimo jiné řízení personálu, plánování jed-
notlivých výkonů a zákroků, dozor nad zásobami léčiv, ochranu osobních údajů, 
zajišťování informačních toků mezi jednotlivými pracovišti (nemocnice, prak-
tický lékař, lázně), monitorování zdravotního stavu pacienta 24 hodin denně či 
archivování jednotlivých údajů (Georgiu, Marks, Braithwaite, Westbrook, 2013, 
s. 770–776). V zemích EU tato řešení fungují alespoň v omezené míře jako evi-
denční systémy uchovávající informace o návštěvách praktického lékaře, vystave-
ných předpisech či jednotlivých zákrocích fi nancovaných veřejnou zdravotnickou 
péčí. K těmto údajům mají rovněž přístup samotní pacienti.

V oblasti podpůrných zařízení ve zdravotnictví existuje mnoho inovativních 
produktů, které zatím ještě nejsou společností běžně používané. Tato kategorie 
zahrnuje například přístroje monitorující zdravotní stav pacientů, které v případě 
zaregistrování odchylek automaticky aktivují poplašné zařízení a posílají zprávy 

Obr. 17. Přístroj umožňující seniorům monitorování dávkovaní léků.

Zdroj: (Monitorování dávkovaní léků, 2013).
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příslušným zařízením či členům rodiny. Velmi nápomocné jsou i aplikace urče-
né lidem postiženým demencí či jinými degenerativními onemocněními mozku 
ovlivňujícími paměťové schopnosti. Díky technickým vymoženostem lze pak 
snadněji najít určitá místa či předměty v okolním prostoru. Dále jsou na trhu do-
stupná zařízení kontrolující dávkování léků (Kucsera, 2013, s. 139–147).

Ze sociálního hlediska jsou velmi zajímavé tzv. globální polohovací systémy. 
V poslední době se na trhu objevilo zařízení GPS Life. Dálková služba umožňu-
je lokalizovat místo pobytu lidí, jež trpí ztrátou paměti. Zařízení je umístěné ve 
speciálním pouzdře či zašité v kapsičce. V okamžiku, kdy se senior nachází mimo 
místo svého bydliště, je na přednastavené telefonní číslo odesílána informační 
zpráva. Tento systém je integrován do mobilních telefonů a umožňuje rychle najít 
ztracenou osobu (GPS Life, 2013, s. 183–184).

Závěrem je třeba zdůraznit, že vývoj v oblasti informačních technologií nemusí 
nezbytně negativně ovlivňovat každodenní fungování starších uživatelů, kteří jsou 
pozadu za technickým pokrokem. Odhlédneme-li od počítačů, Internetu a jiných 
elektronických zařízení (chytré telefony, tablety, navigační systémy, zdravotnické ap-
likace) musíme konstatovat, že početná skupina seniorů mívá stále problémy s ob-
sluhou zařízení pro každodenní potřebu. Těžkosti se projevují například při pro-
gramování televizních kanálů či nastavovaní hlasitosti a barevné úpravy. V tomto 
ohledu je na první pohled zřejmý rozdíl mezi generací digitálních domorodců, jež 
elektronická zařízení obsluhují intuitivně a staršími příslušníky skupiny digitálních 
imigrantů. T. Goban-Klas podotýká, že je v posledních letech patrný negativní vliv 
moderních technologií na rozsah využívání televize. Následkem přechodu z ana-
logového na digitální vysílání (DVB-T) došlo k přerušení přístupu k informačním 
zdrojům a zábavným pořadům (Goban-Klas, 2011, s. 84–85) u tisíců osob, které 
nebyly vybavené vhodnými přijímači. V tomto případě lze předpoklad, že digitální 
televize pozitivně ovlivní kvalitu zvuku a obrazu, a tudíž i komfort diváků, označit 
za chybný. Pro část seniorů byl tedy přechod na digitální vysílání spojený s nutností 
pořídit si nový přístroj, případně konfi gurovat starší přijímač.

V kontextu zdokonalování stávajících řešení a pochopení jejich následků pro 
moderní společnost je třeba zmínit metodologické otázky výzkumů v oblasti me-
diálních studií, které by měly inspirovat návrháře, vývojáře, lektory či představi-
tele IT průmyslu k implementování požadavků specifi cké cílové skupiny. Zohled-
níme-li skutečnost, že většina řešení je typickou součástí informační společnosti, 
musíme zodpovědět následující otázky zaměřené na potencionální inovace usnad-
ňující seniorům využívání nových médií (srv. Poláková, Spálová, 2009, s. 51–52). 
Jak lze starší osoby vzdělávat v oblasti používání nových médií? Jakým způsobem 
sdělovací prostředky ovlivňují přizpůsobování se novým profesním požadavkům? 
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V jakém rozsahu je třeba kontrolovat etické aspekty nejnovějších multimediál-
ních řešení? Jaké jsou rozdíly mezi výrobky orientovanými na starší příslušníky 
rozdílných pohlaví? Jakým způsobem lze využít potřeby, zájmy, cíle, očekávání, 
motivaci, názory, postoje, předsudky, přesvědčení, stereotypy, zvyklosti, emoční 
stavy, city, vnímání, vědomosti, nápady a představy seniorů pro vytváření nových 
řešení v rámci technologii ICT? Jak vyřešit autorizaci dostupných obsahů, aby 
byly věrohodným informačním zdrojem? Jak lze zlepšit www stránky po vzhle-
dové a obsahové stránce? Tyto otázky generují nové, čím dál aktuálnější tematické 
okruhy a stávají se tak předmětem zájmu odborníků z oblasti mediálních studií, 
sociální gerontologie a informatiky.
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3.1.  Vyučování a učení se seniorů ve světle andragogiky, 
 gerontologie, geragogiky a psychologie

Lidé v tzv. 3. a 4. věku, i když reprezentují nejstarší část populace, patří i nadále 
ke skupině dospělých. Z tohoto důvodu je při pokusech o vytvoření metodických 
postupů třeba zohledňovat jak andragogická, tak i gerontologická východiska 
(Czerniawska, 2011, s. 52). Při analýze vzdělávacího procesu jsou navíc nesmírně 
užitečné poznatky z oblasti vývojové psychologie, zejména otázky související se 
stárnutím a stářím.

V současné době nemá edukace seniorů jednoznačně vymezený status sa-
mostatné vědecké subdisciplíny, nicméně základní předpoklady tohoto oboru 
zohledňují podobné tematické okruhy jako andragogika, didaktika či psycholo-
gie výuky a vzdělávání. Primární rozdíl mezi vzděláváním seniorů a „typickou“ 
andragogikou spočívá ve věku posluchačů a v důsledcích tohoto stavu věcí (viz 
kapitoly 1.2, 1.3 a 1.4). Tato relativně nová disciplína, známá jako geragogika, je-
jíž počátky sahají do doby teprve nedávné, se nachází na rozmezí mezi andrago-
gikou, pedagogikou a sociální gerontologií a zabývá se procesem vzdělávání lidí 
ve starších věkových skupinách. Hlavním předmětem zájmu geragogiky jsou níže 
uvedené kategorie vědeckého poznání, jež zároveň vymezují tento obor vůči ji-
ným subdisciplínám (Dubas, 2005, s. 150–153):
• určování aktuálního pojmového obsahu terminologie související se vzdělává-

ním seniorů,
• znázorňování možností, jež skýtá učení v pozdějším věku, se zvláštním ohle-

dem na otázky motivace a potřeby cílové skupiny,
• charakteristika specifi k vyučování a učení se v seniorském věku,

3.  Vyučování a učení se seniorů v oblasti 

 nových médií ve světle teoretických a 

 praktických východisek vzdělávání dospělých
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... • popis průběhu edukačního procesu, včetně vnějších podmínek a vzdělávacích 

strategií v globálním, lokálním a individuálním měřítku,
• umístění aktuálních a univerzálních obsahů edukace seniorů, realizované 

mimo jiné v různých vzdělávacích institucích, v kontextu životní aktivity, 
mnohdy určované mírou sociálně-technického pokroku,

• stanovení funkcí vzdělávání starších osob,
• podpora dalších forem učení jako jsou sebevzdělávání a sebevýchova,
• učení se prostřednictvím biografi ckých zkušeností.

Z praktického hlediska se tato disciplína navíc zabývá přípravou kvalifi kova-
ných odborníků na vzdělávání seniorů, kteří budou vést své žáky k teoretickému 
zájmu a aktivní účasti na různých edukačních projektech (Dubas, 2005, s. 153). 
Jedním ze základních předpokladů geragogiky je přesvědčení, že různé vzdělávací 
aktivity by měly v první řadě podporovat sociální integraci, a to jak na intergene-
rační, tak i na intragenerační úrovni a zároveň motivovat starší věkové skupiny 
k větší aktivitě a realizaci nově stanovených cílů. Dřívější názor na proces eduka-
ce seniorů jako na oblast nepraktickou a neperspektivní, se dnes již považuje za 
překonaný (Šerák, 2009, s. 183). Oproti dřívějším etapám (nejen školní) výuky 
je vzdělávání starších věkových skupin založeno na jiných principech a ve velké 
míře čerpá z poznatků v oblasti psychologických mechanismů procesů vyučování 
a učení se. Aby bylo možné vytvořit nové detailní metodické postupy, musíme 
v první řadě vymezit termíny „učení se“ a „vyučování“, jež tvoří centrální tematic-
kou kategorii této práce.

Učení se je jedním ze základních pojmů užívaných v pedagogických vědách. 
Je to vnitřní proces, jehož vnější manifestací jsou slovní a tělesné projevy daného 
jednotlivce, tedy jeho vědomosti a dovednosti (Kron, 2012, s. 61). Učení se seni-
orů můžeme také defi novat jako elementární proces, jenž vede k relativně trva-
lým psychickým změnám v podobě aktualizace souboru dovedností, socializace 
a získávání nových kvalifi kací. V komplexním přístupu souvisí učení se se třemi, 
navzájem provázanými aspekty, tj. se složkou kognitivní, emotivní (motivace, po-
stoje) a sociální. Analytický přístup sice umožňuje rozebírat tyto hlediska samo-
statně (Illeris, 2006, s. 19–32), nicméně nesmíme opomíjet skutečnost, že teprve 
společně tvoří ucelený systém.

Jelikož se učíme prostřednictvím každodenních interakcí se svým okolím, lze 
tento stav považovat za permanentní, i když v různé míře refl ektovaný samotnými 
účastníky. Na jednu stranu je možné nahlížet na učení se jako na behaviorální 
model, ve kterém je edukační proces podněcován a řízen vnějšími podmínkami. 
Z jiné perspektivy je učení se chápáno jako intrapersonální konstrukčně-organi-
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zační proces, v rámci něhož si člověk utváří vlastní světonázor, vědomosti a algo-
ritmy jednotlivých činností. Řídícím faktorem je v tomto případě vnitřní impera-
tiv hledání kulturního, sociálního a technického smyslu života (Kron, 2012, s. 62). 
Touto otázkou se budeme podrobněji zabývat v kapitole pojednávající o motivaci.

Dále je třeba zdůraznit skutečnost, že v průběhu prvního, a zároveň i nejdelšího 
období vývoje vzdělávání dospělých jako samostatné vědy (tj. až do konce 60. let 
20. století) je za nejdůležitější součást edukačních procesů považován proces výu-
ky, jenž se odehrával v konkrétních vzdělávacích institucích. Učení se bylo jen lo-
gickým důsledkem vyučování, a tudíž bylo integrálním a neautonomním prvkem 
nadřazeného procesu výuky, jednostranně řízeného učitelem. Teprve v 70. letech 
došlo v této oblasti ke změně. Dospělí studenti začali být posléze vnímáni i jako 
subjekty vzdělávání, čehož následkem byla postupná autonomizace procesu učení 
se. V praktické rovině to znamenalo obrácení pozornosti na přizpůsobování metod, 
obsahů a tempa výuky možnostem učících se lidí. Tím došlo i ke srovnání statusu 
obou aspektů vzdělávacího procesu. V 90. letech minulého století se pak jednou 
z ústředních idejí stala koncepce celoživotního vzdělávání (Malewski, 2010, s. 13), 
formulovaná mimo jiné v kategoriích neformálního a informálního učení (se).

V této kapitole se budeme podrobně věnovat metodickým postupům při vzdě-
lávání seniorů v oblasti nových médií. Analýze podrobíme jak proces učení se, sou-
visející především s psychologií výchovy a vzdělávání, tak i výukové aktivity orga-
nizované učitelem. Dále se budeme zabývat institucionálně-programovou stránkou 
vzdělávání osob ve vyšších věkových skupinách. Úvahy na toto téma pak doplníme 
v poslední části práce, zaměřené na vlastnosti samotného vzdělavatele. Všechny tyto 
elementy, silně podmíněné sociálními kontexty, tvoří dynamický, pochybující se mo-
del, přičemž jednotlivá konkrétní řešení jsou mnohdy dosti diskutabilní.

Proces učení se probíhá u starších osob mnohem pomaleji než u mladších 
studentů. Toto pravidlo je jednou ze základních charakteristik podmiňujících 
nabývání nových dovedností v případě seniorů. Abychom mohli plně pochopit 
omezení a možnosti cílové skupiny v oblasti používání nových médií, musíme 
navíc aplikovat poznatky z kognitivní a vývojové psychologie, a zároveň zohlednit 
psychofyzické aspekty procesů stárnutí a stáří (podrobně popsané v kapitole 1.2). 
Musíme tedy věnovat zvláštní pozornost následujícím skutečnostem:
• stárnutí je nesourodý jev, a proto by složení skupiny studentů mělo zohledňovat 

nejen věk, ale především respektovat úroveň již získaných počítačových doved-
ností, např. prostřednictvím neformálních a informálních vzdělávacích aktivit,

• vybavenost účastníků podobným souborem dovedností nezaručuje to, 
že osvojování nových vědomostí bude u všech členů počítačového oddílu U3V 
probíhat stejnou rychlostí,
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• prodlužování doby reakce na podněty musí být korelováno se stupňováním 
náročnosti kurzu a pozvolným tempem provádění jednotlivých úkolů či zaha-
jování nových tematických okruhů,

• důsledky stárnutí zrakové soustavy vyžadují přizpůsobení didaktických po-
můcek a pracovního prostředí (počítačových učeben) potřebám starších stu-
dentů, např. pomocí změny rozlišení obrazovky,

• s ohledem na delší dobu reakce na zrakové podněty a zúžení zorného pole je 
třeba přizpůsobit parametry grafi ckých materiálů, prezentovaných např. po-
mocí dataprojektoru,

• příkazy vydávané starším studentům v průběhu počítačových kurzů musí zo-
hledňovat čím dál častější defi city sluchové soustavy; projev vzdělavatele by 
měl být pomalejší a hlasitější než v případě ostatních věkových skupin,

• přednášející musí průběžně ověřovat stupeň porozumění prezentovaných ob-
sahů, např. pomocí kontrolních otázek a pozorování faktické úrovně provádě-
ných úkolů,

• množství zprostředkovávaných informací by mělo zohledňovat možnost jejich 
zpracování samotnými seniory, a to v souladu s kognitivní teorií P. Baltese,

• v tomto kontextu je důležité zaměření se na kapacitu mechanické paměti (kle-
sá spolu s přibývajícím věkem), používané k přesnému reprodukování algorit-
mu jednotlivých úkonů souvisejících s obsluhou počítačů,

• nižší schopnost pamatovat si mnohastupňové sekvence činností lze kompen-
zovat pomocí řetězení dílčích dovedností, jež budou tvořit celou logickou 
strukturu na sebe navazujících operací, např. odeslání e-mailu vyžaduje za-
pnutí počítače, spuštění www prohlížeče, zadání přístupových údajů, zalogo-
vání se, napsání dopisu a jeho odeslání,

• opakování stejných činností souvisejících s používáním počítačů napomáhá 
studentům si tyto operace „natrénovat“ (tj. vytvořit stálou paměťovou stopu),

• pomalejší realizace cílů vzdělávání souvisí s přílišným množstvím nových in-
formací, čehož důsledkem je stres, který ještě dodatečně zpožďuje osvojování 
si nových vědomostí,

• následkem zpomalení doby reakce na podněty jsou změny ve způsobu přijí-
mání informací z několika zdrojů ve stejné době, tedy v širším měřítku reago-
vání na příkazy od učitele při současném provádění úkolů na počítači,

• doba reakce se navíc ve srovnání s mladšími žáky významně prodlužuje v přípa-
dech, kdy je třeba řešit značně komplikované úlohy, proto by se také prováděná 
cvičení měla soustředit jen na jednu otázku (např. se nedoporučuje používání 
nové terminologie v prostředí nově poznaného počítačového programu),
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• zapamatování si nových informací je mnohem snazší v situaci, kdy jsou tyto pro-
pojené s běžnými životními aktivitami seniorů, tuto skutečnost je třeba zohlednit 
při plánování jednotlivých cvičení (např. placení účtů prostřednictvím Internetu, 
e-nákupy, vyhledávání užitečných informací, vedení osobní korespondence),

• doporučuje se omezení stupně detailnosti prezentovaných vědomostí (např. 
některé technické otázky, jež jsou sice zajímavé pro IT odborníky, nicméně 
naprosto nepoužitelné pro většinu průměrných uživatelů nových médií), 
protože spolu s přibývajícím věkem klesá schopnost spojování nově pozna-
ných, podrobných údajů v logický, sourodý celek,

• efektivita učení se starších osob roste tehdy, když mohou přizpůsobit tempo 
realizování jednotlivých úkolů vlastním možnostem; časový tlak negativně 
ovlivňuje proces nabývání nových dovedností,

• při plánování časového rozvržení jednotlivých přednášek je třeba přihlédnout 
ke zhoršení jemné motoriky a zrakově-sluchové koordinace.

Kromě uvědomění si specifi k vzdělávání seniorů, souvisí vhodně navržený di-
daktický proces se zajištěním následujících, vzájemně provázaných dílčích aktivit 
(srv. Palán, Langer, 2008, s. 42):
• diagnostika účastníků kurzů v rámci U3V, zahrnující stanovení jejich predis-

pozic, vstupní úrovně vědomostí, motivace a povědomí o detailech vzděláva-
cího procesu v organizacích tohoto druhu,

• formulování cílů vzdělávání, mimo jiné s přihlédnutím k potřebám poslucha-
čů kurzů počítačových dovedností,

• realizace samotného vzdělávacího procesu učení v souladu s metodikou vzdě-
lávání seniorů v oblasti ICT technologií,

• formování dovedností a návyků účastníků kurzu, jež přímo souvisí se získa-
nými vědomostmi,

• průběžná a závěrečná kontrola cílů realizovaných v průběhu didaktického 
procesu.

Na proces vzdělávání dospělých můžeme nahlížet i z jiného hlediska (Bedna-
říková, 2012b, s. 14). Základem všech edukačních aktivit je motivace. V pozdější 
fázi prochází dospělý student poznávací etapou, v rámci níž nabývá jisté vědo-
mosti a tvoří nové struktury dovedností. Další, aplikační část, spočívá v používání 
již získaných kompetencí, jejich zdokonalování, případně i korigování. Poslední 
etapa souvisí s diagnostikou, tedy s kontrolou realizace cílů vzdělávacího procesu 
nezávislým subjektem, nejčastěji samotným vzdělavatelem.
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Na základě těchto teoretických východisek nabízí Bednaříková (srv. 2012b, s. 
31) následující klasifi kaci činností vzdělavatele dospělých ve spolupráci s U3V, jež 
sestává z dílčích, po sobě jdoucích úkonů.

Obr. 18. Činnosti vzdělavatelů dospělých v oblasti ICT technologií.

Výběr vzdělavatele
Znalosti v daném oboru

Andragogické kompetence
Praxe ve vzdělávání

Morální zodpovědnost

Plánování (spolupráce se subjektem 
zajišťujícím vzdělávací proces)

Analýza dostupných informací na téma kurzu
Analýza údajů o účastnících

Výběr didaktických pomůcek
Příprava počítačové učebny s ohledem na ergonomii 

práce a programové vybavení

Organizace
Výběr forem a metod výuky

Příprava didaktických pomůcek
Příprava učebních materiálů

Vypracování písemné přípravy vyučovacích hodin
Organizace didaktického prostoru

Nábor účastníků kurzu

Realizace didaktického procesu
Seznámení s účastníky kurzu

Prezentování cílů vzdělávacího procesu a obsahu kurzu jakož 
i forem hodnocení výsledků
Samotná realizace přednášek

Aktivizace účastníků

Kontrola didaktického procesu
Průběžná kontrola
Závěrečná kontrola

Zdroj: (srv. Bednaříková, 2012b, s. 31).
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Andragogický model vzdělávání navržený M. Knowlesem (2010, s. 108) má 
mnoho společného s algoritmem jednotlivých činností vypracovaným Bednaří-
kovou, nicméně předpokládá diametrálně odlišný přístup než v případě školního 
modelu vzdělávání. Musíme se ale zamyslet, v jaké míře odpovídá tento teoretický 
koncept skutečným očekáváním účastníků. Zodpovězení této otázky je nesmírně 
důležité, protože dosavadní vzdělávací dráha dnešních seniorů je úzce spjatá právě 
se školským systémem. V době jejich mládí (tj. v době kdy byly vytvářené návyky 
spojené s učením) byla rozvinutá centrálně řízená školská soustava, a to jak v ce-
lostátním, tak i lokálním měřítku (jednotlivé profi lované třídy či kurzy). Tyto dří-
ve získané zkušenosti a návyky mají ale význam také dnes, v procesu vzdělávání 
v oblasti nových médií.

Tab. 11. Prvky andragogického procesu.

Prvek Pedagogický přístup Andragogický přístup

Příprava žáka/
studenta

Minimální Zajištění nezbytných informací, příprava 
účastníků, pomoc při formulování 
reálných očekávání, zamýšlení se nad 
obsahem výuky

Atmosféra Formální, dominuje 
soutěživost, orientace 
na učitele

Uvolnění, důvěra, vzájemný respekt, ne-
formální, osobní vztahy, kooperace, pod-
pora, otevřený přístup, autenticita, zájem

Plánování Učitelem Společně, učitelem a studenty

Stanovení potřeb Učitelem Společné stanovení potřeb

Stanovení cílů Učitelem Cestou vzájemného vyjednávání

Tvoření plánu 
výuky

Oborová logika, 
soustředí se na obsah

Sekvenční, dle stupně připravenosti 
studentů, soustředí se na problém

Metody a techniky Soustředí se na výsledek Soustředí se na hledání řešení

Hodnocení Učitelem Společné opětovné stanovení potřeb, 
společné hodnocení programu

Zdroj: (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 108).

Vyučování a učení se seniorů v oblasti nových médií v rámci U3V nelze jed-
noznačně zařadit k jednomu z výše popsaných modelů. Andragogický přístup 
přepokládá, že osobou zodpovědnou za většinu prvků didaktického procesu je 
student (tedy osoba učící se). Při učení obsluhy nových médií je pro samotného 
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seniora dosti těžké, zejména v počáteční etapě, určit si cíle výuky, tedy nepřímo 
i preferované obsahy. Další problematickou sférou je stanovení plánu či provedení 
odborného hodnocení vlastních výsledků. Starší studenti navíc nedisponují po-
třebnými vědomostmi na téma podpůrných prostředků. Tyto oblasti jsou typické 
pro školní (dle terminologie M. Knowlesa pedagogický) přístup. V případě edu-
kačního procesu na U3V je ale zřejmé, že studenti jsou již dávno dospělí. Proto je 
také nezbytná aplikace poznatků z oboru andragogiky. Tato teoretická a modelová 
řešení můžeme aplikovat zejména při vytváření atmosféry, stanovení cílů či obec-
né charakteristiky vzdělávání dospělých.

Další subkapitoly popisují nejdůležitější elementy systému vzdělávání dospě-
lých, jehož nedílnou součástí je i edukace seniorů. Výše rozebírané metodické po-
stupy pramení zčásti ze všeobecných výzkumů v oblasti vzdělávání dospělých či 
sociální gerontologie, ale také z mnoha osobních zkušeností v oblasti didaktiky, 
které autor této práce shromáždil v průběhu několika set vyučovacích hodin ve-
dených na různých U3V.

3.2  Cíle vzdělávání v informační společnosti

Problematika vzdělávání dětí a mládeže v oblasti nových médií se významným 
způsobem liší od specifi k vyučování a učení se osob ve věku pozdní dospělosti. 
Důvodem je mimo jiné skutečnost, že mladí lidé již vyrůstali v digitální realitě, 
a tudíž je pro ně obsluha počítače či Internetu stejně přirozená, jako je pro starší 
generaci používání rozhlasu či televize. Vzdělávání příslušníků tzv. síťové genera-
ce, generace Y (Eger, 2012, s. 69), digitálních domorodců, má jiné charakteristiky, 
zejména co se týká obsahu výuky, metodiky, tempa práce, pravidel či používaných 
didaktických pomůcek. Přestože je předmět vzdělávání v podstatě stejný, je třeba 
aplikovat diametrálně odlišné metodické postupy.

Míra aktivity v síti není jen determinantou kompetencí v oblasti obsluhy 
nových médií, ale je i jedním ze způsobů charakterizování jednotlivých gene-
rací v informační společnosti. Charlene Li (Szpunar, 2012, s. 195), na základě 
stupně angažovanosti při tvoření a využívání e-služeb, tak rozlišuje 6 kategorií 
uživatelů sítě:
• dívající se (video servery, blogy, podcasty, zpravodajské servery),
• sdílející (sdílení videa a fotografi í, aktualizování profi lů na sociálních sítích),
• diskutující (hodnocení výrobků, komentování blogů, psaní příspěvků k dis-

kuzím),
• vyrábějící (psaní blogů, tvorba audiovizuálních materiálů),
• dozorující (moderování diskuzních fór).
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Čím vyšší je míra aktivity v síti, tím je rozsáhlejší soubor kompetencí a kre-
ativita daného jednotlivce. Navíc je třeba podotknout, že v tomto případě není 
podstatná jen jednoduchá časová angažovanost v případě jednotlivých služeb, 
ale i množství času nezbytného k naučení se základnímu ovládání daných www 
stránek či aplikací umožňujících zpracování audiovizuálních materiálů. Principy 
vzdělávání seniorů v oblasti nových médií by se tedy měly řídit i příslovečným 
zdravým, selským rozumem. Důvodem je jednoduchá skutečnost: starší osoby ni-
kdy nebudou schopné dosáhnout stejné rutiny, co se týká kompetencí typických 
pro generaci digitálních domorodců (Straś-Romanowska, 2012, s. 61). Kromě 
toho je patrné, že rovnocenná účast ve virtuálním prostoru vyžaduje nejen do-
vednosti spojené se samotným přístupem k informacím, ale souvisí i s tříděním 
dílčích údajů získaných e-občany. V tomto ohledu je obzvlášť markantní rozdíl 
mezi člověkem, jenž dosáhnul dospělosti v dřívější, industriální etapě vývoje spo-
lečnosti a tím, který celý svůj dosavadní život strávil v reáliích informační společ-
nosti (Wąsiński, 2011, s. 176–177). Tyto odlišnosti by měly respektovat i soubory 
jednotlivých kompetencí předepsané pro různé generace.

Používání ICT nástrojů v praxi otevírá nové možnosti v profesním a soukro-
mém životě. Zásoby globální sítě umožňují dospělým získávání nových vědomostí 
nezbytných k provádění pracovních činností a řešení problémů v soukromé sféře 
života (Olczak, 2010, s. 99). Analýza těchto schopností v historickém kontextu 
potvrzuje, že osoby, které ovládaly obsluhu osobních počítačů v 80. letech 20. 
století, byly považované za vysoce specializované odborníky. Kupříkladu první 
textové editory vyžadovaly zapamatování celé řady příkazů v angličtině, čímž se 
používání digitálních zařízení a samotný přístup k počítači stal elitní službou, do-
stupnou je pro úzkou skupinu uživatelů. V současné době je tato otázka mnohem 
jednodušší. Stačí základní znalost programu a schopnost pohybovat se v čím dál 
intuitivnějším prostředí založeném na modelu GUI (ang. Graphic User Interface), 
tj. grafi cké uživatelské prostředí (srv. Goban-Klas, 2010, s. 129–130). Vývoj infor-
mačních technologií v průběhu let ovlivnil i cíle vzdělávání v této oblasti. K po-
dobným dynamickým změnám bude docházet i v budoucnu, čehož důkazem je 
například bezpočet nově vznikajících aplikací určených pro čím dál modernější 
typy uživatelských rozhraní.

Změny, k nimž v průběhu posledních několika desítek let došlo v sociálně-kul-
turním prostoru Evropy, jsou pro nejstarší generace reálnou výzvou, vyžadující 
obrovskou míru angažovanosti a determinace, aby bylo možné udržet krok s no-
vými fenomény a procesy podmíněnými technickým vývojem. Účast na změnách 
v oblasti komunikačních technologií a způsob realizace potřeb nižšího, středního 
a vyššího řádu pomocí ICT nástrojů vyžaduje značnou námahu po stránce inte-
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lektuální a konativní (Fabiś, Wąsiński, 2008, s. 62). Jednorázové osvojení způsobu 
používání webového prohlížeče, myši, klávesnice a operačního systému se jeví 
jako nepostačující. Tempo vývoje počítačových zařízení a programového vybave-
ní je přímo závratné, což vyžaduje permanentní vzdělávání se v těchto oblastech. 

Současná etapa vývoje informační společnosti vybízí badatele ke kladení si mno-
ha důležitých otázek, týkajících se jednotlivých subkategorií tohoto sociálního uspo-
řádání, jako je například nutnost zohlednění fungování generace BC, tedy z doby 
před počítači (ang. before computer) (Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 142). Po-
měrně snadno můžeme získat údaje týkající se procentního podílu osob starších 50 
let na virtuálním prostoru. Získání dat komplikovanějšího charakteru, souvisejících 
s druhem aktivit podnikaných v síti, způsobem vnímání a interpretace e-reality či 
efektivitou učení se obsluze nových médií, je mnohem problematičtější.

Přizpůsobení se moderní, digitální realitě vyžaduje rezignaci na některé starší 
způsoby chování. Zvládnutí obsluhy elektronických médií je v mnoha případech 
totožné s přizpůsobením se novým životním reáliím prostřednictvím procesu tzv. 
mediální socializace (Szpunar, 2012, s. 34–35). Tento specifi cky sociálně-psychic-
ký mechanismus souvisí nejen s jednoduchou obsluhou technických vymoženos-
tí, ale i s pochopením fenoménu využívání digitálních médií a rozsahu působení 
těchto zařízení na jednotlivé osoby, skupiny či regiony.

Získání vhodných kompetencí je pro seniory obrovskou satisfakcí, protože jim 
umožňuje fungování v prostoru, který byl doposud téměř výhradně určený mlad-
ším generacím. Pocit, že ovládají nové technologie, vede samozřejmě i ke zvýšení 
sebevědomí starších osob a umožňuje jim zaujmout nové místo ve společnosti. 
Radost z překonání obtíží, i přes všechna individuální a sociální znevýhodnění 
této věkové kategorie, umocňuje víru seniorů ve vlastní schopnosti. Pragmatický 
aspekt mediální socializace podporuje větší aktivitu a schopnost řešit životní pro-
blémy mnohem rychleji než tomu bylo dosud. Dalším přínosem je nárůst „popu-
larity“ v kruhu rodiny a přátel. Uživatel Internetu v seniorském věku se pro mladší 
členy rodiny stává atraktivním partnerem, který se každý den účastní důležitých 
věcí zprostředkovaných pomocí nových médií. Život „online” charakterizují mno-
hem dynamičtější mezilidské vztahy, umožňuje používání „modernějšího jazyka”, 
spoluvytváření nových událostí v rodině či lokální společnosti a také je jedním 
z nejdůležitějších faktorů mezigenerační kontinuity (Fabiś, Wąsiński, 2008, s. 
66–67).

Síť se starším osobám, jež aktivně používají nová média, jeví jako sociálně a in-
formačně hodnotný prostor. Uživatelé v seniorském věku se angažují v udržování 
virtuálních kontaktů, nakupují, zjišťují předpověď počasí, vyhledávají kulturní, 
turistické a zábavné obsahy. Internet je nesmírně atraktivní, protože poskytuje 
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možnost využití e-služeb 24 hodin denně. Každý zájemce může najít informace, 
které odpovídají jeho očekáváním. Navíc většina serverů poskytuje tato data bez-
platně. Tento aspekt je nesmírně důležitý, protože ve většině případů po odchodu 
do penze dochází k reálnému poklesu příjmů starších uživatelů (Wolski, 2008, s. 
270–271).

Specifi cké záliby a zvyklosti seniorů jimž přivykli v průběhu mnoha let, mo-
hou poněkud ztěžovat proces přizpůsobování se okolním změnám. Nicméně pest-
rá nabídka v Internetu dostupných e-služeb umožňuje po jisté době najít své místo 
ve virtuální realitě i osobám, jejichž vztah k technickým novinkám je spíše rigidní. 
Kromě toho, což dokazují výsledky longituidálních výzkumů v této oblasti, použí-
vání Internetu lidmi v období pozdní dospělosti nejen zlepšuje jejich postoje vůči 
technologickým novinkám, ale i pozitivně ovlivňuje sebevědomí a spokojenost se 
životem. Uživatelé Internetu v seniorském věku mají vyšší sebedůvěru a subjektiv-
ní pocit smyslu života. Dále je pro ně typická větší otevřenost ve vztahu k novým 
zkušenostem (Wolski, 2008, s. 276–277).

Přihlédneme-li k výše uvedené charakteristice fungování seniorů v informač-
ní společnosti, budeme muset zodpovědět i řadu otázek souvisejících s modelem 
utváření kompetencí v oblasti obsluhy nových médií. Je třeba stanovit rozsah 
vědomostí a dovedností nezbytných k plnohodnotné účasti na virtuální realitě. 
Z hlediska didaktiky musíme pak provést analýzu cílů vzdělávacího procesu, jež 
zároveň determinují i jeho obsah.

E. Skibińska zdůrazňuje, že „základem každého vzdělávacího procesu, kterému 
jsou podřízené další aktivity učitele a učících se seniorů, jsou přesně stanovené cíle” 
(Skibińska, 2008, s. 98). Zároveň jsou ale tyto cíle vzdělávání nerozlučně spojené se 
situačním kontextem okolní reality. Promítají se do nich proměny související s dyna-
mickým vývojem po stránce sociální, politické, ekonomické a technické, jež zohled-
ňují specifi ka dané kulturní oblasti. Pochopení současného světa a vědomá partici-
pace na různých sférách každodenního života jsou základním předpokladem zájmu 
o problematiku edukace dospělých. Určení cílů vzdělávání má navíc vliv na jednotli-
vé didakticky cílené činnosti. Formulování cílů vzdělávacího procesu je velmi složi-
té a vyžaduje odborné znalosti v oboru sociální gerontologie. Dále je nezbytná jistá 
míra empatie. Dalším důležitým aspektem je přesun těžiště z vyučování na proces 
učení se. Tato změna implikuje větší spoluúčast samotných seniorů, rovněž ve fázi 
stanovení konkrétních cílů vzdělávacího procesu. Budeme-li souhlasit s názorem, 
že podstatou didaktiky je transponování rozhodování, aktivity a odpovědnosti na 
dosud pasivní objekty, cíle vzdělávání se promění v individuální projekty, zohledňu-
jící potřeby jednotlivců (srv. Skibińska, 2008, s. 100), institucionální zázemí, úroveň 
pokročilosti v obsluze médií a řadu jiných specifi ckých faktorů.
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Stanovení cílů vzdělávání není jednoduché. Pro usnadnění této základní di-
daktické činnosti se používají následující pravidla (Knowles, Swanson, Holton, 
2009, s. 117):
1. Popis cíle musí zahrnovat jak druh očekávané aktivity, tak i obsah či kontext ke 

kterému se daný způsob chování vztahuje;
2. Složité cíle je třeba specifi kovat natolik podrobně, aby neexistovaly žádné po-

chybnosti ohledně druhu žádoucího způsobu chování či jeho kontextu;
3. Cíle musí být navrženy tak, aby zřetelně vyjadřovaly požadovaný konečný vý-

sledek;
4. Cíle by měly být reálné a zohledňovat jen kategorie, které lze realizovat v navr-

ženém vzdělávacím procesu.

Cíle vzdělávání dospělých sestávají z několika rovin. První můžeme pojmeno-
vat jako meritorní, tedy související s obsahem kurzů (v oblasti nových médií jsou 
to např. aktivity zahrnující obsluhu jednotlivých počítačových programů). Tyto 
cíle ale samy o sobě nestačí. Druhý druh cílů zahrnuje rozvoj analytických a syn-
tetických schopností posluchačů (pochopení a zobecnění obsahů). Není snadné je 
podrobně specifi kovat, obzvlášť v případě vzdělávání v oblasti nových médií. Po-
sledním cílem je podněcování dospělých studentů k sebevzdělávání (Jankowski, 
Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, s. 119–121). Jelikož je tento jev nesmírně 
důležitý pro učení se správnému používání počítačů a Internetu, budeme se mu 
podrobně věnovat ve zvláštní subkapitole.

Přesně defi nované cíle vzdělávacího procesu, se kterými bude seznámená 
i skupina posluchačů, umožňují efektivní motivování studentů. Navíc usnadňují 
vzdělavatelům průběžnou kontrolu výsledků vyučování a učení se (Eger, 2005, s. 
65). Jinak řečeno je dosažení vysoké míry motivačního faktoru v institucionálním 
vzdělávání možné díky jasnému stanovení konkrétních cílů srozumitelných pro 
seniory (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 224). Dlouhodobé cíle by pak měly 
být prezentované jako potencionální reálné přínosy v podobě řešení různých fak-
tických problémů a splnění potřeb deklarovaných před zahájením kurzu na U3V.

Psychologové a pedagogové vytvořili mnoho teoretických konceptů, usnadňu-
jících konstruování operačních cílů procesu vzdělávání. Za jednu z nejuniverzál-
nějších, také s ohledem na vzdělávání seniorů v oblasti elektronických médií, lze 
považovat klasifi kaci Blooma. Tato hierarchická klasifi kace zahrnuje 6 úrovní, se-
řazených podle kritérií určovaných učiteli (Ledzińska, Czerniawska, 2011, s. 297):
1. Znalosti: přesné reprodukování správných odpovědí.
2. Porozumění: odpověď vlastními slovy.
3. Aplikace: použití znalostí v praxi.
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4. Analýza: schopnost izolovat základní prvky konkrétních znalostí.
5. Syntéza: spojování dílčích elementů v novou informaci.
6. Hodnocení: ověření nových znalostí dle určených pravidel.

Použijeme-li Bloomovy úvahy v kontextu vzdělávání seniorů v oblasti nových 
médií, musíme si všimnout, že navržené cíle všeobecného vzdělávání se vztahují 
hlavně ke dvěma základním kategoriím, tj. získání a porozumění znalostí na téma 
fungování elektronických sdělovacích prostředků v takové míře, která umožňuje 
jejich samostatné používání a komunikaci s jinými uživateli nových médií. Oblast 
aplikace souvisí se správným využíváním určitých e-služeb v běžné praxi. Ana-
lýza zahrnuje vztahy mezi jednotlivými řešeními na úrovni zařízení – aplikace, 
aplikace – uživatel, uživatelé – uživatelé, technologie – uživatelé. Syntéza vyžaduje 
takový stupeň ovládání mikroelektronických zařízení, který poskytuje možnost 
zvyšovat vlastní kompetence pomocí sebevzdělávání. Hodnocení se vztahuje ke 
kriticko-konstruktivní analýze používání nových médií v každodenním životě 
a ke kontrole dosažených výsledků.

Fundamentální význam pro práci vzdělavatele dospělých má rozlišování růz-
ných typů znalostí, a tady nepřímo i vzdělávacích cílů, kterých by měl student 
dosáhnout. V tomto kontextu musíme v průběhu vyučovacího procesu zohlednit 
(srv. Kozielecki, 2002, s. 20):
• Deklarativní znalosti, jejichž projevem je tvrzení „vím, že…”. Mohou být zakó-

dovány v podobě konkrétních představ (např. jak spustit webový prohlížeč) 
nebo v abstraktní formě (operační systém je složité programové vybavení po-
čítače umožňující spouštění jednotlivých aplikací). Znalosti tohoto druhu jsou 
někdy označovány jako preskriptivní, lze je vyjadřovat v hovorovém nebo spe-
cialistickém jazyce;

• Procedurální znalosti, jsou komplikovanější podobou deklarativních znalos-
tí. Jinak je nazýváme dovednostmi, které jednotlivec dokáže transponovat na 
praktickou obsluhu jednotlivých aplikací. Sestávají ze souboru pravidel, poky-
nů, strategií či algoritmů utvářejících chování.

Někdy se stává, že má jedinec sice nepříliš velké deklarativní znalosti, ale chybí 
mu jakékoliv dovednosti v daném oboru. Takto chápaná edukace ale nenaplňuje 
základní předpoklady vzdělávání v oblasti nových médií. Zohledníme-li tato výcho-
diska na příkladu výuky v rámci U3V, bude zřejmé, že zde existují dvě elementární 
hlediska: instrumentální a interpretační (srv. Matlakiewicz, 2011, s. 67–68). První 
kategorie souvisí s řešením konkrétních úkolů. K tomu jsou nezbytné dovednosti, 
jež si lze v podmínkách vhodně navrženého vzdělávacího procesu osvojit za poměr-
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ně krátkou dobu. Řada těchto dovedností vyžaduje pouze jednoduché ovládání ele-
mentárních aplikací. K řešení jiných, složitějších úkolů potřebujeme ale i interpre-
tační schopnosti, tj. praktické dovednosti musíme doplnit teoretickými znalostmi.

Jinou nesmírně důležitou kategorii cílů vzdělávání tvoří klíčové kompetence 
v oblasti kritické analýzy působení nových komunikačních řešení (Lesková, 2012, 
s. 324). Edukace v oblasti nových médií tedy od vzdělavatelů a autorů didaktic-
kých pomůcek (např. učebnice, časopisy) vyžaduje zohlednění otázek souvisejí-
cích s potencionálními riziky a výzvami, které musí řešit informační společnost, 
jež se nachází ve fázi intenzivního vývoje.

Nezávisle na hlavním cíli kurzu, tj. vytváření vědomostí a dovedností, je pozitiv-
ním vedlejším účinkem integrace účastníků. Pokud spolupráce ve skupině probíhá 
obvyklým způsobem, senioři navazují nové mezilidské vztahy, které potom udržují 
mimo jiné pomocí nových médií. Pokud se v průběhu kurzu vyskytnou další mož-
nosti společných aktivit, jsou staršími studenty považované za ideální příležitost ke 
společnému trávení volného času. Tento jev je nesmírně přínosný, nicméně by ne-
měl zastiňovat hlavní cíle vzdělávacího procesu (Krysiński, 2012, s. 123).

Účelem všech výše rozebíraných otázek je sestavení typologie vzdělávacích 
cílů. Některé klasifi kace didaktických cílů v oblasti ICT technologií sahají již do 
začátku 90. let 20. století, tedy do doby kdy Internet, základ dnešní síťové společ-
nosti, nebyl ještě přístupný širšímu okruhu lidí. Právě tehdy B. Siemieniecki, jenž 
předvídal dynamický vývoj nových médií, navrhnul následující systém členění 
vzdělávání v této oblasti (Juszczyk, 2008, s. 18):
• vytváření schopností používat počítače k podpoře tvůrčího myšlení,
• využívání nových médií s ohledem na všeobecně uznávané lidské hodnoty,
• příprava na samostatné získávání vědomostí a řešení problémů pomocí počí-

tačových sítí,
• podpora předávání světonázoru,
• vytváření široce chápané informační kultury,
• motivování ke vzdělávání.

Tyto obecné cíle doplňují i dílčí cíle související s:
• problematizací různých otázek takovým způsobem, aby jejich řešení umožňo-

valy počítačové technologie,
• vzbuzováním přesvědčení u učících se osob, že přístroje a programové vybave-

ní jsou vzájemně propojené,
• generováním povědomí posluchačů počítačových kurzů o vývojových tenden-

cích v oboru přístrojů a programového vybavení.
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Siemieniecki dále popisuje nejnižší úroveň, tzv. úkolové cíle a situuje je do 
následujících oblastí dovedností dospělých účastníků:
• zběhlost v používání myši a klávesnice, případně další výpočetní techniky,
• vytvoření návyků vhodného zacházení se souborem dat,
• osvojení základní terminologie v oboru informatiky,
• schopnost výběru vhodných aplikací a nástrojů umožňujících řešení konkrét-

ních problémů,
• schopnost vyhledávat potřebné informace a zhodnotit jejich spolehlivost,
• vybízení k samostatnému používání počítačů a jednotlivých aplikací.

Autorem jiné nesmírně zajímavé typologie cílů vzdělávání, v poněkud menší 
míře zaměřené na technické otázky, vytvořil A. Fabiś (Fabiś, Tomczyk, 2013, s. 253–
255). Základním východiskem je zde stanovisko, že v případě starších osob bude 
primárním cílem edukačního procesu podpora na cestě k sebeurčení. V souladu 
s touto tzv. teorií aktivity se musí senioři, kteří chtějí prožít důstojné stáří, sami ak-
tivně zapojit, mimo jiné ve sféře vzdělávání. Vzdělávací proces je tedy nejen cílem 
lidské aktivity, ale i pomocným nástrojem umožňujícím nabytí nových kompetencí 
jako nezbytné podmínky osobního vývoje. Edukace, jako stěžejní předpoklad sebe-
určení a soběstačnosti, by tedy měla realizovat tři základní funkce:
• Emancipační – tato funkce zaručuje nejen udržení postavení seniorů ve všech 

prostředích, ale i neustálý vývoj, osamostatnění, osvobození od zatěžujících 
podmínek, stereotypů, předsudků až po postup této generace na společenském 
žebříčku a její osamostatnění – jak na jednotkové, tak i generační úrovni;

• Altruistická – umožňuje pochopení jiných lidí, učí obětavosti, práci ve pro-
spěch jiného člověka. Seznamování se s ostatními osobami umožňuje senio-
rům práci např. dobrovolníků, pečovatelů či lokálních politiků;

• Egotická – vede k seberealizaci, uskutečnění vlastních tužeb, přání, plánů 
a snů. Učení se umožňuje dospělým lidem nejen rozšiřování jejich zájmů či 
osobnosti, ale i duševní rozvoj. Člověk se pak snadněji smiřuje s existenciální-
mi dilematy, každodenními problémy života ve stáří, je pro něj snazší se smířit 
s vidinou smrti.

Získávání nových kompetencí a znalostí v oblasti nových technologií v případě 
seniorů významně akceleruje možnosti sebevzdělávání a rozšiřuje rozsah proce-
su sebeurčení. Tyto otázky se promítají do tří základních okruhů, z nichž každý 
stanoví jinou perspektivu působnosti. Vybrané cíle se soustředí na následující vý-
sledky vzdělávacího procesu (Fabiś, Tomczyk, 2013, s. 253–255):
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Emancipační funkce směřuje proces vzdělávání na zvyšování kvality živo-
ta jednotlivce, navozování pocitu spokojenosti a trvalý rozvoj zájmů a koníčků, 
osvobození od zatěžujících podmínek a budování lepší budoucnosti. Aktivity 
v této oblasti se ve velké míře vztahují na všechny seniory. Jsou tedy vnímané 
v makrosociálním měřítku, v kontextu jiných generací. Cílem je zlepšení postave-
ní starších osob ve společenské struktuře.
a) Zachování a rozvoj aktivity v mnoha oblastech života seniorů je jednou ze 

základních podmínek prožívání důstojného stáří. Objevování nových druhů 
činností a pokračování v již provozovaných aktivitách prostřednictvím nových 
médií, umožňuje osobám ve vyšším věku vstup do nového, dosud neznámého 
světa, který je stimuluje k permanentnímu vývoji.

b) Zajištění postavení seniorů v různých prostředích je emancipační úkol, 
jehož projevem je přítomnost starších osob ve světě moderních technologií 
a jejich prezentace jako subjektů a objektů nových médií. Je to aktivní forma 
předcházení jevu digitálního vyloučení. Vstup do virtuální reality – světa di-
gitálních domorodců – je příležitostí k eliminaci negativních stereotypů sou-
visejících s věkem. Z perspektivy samotných seniorů je aktivita na tomto poli 
způsobem realizování potřeby uznání a sounáležitosti.

c) Zvládání neustále se měnících podmínek staršími osobami, tedy generací do-
spívající v „analogové realitě”, je v mnoha ohledech závislé na pomoci ze strany 
digitálních domorodců, kteří se, oproti dřívější, industriální společnosti, stávají 
pro seniory mentory (zejména v organizovaných formách vzdělávacích aktivit). 
Zvládnutí neustále se měnících podmínek vyžaduje od seniorů přijetí skuteč-
nosti, že proces edukace v této oblasti, kromě nabytí základních kompetencí (mj. 
obsluha myši, klávesnice, operačního systému), vyžaduje permanentní učení se, 
protože množství dostupných e-služeb se mění velmi dynamicky.

Altruistická funkce učení se nabádá k aktivitám ve prospěch jiných bytostí. 
V pozdějším věku to může být dokonce určitý životní styl. Pro mnohé seniory je 
to rozhodně samozřejmá stránka každodenní existence.
a) Porozumění světu zahrnuje získávání a neustálé aktualizování všeobecných vě-

domostí, což umožňuje pochopení změn v okolním světě a porozumění Jinému. 
Využívání nových médií souvisí s vyhledáváním a ověřováním informací, a tím 
i lepším pochopením současných sociálních jevů. Největší překážkou je výskyt tzv. 
informačního šumu, který ztěžuje vyhledávání a výběr hodnotných informací.

b) Práce ve prospěch jiných může mít formu využívání sítě k realizování potřeb 
členů primární či sekundární skupiny, např. blízkého příbuzného, kamaráda 
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apod., jež nevyužívají možnosti Internetu. V takových případech plní e-senioři 
úlohu prostředníků mezi novými technologiemi a lidmi postiženými digitál-
ním vyloučením.

c) Komunikace s jinými osobami je podle názorů samotných uživatelů jedním z nej-
užitečnějších aspektů nových médií. Mezilidské vztahy na různých úrovních, od 
rodinné či společenské, až po pracovní, determinovala a i nadále bude podněcovat 
vývoj nepřímých forem sdílení informací (e-maily, komunikátory, diskuzní fóra, 
komentáře, technologie VOIP umožňující levné volání přes Internet).

Egotická funkce, tedy tzv. zdravý egoismus, znamená využívání nových médií 
k osobnímu vývoji. Ve stáří musíme totiž dbát nejen na rodinné či lokální prostře-
dí, ale především se musíme soustředit na vyvíjení vlastních schopností a doved-
ností, na výchovu k lidskosti.
a) Osobnostní rozvoj je projevem jednoho ze základních předpokladů z oblasti 

vývojové psychologie, tedy koncepce celoživotního rozvoje lidského jedince. 
Nová média samozřejmě umožňují všem osobám, které se zajímají o sebevzdě-
lávání a seberealizaci, přístup k velkému množství informačních zdrojů.

b) Vypořádání se s existenciálními problémy. Stáří je obdobím, v němž je člo-
věk zkušený a vybavený jistým životním moudrem konfrontován s existen-
ciálními otázkami a hledá odpovědi na ty nejdůležitější z nich (Bůh, smysl 
života, shrnutí vlastní existence). Zde je místo pro nová média, jež mohou být 
zdrojem vědomostí a platformou sdílení názorů či pochybností.

c) Duševní rozvoj ve stáří podmiňuje především vyspělost daného člověka. Tato 
otázka zahrnuje nejintimnější sféru lidského života, je to přibližování se k Ab-
solutnu, hledání nejvyšších hodnot všemi možnými způsoby. Média, jež záro-
veň umožňují zachování anonymity, mohou být důležitým prostředníkem pří 
hledání různých informací, zejména pokud se týkají citlivých témat.

Na základě těchto obecných cílů můžeme specifi kovat i podrobné cíle vzdělá-
vacího procesu, v rámci kterých mimo jiné rozlišujeme:
• vytváření praktických dovedností v oblasti obsluhy počítače,
• prohlubování vědomostí na téma možností využívání počítače v každoden-

ním životě,
• prolomení strachu a individuálních bariér spojených s používáním nových 

médií,
• vzbuzování zvědavosti a touhy po vědění,
• vyrovnávání edukačních příležitostí (Golonka, 2012, s. 103–104).
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Cíle vzdělávání seniorů v oblasti IT technologií jsou úzce spjaté s profi lem 
absolventa počítačových kurzů realizovaných v rámci U3V. Konečný výsledek in-
stitucionálního procesu vzdělávání by měl zohledňovat sociální, kulturní a tech-
nologické faktory. Sociální cíle souvisí zejména s přípravou na život v informační 
společnosti. Nejproblematičtější je pak přesvědčení širších vrstev obyvatelstva, 
že nová média mohou podporovat kulturu, díky jejímu zprostředkovávání a tva-
rování. Většina aktivit U3V se jednoznačně soustředí na realizaci technologických 
cílů, zahrnujících správné používání počítačových programů a informačních 
procesů. Tyto cíle jsou také nejsnadněji měřitelné (Morbitzer, 2007, s. 161–163). 
Zbylé dva (sociální a kulturní) je nesmírně obtížné zhodnotit pomocí testů. Jsou 
spíše projevem určitého hodnotového žebříčku, přesvědčení či úvah na téma vlivu 
nových médií.

Další podnětnou teorii vypracovali Anderson a Krathwohl, podle nichž by 
měl být každý cíl vzdělávání realizovatelný na následujících úrovních kognitivních 
procesů: zapamatování, pochopení, aplikování, analyzování, hodnocení, tvoření 
(Tureckiová, 2012, s. 44). Citovaná typologie poukazuje na variabilitu možných 
použití elektronických sdělovacích prostředků. Kupříkladu pokud vezmeme v po-
taz cíl vzdělávání v podobě schopnosti používat internetové komunikátory, poslu-
chač U3V by si měl v souladu s výše popisovanou koncepcí takříkajíc mimocho-
dem osvojit dílčí dovednosti, jako jsou:
• zapamatovat si způsob spouštění aplikace, přístupové údaje, případně otázky 

související s bezpečným používáním komunikátora,
• pochopit způsob práce dané internetové aplikace a komunikační savoir-vivre,
• aplikovat komunikační dovednosti v praxi např. během rozhovoru s rodinou 

či spolužáky z U3V,
• analyzovat nové trendy v této oblasti a nové způsoby využití komunikátora,
• zhodnotit vlastní kompetence, případné nedostatky odstraňovat např. pomocí 

konzultací se vzdělavatelem v průběhu kurzů U3V,
• popularizovat tato řešení mezi svými přáteli, kteří neznají podobná řešení.

Tato klasifi kace cílů vzdělávacích procesů podrobně rozpracovává dílčí úkony 
a usnadňuje tak přednášejícímu sestavení plánu vyučovací hodiny. Zároveň ale 
podporuje kreativitu v oblasti vytváření vzdělávacích příležitostí, jež umožňují re-
alizování jednotlivých subcílů.

Vy
uč

ov
án

í a
 u

če
ní

 s
e 

se
ni

or
ů 

v 
ob

la
st

i n
ov

ýc
h 

m
éd

ií 
ve

 s
vě

tle
 te

or
et

ic
ký

ch
...



139

Vyučování a učení se seniorů v oblasti nových m
édií ve světle teoretických...

3.3  Vyhodnocování výsledků vzdělávání

Řádná realizace cílů vzdělávání vyžaduje kontrolu výsledků vzdělávacího pro-
cesu, tedy vyhodnocování stupně realizace daných didaktických forem. Hodno-
cení je nedílnou součástí edukace. Pravidelné sdělování informací v souvislosti 
s dosaženými pokroky je důležité nejen pro přednášejícího, ale i pro dospělé stu-
denty. Senioři tak získávají objektivní zpětnou vazbu, která zahrnuje popis dosud 
nabytých dovedností, problematických oblastí a doporučených způsobů jejich ko-
rigování. Hodnocení v rámci U3V plní tedy dvě elementární funkce: informační 
a kontrolní (Gałązka, Mastalerz, 2002, s. 5–10).

Při práci se staršími studenty řeší vzdělavatelé (např. na U3V) následující otázky:
• Z jakého důvodu bychom měli hodnotit výsledky vzdělávání dospělých?
• Jakým způsobem by mělo být prováděno řádné hodnocení dosažených výsledků?
• Jakým způsobem bychom měli prezentovat vyhodnocení realizace stanove-

ných cílů?
• Je třeba hodnotit pouze pozitivní výsledky edukačního procesu nebo se máme 

rovněž soustředit na defi citní oblasti?

Učící se senioři nepotřebují certifi káty potvrzující úroveň dosažených kompe-
tencí, protože nemusí tyto vědomosti „prodávat“ na trhu práce. Důvodem účasti 
v organizovaných formách výuky je pro ně obvykle uspokojování vlastních ko-
gnitivních potřeb, a proto jsou všechny závěrečné dokumenty sice příjemným, ale 
ne nezbytně nutným doplňkem procesu vzdělávání. Diplomy či zápisy do speciál-
ních indexů mají spíše symbolický charakter a potvrzují tak časovou angažovanost 
a systematickou účast na přednáškách. Z tohoto hlediska se formální hodnocení 
kurzu jeví jako neopodstatněné. Na druhou stranu absence náležitého vyhodno-
cení studijních výsledků může být studenty vnímána jako podceňování jejich prá-
ce, námahy vynaložené na výuku, což může indikovat nedostatek respektu vůči 
vzdělávání na U3V (Skibińska, 2008, s. 109–110).

V tradiční školní didaktice je systém známek považovaný za jistou zpětnou 
vazbu a zároveň za nástroj represivní evaluace, upozorňující na nedostatky, di-
ferencující žáky na lepší a horší, či více a méně nadané v daném oboru. Osoba, 
jež vede kurzy určené seniorům, má právo provádět vyhodnocování na základě 
realizování cílů. Hodnocení by zde ale mělo spíše tvarovat (zaměřovat se na vý-
voj studenta) než klasifi kovat. Účast na výuce v rámci struktur U3V je vědomým 
volním aktem samotných seniorů, kteří tyto přednášky považují za fakultativní 
způsob fungování ve vyšším věku (Pierścieniak, 2008, s. 101). Nicméně princip 
dobrovolnosti nemůže být totožný s libovolností, a tím i nízkou kvalitou vzdělá-
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vání. Systém zpětné vazby především napomáhá vizualizovat dosažené pokroky. 
Může být také ideální příležitostí k navozování příjemné studijní atmosféry, při 
současném zachování jisté kontroly nad výsledky dospělých účastníků.

Tyto úvahy stojí u zrodu celé řady otázek souvisejících s konkrétními způso-
by vyhodnocování. Není pochyb o tom, že hodnocení by mělo být pravdivé, ale 
zároveň by nemělo odrazovat od pokračování ve výuce (Skibińska, 2008, s. 111). 
Přestože existují v této oblasti jisté metodické předpoklady, proces vyhodnocová-
ní se v reáliích U3V mnohdy odehrává mimovolně. Zkušený vzdělavatel provádí 
průběžnou evaluaci během každé vyučovací hodiny. Hodnotí mimo jiné: chová-
ní (problémy a pokroky), získané znalosti, používanou terminologii, postoje vůči 
novým médiím, jiným účastníkům a přednášejícímu, přičemž dospělí studenti 
velmi často nevědí, že jsou objekty pozorování (Juszczyk, 2008d, s.191).

Podíváme-li se na vzdělávací proces z jiného hlediska, uvědomíme si, že je 
nesmírně problematické hodnotit efektivitu vzdělávání, a tudíž nepřímo i efekti-
vitu vzdělavatele, v krátkém časovém úseku. Důvodem je skutečnost, že v případě 
nových médií mohou být některé výsledky patrné teprve po delší době. Kromě 
toho nesourodá úroveň dovedností a individuální psychologické vlastnosti jed-
notlivých posluchačů prakticky znemožňují jednoznačné vyhodnocení efektivity 
realizovaných kurzů (Smołalski, 2003, s. 64). Nelze přímo určit, že daná skupina 
seniorů již uspokojivým způsobem ovládá obsluhu počítačů a že jsou tyto kom-
petence trvalé. Důkazem tohoto jevu může být situace, kdy se přednášející opět 
setkává s bývalými účastníky v nově otevřených kurzech na stejné úrovni.

Mimo to existuje poměrně početná skupina lidí, kteří edukační aktivity podni-
kají výhradně u příležitosti jednotlivých lekcí a zcela zanedbávají sebevzdělávání. 
Tyto osoby neustále opakují stejné chyby a nejsou motivované k používání získa-
ných znalostí v každodenním životě. Výuku v oblasti používání počítače považují 
za druh zábavy nabízené prostřednictvím U3V. Někdy posluchači dokonce absol-
vují několik cyklů přednášek, nicméně pořád mají stejné defi city. Krajní případy 
tvoří studenti, kteří se učí používat výpočetní techniku již mnoho let, ale dosahují 
jen minimálního pokroku (Krysiński, 2012, s. 123). Vyvstává zde otázka, jakým 
způsobem lze hodnotit výsledky těchto osob?

Samozřejmě probíhá hodnocení v rámci počítačových kurzů U3V jinak 
než v případě tradičních kurzů umožňujících získání ofi ciálních certifi kátů, ja-
kým je např. Evropský certifi kát počítačových dovedností (ECDL). Na závěr 
jednotlivých částí kurzu, jako je obsluha textového editoru, grafi ckých progra-
mů či zabezpečení přístupů, případně na konci semestru se doporučuje ověřit 
znalosti pomocí souboru teoretických otázek a praktických úkolů k samostat-
né nebo skupinové realizaci v počítačové učebně. Tyto úkony připomenou se-
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niorům, kolik práce bylo potřeba, aby mohli získat potřebné dovednosti. Takto 
navržený test by měl úzce korespondovat s cíli, které byly seniorům prezento-
vané na začátku kurzu. Vědomostní testy by neměly odrazovat posluchače od 
dalšího vzdělávání, a proto by měly zohledňovat úroveň dané skupiny studen-
tů. Příkladový test vypracovaný autorem této práce tvoří přílohu č. 1. Jeho úče-
lem je ověření znalostí na závěr počítačového kurzu v rozsahu 50 hodin urče-
ného osobám ve věku 50+. Tento kurz byl realizovaný v rámci standardů ECDL
e-občané.

Závěrem musíme zdůraznit, že by vyhodnocování mělo tvořit nedílnou sou-
část vzdělávacího procesu realizovaného v rámci U3V. Hodnocení výsledků musí 
ale v případě seniorů sledovat odlišné cíle a postupy než např. ve formálním škol-
ském systému. Nicméně i v edukaci osob v seniorském věku je vyhodnocování, 
podobně jako v dřívějších etapách vzdělávání, důležitým a potřebným prvkem 
didaktického procesu, protože motivuje starší osoby k učení se, poskytuje zpětnou 
vazbu, potvrzuje úspěchy a upozorňuje na defi citní oblasti (viz Gałązka, Masta-
lerz, 2002, s. 38–40). Vzdělavatelům pak dává možnost lépe kontrolovat realizaci 
stanovených cílů.

3.4  Obsahy vzdělávání

Co, jak, kdy a proč bychom se měli učit? Těmito problémy se odborníci zabý-
vali již v době, kdy se Komenský věnoval „všeobecnému umění, jak naučit všech-
ny všemu“ (tehdejší chápání didaktiky), nicméně i z dnešního pohledu vytváří 
tyto otázky soubor aktuálních a nesmírně důležitých kategorií. Obsahy vzdělávání 
se mění spolu s dobovými podmínkami, vždy ale zohledňují určitou tematickou 
sestavu, jež v určité době platí v daném oboru. Obsahy vzdělávání jsou odvoze-
ny od mnoha aspektů hospodářského, sociálního a kulturního života (Kupisie-
wicz, 2010, s. 188–189). Jsou přímo podmiňované rozsáhlými změnami v oblasti 
techniky, kultury, sociálních věcí či ekonomiky, jež se do nich promítají s nepříliš 
velkým zpožděním (Kargul, 2009, s. 22). Volba vhodných obsahů v procesu vzdě-
lávání není zcela libovolná. Je determinovaná určitým prostorem a dobou, v níž 
budou edukační aktivity realizované (Smołalski, 2003, s. 41). Tato práce refl ektuje 
skutečnost, že v průběhu posledních několika let vzniknul svého druhu univerzál-
ní kánon vzdělávání v oblasti elementární obsluhy elektronických médií. Středně 
pokročilá a pokročilá úroveň závisí ale přímo i na organizačně-technických pod-
mínkách, specifi kách skupiny a charakteristikách vzdělavatele.

Realizace cílů vzdělávání vyžaduje od vzdělavatele stanovení vhodných obsahů. 
Tyto jsou úzce propojené s již nabytými vědomostmi a se schopnostmi osvojovat si 
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nové znalosti cílovou skupinou. V tomto kontextu se jako jedna z nejdůležitějších 
povinností učitelů jeví zvláštní snaha systematizovat a strukturovat soubor vědo-
mostí studentů v seniorském věku (srv. Skibińska, 2008, s. 100–102). Obsahy vzdělá-
vání nejsou nic jiného než logicky uspořádaná učební látka (Juszczyk, 2008c, s. 172). 
Při tvorbě vzdělávacího programu v rámci U3V bychom měli přihlédnout zejména 
k následujícím kritériím (Mączyńska, Gogołek, 2002, s. 208–209):
• Realizovatelnost, protože ne všechny programy lze po technické stránce re-

alizovat v prostorech dané počítačové učebny. Je třeba zohlednit přístupová 
oprávnění jednotlivých uživatelů a technické vybavení (reprosoustavy, tiskár-
ny, scanner).

• Konstrukční stránka, tedy existence logické souvislosti mezi jednotlivými prv-
ky, jako jsou: charakteristika programu vzdělávání včetně vysvětlení jeho kon-
cepční přípravy (např. kurz digitální fotografi e pro seniory), cíle vzdělávání, 
požadavky, podrobné soupisy témat, metodické postupy realizování jednotli-
vých cílů a jejich evaluace.

• Meritorní stránka, jež souvisí se zvláštními ohledy na chybné informace, gra-
dovaní stupně obtížnosti, specifi cké vlastnosti učících se seniorů.

• Přínosy programu z hlediska dospělých studentů, zahrnující jejich další vý-
voj nejen v oblasti používání počítače a Internetu. Vhodně navržený program 
vzdělávání na U3V se skládá z pestrých forem cvičení, zohledňujících úroveň 
dovedností, potřeby a individuální tempo provádění úkonů. Program by měl 
kromě toho přihlížet ke schopnostem seniorů samostatně dohánět učení v pří-
padě absence, což je poměrně častým jevem u starší věkové skupiny.

První část programu kurzu na základní úrovni vyžaduje seznámení seniorů 
s používáním myši, klávesnice a způsobem čtení pokynů na obrazovce. Osoby, 
které dosud nepřišly do styku s výpočetní technikou, potřebují více času na její 
osvojení. Tento důležitý aspekt ovlivňuje i další část výuky. Práce s klávesnicí vyža-
duje znalost uspořádání kláves a jejich používání, včetně funkcí tlačítek Alt, Ctrl, 
Delete, Backspace, mezera, Enter, Caps Lock (Sikorski, 2013, s. 125). Lepší za-
pamatování si jednotlivých možností umožňuje provádění jednoduchých úkolů, 
jako je přepisování textů v aplikacích typu Poznámkový blok.

Prezentování pravidel fungování operačního systému je třeba umístit do kon-
textu uchovávání, spouštění, přenášení a vyhledávání dat. Výuka v této oblasti se 
nejčastěji odehrává v prostředí Windows, proto se senioři učí otevírat a přizpů-
sobovat dialogová okna (přemístění, zmenšení, zvětšení, skrytí z pracovní lišty). 
Mimochodem získávají také vědomosti na téma uživatelského rozhrání. Pokud 
skupina relativně rychle zvládne tyto základní systémové složky, je třeba přejít dál, 
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k nabídce ovládacího panelu, a to zejména k opcím, jež mohou seniorům usnadnit 
používání počítače, např. rozlišení či hlasitost (Sikorski, 2013, s. 126).

Zároveň s opakováním již dříve osvojených dovedností a znalostí je třeba roz-
šiřovat uživatelské kompetence o používání konkrétních programů, umožňujících 
zpracovávání grafi ky, sledování fi lmů, vypalování CD a DVD disků, tisk, zpraco-
vávání souboru v textovém editoru či provádění jednoduchých početních operací 
v tabulkovém kalkulátoru.

Většina seniorů, kteří se rozhodnou pro účast na počítačovém kurzu, nemá 
co se programu týká, jasná očekávání. Starší osoby chtějí především využívat ka-
pacity a možnosti globální sítě. Je to samozřejmě snadno realizovatelné, nicméně 
to vyžaduje několik vyučovacích hodin v oblasti obsluhy počítače a operačního 
sytému. Základní program výuky používání Internetu by měl zahrnovat následu-
jící tematické okruhy (Sikorski, 2013, s. 126–127):
• pravidla používání Internetu,
• webový prohlížeč a jeho obsluha,
• přechod mezi jednotlivými záložkami,
• kopírování obsahu www stránek do jiných aplikací,
• vyhledávání informací v síti,
• elektronická korespondence (založení e-mailové schránky, přijímání a odesílá-

ní zpráv, přihlašování, odhlašování, pokročilá nastavení),
• zábavné servery,
• e-úřady,
• obchody, aukce, inzertní služby.

Podrobný rozsah učiva k jednotlivým bodům se může v různých skupinách lišit, 
např. podle délky kurzu či požadavků účastníků. Základy používání Internetu zahr-
nují první čtyři kategorie (Sikorski, 2013, s. 127). V rámci výuky využívání elektro-
nické korespondence je třeba jednu hodinu věnovat založení účtu, další správnému 
přihlašování/odhlašování či odesílání/přijímání e-mailů. Během třetí hodiny je tře-
ba opakovat dříve osvojené znalosti a postupně zavádět nová, pokročilejší témata, 
jako jsou adresář, nevyžádaná pošta (spam), vyhledávání a katalogizace e-mailů.

Obsluha počítače se jen okrajově týká připojování a používání různých portů. 
Na pokročilejší úrovni je žádoucí seznámit uživatele s tzv. USB porty, například 
v tématu pojednávajícím o přenášení dat pomocí externích disků. Doporučuje se 
i seznámení seniorů s jednoduchou obsluhou sluchátek či mikrofonu (Sikorski, 
2013, s. 126). Jiné porty jsou na této úrovni práce s osobním počítačem zbytečné.

Výše specifi kované obsahy vzdělávání jsou znázorněny v tabulce č. 13 pomocí 
konkrétních témat přednášek, realizovaných v průběhu kurzu používání počítače 
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a Internetu sdružením Stowarzyszenie AVEC. Autoři tohoto programu zdůrazňují, 
že je to jen jistá nabídka, průběžně přizpůsobovaná potřebám účastníků (ve vyšším 
věku) a tempu práce jednotlivých pracovních skupin. Kurz zahrnoval 30 vyučova-
cích hodin (Jurczyk-Romanowska, Golonka, Gulanowski, 2012, s. 123–124).

Tab. 12. Obsahy vzdělávacího procesu realizovaného polským sdružením Stowarzyszenie AVEC.

Hodinový 
rozsah Nabízená témata vyučovacích hodin

 1.
Dějiny počítače
Základní součásti počítače
Pravidla pro práci s počítačem (zapnutí/vypnutí)

 2.
Obsluha myši
Základy používání operačního systému: vlastnosti plochy, ikonky, sezná-
mení s termíny: kurzor, pracovní lišta

 3. Tvorba složek a podsložek
Umísťování dokumentů ve vybraných složkách

 4.

Základy používání aplikace Word
Ovládání dialogového okna aplikace
Obsluha klávesnice
Zadávání textu

 5. Editace textu: kurziva, tučné, podtržené písmo

 6.
Ukládání souborů na disku:

• volba Uložit,
• volba Uložit jako

 7. Editace textu: jiný druh, velikost, zarovnání písma
 8. Editace textu: změna barvy, zvýraznění písma, mezery, odrážky
 9. Editace textu: vkládání, formátování obrázků, vkládání symbolů

10. Editace textu: kopírování dat, přemísťování souborů a složek, současné 
používání několika aplikací

11.
Vkládání tabulek
Vyplňování tabulek
Využívání možnosti nápovědy

12. Editace tabulky: přizpůsobování výšky/šířky řádků/sloupců, přidávání 
řádků/sloupců

13. Editace textu s použitím dosud poznaných nástrojů

14.
Tisk:

• konfi gurace tiskárny
• příprava dokumentu pro tisk
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15.
Úvod k používání Internetu
Pravidla používání prohlížeče www stránek
Vyhledávání dat

16. Možnosti využití potenciálu www stránek na příkladu různých veřejně 
dostupných zpravodajských portálů

17. Pravidla používání prohlížeče www stránek
Vyhledávání dat (pokračování)

18. Pravidla používání prohlížeče www stránek
Vyhledávání grafi ckých materiálů

19.

Obsluha elektronické pošty:
• zakládání e-mailové schránky (Gmail)
• procedura přihlašování
• popis dialogových oken elektronické pošty

20.

Obsluha elektronické pošty:
• tvorba, odesílání a přijímání e-mailů
• přeposílání e-mailů
• odstraňování e-mailů
• Nevyžádaná pošta (spam)

21.
Správa elektronické pošty (přidávání příloh k e-mailům)
Nastavení e-mailové schránky
Využívání nápovědy Gmail

22. Správa adresáře: přidávání, odstraňování, vyhledávání, editace kontaktů

23. Správa adresáře: tvorba skupin kontaktů, přidávání kontaktů do skupin
Odesílání zpráv s použitím poznaných možností

24. Využití možností elektronické pošty

25. Využití potenciálu Internetu: rozesílání přání, poslouchání hudby, sle-
dování fi lmů apod.

26. Využití potenciálu Internetu: využívání informačních databází (ČD, PID, 
turistika, zdraví)

27. Pravidla používání internetových komunikátorů: ICQ, Skype
28. Pravidla účasti na diskuzních skupinách a fórech

29. Pravidla a možnosti nakupování prostřednictvím Internetu (aukční 
servery – Aukro)

30. Práce s Internetem s použitím již poznaných aplikací

Zdroj: (Jurczyk-Romanowska, Golonka, Gulanowski, 2012, s. 123-124).

Nezávisle na analyzovaném programu je důležitou otázkou pro informační 
společnost vyhledávání obsahů umísťovaných v síti. Pro seniory je to jedna z klí-
čových kompetencí. Z hlediska metodiky je tuto tématiku třeba zavádět spolu 



146

s prezentací webového prohlížeče a navštěvováním www stránek. Této otázce by-
chom měli věnovat relativně velké množství času, protože tato dovednost je fun-
damentem existence síťové společnosti. V rámci jednotlivých hodin lze například 
předvádět různé způsoby vyhledávání informací pomocí klíčových slov, vícená-
sobných otázek (viz Skórka, 2002, s. 143–151), vyhledávání obrázků, multimédií 
(fi lmy, písničky). Zároveň je třeba i vštěpovat seniorům rozlišování základní ter-
minologie, tedy názvosloví jako jsou například: vyhledávání, vyhledávač, prohlí-
žeč, Internet. Vhodná lexikální výbava je stejně důležitá, jako je správné používání 
daného nástroje.

Na tomto místě je vhodné věnovat pozornost jinému autorskému programu 
realizovanému od roku 2005 sdružením Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(Těšínská univerzita třetího věku) v rámci oddílu IT technologií. Přednášky se 
konaly každé dva týdny po celý akademický rok a trvaly 60 minut. Hlavním cílem 
jednotlivých soustředění bylo získání základních dovedností v oblasti používání 
osobního počítače s připojením k Internetu, tak aby účastníci mohli tyto nově 
získané kompetence použít k řešení životních otázek. Program výuky zahrnoval 
následující tematické okruhy (Tomczyk, 2012b, s. 125–126):
1. Obsluha osobního počítače

a. Co je osobní počítač a k čemu ho používáme?
b. Zapínání a vypínání přístroje
c. Myš a klávesnice
d. Obsluha dialogových oken
e. Operační systém a jeho funkce
f. Spouštění programů

2. Soubory a složky
a. Tvoření a odstraňování souborů a složek
b. Ukládání souborů v různých formátech
c. Změna názvu souboru a jeho vlastností
d. Vyhledávání souborů

3. Práce s internetovým prohlížečem
a. Co je internetový prohlížeč?
b. Jakým způsobem můžeme prohlížet www stránky a jaká je struktura jejich 

adres?
c. Základní nabídka internetového prohlížeče
d. Výchozí stránka – konfi gurace
e. Oblíbené www stránky
f. Kopírování obsahu www stránky do souboru nebo jeho tisk
g. Ukládání statického náhledu www stránky do souboru
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h. Kopírování URL adresy
i. Stahování materiálů ze sítě

4. Komunikace v globální digitální vesnici
5. Služby na Internetu

a. Internetové vyhledavače
b. Komunikace
c. Zdraví
d. Nákupy
e. Úřady
f. Zprávy
g. Cestování
h. Vzdělávání
i. Práce
j. Business
k. Diskuzní skupiny

6. Bezpečnost v síti

Komunikace prostřednictvím Internetu je jedním z nejdůležitějších prvků 
vzdělávání mnoha U3V, které v rámci kurzů počítačových dovedností zprostřed-
kovávají studentům bezplatné či poměrně levné formy sdílení informací a např. 
vedení video rozhovorů. Druhy komunikačních e-služeb preferovaných jednot-
livými seniory závisí na různých faktorech, mj. na zběhlosti v používání výpo-
četní techniky, přístupu k bankovnímu účtu přes Internet, kontaktech s rodinou 
či známými v cizině. Autor této práce se proto rozhodl pro následující modelový 
program vyučovacích hodin v oblasti internetové komunikace (Tomczyk, 2010b, 
s. 76–78):
1. Základní úroveň:

a. Založení e-mailového účtu
b. Obsluha elektronické pošty pomocí www prohlížeče (odesílání a přijímání 

zpráv a příloh)
c. Odesílání bezplatných SMS zpráv prostřednictvím www stránek
d. Umísťování informací ve zpravodajských portálech – přidávání komentářů
e. Rozesílání internetových pohlednic (k různým příležitostem)
f. Teoretické základy komunikace prostřednictvím nových médií

2. Středně pokročilá úroveň:
a. Poznání dalších funkcí e-mailu (např. adresář, fi ltry, skupiny příjemců, 

složky zpráv)
b. Instalace a používání internetových komunikátorů (ICQ, skype)
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c. Používání dalších možností komunikátorů: video rozhovory, emotikony, 
archiv zpráv, správa seznamů přátel, editace osobních údajů

d. Využívání webových chatů a diskuzních fór
e. Kontakt s určitými institucemi pomocí formulářů na Internetu

3. Pokročilá úroveň:
a. Služba volání přes Internet (VOIP) – způsob fungování, instalace progra-

mového vybavení, výběr operátora, konfi gurace vnějších zařízení
b. Doplňování dostupných prostředků na účtu VOIP
c. Konfi gurace příjemců elektronické pošty, vygenerovaných z paměti počíta-

če nebo z Internetu

V rámci programu bezpečnosti v síti musíme seniory obzvlášť upozornit na 
problém decentralizace Internetu, jehož následkem je skutečnost, že každý uži-
vatel může být jak autorem, tak i příjemcem sdílených obsahů. Tato situace je po-
tencionálně vysoce riziková, protože existuje možnost zcizení identity, rozšiřová-
ní nemorálních či nebezpečných obsahů, převzetí kontroly počítačovým virem, 
negativního vlivu reklam, vynucovaní platebních transakcí, nevyžádané pošty, 
závislosti, porušování autorských práv, sdělování citlivých údajů na Internetu či 
prostřednictvím e-mailů, používání vulgárního jazyka.

Otázky související s bezpečností sítě by měly tvořit jádro každého podobného 
programu. Nicméně se zdá být opodstatněné opomíjení těchto témat v počáteční 
etapě výuky obsluhy počítače, tak aby nebyly fi xované případné negativní posto-
je seniorů vůči technickým novinkám. Samozřejmě je třeba zdůrazňovat poten-
cionální rizika, ale nemělo by to být ústřední téma celého kurzu. Nejvhodnější 
příležitost k otevření této problematiky je v průběhu hodin věnovaných odesí-
lání a přijímání e-mailů, nevyžádané poště (spam), prohlížení zábavných obsa-
hů v kontextu nepatřičných komentářů či pravidlům moderování internetových 
diskuzních fór a anonymitě v síti. Téma virtuální bezpečnosti lze dále koncipovat 
jako samostatnou vyučovací hodinu nebo též využít možnosti nabízené v rámci 
evropského dne bezpečnějšího Internetu, který se koná v 1. polovině února.

Tematický okruh související s bezpečným používáním sítě by měl zohledňovat 
nejen technické stránky zabezpečení počítače (antivirové programy, fi rewall, proti-
špionážní programy), ale i sociální aspekty používání nových médií. Samotní senioři 
podotýkají, že při používání www stránek a vyhledávání např. obrázků pomocí klí-
čových slov jsou nabízené výsledky poněkud pochybné. Kupříkladu po zadání vcelku 
neutrálního hesla, jako třeba „kočky”, se objevuje pestrá nabídka fotografi í, jejichž 
charakter můžeme popsat jako erotický až pornografi cký. Tato skutečnost může 
vzbuzovat rozpaky obzvlášť v průběhu vyučovacích hodin, kdy posluchači vzájemně 
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komentují dosažené výsledky a mají přístup k obrazovkám jiných uživatelů (Jurczyk-
-Romanowska, 2012, s. 88–89). Témata spojená s e-nebezpečím lze doplnit úvaha-
mi nad rolí kyberprostoru v utváření postojů, s mimořádným důrazem na možnost 
manipulování lidmi prostřednictvím elektronických médií (Bednarek, 2009, s. 50). 
Tento jev může mít mj. technickou formu, jako v případě výše zmíněného příkladu, 
kdy určitá pozitivní hesla skrývají nežádoucí obsahy.

V kontextu vlivu nových médií na chování uživatelů je třeba seniory upozor-
nit na témata spojená s násilím (viz Winterhoff -Spurk, 2007, s. 137–198) a další-
mi nežádoucími prvky obsahů umisťovaných v síti. Při této příležitosti je vhodné 
např. zdůraznit, že přístup k destruktivním materiálům dosud nikdy nebyl tak 
snadný jako v době síťové společnosti. Neměli bychom ale sklouznout k přílišné 
démonizaci Internetu, protože obsahy tohoto typu (pornografi e, násilí, agresivní 
reklamy) jsou dostupné i prostřednictvím jiných masových sdělovacích prostřed-
ků, jako jsou rozhlas, tisk a televize. Kompetence seniorů v oblasti bezpečného 
používání nových médií a vhodného (s ohledem na věk uživatele) výběru počíta-
čových programů či www stránek může významným způsobem zvýšit e-bezpečí 
celé rodiny. Tato sféra mediální výchovy nebyla dosud předmětem zájmu odbor-
níků, a to právě z důvodu příliš nízkých kompetencí seniorů. V současně době se 
tato oblast jeví jako nesmírně perspektivní.

Obsahy vzdělávání můžeme navíc propojit s teoretickými aspekty vývoje in-
formační společnosti. Seznámení starších osob s teorií technologického determi-
nismu, dějinami ICT průmyslu či různými podobami e-obchodů obohacuje jejich 
vnitřní perspektivu a remodeluje přístup k fenoménu informatizace společnosti 
(Morbitzer, 2007, s. 97–109). Vzdělávání v rámci U3V rozšiřuje obzory a napo-
máhá vytvoření holistické představy dnešní reality, což je jedním z hlavních cílů 
existence organizací jako jsou U3V.

Poměrně častou chybou vzdělavatelů, vedoucích podobné kurzy, je omezení 
obsahu výuky na dovednosti, které si osvojili samotní školitelé při každodenním 
používání počítače. Teoretické vědomosti jsou v takovém případě značně podce-
ňované. Absence teoretického rámce může ale znemožnit holistické učení s gene-
rativními znaky. Obdobný jev se může vyskytnout v případech, kdy příliš mno-
ho úsilí věnujeme algoritmům jednotlivých činností a opomíjíme tvůrčí prvky 
vzdělávacího procesu (Krysiński, 2012, s. 121). Neschopnost spojit učivo v jeden 
ucelený celek a propojovat starší a novější vědomosti má za následek rozptýlení 
znalostí. Tento stav negativně ovlivňuje realizování hlavních cílů vzdělávání v ob-
lasti IT technologií.

Konstruování programových obsahů by mělo sledovat nejen jednosměrné 
předávání znalostí, jinak hrozí riziko potlačení vyjadřování vlastních názorů a zo-
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hledňování aktuálních situačních kontextů. Stejně důležité jsou subjektivní potře-
by jednotlivých posluchačů. V mnoha případech, i přes dobré úmysly vzdělavate-
lů, není možné zohlednit návrhy ze strany studentů. Stává se totiž, že jiní účastníci 
dávají najevo neochotu vůči „fakultativním” tématům. Některé jiné otázky jedno-
duše nelze vhodně zakomponovat do programu výuky, který by měl tvořit čitelný, 
logický, strukturovaný celek (Krysiński, 2012, s. 122–123). Abychom v souladu 
s andragogickým modelem mohli přihlédnout k přáním seniorů, je třeba před 
zahájením kurzu požádat studenty (obzvlášť na středně pokročilé a pokročilé 
úrovni) o určení jejich vlastních potřeb v oblasti vzdělávání. Následné zvolení nej-
populárnějších témat a stanovení časového rámce pro realizaci volitelných úkolů, 
umožňuje zachování partnerského přístupu, mimo jiné při rozepisování podrob-
ného programu.

K. Górniak podotýká, že tvorba tzv. reintegračních programů, jež mají sloužit 
minimalizaci digitálního vyloučení a umožnit plnou účast na informační společ-
nosti širším okruhům obyvatelstva, je v tradičním školském systému nesmírně 
obtížná. Edukátoři, vedoucí jednotlivé kurzy, by měli citlivě přistupovat k otázce 
tvoření obsahů vzdělávání, tak aby jejich realizace nebyla komplikovaná a aby byla 
provázaná s faktickými problémy, na něž naráží studenti. Zprostředkovávané vě-
domosti by měly být přímo aplikovatelné v praxi. Nové dovednosti a znalosti by 
měly vybízet k podnikání samostatných činností a podporovat tvůrčí využití nově 
získaného potenciálu (Górniak, 2012, s. 253). Vhodná volba obsahu vzdělávání vy-
žaduje především dobrou znalost změn, jimiž v současné době prochází informač-
ní společnost. Systém vzdělávání nemůže být jen striktním souborem neměnných 
pravidel, protože neustálý vývoj nových technologií vyžaduje vynechání některých 
druhů e-služeb ve prospěch jiných (Kozielecki, 2007, s.270).

3.5  Metody a formy vzdělávání seniorů v oblasti ICT

Teorie vzdělávání se v první řadě zaobírá otázkou vhodného obsahu vzděláva-
cího procesu. Zároveň ale generuje i řadu dalších problémů souvisejících s „umě-
ním učit“. Názor, že efektivita vzdělávání v mnoha ohledech závisí na použitých 
metodických postupech, se dnes považuje za obecně platný (Smołalski, 2003, s. 
49–50). Neustálé novinky v oblasti techniky a vědy vyžadují redefi nici a přizpůso-
bování zastaralé výukové metody novým obsahům. Navíc je nutné úspěšně imple-
mentovat tyto nové způsoby vyučování a učení se v praxi.

Vhodný výběr výukových metod, s ohledem na stanovené cíle a obsahy, zvy-
šuje efektivitu vzdělávacího procesu (Matlakiewicz, Solarczyk-Szewc, 2009, s. 
45). Je zde třeba otevřeně přiznat, že ani nejpříhodněji zvolené obsahy nezaručí 
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posluchačům úspěch, pokud nebudou prezentované vhodným způsobem. K to-
muto účelu slouží aplikace metodických postupů, zohledňujících věk účastníků 
a již nabyté vědomosti v oblasti ICT technologií. Vyučovací metody tedy můžeme 
defi novat jako koordinovaný soubor činností, jež vědomě a systematicky používá 
vzdělavatel dospělých. V odborné literatuře máme pak možnost najít různé de-
tailní klasifi kace metod výuky (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, 
s. 135). Klasické členění zohledňuje 3 níže uvedené kategorie (Eger, 2005, s. 71):
• teoretické metody, v nichž jednoznačně převládá monologická forma výuky, 

aktivita účastníků je na minimální úrovni (přednášky, diskuzní přednášky, 
cvičení, semináře),

• názorně-demonstrační metody, jež zahrnují nejen diskuze o problémech, ale 
i hledání cesty jak tyto problémy efektivně řešit (problémový výklad, diskuze, 
programovaná výuka, projekty, praktické ukázky),

• praktické metody, jejichž cílem je upevňování vypracovaných návyků (in-
struktáž, poradenství, asistenční služby, rotace práce, výlety).

Každou vyučovací hodinu seniorů můžeme rozlišit na dvě základní části: obec-
ný nástin dané problematiky a praktickou etapu určenou k procvičování nových 
dovedností. Teoretická část má zpravidla podobu krátké přednášky. Výjimku tvoří 
čistě teoretická témata, jako jsou např. dějiny výpočetní techniky či vliv nových 
technologií na společnost. Úkolem přednášejícího je probrat jednotlivé tematické 
okruhy způsobem co nejvíce srozumitelným pro všechny účastníky. Vzdělavatel 
by se měl řídit pravidlem, že „nic není samozřejmostí” a při komunikaci se stu-
denty používat mj. přirovnávání k běžně využívaným věcem (např. plocha jako 
ekvivalent pracovního stolu, složka jako obdoba pořadačů či spisových desek). 
Přednášky by měly být vedeny konkrétně-obrazným stylem, což znamená, že pro 
každý termín bychom měli (dle možností) připravit grafi cké příklady, jako jsou: 
prezentace, příkladová www stránka, fi lm nebo ukázka daného přístroje. Forma 
sdělení by měla být co nejjednodušší. Doporučuje se příležitostné doplňování 
projevu o výroky, jež jednoznačně poukazují na pozitivní aspekty a kauzální cha-
rakter dané učební látky (Golonka, 2012, s. 107). Přednášky by v první řadě měly 
být srozumitelné a logicky strukturované (Frąckowiak, 2009, s. 40–41). Teoretický 
úvod do dané problematiky by měl u posluchačů vzbudit pocit, že získali ty nej-
důležitější, učitelem-odborníkem pečlivě zvolené informace.

Tradiční přednášky se nejčastěji využívají jako úvod do nových tematických 
okruhů, případně jako rekapitulace či doplnění jiných forem výuky. Výzkumy 
efektivity zmíněné vyučovací metody dokazují, že sice umožňuje rozšíření infor-
mační kapacity jedince, nicméně neposkytuje optimální výsledky v kategorii utvá-
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ření dovedností. Pomocí přednášky lze předat větší množství informací v poměrně 
krátkém časovém úseku, a to i větším skupinám účastníků. Je ale třeba zohlednit 
skutečnost, že pozornost posluchačů s postupem času klesá. Navíc není možné 
přizpůsobit jazykovou úroveň a tempo řeči percepčním schopnostem všech pří-
tomných osob (Kozak, Łaguna, 2009, s. 43). Mnozí autoři poukazují na interval 
15 až 20 minut jako na optimální dobu, umožňující efektivní předávaní informací. 
Abychom přednášku využili v maximální míře, měli bychom tedy zapojovat i jiné 
činnosti zvyšující míru soustředěnosti (Matlakiewicz, Solarczyk-Szewc, 2009, s. 
45). Lze zde například aplikovat níže uvedené podpůrné metody: prezentace vi-
zuálních materiálů, schémata, grafy, krátké fi lmy, animace. Výsledkem není jen 
zpestření výuky, ale i zvýšení šancí, že informace proniknou ke všem účastníkům, 
reprezentujícím jak vizuální, tak i auditivní typ (Silberman, 2005, s. 17).

Přednášky jsou nejužitečnější na začátku kurzu. Senioři musí být vybavení jis-
tým teoretickým minimem, zahrnujícím základy fungování jednotlivých aplikací 
(např. internetových komunikátorů, www stránek, operačního systému). Infor-
mace tohoto druhu by ale měly být prezentovány pokud možno stručně. Technic-
ké vědomosti je třeba přizpůsobit úrovni znalostí účastníků.

Jiným problémem, s nímž se musí přednášející vypořádat, je optimalizace 
množství používané odborné terminologie z oblasti IT. Je samozřejmě potřeba 
přesně pojmenovat jednotlivé aplikace, součásti operačního systému a počítače. 
Nicméně na druhou stranu je toto nové názvosloví pro seniory dodatečnou pří-
těží. Obzvlášť na začátku kurzu by měl školitel dbát na to, aby množství nových 
termínů bylo omezeno pouze na ty, které jsou nezbytně nutné a jejichž osvojení je 
podmínkou postoupení k dalším tematickým okruhům (Golonka, 2012, s. 107). 
Dvojí obtížnost komunikace se seniory spočívá v současném zavádění nových ob-
sahů a nové terminologie, což znesnadňuje realizaci cílů vzdělávání.

Efektivitu tradičních vyučovacích metod můžeme posilovat pomocí používání 
anekdotických prvků, stanovení výchozího bodu, od něhož se odvíjí další realizo-
vané otázky, přerušování přednášky a pokládání otázek, ověřujících u seniorů stu-
peň znalosti tématu (Silberman, 2005, s. 17). Přednášky, přestože jsou jedním ze 
základních metodických postupů, by ale neměly být upřednostňované před jinými 
formami výuky. Vzdělávání v oblasti nových médií vyžaduje totiž spíše použití 
jiných, tzv. aktivizačních vyučovacích metod.

Druhou základní metodou vzdělávání, která logicky doplňuje teoretické před-
nášky, jsou praktická cvičení. Tuto metodu lze aplikovat v těch případech, kdy je 
nejdůležitější osvojení praktických dovedností. Nejpopulárnější formu tvoří pro-
vádění úkolů „krok za krokem”, podle příkazů. Podmínkou realizace konkrétních 
cvičení v souladu s algoritmem vypracovaným vzdělavatelem je vypracování 
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velmi podrobného popisu jednotlivých kroků. Kromě toho je třeba dbát jak na 
přizpůsobení pracovního tempa, tak i monitorování pokroků seniorů při jednot-
livých cvičeních. Školitel by měl také klást kontrolní otázky (Golonka, 2012, s. 
107) a kontrolovat tak stupeň porozumění jednotlivým příkazům. Na závěr by měl 
věnovat pozornost fi nálním výsledkům.

Mezi prvky, jež značně zvyšují efektivitu a atraktivitu cvičení patří zejména fl exi-
bilní přístup učitele, a to co se týká obsahové stránky, tak i schopnosti přizpůsobovat 
jednotlivé činnosti potřebám seniorů a požadavkům daného tematického okruhu 
(Urban, 2010, s. 19). Jen stěží si například můžeme představit založení a aktivní vyu-
žívání elektronické pošty staršími osobami, jež zatím ještě plně neovládají používání 
www prohlížeče či nedokážou vyhledat vhodnou webovou stránku.

Každý operační cíl lze realizovat pomocí širokého spektra praktických cviče-
ní. Úlohou vzdělavatele je jejich příprava takovým způsobem, aby umožňovala 
seniorům využití již dříve nabytých znalostí v různých kontextech. Například při 
procvičování obsluhy textového editoru jsou velmi efektivní sestavy několika dru-
hů úkolů pro zapamatování jedné konkrétní dovednosti. Je zde třeba zdůraznit, 
že získání nových kompetencí je mnohdy podmíněné osvojením elementárních 
dovedností v dřívějších etapách procesu vzdělávání. Důkazem může být aktiv-
ní využívání elektronické pošty. Tato činnost vyžaduje ovládání dílčích prvků, 
z nichž sestává každá www stránka, mimo jiné zkušenosti s vyplňováním různých 
druhů formulářů, typických pro informační servery (počasí, TV stanice, jízdní 
řády). Praktická cvičení jsou základní výukovou metodou v oboru nových médií 
a z tohoto důvodu bychom jim měli věnovat zvláštní pozornost.

V průběhu vyučovacích hodin musíme počítat s tím, že některá témata mohou 
vzbudit u účastníků silné emoce a tudíž vést k diskuzím. Již samotná debata na 
téma nových médií je nesmírně přínosná, protože umožňuje účastníkům kurzu 
pochopit některé teoretické a praktické poznatky, a zároveň se seznámit se zkuše-
nostmi jiných lidí (Kozak, Łaguna, 2009, s. 70). Vzdělavatel, jakožto osoba zodpo-
vědná za vzdělávací proces, může dokonce úmyslně provokovat diskuzi, např. pro-
střednictvím kontroverzních sdělení vybízejících k zaujetí stanoviska. Je důležité, 
aby i tyto aktivity byly kontrolované učitelem, který by měl na závěr rekapitulovat 
a uzavřít aktuálně probírané téma.

Diskuze je specifi ckou metodou vzdělávání, protože vyzývá učící se seniory 
k aktivnímu projevu, k vyjadřování vlastních názorů, obav či připomínek. Učitel 
by měl vhodným způsobem komentovat výroky studentů, chválit účastníky, navo-
zovat další témata k diskuzi, vést polemiky. Zároveň by ale, pokud je to nutné, měl 
zasahovat, umírňovat příliš radikální výpovědi a snažit se propojovat jednotlivé 
příspěvky tak, aby vytvořily smysluplný celek (Silberman, 2005, s. 42–43). V tom-



154

to duchu vedená diskuze navíc zajištuje větší emocionální angažovanost seniorů 
na tématech souvisejících s obsluhou nových médií.

Specifi ckou formou práce se staršími studenty je tzv. problémová metoda, je-
jímž hlavním cílem je upevnění již získaných dovedností. Použití tohoto postupu 
vyžaduje přesnou identifi kaci stávajících kompetencí dospělých studentů (Juszczyk, 
2008d, s. 186). Důležité je, aby daný problém k řešení nepřesahoval úroveň obsluhy 
počítače a Internetu dané skupiny a aby nedocházelo ke kumulaci obtíží. Aplikace 
problémové metody v praxi závisí výhradně na kreativitě a dynamice didaktických 
činností ve skupině. Tento postup není vázán na stupeň pokročilosti posluchačů. 
Vzdělavatel může například požádat účastníky kurzu na U3V o vyřešení nějakého 
běžného, každodenního problému (vyhledávání vlakových spojů, uložení získaných 
údajů v textovém dokumentu a vytištění tohoto souboru). Tuto metodu lze rovněž 
využívat ke zjišťování efektivity vzdělávacího procesu.

Volbu vyučovacích metod doprovází i výběr vhodných forem vzdělávání. For-
my výuky souvisí s popisem jisté organizační struktury a jejích specifi ckých dru-
hových vlastností, jež zahrnují lidi, věci, didaktické prostředky či ustálené způsoby 
chování (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, s. 29). Vedoucí kurzu 
má zpravidla k dispozici následující formy vzdělávání:
• frontální,
• skupinové,
• individuální pomocí: počítače nebo jiných digitálních zařízení, dalších didak-

tických pomůcek, školitele,
• dálkové.

Nejstarší formou, která dnes již není běžně používaná v rámci edukace na 
U3V, je individuální výuka. V dnešní době se s ní někdy setkáváme v podobě 
doučování jednotlivých posluchačů např. lektory U3V. Nejpopulárnějším řešením 
jsou jednoznačně skupinové kurzy. Tato forma umožňuje vzdělávat větší počet lidí 
ve stejné době, nicméně má řadu negativ, k nimž patří zejména deindividualizace 
a nemožnost určit optimální tempo práce, tzv. „zlatý střed”, který zohlední schop-
nosti a možnosti všech posluchačů (Kupisiewicz, 2010, s. 192).

Frontální formu lze používat v případě teoretických přednášek, souvisejících např. 
s otázkami ochrany zdraví při práci na počítači, bezpečnosti v síti a dalších podobných 
témat. Práce ve skupině je nejčastěji spojená s problémovou metodou, kdy výsledkem 
interakcí mezi účastníky, kooperace a společného úsilí účastníků je úspěšné vyřeše-
ní problémů zadaných učitelem. Tuto formu lze také používat při opakování obsahů 
výuky. V případě starších osob je samozřejmě nejefektivnější individuální výuka, a to 
kvůli obrovské vnitřní diferenciaci posluchačů. Toto řešení není bohužel, s ohledem 
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na organizační a fi nanční možností U3V, realizovatelné. Důsledkem rozdílů v rozsa-
hu obsluhy počítače a individuálních duševních a fyzických charakteristik je situace, 
kdy je nesmírně obtížné vytvořit spekulativní model typického člena počítačového 
oddílu U3V a tudíž i zvolit jednu optimální formu výuky.

Některé organizační formy vzdělávání umožňují angažovat ve vyučovacím 
procesu i další osoby. Samozřejmě zodpovědnost za realizaci stanovených cílů 
nese i nadále vzdělavatel. Jeho spolupracovníci (např. podpůrní učitelé, asistenti, 
dobrovolníci) v dohodnutém rozsahu pomáhají seniorům v provádění jednotli-
vých úkolů. Činnost těchto osob je velmi důležitá zejména v kontextu práce ve 
větších skupinách či vyrovnávání úrovně kompetencí posluchačů. Patřičnou po-
zornost bychom v tomto případě měli věnovat tomu, aby podpůrní učitelé nepro-
váděli cvičení místo seniorů, což by mohlo vést k syndromu „naučené bezrad-
nosti“ a očekávání neustálé pomoci v případě jakýchkoliv pochybností. Jednou ze 
stěžejních úloh vzdělávání na U3V je vedení seniorů k větší samostatnosti a proto 
se nedoporučuje přílišná podpora ze strany školitele.

Jednou ze zajímavých forem vzdělávání, která v oblasti vzdělávání seniorů není 
zatím dostatečně vyvinutá, je tzv. „blended learning“, tedy smíšené (kombinova-
né) použití e-learningu a prezenčních forem studia. L. Eger podotýká, že tato for-
ma dosahuje vyšší efektivity vzdělávacího procesu v případech, kdy cílem není jen 
rychlé osvojení základních informací, ale i motivace posluchačů k větší aktivitě, 
rozšiřování dovedností a získávání vlastních zkušeností souvisejících s daným té-
matem. Toto řešení navíc lépe motivuje studenty k samostatné práci doma. Spolu 
s posilováním kompetencí seniorů v oblasti používání nových médií lze například 
na internetových výukových portálech aktivovat pokročilejší módy, umožňující 
komunikaci s učitelem a dalšími účastníky kurzu (Eger, 2012, s. 27–28). Samotný 
proces vzdělávání prostřednictvím e-learnigových aplikací by měl v nejbližších 
letech minimalizovat jistá omezení multimediálních forem sdělení a zvýšit atrak-
tivitu této formy výuky (Eger, 2005, s. 47).

Důkazem toho, že e-learning je atraktivní formou vzdělávání i pro samotné 
seniory je především počet absolventů různých kurzů v rámci projektu VU3V 
ČR. Starší osoby sice patří ke generaci, která spíše preferuje tradiční formy výuky, 
nicméně po jisté přípravě jsou uvědomělými a zodpovědnými účastníky dálkové-
ho vzdělávání. Využívání e-learningových portálů seniory vyžaduje ale provedení 
vstupního zaškolení, přizpůsobení potřeb posluchačů dostupným obsahům a zo-
hlednění psychofyzických specifi k této věkové kategorie v kontextu uživatelského 
rozhraní nových médií (Bednaříková, 2011, s. 116–117).

Idea e-learningu získala v poměrně krátké době značnou popularitu – jako sa-
mostatná nebo doplňková forma výuky. Negativním následkem rostoucí oblíbenos-
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ti kurzů vedených v režimu online může ale být opomíjení vhodné teoretické a prak-
tické přípravy jednotlivých vzdělávacích aktivit zaměřených na seniory. Abychom 
zvýšili efektivitu této vyučovací formy, musíme přihlížet k připomínkám samotných 
účastníků a také detailně analyzovat mj. grafi cké uživatelské rozhraní či metodické 
postupy, protože tyto prvky mají přímý vliv na úspěšnost e-learningu (Tomczyk, 
2009, s. 72). Vývoj této formy vzdělávání se ale jeví jako velmi perspektivní, přede-
vším díky zdokonalování technologických řešení a rozšiřování odborných poznatků 
v této oblasti. Tato problematika bude v budoucnu, vlivem prohlubování kompe-
tencí seniorů v oblasti nových médií, stále aktuálnější, což se projeví i na větší účasti 
této věkové skupiny na informační společnosti.

3.6  Sebevzdělávání

Současně se vzděláváním dospělých roste úloha neformálního a informálního 
učení. Tato skutečnost pramení především z rychlého tempa společenských změn 
a tím i nutnosti přizpůsobit se okolní realitě. Andragogové čím dál častěji poukazují 
na nezbytnost změny paradigmatu a nahrazení pasivní výuky aktivním učením se. 
Takto chápané vzdělávání je v perspektivě každodenního fungování klíčovým prv-
kem podporujícím neustálý rozvoj (Konieczna-Woźniak, 2010, s. 67) jednotlivců 
v průběhu plnění profesních a rodinných činností či realizování vlastních koníčků 
a hobby. Tradiční systém formálního, případně neformálního vzdělávání, jak v ob-
dobí časné, tak i pozdní dospělosti, musí doplňovat nejrůznější sebevzdělávací akti-
vity, jež tvoří základ strategie celoživotního vzdělávání. Pro účely této práce chápeme 
tento proces jako vědomé, intencionální a samostatné získávání dovedností a zna-
lostí. Příznačným rysem samostudia je tedy skutečnost, že cíle, obsahy, podmínky 
a didaktické prostředky si stanoví samotný objekt. Sebevzdělávání by mělo zahrno-
vat stejné prvky, s nimiž se setkáváme v institucionalizované výuce, a to včetně kon-
troly a eventuálního korigování chyb (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 
1996, s. 112). Ještě před několika lety převládal v odborných publikacích z oblasti 
andragogiky a jí příbuzných oborů názor, že tato didaktická koncepce je v případě 
vzdělávání dospělých v reálných podmínkách obtížně proveditelná. Vzděláváním 
dospělých, zejména vzděláváním seniorů, se zabývala řada specializovaných institu-
cí, jako jsou U3V, lidové či otevřené univerzity, lokální proseniorské kluby a sdruže-
ní, které pro své členy pořádaly přednášky, semináře a další podobné aktivity.

Ve většině případů se nabývání nových dovedností v oblasti obsluhy počítače 
a Internetu neodehrává výhradně v prostředí U3V, ale rovněž v soukromé sféře ži-
vota. Řízené formy samostudia jsou úzce spjaté s institucionalizovaným vzděláva-
cím systémem, i když primární zodpovědnost za plánování, realizování či dokon-
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ce i hodnocení autodidaktických procesů nesou studenti (Pachociński, 1998, s. 
227). Senioři, sebevzdělávající se v oblasti nových médií, mají poněkud jednodušší 
situaci, protože na trhu je již dostupných několik desítek publikací souvisejících 
s používáním počítače a Internetu ve vyšším věku, pravidelně vychází specializo-
vaná periodika (např. „Komputer Świat Senior”), což usnadňuje získávání nových 
poznatků a dovedností. Časopisy tohoto druhu zpravidla obsahují jednoduché 
popisy jednotlivých prvků výpočetní techniky a programového vybavení, dopro-
vázené četnými barevnými fotografi emi. Tyto publikace jsou cenově dostupné 
a často přibližují čtenářům nejrůznější bezplatné aplikace.

Možnosti samostudia seniorů v oblasti nových médií, podobně jako tradiční 
formy vzdělávání dospělých, vycházejí nejen z pestré nabídky moderních tech-
nických řešení, ale i ze společenských podmínek, jež podporují získávání nových 
znalostí a prohlubování kompetencí. Pro tyto účely můžeme mimo jiné využívat 
(srv. Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec, 2009, s. 135–136):
• nová média s připojením k Internetu, s jejichž pomocí mohou studenti navště-

vovat tematické portály či diskuzní fóra; některé www stránky navíc umožňují 
přístup k velmi užitečným instruktážním videím,

• odbornou literaturu, a to jak z vlastních zdrojů, tak i z lokálních knihoven,
• pokyny obsažené v návodech k obsluze příslušných digitálních zařízení,
• problémové učení se metodou „pokus-omyl“ při styku s novými zařízeními.

Sebevzdělávací aktivity seniorů jsou v jistém smyslu sociálně podmiňované. 
Aspirace, týkající se této nové sféry, se nejčastěji objevují právě vlivem společen-
ských styků. Protože ne každý člověk je schopen samostudia, je třeba připravovat 
dospělé k zahájení aktivit tohoto druhu již v dřívějších etapách vzdělávacího pro-
cesu (Aleksander, 2002, s. 379), včetně kurzů v rámci počítačového oddílu U3V. 
Sebevzdělávání může být u seniorů doprovázeno podporou ze strany lektora či 
učitele na U3V. Již samotné využívání učebních materiálů je jednou z forem ne-
přímého sebevzdělávání, protože studenti musí následovat autorem určenou di-
daktickou cestu. Samostudium vyžaduje ale vysokou míru mentální vyspělosti 
a schopnost pronikavě analyzovat okolní realitu, vyvozovat závěry (mj. z vlastních 
chyb) či systematicky a strukturovaně vyhledávat nové informace. Čisté samostu-
dium je nejvyšší a nejobtížnější formou sebevzdělávání, k níž díky kontinuálnímu 
trénování mechanismů sebekontroly a sebehodnocení směřujeme prakticky po 
celý svůj život, již od prvního stupně základní školy.

Nová média jsou z hlediska obsluhy vysoce technologicky náročná. Sebevzdě-
lávání v takto komplikované oblasti klade velké požadavky na míru angažovanosti 
samotného studenta. V některých případech je dokonce nezbytná pomoc zvenčí.
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V tomto kontextu bychom se měli vypořádat s dalším dilematem. Je třeba 
otevřeně přiznat, že nevhodně realizovaný proces sebevzdělávání může být stejně 
škodlivý jako jeho nedostatek (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 171). Zohled-
níme-li stupeň komplikovanosti obsluhy nových médií, a to zejména v počáteční 
etapě výuky, musíme připustit, že tato překážka může studenty značně demotivo-
vat a znemožňovat dosažení jakýchkoliv pozitivních výsledků. Kromě toho ne-
řízené samostudium může vést k vytvoření a upevňování nesprávných návyků, 
což někdy ovlivňuje i celý proces institucionalizovaného vzdělávání v rámci U3V. 
Autor této práce podobné škodlivé návyky pozoroval nejčastěji při činnostech 
souvisejících s bezpečným používáním aplikací, které vyžadují zadávání citlivých 
údajů. Je proto zřejmé, že ne všechny dovednosti a znalosti v oblasti ICT techno-
logií lze natrénovat pouze cestou samostudia. Naopak, utváření některých kom-
petencí je v některých případech mnohem úspěšnější prostřednictvím cyklických 
soustředění, organizovaných ve vhodně vybavených počítačových učebnách.

Výsledky dosažené sebevzděláváním jsou spojené s motivačními faktory 
a s vlivy lokálního prostředí. K faktorům, jež vydatně napomáhají zvýšit efektivitu 
této formy výuky, patří mj. (srv. Frąckowiak, 2011, s. 261): 
• vním ání výuky jako zábavné aktivity, což se projevuje např. viditelným pokro-

kem v používání počítače,
• konceptualizace sebe samotného jako úspěšného a nezávislého studenta, který 

nemusí žádat ostatní o pomoc,
• tolerance vůči rizikům, nejasnostem a komplikacím v průběhu výuky; řízení 

se pravidlem, že chyby v této oblasti jsou zcela běžné,
• kreativita, chápaná jako samostatné zjišťování možností, jež přináší virtuální 

realita a elektronické nástroje,
• považování edukace za celoživotní proces, který přináší mnohé výhody, např. 

úspory času, peněz či získání větší samostatnosti,
• větší porozumění sobě samému díky interakcím s novými médii a lepšímu 

přístupu k odborným obsahům umístěným v síti,
• přijetí zodpovědnosti za výsledky vyučovacího procesu, tj. pochopení, že pou-

ze samostatné edukační aktivity umožní každému člověku osvojit si nové, 
mnohdy komplikované činnosti.

Zajímavé je analyzování problematiky sebevzdělávání nejen v kontextu cílené-
ho směřování k nabytí praktické dovednosti obsluhy nových médií, ale i v širším 
pohledu, který dnešní existenci v digitální globální vesnici považuje za jedinečnou 
příležitost osvojit si úplně nové, diametrálně odlišné kompetence. Samostudium 
s použitím Internetu je prostředkem k získávání nových vědomostí i v jiných oblas-
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tech než jsou elektronická média. Využití této formy výuky k prohlubování vlastních 
zájmů a koníčků je typickým příkladem emancipace digitálních imigrantů, kteří ob-
jevují novou, virtuální realitu, dosud určenou téměř výhradně mladším generacím 
digitálních domorodců. Rostoucí počet návštěvníků specializovaných portálů v se-
niorském věku potvrzuje, že nová média jako pomocný nástroj jsou čím dál častěji 
přítomná v životě příslušníků starších věkových skupin.

Otázka sebevzdělávání pomocí elektronických médií je předmětem zájmu tzv. 
mediální pedagogiky. Jejich polysenzorický charakter umožňuje předání stejné 
informace prostřednictvím různých sdělovacích kanálů, což zvyšuje subjektivní 
atraktivitu samostatného procesu učení. Internet navíc umožňuje seniorům té-
měř neomezený přístup k informačním kapacitám. Tato forma výuky není v sou-
časné době žádným způsobem limitovaná (Wąsiński, 2003, s. 134–136). Pestrost 
virtuálního světa je velmi pozitivním jevem, nicméně větší množství najednou 
zobrazovaných dat může být překážkou pro osoby, které disponují nízkou úrovní 
mediálních dovedností (např. v oblasti vyhledávání potřebných údajů). Samostu-
dium pomocí www stránek není jednoduché, což zdůrazňují i samotní senioři, 
protože nežádoucí informace (reklamy, registrační formuláře apod.) znemožňují 
proniknutí k hlubší obsahové úrovni.

Jedním z následků popularizace koncepce vzdělávání dospělých, především 
v kontextu celoživotního učení, je vývoj sebevzdělávání. Samostatné stanovení 
cílů, sebeřízení výukového procesu a hodnocení jeho výsledků, včetně korigování 
případných chyb (Półturzycki, 2011, s. 268–269), tvoří řadu relativně nových teo-
reticko-praktických otázek. Sebevzdělávání je v odborné literatuře poměrně často 
považováno za jednu z intencionálních forem utváření vlastní osobnosti (Świe-
ca, 2005, s. 129), jež vede k osobnostnímu vývoji. Zaměření jednotlivce na cílené 
utváření vlastní biografi e, v souladu s perspektivní představou vlastního „já“ po-
mocí sebevzdělávacích aktivit (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, 
s. 81) je nesmírně obtížným úkolem, který vyžaduje nejen vědomosti o okolním 
světě, ale i sobě samém.

3.7  Didaktické prostředky

Úlohou učitele při realizování stanovených cílů vzdělávání je mj. zajišťování 
rozsáhlé podpory seniorům pomocí vhodných didaktických prostředků. V sou-
časné době je téměř nemožné si představit didaktické procesy bez využití prak-
tických pomůcek. Nejdůležitější přitom je, aby tyto prostředky nezastínily obsa-
hovou stránku výuky a aby byly přizpůsobené percepčním schopnostem seniorů 
(Skibińska, 2008, s. 107). Výběr didaktických prostředků, podobně jako volba vy-
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učovacích metod a forem, závisí na určených cílech a způsobech jejich realizace. 
Obecný názor odborné veřejnosti na toto téma je, že množství a pestrost těch-
to pomocných prostředků zvyšuje atraktivitu edukačního procesu (Kupisiewicz, 
2010, s. 193).

Vlivem nových technologií se proměňuje nejen společnost, ale i vzdělávací 
procesy, jež častěji sahají po nejmodernějších digitálních řešeních napomáhají-
cích zlepšení kvality (Frk, 2012, s. 195) a atraktivity výuky. Za tímto účelem jsou 
počítačové učebny v současné době čím dál častěji vybavované nejen „tradičními“ 
didaktickými prostředky (např. učebnice), ale i interaktivními tabulemi, tablety, 
chytrými telefony, dataprojektory či řadou počítačových aplikací.

Interaktivní tabule jsou dnes nepostradatelnou součástí výbavy téměř každé 
počítačové učebny. Vzhledově připomínají obrovskou bílou tabuli a jsou připoje-
né jak k počítači přednášejícího, tak i k dataprojektoru. Lze je přirovnat k velko-
plošné obrazovce, která reaguje na dotek speciální fi xy, jež je součástí multimedi-
ální soustavy (Ratusiński, 2011, s. 61–62). Interaktivní tabule umožňují předvádět 
obsluhu různých aplikací přímo na pracovní ploše, na níž vzdělavatel pomocí po-
pisků či obrázků ukazuje jednotlivé systémové možnosti. Toto řešení umožňuje 
mnohem efektivnější seznamování studentů s jednotlivými programy či nabídka-
mi www stránek. Je to vlastně propojení tradiční školní tabule a pracovní plochy 
operačního sytému. Další výhodou je možnost průběžně archivovat jednotlivé 
obrazy a sdílet je např. jako soubory ve formátu PDF, jež jsou pro studenty do-
stupné i po skončení vyučovací hodiny. Poněkud paradoxní je skutečnost, že mno-
hé školy, a to jak základní, tak i vyššího stupně, jsou sice vybavené didaktickými 
prostředky podobného typu, nicméně učitelé často nejsou schopni tato zařízení 
vhodně zakomponovat do procesu vzdělávání (viz. Szotkowski, 2003).

K nejčastěji používaným didaktickým pomůckám patří dataprojektory, na 
nichž lze demonstrovat multimediální prezentace a příklady užití konkrétních 
aplikací. Multimediální prezentace se těší čím dál větší oblibě i v počítačových 
kurzech pro seniory. Metoda vizualizace má mnoho výhod, protože napomáhá 
přitáhnout a hlavně udržet pozornost použitím obrázků, barev či počítačových 
animací. Umožňuje také efektivnější předávání informací, obzvlášť pokud sestá-
vají z textů, statických a dynamických grafi ckých prvků a zvuků. Kromě toho, díky 
schématům, grafům a tabulkám, skýtají větší možnosti, co se týká uspořádání dat 
(Kozak, Łaguna, 2009, s. 58), přičemž zároveň nepřímo určují průběh vyučova-
cí hodiny. K výhodám tohoto druhu didaktických prostředků patří jejich snadné 
sdílení, což podporuje proces řízeného samostudia. Je ale třeba zdůraznit, že ros-
toucí popularita multimediálních řešení, ohrožuje udržení kultury mluveného 
slova, tradičně realizované formou vysokoškolských přednášek a seminářů.
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Dalším nástrojem, nezbytným při výuce obsluhy nových médií na U3V, jsou 
počítače, které, mimo jiné, mohou být využívané samotným školitelem k přípravě 
schémat, krátkých prezentací (Tanaś, 2007, s. 172), fi lmů, osnov výuky, programu 
jednotlivých kurzů, učebních materiálů či cvičných souborů pro seniory. Již existují-
cí soubory lze navíc nadále upravovat, podle potřeb jednotlivých studentů. Digitální 
výukové materiály jsou průběžně doplňované a aktualizované, tak aby se další sku-
piny mohly ještě efektivněji učit všestrannému použití elektronických médií.

Učení se obsluze nových médií lze uskutečnit i prostřednictvím práce s přenos-
nými počítači, které senioři přinesou na hodinu a které jinak běžně používají doma. 
Toto řešení ale zpravidla způsobuje vyučujícímu mnoho obtíží. Důvodem je skuteč-
nost, že soukromé počítače studentů mají obvykle blokovaný přístup k síti pomocí 
tzv. MAC adres síťového zařízení. Aby senior mohl při výuce využívat Internet, musí 
mu být přístup umožněn administrátorem místní sítě, což ale není vždy realizovatel-
né, např. z bezpečnostních důvodů či kvůli interním předpisům dané instituce. Tento 
problém lze vyřešit pomocí zprovoznění pracovní bezdrátové sítě či využití přenos-
ných modemů připojených k datovým sítím mobilních operátorů. Další nevýhoda 
práce s vlastní výpočetní technikou spočívá v nekompatibilitě operačních systémů 
a programového vybavení. Jiný vzhled panelů nástrojů značně dezorganizuje průběh 
kurzů, protože senioři používající jiný soft ware potřebují individuální konzultace 
s vyučujícím. Můžeme si snadno představit, že v okamžiku, kdy ve skupině budeme 
mít tři osoby, které mají tři odlišné verze operačního sytému (např. Windows XP, 
Windows 7 a Windows 8) a další dvě osoby s odlišnými variantami kancelářských 
aplikací (např. Microsoft  Offi  ce 2000 a 2010), bude efektivní realizace vzdělávacího 
procesu takřka nemožná. Časový rámec kurzů totiž neumožňuje vysvětlit účastní-
kům všechny odlišnosti a rozdílné postupy v rámci jednotlivých systémových konfi -
gurací. Samozřejmě je výuka s ohledem na vlastní pracovní prostředí pro posluchače 
velmi přínosná, protože opakování některých úkolů je v tomto případě mnohem 
snazší. Nicméně z hlediska skupinové výuky v reáliích U3V je to významná překážka 
při realizaci stanovených cílů vzdělávacího procesu.

Důležitou didaktickou pomůckou jsou nepochybně vzdělávací a podpůrné po-
čítačové programy. Proto také můžeme tvrdit, že vhodně dovybavená nová média 
mohou být zároveň předmětem i prostředkem výuky (viz Kron, Sofos, 2008, s. 134–
142). Nejproblematičtější oblastí praktického používání aplikací je dvojité kliknutí 
myši a její intencionální ovládání dle přání uživatele. Proto také na úvodních seze-
ních senioři pouze posouvají kurzor na pracovní ploše. Dalším prvkem je spouště-
ní/zavírání programů a přemísťování ikonek na ploše. První kontakty s počítačem 
může dále usnadňovat tvorba jednoduchých obrázků v editoru Paint. K procvičo-
vání používání počítačové myši lze také využít speciální aplikace, které vtipným 
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a nenáročným způsobem učí jak následovat prvky různého typu, jež se objevují 
na monitoru. Níže uvedený obrázek je náhledem příkladové obrazovky aplikace, 
usnadňující naučení se samostatné obsluze myši. V případě používání podobných 
programů během výuky je nezbytně nutné, aby školitel názorně předvedl jejich fun-
gování, protože senioři jinak nebudou schopní efektivně využívat tuto pomůcku.23

Výše uvedené IT řešení patří ke skupině prostředků souhrnně nazývané jako 
„technologie vzdělávání“. Jejich použití značně usnadňuje realizaci stanovených 
cílů výuky (Eger, 2005, s. 10). Další, v praxi často používané didaktické pomůcky 
jsou: e-learningové portály, tablety, mobilní telefony, reprosoustavy a mikrofony 
při práci s internetovými komunikátory, webkamery, scannery, tiskárny. Tato za-
řízení nejen rozšiřují nabídku moderních digitálních technologií, ale zároveň vý-
znamně zvyšují atraktivitu samotného edukačního procesu.

Podpůrné vzdělávací aktivity lze uskutečňovat mnoha způsoby. Jedním z tra-
dičních a univerzálních didaktických prostředků je učebnice. Tuto pomůcku je 
možné efektivně využívat jak v organizovaných kurzech, tak i při individuální vý-
uce. Podle samotných studentů v seniorském věku by měla vhodná učebnice v ob-
lasti výuky IT technologií zohledňovat následující charakteristiky: jednoduchý, 
srozumitelný jazyk (52%); větší množství doprovodných obrázků (28%); struktura 

23 Z myszką za pan brat! = Skamaraďte se s myší!, Wjedź myszką na obraz i kliknij = Najeď myší 
na obrázek a klikni, Do pierwszej strony = První stránka, Wstecz = Zpět, Dalej = Další stránka

Zdroj: (projekt Z myszką za pan brat, Skamaraďte se s myší, 2012).

Obr. 19. Aplikace „Z myszką za pan brat“ (Skamaraďte se s myší)23.
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„krok za krokem“ (20%); doplnění obrázků textovým popisem (16%); přehlednost 
(12%); četné příklady z uživatelské praxe (12%); minimalizace teoretických kapi-
tol (4%); větší písmena (4%); systematický výklad (4%); úkoly k samostatnému 
řešení (2%). Obsahová stránka učebnice by měla zahrnovat následující tematické 
okruhy: služby na Internetu (28%); editace fi lmů a fotografi í (20%); obsluha tex-
tového editoru (14%); aplikace pro výuku cizích jazyků (12%); základy fungování 
operačního sytému (10%); internetové komunikátory (10%); programy orientova-
né na seniory (8%); tabulkový procesor (6%); základní názvosloví z oblasti infor-
matiky (6%); používání datových médií (6%); používání elektronické pošty (4%); 
tvorba multimediálních prezentací (2%); archivace dat (2%) a bezpečnost v síti 
(2%) (Tomczyk, 2012c, s. 179).

Široké spektrum jednotlivých témat vyžaduje od autorů účelné strukturování 
učební látky po stránce formální. Vhodně navržená učebnice je neocenitelným 
zdrojem vědomostí a je používaná jako základní (sebevzdělávání) nebo podpůr-
ný (organizované formy výuky) didaktický prostředek využívaný v oblasti nových 
médií (Tomczyk, 2012c, s. 179). Na trhu jsou již dostupné mnohé učebnice výpo-
četní techniky určené právě seniorům, nicméně reprezentanti cílové skupiny ote-
vřeně přiznávají, že tyto publikace ve většině případů nenaplňují jejich očekávání 
(Jurczyk-Romanowska, 2012, s. 86), tedy nerespektují výše zmíněné předpoklady.

Doporučuje se připravit další učební materiály pro seniory. Tištěná skripta mo-
hou být kvalitním doplněním poznatků obsažených v poznámkách, učebnicích a ča-
sopisech, které používají starší studenti. Písemná příprava obsahu hodiny, doplně-
ná o obrázkové návody, jak provést danou operaci (nejčastěji pomocí funkcí Print 
Screen) pozitivně ovlivňuje vzdělávací proces (Golonka, 2012, s. 108). Vhodnější se 
zdá průběžné předávání materiálů během každé vyučovací hodiny (Jurczyk-Roma-
nowska, 2012, s. 86), protože učitelé pak mají jistotu, že je budou mít posluchači u 
sebe. Navíc systematické předávání skript vzbuzuje u posluchačů pocit, že se vzděla-
vatelé plně angažují v realizaci jednotlivých studijních soustředění.

3.8  Časové rozvržení vyučovacích hodin

Samostatnou kapitolu v procesu vzdělávání seniorů na U3V tvoří časové roz-
vržení jednotlivých vyučovacích hodin. Nepřizpůsobení tempa výuky věku stu-
dentů je jednou z nejzávažnějších chyb v rozsahu podrobné metodiky vzdělávání, 
a to na všech úrovních. Tempo výuky v dřívějších etapách školské výuky zpravidla 
zohledňuje možnosti průměrných žáků. Následkem tohoto rozhodnutí je automa-
tický vznik dvou nespokojených skupin: pro některé je tempo práce příliš pomalé, 
pro jiné – příliš rychlé (Kupisiewicz, 1996, s. 196). V případě výuky ICT tech-
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nologií nelze jednoznačně určit model průměrného studenta, protože tato oblast 
vyžaduje provádění většího počtu činností souběžně.

Obecně vzato je tempo čtení, psaní, mluvení či reagování na zrakové podněty u 
seniorů oproti mládeži ve školním věku pomalejší. Prodloužení doby mezi zachyce-
ním podnětu smyslovými senzory a konkrétní reakcí determinuje stanovení delších 
časových intervalů na realizaci jednotlivých úkolů. Tempo práce se staršími studen-
ty by rozhodně mělo být pomalejší. Časový rozvrh je třeba naplánovat v souladu se 
specifi ky vzdělávacího procesu v prostředí U3V (Skibińska, 2008, s. 109).

Přizpůsobení tempa výuky je stejně důležité jako vstupní odhad percepčních 
schopností posluchačů. Situace, kdy biopsychosociální kapacity a dovednosti či 
znalosti jednotlivých členů skupiny budou na stejné úrovni, je nepříliš pravdě-
podobná. Právě tato vnitřní pluralita znemožňuje univerzální pracovní tempo. 
V případě, že rozdělíme seniory do menších skupin, bude vnitřní heterogenita 
sice minimalizována, nicméně vyvstane otázka, jakým způsobem lze přizpůsobit 
časové rozvržení jednotlivých tematických okruhů. Následkem tohoto rozporu 
je otázka skutečné podstaty obsahové stránky výuky. Co bude vhodnější: omezit 
množství předávaných informací a soustředit se na vícenásobné procvičování dle 
příkazů, nebo naopak – zprostředkovávat maximální množství údajů za předpo-
kladu, že část posluchačů některá témata jednoduše nepochopí? V případě kurzů 
na základní úrovni, se spíše přikláníme k první strategii, která lépe umožňuje se-
známit účastníky se základy obsluhy počítače a využíváním jednotlivých aplikací 
operačního systému (Krysiński, 2012, s. 120–121). 

Tento přístup se ale poněkud komplikuje v případě kurzů na vyšších úrovních 
pokročilosti, např. obsluhy grafi ckých programů či tabulkového procesoru. V tomto 
případě účastníci směřují k realizování předem stanoveného učiva v pevně stano-
veném časovém rámci. Bohužel někteří školitelé automaticky chybně předpokládají, 
že většina studentů nebude tyto znalosti využívat v praxi, případně že se z různých 
důvodů nebudou schopni naučit část realizovaného materiálu (Krysiński, 2012, s. 
121). V případě, kdy je vnitřní pluralita skupiny příliš velká a učitel není schopen 
efektivně realizovat cíle vzdělávání, je nejlepším řešením rozdělení účastníků na 
menší skupiny, případně zavedení nějaké formy doučování.

Plánování časového rozvrhu přednášek souvisí s logickým uspořádáním jednot-
livých častí výuky, tj.: úvod a krátká uvítací řeč, zopakování si znalostí z předchozí 
hodiny, doplnění a prohloubení již probíraných otázek, zavedení nového tématu 
a jeho propojení s dříve naučenými obsahy, provádění úkolů, individuální práce, 
řešení konkrétních problémů posluchačů, zodpovídání dotazů studentů, přestávka 
(Golonka, 2012, s. 105). Tyto dílčí činnosti vyžadují vhodné časové rozvržení v sou-
ladu se specifi ckými potřebami, možnostmi a limity dané skupiny.
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Nepochopení a opomíjení problematiky vhodného časového rozvržení didak-
tických činností učitelem může vést k rychlejší únavě seniorů, a to vlivem příliš 
vysoké intenzity a přemíry smyslových podnětů (Wenta, 1999, s. 136). Následkem 
nevhodně stanoveného tempa přednášek a jednotlivých úkolů bude nejen nedo-
sažení stanovených cílů, ale i upevnění přesvědčení, že obsluha nových médií je 
příliš komplikovaná.

Důležitým aspektem, obzvlášť v případě přednášek delších než 90 minut, je ur-
čení doby odpočinku (pauzy). Pro studenty, kteří chtějí prohloubit své dovednosti 
či vyřešit atypické technické problémy, je vhodné zavedení konzultačních hodin, 
a to buď před nebo po skončení řádné výuky.

Případné omezení počtu jednotlivých úkolů či obsahové stránky výuky, by ne-
mělo ovlivňovat realizaci stanovených cílů. V takových případech můžeme doporučit 
dvě varianty řešení: zvýšení počtu vyučovacích hodin nebo zavedení individuálních 
konzultací, které umožní seniorům vyřešení problematických otázek s pomocí vzdě-
lavatele (Jurczyk-Romanowska, 2012, s. 87). Otázky související s tempem výuky mají 
stejnou váhu jako jiné prvky didaktického procesu, proto by jim měla být v průběhu 
přípravy odborníků na vzdělávání seniorů věnována patřičná pozornost.

3.9  Uspořádání počítačové učebny

Základním, fyzickým prvkem prezenční formy vzdělávání v oblasti nových 
médií je vhodně vybavená a uspořádaná počítačová učebna. Pedagog, zodpověd-
ný za vedení dané hodiny, nemá mnohdy žádnou možnost modifi kovat vzhled 
místnosti, v níž bude realizovat přednášku. Nicméně vždy může alespoň sdělit své 
připomínky správci budovy, případně se podílet na vytvoření vlastních prostor 
určených k realizaci této výuky.

Místnost, ve které budou prováděné kurzy, by měla být snadno dostupná a viditel-
ně označená (většinová preference je přízemí). Rozměry učebny by měly umožňovat 
instruktorovi svobodný přístup ke každému studentovi. Speciální pozornost je třeba 
věnovat osvětlení pracovních stolů a tabule, tak aby obrazovky byly dobře viditelné 
a nezastíněné. Klávesnice a myši je vhodné umístit na velkoplošných pracovních des-
kách, na nichž si posluchač může pohodlně opřít předloktí, otevřít učebnici či po-
známkový blok. Dalším důležitým faktorem je umístění centrální systémové jednotky 
takovým způsobem, aby byly USB porty či součásti optické mechaniky snadno do-
stupné. Velmi přínosné je použití speciálních kancelářských židlí, umožňujících na-
stavení výšky či úhlu sklonu opěradla. Kabely musí být vedeny tak, aby se zabránilo 
náhodnému zakopnutí a jejich vytržení. Monitory musí mít velké obrazovky a vysoké 
rozlišení, s optimálním nastavením kontrastu a jasu. Celá učebna by měla být vyba-



166

vená stejnými klávesnicemi a myšmi, bez fakultativních tlačítek (frekventovaných u 
hráčů PC her). Programové vybavení počítačů musí zahrnovat stabilní verze nejčastě-
ji používaných programů, s minimálním rizikem technických problémů během jejich 
používání. Výuku (zejména na základní úrovni) dále usnadní vhodné nakonfi gurová-
ní jednotlivých aplikací na každém stanovišti. Podstatnou součástí výbavy je i stan-
dardní školní tabule a dataprojektor, na nichž může vzdělavatel předvádět jednotlivé 
činnosti. Jelikož by pracovní prostředí mělo být studentům příjemné, je třeba rovněž 
zohlednit estetická hlediska (Kaszkur-Niechwiej, 2005, s. 17–20).

Povědomí účastníků, školitelů a správců budov týkající se toho, jak by měly být 
počítačové učebny pro seniory správně navržené, je stejně důležité jako technické 
vybavení místnosti (Andrzejewska, 2008, s. 64). Je třeba klást důraz na otázky 
bezpečnosti práce, tak aby v době, strávené u počítače za účelem výuky, práce 
či zábavy, byla minimalizována potencionální rizika. Abychom omezili škodlivý 
vliv počítače na zdraví, musíme se mimo jiné u studentů soustředit na vytvoření 
žádoucích návyků, týkajících se např. osvětlení či ergonomie. Na kurzech U3V je 
třeba navíc neustále připomínat seniorům, že i oni mohou tyto pozitivní návyky 
pěstovat u svých dětí, vnoučat či známých.

Centrální jednotka počítače by měla být umístěná vedle pracovního stolu. Je 
třeba, aby deska stolu, vybaveného zásuvkou umožňující položení klávesnice pod 
úrovní obrazovky, byla natolik velká, aby senior mohl svobodně pohybovat myší 
či si opřít zápěstí. Monitor by se měl nacházet ve výši očí. Pracoviště musí být 
stabilní, aby vlivem prudkého pohybu či opření se o desku stolu nedošlo k pádu 
a poškození zařízení. Židle by měly umožňovat regulaci výšky a měly by být vyba-
veny bočními opěradly (Andrzejewska, 2008, s. 65–67).

Dalším důležitým prvkem každé počítačové učebny je ventilace. Učitel by měl 
tedy před každou hodinou vyvětrat a připravit místnost na výuku (Golonka, 2012, 
s. 102). Počítačové učebny jsou specifi cké tím, že se v nich nachází řada zařízení, které 
při práci vyzařují teplo a v nevelkém množství i zdraví škodlivé plyny. Z tohoto důvo-
du se doporučuje zajistit, aby se teplota v pracovní místnosti pohybovala v rozmezí 20 
až 26°C, vlhkost vzduchu by neměla klesnout pod 40 % (Andrzejewska, 2008, s. 71).

Uspořádání počítačů, případně i dalších součástí vybavení učebny, hraje 
podstatnou úlohu v organizovaných formách edukačních procesů, a to zejména 
v případech, kdy cílovou skupinu tvoří osoby se zvláštními vzdělávacími potře-
bami. Instituce, jež pořádají vzdělávací aktivity pro seniory, mají kvůli fi nančním 
a prostorovým omezením jen zřídkakdy možnost přizpůsobit didaktické zázemí 
potřebám starších studentů. Přesto je ale nutností vhodné rozmístění jednotlivých 
počítačů, učitelského pracoviště a dataprojektoru, což zajistí jak žádoucí stupeň 
interakcí mezi studenty a vyučujícím, tak i přístup k podpůrným didaktickým 
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prostředkům. Níže uvedená schémata znázorňují tři prostorové varianty rozmís-
tění počítačů v učebnách, spolu s krátkou charakteristikou, s ohledem na efektivi-
tu procesu výuky (Tomczyk, 2012c, s. 147).

Obdélníkové uspořádání místnosti umožňuje vyučujícímu svobodný přístup 
k jednotlivým počítačovým stanovištím, což je obzvlášť důležité v případě realizo-
vání úkolů, jež vyžadují individuální konzultace, případně při práci se skupinou 
s vnitřně diferencovaným tempem výuky. Dodržení vhodného umístění jednotli-
vých počítačů vzhledem k poloze dataprojektoru umožňuje zobrazování provádě-
ných činností (Tomczyk, 2012c, s. 147).

Řadové uspořádání poněkud ztěžuje udržování kontaktu se všemi studenty, 
nicméně umožňuje umístění většího počtu zařízení v omezeném prostoru. Mož-
nosti spolupráce (např. „nápověda“ jiných spolužáků v průběhu hodiny) jsou 
omezené a interakce probíhají prakticky jen mezi sousedními pracovišti. Tento 
typ uspořádání je nejvhodnější pro skupiny na vyšším stupni pokročilosti. Zde 
jsou maximálně využívané kapacity dataprojektoru (Tomczyk, 2012c, s.147).

Řadové uspořádání je svého druhu mezistupněm, spojujícím výhody před-
chozích variant rozmístění počítačů. Učitel se může volně procházet po místnosti 
a má přístup ke všem počítačům a může tak osobně řešit problémy, které se objeví 
v průběhu výuky. Studenti mají pak možnost plně využívat obrazy snímané data-
projektorem (Tomczyk, 2012c, s. 148).

Závěrem můžeme říct, že prostředí výuky v počítačové učebně by mělo být 
uspořádáno především tak, aby byla umožněna bezpečná realizace stanovených cílů 
vzdělávání (Juszczyk, 2008b, s. 169). Před zahájením cyklu přednášek na U3V je 
proto třeba provést podrobnou analýzu rozmístění jednotlivých počítačů, ventilace, 
osvětlení, vstupních a výstupních zařízení, případně dalších pomůcek či podpůrných 

Zdroj: vlastní zpracování.

Obr. 20. Obdélníkové uspořádání učebny.
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Obr. 21. Řadové uspořádání učebny.

Zdroj: vlastní zpracování.

Obr. 22. Sloupcové uspořádání učebny.

Zdroj: vlastní zpracování.

prvků. Tyto otázky jsou klíčové nejen z hlediska zázemí vzdělávací instituce, ale i sa-
motného procesu učení se seniorů či možných aktivit organizovaných učitelem.

3.10  Výběr členů skupiny

Samotná příprava kurzu pro seniory, jehož hlavním cílem je zvýšení úrovně 
ICT dovedností, by se neměla omezovat výhradně na členění počítačové učebny, 
vypracování programu výuky a zajištění osoby, která bude vést jednotlivé hodiny 
(Krysiński, 2011, s. 117). Většina institucí, pořádajících školení pro občany po-
stižené digitálním vyloučením, se ale soustředí výhradně na tyto tři kroky, při-
čemž případné jiné problémy řeší většinou průběžnou modifi kací didaktického 
procesu. Existuje ale mnoho otázek, souvisejících s organizací a realizací kurzů 
určených digitálním imigrantům, které ani dnes nebyly prozkoumané do hloubky. 
Velká část organizací považuje za úspěch v této oblasti nábor dostatečného počtu 
účastníků a jako hlavní kritérium efektivity udává počet absolventů kurzů. Jen 
málokdy je po meritorní stránce ověřovaná přidaná hodnota vzdělávání, spojená 
s relativním přírůstkem znalostí, které digitální imigranti získali v průběhu for-
mální a neformální výuky. Nyní se tedy budeme věnovat několika dilematům, jež 
úzce souvisí se zajištěním odpovídající kvality výuky v oblasti nových médií.

Ještě než přistoupíme ke vzdělávacímu procesu, měli bychom zjistit úroveň 
kompetencí studentů. Jinak je realizace stanovených cílů takřka nemožná. Tato 
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etapa je bohužel mnohdy opomíjená nebo prováděná chybným způsobem. Ově-
řování znalostí je totiž omezeno pouze na údaje od samotných účastníků, kteří 
jsou ne vždy schopní určit skutečný stupeň vlastních dovedností (Krysiński, 2011, 
s. 117). Jsou zde patrné dva trendy:
• senioři přeceňují svoji úroveň pokročilosti, protože ovládají základní činnosti, 

jako jsou zapínání počítače či používání webového prohlížeče, přičemž opo-
míjejí další podstatné funkce, např. práci v operačním systému;

• posluchači podhodnocují své dovednosti, protože se obávají kurzů pro pokro-
čilé, případně jsou si vědomí jistých nedostatků a výuku považují za prostředek 
vedoucí k systematickému uspořádání vědomostí pod dohledem odborníka.

Uvědomění si těchto rozdílů je nesmírně důležité, protože v reáliích většiny 
U3V není správnému přiřazování účastníků k jednotlivým skupinám dle úrov-
ně jejich znalostní věnován dostatek pozornosti. Tento stav pramení především 
z formálně-organizačních překážek (příliš nízký počet posluchačů ve skupinách, 
nemožnost vytvořit potřebné množství skupin) (Krysiński, 2011, s. 117), což sou-
visí s absencí strategické koncepce v oblasti kvality vzdělávacího procesu.

Složení skupiny jen na základě prohlášení jednotlivých členů může být ne-
správné rovněž z důvodů chybné identifi kace s jinými účastníky. Kupříkladu po-
tencionální posluchači mají tendenci hodnotit vlastní dovednosti srovnáváním 
s jinými osobami, dle podobného věku, sociálního (Krysiński, 2011, s. 117) a eko-
nomického statusu či dosaženého vzdělání.

D. Krysiński zdůrazňuje ve své práci, zaměřené na metodické aspekty vzdělávání 
seniorů v oblasti nových médií, nezbytnost výběru účastníků kurzů výhradně na 
základě úrovně jejich digitálních kompetencí. V rámci vzdělávacích aktivit na U3V 
je tento úkol realizován nikoliv pomocí specializovaných testů, ale na základě pro-
hlášení, jež odevzdávají studenti. Příklady z praxe dokazují, že tyto informace, zatí-
žené subjektivním vnímáním, nejsou vždy správné. V důsledku nevhodného výběru 
účastníků je uvnitř skupiny příliš velká heterogenita, čehož následkem je nemožnost 
stanovit optimální tempo práce. Alternativním řešením může být přeřazení někte-
rých posluchačů do jiných skupin po několika vyučovacích hodinách, případně za-
pojení kompetentnějších studentů do pomoci osobám s nižší úrovní znalostí. Jiným 
kritériem vnitřní diferenciace skupiny je věk účastníků. Na kurzech pro seniory se 
můžeme setkat s lidmi ve věku od 50 až do 80 a více let, což znamená, že percepč-
ní schopností jednotlivých posluchačů se velmi liší. Dalším rozlišujícím prvkem je 
motivace jako výslednice dynamiky vnitřních potřeb členů skupiny (touha po rozší-
ření obzorů) a vnějších motivačních faktorů: získání stejných kompetencí jako mají 
mladší generace, pracovní aktivita, lepší postavení na trhu práce, „nátlak” ze strany 
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společnosti. Didaktický proces dále ovlivňuje sociálně-ekonomický status seniorů. 
Kupříkladu osoby, jež po celý život musely v práci přihlížet k obsahům a zásadám 
procesu vyučování, interakcím ve skupinách, potřebám v oblasti vzdělávání apod., 
budou mít jiné postoje než osoby s odlišnou profesní dráhou, které si nevytvořily 
návyky kontinuálního institucionálního vzdělávání (srv. Krysiński, 2011, s. 117–
121). V učebních textech určených vzdělavatelům můžeme pak najít doporučení, 
že i přes jisté mezipohlavní rozdíly ve způsobech učení se, by mělo být složení skupi-
ny koedukační, protože to má pozitivní vliv na studijní atmosféru v průběhu kurzu 
(Golonka, 2012, s. 100).

Složení jednotlivých skupin ovlivňují také technické podmínky počítačové 
učebny (počet jednotek, které mají stejnou konfi guraci systému, uspořádání míst-
nosti, další vybavení, např. dataprojektor), stupeň pokročilosti účastníků (čím je 
vyšší, tím větší je počet zájemců o kurz). Optimální počet studentů ve skupině 
je dle samotných seniorů kolem 10 osob (více než 60 % dotazovaných) případně 
v rozmezí 5 až 10 (ca. 20 %) nebo 10 až 15 osob (ca. 20 %). Senioři zdůrazňují sku-
tečnost, že v menších skupinách má přednášející větší možnost přímého kontaktu 
se studenty, což pozitivně ovlivňuje kvalitu výuky (Tomczyk, 2012c, s. 177).

Existuje také koncepce, která doporučuje smíšené složení skupiny, přičemž oso-
by s větším souborem kompetencí plní roli podpůrného učitele a pomáhají „slab-
ším” studentům při samostatném provádění cvičných úkolů. Ze zkušeností ale vy-
plývá, že cílený výběr členů skupiny dle tohoto pravidla nezaručuje úspěch. Takové 
modely jsou jen stěží realizovatelné a kromě akceptace a angažovanosti vyžadují u 
obou stran i jisté povědomí o didaktických procesech (Krysiński, 2011, s. 117–118). 
Osoby, které již mají určité znalosti, mnohdy nechtějí platit za účast na kurzu proto, 
aby pomáhaly jiným. Naopak, chtějí rozšiřovat vlastní vědomosti a získávat nové 
poznatky. Proto také podobná řešení fungují spíše v případech, kdy se jedná o bez-
platné kurzy nebo v případech mezigeneračního sdílení zkušeností.

Teoretici zabývající se otázkami vzdělávání dospělých poukazují na skuteč-
nost, že pro profesionalizaci vzdělávacího procesu je nesmírně důležité, aby vzdě-
lavatel ještě před zahájením kurzu obdržel podrobné informace ohledně velikosti 
a struktury dané skupiny (věk, počet žen a mužů, dosažené vzdělání), faktorů mo-
tivujících jednotlivé seniory, jejich potřeb, stupně znalostí v oblasti ICT technolo-
gií, již absolvovaných kurzů, školení či profesní praxe v oblasti nových médií, for-
málních podmínek účasti na kurzu (Bednaříková, 2012b, s. 29). Výběr dospělých 
členů dané studijní skupiny by měl navíc zohledňovat řadu faktorů nezávislých 
na vzdělavateli, zahrnujících časový rámec (např. počet hodin týdně a v průbě-
hu celého kurzu), uspořádání učebny, obsahovou stránku výuky, dřívější potíže 
(Malach, 2002), počet správně fungujících počítačů, specifi ka nainstalovaných 
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programů (druh operačního systému, konkrétní verze aplikací na jednotlivých 
stanovištích). Někdy se stává, že U3V pronajímají počítačové učebny od institu-
cí, které nemají sjednocené programové vybavení. Realizování výuky v učebnách, 
kde jsou v některých počítačích nainstalované odlišné verze aplikací (např. Offi  ce 
2003 a Offi  ce 2010), je nesmírně obtížné, protože vyžaduje souběžné vysvětlování 
dvou grafi ckých uživatelských rozhrání. Proto je také získání těchto dat ještě před 
zahájením výuky pro vzdělavatele nezbytné.

Všechny lidské vlastnosti jsou v populaci rozložené dle tzv. normálního rozdě-
lení, jinak nazývaného Gaussovou křivkou. Pro tento model je typické, že nejmenší 
počet jednotlivců specifi kovaných na základě určitého kritéria (např. inteligenční 
koefi cient) se nachází na okrajích křivky (tedy osoby nejvíce a nejméně inteligent-
ní), kdežto většina lidi má průměrný koefi cient inteligence (Ledzińska, Czernia-
wska, 2011, s. 164). Podobné rozdělení je u seniorů patrné v oblasti výuky obslu-
hy nových médií. Vzdělavatel si musí být této skutečnosti vědomý a musí předem 
počítat s tím, že se ve skupině budou nacházet osoby s odlišnou znalostní úrovní 
a psychofyzickými možnostmi. Proto je zřejmé, že při realizaci kurzů na U3V by 
výuka měla směřovat spíše k individualizaci než k hromadnému vzdělávání.

3.11  Principy vzdělávání

Principy vzdělávání byly vypracované na základě mnohaletých analýz a hodno-
cení norem didaktických procesů. Jejich dodržování má učitelům umožnit realizo-
vání stanovených cílů (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, s. 129–130). 
Je to soubor norem, který by měl být respektován, aby byl vzdělávací proces účinný. 
Odborníci se neshodují v názoru na to, jaký je počet těchto pravidel. Někteří teore-
tici dokonce zastávají stanovisko, že principy vzdělávání nejsou nezbytné, pokud se 
je podaří nahradit didaktickými zákonitostmi zjištěnými v průběhu prováděných 
výzkumů (Kupisiewicz, 2010, s. 190–191). Na základě poznatků z andragogiky a jí 
příbuzných věd prezentujeme níže řadu principů, které usnadňují vzdělavatelům 
práci v počítačových oddílech U3V. Je to pokus autora o systematické uspořádání 
některých otázek, které již byly rozebírané v dřívějších subkapitolách.

Zásada názornosti je elementárním principem, z něhož vychází učitelé obsluhy 
nových médií. V tomto pravidle je obsažená výstraha před přílišným verbalismem 
a doporučení, aby proces seznamování s okolní realitou nebyl veden výhradně 
prostřednictvím monologů (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, s. 
130). Obrazné znázorňování obsahů vzdělávání je v případě elektronických médií 
nezbytné, protože není možné si osvojit jakoukoliv činnost související s obsluhou 
počítače, aniž by si ji student několikrát nezopakoval. S tímto principem souvisí 
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i problém efektivity v případě, kdy se senioři učí obsluze jiných verzí programů 
než těch, ke kterým mají každodenní přístup. Vyvstává zde otázka kompatibility 
programového vybavení v počítačové učebně a nutnosti procvičovat úkoly doma.

Princip dodržování vysoké kvality vzdělávání je spojen s profesionalizací 
vzdělávání dospělých. Starší osoby se ve vzdělávacím procesu angažují nejčastěji 
dobrovolně. Mají silnou vnitřní motivaci a očekávají úspěch. Dodržování tohoto 
pravidla napomáhá vnímání edukace v seniorském věku jako stejně hodnotné-
ho procesu, jako jsou formální vzdělávací aktivity (Skibińska, 2008, s. 112). Proto 
také vzdělávání v oblasti nových médií nemůže vykazovat prvky infantilizace. Za 
dodržení žádoucí kvality didaktického procesu jsou zodpovědní jeho organizátoři 
a zhotovitelé (po stránce meritorní a metodické).

Zásada uvědomělosti a aktivity seniorů spočívá v reálné, plnoprávné a cílené 
účasti na kurzech na U3V. Do tohoto principu se promítá nezbytnost přijetí ex-
terně stanovených cílů vzdělávání za vlastní. Následkem interiorizace cílů je pro-
hloubení motivace a převzetí zodpovědnosti za jejich realizaci (Czarkowski, 2009, 
s. 191–192). V oblasti nových médií je uvědomělá účast na edukačních procesech 
pro studenty poněkud snazší, protože jak vzdělavatelé, tak i samotní senioři si mají 
možnost ověřit realizaci jednotlivých operačních cílů. Tyto cíle je třeba představit 
na úvodní vyučovací hodině a opakovat je u příležitostí rekapitulace jednotlivých 
tematických okruhů.

Princip spojení teorie s životní praxí umožňuje využít zkušenosti získané star-
šími studenty jako důležitý zdroj informací a napomáhá seniorům uvědomit si 
jejich hodnotu (Skibińska, 2008, s. 112). Je to jedna z primárních zásad vzdělávání 
dospělých, která v oblasti nových médií poukazuje na užitečnost nových doved-
ností a znalostí díky jejich propojování s každodenní realitou. Životní zkušenosti 
dospělých jsou často bohatší než v případě mládeže ve školním věku, i když v ob-
lasti nových médií je tato situace opačná. Nelze opomenout, že tyto zkušenosti 
mohou být jak pozitivní, tak i negativní (Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzyp-
czak, 1996, s. 133). Úlohou vzdělavatele je tedy zdůrazňování kladných aspektů 
na příkladech jiných účastníků ve skupině a korigování negativních následků, mj. 
souvisejících se špatnými návyky v oblasti obsluhy počítače. Můžeme zde uvést 
příklad chybného ukončení práce s aplikacemi, jež vyžadují řádné odhlášení, jako 
jsou elektronická pošta či bankovní účet. Negativní zkušenosti s ICT technologie-
mi mohou být zároveň výchozím bodem pro další vyučovací hodiny, tedy zdrojem 
inspirace pro učitele při stanovení obsahů výuky.

Pravidlo efektivity vychází z předpokladu, že vzdělávání má, kromě úspěšné 
realizace cílů, vybízet potencionální uživatele nových médií k seznamování se ne-
jen s elementárními aplikacemi, ale i vést k prozkoumávání nových oblastí. Z hle-
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diska učitele je v základní fázi podstatné omezení příliš velkého množství nových 
komplikovaných řešení (Czarkowski, 2009, s. 196) ve prospěch inspirace k tvůr-
čímu, tedy neortodoxnímu přístupu k ICT technologiím. Kupříkladu v průběhu 
jednoho kurzu na U3V v Osvětimi senioři měli na prvním, úvodním setkání mož-
nost si prostřednictvím internetového komunikátoru promluvit se starostou měs-
ta. Tato skutečnost způsobila u posluchačů nejen překvapení, ale zároveň vzbudila 
dojem, že nová média skýtají mnoho možností. Starosta povyprávěl studentům 
o vlastních zkušenostech s obsluhou počítače, čehož následkem byla nejen vyšší 
míra uvědomělosti ale i větší motivace seniorů.

Princip soustavnosti (systematičnosti) je ve vzdělávání nesmírně důležitý, 
protože didaktický proces sestává z řady úzce propojených, po sobě jdoucích čin-
ností. Čím méně přestávek a rušivých prvků se v průběhu výuky objeví, tím lepší 
jsou výsledky při realizaci stanovených cílů (Kupisiewicz, 1996, s. 123). Tato zása-
da se projevuje především systematickou účastí seniorů na vyučovacích hodinách, 
protože jednotlivé tematické okruhy spolu vzájemně souvisí. Pokud se student da-
nému tématu nenaučí, bude mít potíže s pochopením dalších obsahů. Například 
v případě, že senioři promeškají hodinu věnovanou založení e-mailového účtu, 
nebudou mít přihlašovací jméno ani heslo a tudíž se nebudou moct přihlásit do 
schránky, což v pozdější etapě znemožní získání vědomostí v oblasti elektronické 
korespondence.

Princip jednoty výchovy a vzdělávání spočívá v realizování edukačních aktivit 
v duchu humanizmu, čehož projevem je mimo jiné příprava učících se seniorů 
na koexistenci spolu s jinými věkovými skupinami. Toto pravidlo získává zvláštní 
význam v kontextu zakomponování etických otázek do programu výuky (Suchy, 
2010, s. 72). Může se zde jednat o problematiku ochrany intelektuálního vlastnic-
tví, způsoby mezilidské komunikace v síti či pochopení fungování jiných věko-
vých skupin ve virtuálním prostoru.

Zásada strukturace obsahů předpokládá u dospělých studentů cílené tvarování 
integrovaného souboru vědomostí. Obsahové struktury je třeba navrhnout tak, 
aby umožňovaly doplňování vědomostí cestou sebevzdělávání. Tento princip je 
uplatňován zejména v institucích celoživotního vzdělávání, kde je počet vyučova-
cích hodin mnohem nižší než v tradičních školách (Suchy, 2010, s. 74). Příkladem 
aplikace tohoto pravidla v praxi může být řešení úkolů zadaných školitelem bě-
hem výuky na U3V v domácím prostředí (např. stahování fotografi í z www strán-
ky vedoucího kurzu, zpracování těchto materiálů pomocí grafi ckého programu 
a jejich odeslání na zadanou e-mailovou adresu).

Princip trvalosti souvisí se zapamatováváním a reprodukováním znalostí a zá-
visí jak na individuálních charakteristikách studenta, tak i na podstatě učební látky. 
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Vztah k obsahům vzdělávání může být ovlivněn nejrůznějšími faktory, např. zájmem 
o dané téma, jeho užitečností či vlastnostmi učícího se seniora (Kupisiewicz, 1996, s. 
125). Z prováděné analýzy percepčních a paměťových schopností vyplývá, že prin-
cip trvalosti je třeba realizovat prostřednictvím navrhování takových didaktických 
situací, které vynutí permanentní navazování na již dříve získané znalosti. Zohled-
níme-li specifi ka obsluhy nových médií je tento postup logický, protože nemůžeme 
přejít na vyšší úroveň pokročilosti, aniž bychom ovládali základní prvky operačního 
systému či jednotlivé aplikace jako je webový prohlížeč nebo textový editor.

Princip elasticity ve vzdělávání předpokládá průběžné přizpůsobování ob-
sahů vzdělávání očekáváním účastníků edukačního procesu. Flexibilita se může 
také projevovat ve volbě vyučovacích metod (Suchy, 2010, s. 77). Volba obsahu je 
relativně jednoduchá, protože vychází z průzkumů vzdělávacích potřeb seniorů 
v oblasti nových médií pomocí rozhovorů nebo dotazování cílové skupiny. Flexi-
bilní přístup k metodám výuky ve velké míře závisí na profi lu dané skupiny a na 
osobních zkušenostech vyučujícího.

Dalším důležitým principem je tzv. zásada inovativnosti, jejímž projevem 
je zapojování nejmodernějších IT řešení do didaktického procesu a zohlednění 
poznatků z oboru geragogiky. Toto pravidlo je snadno realizovatelné v případě, 
kdy učitel na U3V sleduje nejen nejnovější trendy v oblasti vzdělávání dospělých 
a nových médií, ale i příklady dobré praxe v edukaci seniorů.

Zásada estetizace se projevuje především snahou vytvořit přátelské pracovní 
prostředí. Počítačová učebna by měla být vizuálně atraktivní a umožňovat snadný 
přístup k jednotlivým stanovištím. Tento princip se vztahuje i na takové detaily 
jako je oblečení školitele či jeho jazykový projev. Všechny tyto prvky navozují 
příjemnou atmosféru (Matlakiewicz, Solarczyk-Szewc, 2009, s. 113) a přátelské 
pracovní prostředí.

Princip přiměřenosti a respektování percepčních schopností posluchačů (Su-
chy, 2010, s. 77) souvisí s osobnostními charakteristikami starších studentů, tj. 
s věkem, preferovaným modelem vzdělávání, zdravotním stavem, rodinnou a so-
ciální situací, místem bydliště, dobou konání přednášek. Součástí tohoto pravidla 
je i nutnost zohlednit fyzický stav seniorů a zajistit vhodné podmínky vzdělávací-
ho procesu (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), mj. vhodně rozvrhnout dobu 
práce s počítačem tak, aby nebyla příliš dlouhá a zbytečně nezatěžovala organis-
mus (Skibińska, 2008, s. 113).

Propojování tematických okruhů výuky (Suchy, 2010, s. 77) je důsledkem 
přizpůsobení obsahové stránky potřebám seniorů, případně navazování na jiné 
vzdělávací aktivity. Kupříkladu v situaci, kdy se senioři na U3V účastní kurzů ci-
zích jazyků, je třeba v průběhu vyučovacích hodin poukázat na právě takové mož-
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nosti využití počítače a Internetu, které usnadní překlady, stahování cizojazyčných 
textů či přístup k placeným a bezplatným e-larningovým portálům.

Princip osobní zodpovědnosti (srv. Gulanowski, 2012, s. 118) by měl účastní-
kům pomoci uvědomit si skutečnost, že nesou zodpovědnost za jednotlivé činnos-
ti realizované ve virtuální realitě. Týká se to jak používání výpočetní techniky, tak 
i zanechávání stop po jednotlivých aktivitách v síti (např. komentáře k článkům 
na zpravodajských portálech či diskusních fórech). Toto pravidlo je obzvlášť důle-
žité při prvních kontaktech s novými médii. Senioři si po nesprávném provedení 
úkolu mnohdy neuvědomují, že museli např. sami zavřít nějaké dialogové okno, 
protože systém reaguje pouze na jejich příkazy.

Zásada osobní zodpovědnosti souvisí i s principem chybovosti. Musíme při-
jmout, že didaktické situace tvoří vzájemně propojené úkony studenta, učitele 
a výpočetní techniky. Vlivem těchto interakcí může dojít k různým náhodným 
následkům, které jsou ne vždy z perspektivy realizace cílů vzdělávání žádoucí 
(Matlakiewicz, Solarczyk-Szewc, 2009, s. 114). Zohledníme-li tzv. lidský faktor 
a relativně vysokou míru obtížnosti obsluhy počítače, musíme počítat s nejrůz-
nějšími problémy, a to jak na straně vzdělavatele, tak i na straně studentů. Je třeba 
minimalizovat množství objevujících se chyb, nicméně s ohledem na složitost ob-
sluhy nových médií je třeba seniorům ponechat jistý prostor, jenž bude umožňo-
vat studentům udělat chyby a učiteli předvést způsoby jejich korekce.

Princip chybovosti je nepřímo spojen i se zásadou používání humoristických 
prvků vzdělavatelem, která je v odborných publikacích většinou přehlížená. Jem-
ný smysl pro humor umožňuje inteligentním a vtipným způsobem zmírnit ná-
sledky vyskytujících se chyb či poruchy zařízení. Je to podpůrný prostředek na-
pomáhající realizaci cílů vzdělávání (Matlakiewicz, Solarczyk-Szewc, 2009, s. 45), 
který zároveň dokazuje zachování zdravého odstupu vůči školskému systému, kte-
rý neslouží jen a pouze k získávání znalostí, což ostatně potvrzuje i analýza potřeb 
seniorů, kteří se rozhodnou pro výuku na U3V.

Výše zmíněné zásady vzdělávání seniorů v oblasti IT technologií (srv. Smyrno-
va-Trybulska, 2012, s. 127–128) je třeba doplnit o princip refl exivity, jež spočívá 
v tvarování schopností sebehodnocení dosaženého pokroku samotnými studen-
ty. Pro tyto účely lze použít různé testovací modely vypracované vzdělavatelem, 
případně sáhnout po již připravených nástrojích ověřování znalostí, např. testech 
ECDL (E-Citizen). 

Nesmírně zajímavý princip v oblasti obsluhy nových médií je tzv. „učení se 
v sítích” (srv. Smyrnova-Trybulska, 2012, s. 127), související s přímou spoluprací 
mezi studenty. Tato zásada zohledňuje andragogický model sdílení kompetencí, 
který zohledňuje nejen direktivní komunikaci „seshora dolů”, ale zároveň před-
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pokládá vzájemnou výměnu zkušeností a způsobů řešení jednotlivých problémů 
uvnitř dané skupiny.

Výše popsané principy vzdělávání netvoří uzavřený, ucelený systém. Je to jen 
jistá nabídka, kterou lze doplňovat a korigovat tak, aby bylo možné plánovat a rea-
lizovat didaktické procesy v souladu s možnostmi a potřebami seniorů (Skibińska, 
2008, s. 113). Jednotlivá pravidla navržená autorem jsou výsledkem transpono-
vání andragogických poznatků a východisek do oblasti nových médií. I další po-
kračování v teoretických úvahách na toto téma se jeví jako nesmírně přínosné, 
protože takto stanovené didaktické zásady budou jistě znamenat neocenitelnou 
podporu pro praxi odborníků na vzdělávání seniorů.

3.12  Výzvy a problémy ve vzdělávání seniorů v oblasti informačních 
 technologií

3.12.1 Stres
Ve stavu stresu spouští lidský organismus obranné mechanismy a vyvolává fyzi-

ologické reakce, jež umožňují aktivaci rezerv určených pro útěk nebo boj. Některé 
vnější podněty mohou být chybně identifi kované jako stav ohrožení, což způsobuje 
úlek, případně další negativní emoce, které mohou ztěžovat proces učení se. Stresové 
reakce mají řadu negativních následků, mj. zpomalení či jiné abnormality v oblasti 
mozkové činnosti, což se může projevovat poruchami řeči a paměťových schopností. 
Nicméně výzkumy potvrzují, že mírná hladina stresu způsobuje uvolňování někte-
rých neurohormonů, jež mohou usnadňovat kognitivní procesy. Naopak příliš dlou-
hý nebo dlouho přetrvávající stres brzdí činnost neurotransmiterů a negativně ovliv-
ňuje schopnost učení se novým věcem. Následkem silného stresu je i zvýšení hladiny 
kortizolu v krvi, což vede k poškození neuronů, mimo jiné v oblasti hipokampu. Tato 
oblast hraje mimořádně důležitou roli při procesu uchovávání informací a jejich pře-
nášení mezi různými druhy paměti. Poškození hipokampu má za následek poruchy 
vstřebávání glukózy, jež je základním zdrojem energie pro lidský mozek. V důsledku 
tohoto jevu jsou mozkové buňky podvyživené, a tudíž nejsou schopné správně fun-
govat. Negativní emoce mohou sice krátkodobě aktivovat zapamatovávání nových 
údajů, mobilizovat k vyšším výkonům a zvýšit stupeň pozornosti, ale silný, dlouho-
dobý stres znemožňuje efektivní realizaci didaktických procesů (Kowalewska, 2010, 
s. 184). Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby vyučovací aktivity vzbuzovaly po-
zitivní emoce, čemuž napomáhá například přátelské pracovní prostředí. Toto tvrzení 
není nikterak překvapivé, nicméně musíme zdůraznit, že jeho vhodné implemen-
tování do didaktického procesu umožňuje redukovat obavy seniorů, což způsobuje 
pokles hladiny stresu a nepřímo i větší efektivitu výuky.
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Výsledky výzkumů zaměřených na zhoršení kognitivních funkcí, zejména 
krátkodobé paměti, vlivem stresu jednoznačně dokazují, že lidé s vyšší hladinou 
stresových hormonů dosahují horších studijních výsledků. Někteří teoretici vy-
světlují tento fenomén tím, že jednotlivci se ve stresu musí současně vypořádat se 
stresory a věnovat pozornost intelektuálně náročným úkolům. Nezávisle na tom, 
zda je redukce stresorů úspěšná či nikoliv, tato aktivita zabírá část kapacity pozor-
nosti, čehož důsledkem může být zhoršení výsledků při aktivitách, jež vyžadují 
velkou míru soustředění (Sliwinski, Smyth, Stawski, Wasylyshyn, 2006, s. 108)

Dosahování maximální efektivity při realizaci jednotlivých úkonů úzce sou-
visí s procesem evaluace. V situacích, kdy jsou studenti předmětem hodnocení, 
dosahují mnohdy horších výsledků, než v případě, kdy jejich znalosti nejsou ve-
rifi kované. Strach ze zkoušek je u seniorů učících se obsluze počítače poměrně 
frekventovaný. Může pramenit z přílišné míry soustředění zaměřeného na vlastní 
osobu, které často znemožňuje správné provedení úkolu – situacím tohoto druhu 
jsou vystavené zejména neurotické osobnosti (Franken, 2006, s. 185–186). Dal-
ším zdrojem je vědomí jistých defi citů či dřívější negativní zkušenosti ve sféře 
institucionalizovaného vzdělávání. Starší osoby, jež se rozhodly pro organizova-
nou formu výuky obsluhy počítače, získaly zpravidla první zkušenosti v této ob-
lasti prostřednictvím členů rodiny, přátel či účasti na tematických kurzech (např. 
v klubech seniorů nebo knihovnách). Pokud byli senioři tehdy vystavení kritice ze 
strany blízkých osob, kteří zároveň plnili roli vzdělavatelů, mají většinou mnoho 
pochybností ohledně přihlášení do kurzů na U3V.

Strach starší generace z proniknutí do nové multimediální reality vyplývá 
zejména z obav, že si senioři nebudou schopni zapamatovat všechny informace 
nezbytné k obsluze moderních elektronických zařízení (Szpunar, 2013, s. 38). 
Tyto obavy znásobuje hypotetická možnost poškození drahého přístroje v přípa-
dě chybného provedení pokynů školitele. Další pochybnosti souvisí s konfrontací 
jednotlivce s ostatními účastníky počítačových kurzů na U3V a s porovnáváním 
dosažených výsledků. Podobné překážky netvoří zrovna příznivé podmínky pro 
institucionalizované formy vzdělávání seniorů. Je ale třeba zdůraznit, že rozhod-
nutí o účasti na podobných kurzech v mnoha případech potvrzuje aspoň částečné 
překonání výše popsaných obav.

Jedním z ověřených způsobů minimalizování stresu v počátečních etapách 
kurzu je seznámení účastníků s vyučujícím a s jinými spolužáky. Přijmeme-li, 
že senioři zatím neměli možnost pobývat v daném kolektivu, mělo by být prv-
ním krokem školitele přednesení krátké úvodní řeči, představení vlastní osoby 
a popsání dosavadních profesních zkušeností. Dále je třeba ponechat prostor po-
sluchačům tak, aby měli možnost říct o sobě pár slov. Nelze podceňovat efekt prv-
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ního dojmu, protože právě tyto první kontakty spoluvytvářejí představu týkající 
se potencionálních přínosů výuky. Úvodní setkání může navíc inspirovat členy 
skupiny ke sdílení vlastních zkušeností s obsluhou nových médií, potažmo i pro-
blémů a potřeb v této oblasti, které jsou mnohdy pro účastníky společné.

3.12.2 Motivace
Senioři, kteří se zajímají o vlastní rozvoj, jsou si vědomí toho, že schopnost pou-

žívat nová média jim umožňuje aktivní participaci v nejrůznějších sférách každoden-
ního života. Na tyto dovednosti můžeme nahlížet jako na touhu po seberealizaci a pl-
ném zapojení do dnešní sociálně-technické reality. Uživatelé internetu v pozdějším 
věku chtějí přes svá jistá omezení dosáhnout kulturně-osobnostního vývoje, přičemž 
zde moderní digitální technologie plní roli pomocného nástroje k získání samostat-
ného postavení v síťové společnosti (Wąsiński, Fabiś, 2008, s. 69). Tyto předpoklady 
nelze realizovat nezávisle na procesu výuky, jenž je úzce spjatý s otázkou motivace.

Učení se je nezávisle na věku spojeno s generováním trvalých změn ve způ-
sobech chování. Podle poznatků z kognitivní psychologie musíme ale na formy 
vzdělávacího procesu nahlížet nejen z behaviorálního hlediska, ale zohledňovat je 
i v kategorii myšlenkových postupů (Zimbardo, Johnson, McCann, 2010, s. 116, 
156). V případě jednoduché změny modelu chování se zpravidla jedná o nepříliš 
komplikované úkony, v případě výuky složitějších otázek, jež přesahují míru obec-
né aktivity přisuzované dané skupině, je třeba zohlednit i další situační kontexty.

Důvody pro zahájení výuky mohou být velice různorodé a nelze je charak-
terizovat jedním společným jmenovatelem. V oborových publikacích se může-
me setkat s celou řadou motivačních teorií, které rozebírají tento primární prvek 
vzdělávacího procesu. K nejdůležitějším koncepcím patří zejména tyto (srv. Solar-
czyk-Ambrozik, 2007, s. 87–90):
• Maslowova pyramida potřeb předpokládá, že v důsledku zlepšení sociálně-

-ekonomického statusu a uspokojení základních lidských potřeb dochází k po-
stupné aktivizaci tzv. růstových potřeb. Vzniká tedy příznivá situace pro zapo-
jení jedince do edukačních procesů. V oblasti ICT technologií se tato teorie 
navíc promítá do zajištění potřeby bezpečí, tedy nedostatkové potřeby, pomocí 
vzdělávání. Například správná obsluha mobilního telefonu je jedním z kritérií 
zvyšujících pocit bezpečí, a to díky umožnění stálého kontaktu s blízkými či 
lepšího přístupu ke zdravotnickým službám.

• Kongruenční model se zabývá zapojením do vzdělávacího procesu v případě, 
kdy nabídka odpovídá studentovu vnímání vlastní osoby a hodnocení osob-
ních limitů či možností. Bude-li programová nabídka U3V v oblasti nových 
médií korelovat s názory a očekáváními většiny účastníků, pak existuje relativ-
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ně vysoká pravděpodobnost, že se i posluchači tradičních přednášek zapojí do 
vzdělávacích aktivit ve sféře informačních technologií.

• Teorie silového pole se vztahuje ke kategoriím úspěchu a naplnění osobních 
očekávání v procesu vzdělávání. Jak očekávání, tak i hodnocení jsou podmí-
něné dřívějšími zkušenostmi jednotlivce. Pokud tedy daný student zaznamená 
v průběhu výuky dílčí úspěchy, roste šance, že absolvuje celý cyklus přednášek. 
Případné nezdary mají za následek pokles motivace.

• Koncepce životní změny: řada výzkumů potvrzuje, že i lidé ve starších věko-
vých skupinách zahajují výuku v důsledku podstatných životních změn. Tyto 
aktivity mohou například souviset se ztrátou nejbližších či odchodem do dů-
chodu, edukace tedy plní v první řadě kompenzační funkci.

• V souladu s teorií referenční skupiny mají jednotlivci silnou tendenci se iden-
tifi kovat s určitou sociální a kulturní skupinou, jejímiž jsou členy. Například 
v případě, kdy se čím dál větší množství posluchačů U3V zajímá o nová média 
a aktivně využívá tato nejmodernější zařízení, roste motivace osob, jež dosud 
tato e-řešení nevyužívala, k doplnění vzdělání v této oblasti.

• Vliv sociálních faktorů počítá se skutečností, že členství ve strukturách U3V je 
podmíněno následujícími činiteli: pohlaví, věk, místo bydliště, dosažená úro-
veň vzdělání. V rámci vzdělávacího systému se můžeme nejčastěji setkat s oso-
bami, pro které je status studenta U3V potvrzením dřívějšího společenského 
postavení. Je to typický příklad vnější motivace.

• Model řetězení vzdělávacích aktivit je přítomen v různých koncepcích zalo-
žených na sedmistupňové klasifi kaci vzdělávacího procesu, jejímž autorem je 
P. Cross. Hlavním východiskem je zde předpoklad, že čím více pozitivních 
zkušeností získáváme v jednotlivých etapách výuky, tím pravděpodobnější je, 
že budeme pokračovat k poslední etapě, založené na dobrovolné účasti. Jed-
notlivé etapy mj. zohledňují: sebehodnocení učící se osoby a její vztah k cí-
lům a očekáváním systému vzdělávání, životním změnám, potencionálním 
možnostem a překážkám, nabídce edukačních aktivit a v neposlední řadě roz-
hodnutí o účasti. V kontextu nových médií je správná volba podmíněná po-
čátečním hodnocením vlastní kompetenční úrovně a stanovením potřeb, jež 
můžeme realizovat prostřednictvím této organizované formy vzdělávání. Hyb-
nou silou celého edukačního procesu jsou konkrétní životní změny, případně 
predikce jejich výskytu v budoucnosti, a to díky získání nových dovedností 
(např. schopnost komunikovat online). Při rozhodování musí každá osoba 
provést analýzu vlastních možností (časových, technických, ekonomických) 
a dále získat podrobné informace na téma vzdělávacích aktivit, např. počíta-
čových kurzů na U3V.
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• Paradigma účasti se vztahuje ke vzájemně propojeným personálním faktorům 
(dřívější zkušenosti, osobnostní charakteristiky, aktuální potřeby) a tzv. fakto-
rům prostředí, zahrnujícím např. míru kontroly vlastní životní situace. Jedním 
z typických příznaků vzdělávání na U3V je skutečnost, že dospělí, kteří si již 
dříve vytvořili návyky kontinuálního vzdělávání, pokračují v těchto aktivitách 
rovněž v seniorském věku.

• Koncept psychosociálních interakcí souvisí s vyvíjením jistého „nátlaku“ ze 
strany blízkého (rodina) a vzdálenějšího (společnost) okolí a motivováním se-
niorů ke vzdělávání. Rozhodnutí pokračovat v edukaci může být podpořeno 
nejbližší rodinou, tj. manželem či manželkou, dětmi nebo vnoučaty, pro něž 
je virtuální realita důležitou součástí každodenního života a proto ji chtějí sdí-
let se staršími příbuznými. Tento model bývá někdy vynucen vlivem vnějších 
okolností, např. odstěhování se vnoučat do ciziny apod.

• Teorie zvláštních okolností spočívá v interakcích individuálně specifi kovaných 
podmínek. Vzdělávání je mimo jiné spjato s dostatečnou mírou sociální a pro-
storové nezávislosti, určitým množstvím volného času a vybavením základní-
mi dovednostmi v dané oblasti. Poslední jmenovaný faktor je obzvlášť důležitý, 
protože při realizování kurzu na základní úrovni obsluhy počítače vychází naje-
vo rozdíly mezi deklarovanými dovednostmi a faktickým stavem. Senioři často 
přeceňují vlastní znalosti nebo naopak prohlašují, že jejich kompetenční úroveň 
je mnohem nižší. Existuje oprávněná domněnka, že posluchači, kteří již ovládají 
nová média alespoň na elementární úrovni, chtějí pokračovat v další výuce čas-
těji než osoby, které zatím neměly možnost používat osobní počítač.

Jiná koncepce operuje s pojmy instrumentální a autotelické motivy. První se 
vztahují k přímému dosažení materiálních, prestižních nebo morálních výhod, 
které jednotlivci umožňují začlenit se do určitého sociálního prostoru. Tzv. auto-
telická motivace, považovaná psychology za poněkud kontroverzní, předpokládá, 
že pro dospělého člověka je vzdělávání hodnotou samo o sobě a že konečný výsle-
dek nemá v perspektivě blízké či vzdálené budoucnosti vliv na dosažení přímých 
výhod (Kargul, 2009, s. 21). Motivací ke vzdělávání v oblasti ICT technologií je 
jednoznačně zvýšení kvality života. Praxeologický charakter výuky obsluhy no-
vých médií tedy dokazuje, že se v tomto případě, v souladu s terminologií J. Kar-
gule, jedná o instrumentální motivaci.

Nesmírně přínosný, praktickými zkušenostmi podpořený názor na otázku 
motivace prezentuje D. Krysiński, podle něhož jsou senioři, kteří se vzdělávají na 
U3V, zpravidla motivovaní následujícími faktory (Krysiński, 2012, s. 118–119):
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• Touha poznat pravidla používání počítače a Internetu, jež se ze začátku jeví 
téměř jako magické umění. Motivace tohoto druhu je typická pro osoby, které 
dosud měly jen nepřímý kontakt s digitální technologií (např. v obchodech, 
médiích). Ani životní, ani profesní dráha od nich nevyžadovala aktivní ob-
sluhu podobných zařízení, čehož projevem je například používání nesprávné, 
hovorové terminologie. Reprezentanti této skupiny mají velmi často nejasná 
a nereálná očekávání a nepřímo dávají najevo svoji neinformovanost či strach.

• Pokus získat stejné kompetence, jaké mají lidé z nejbližšího okolí. Takto mo-
tivovaní senioři také zpravidla nemají přesně specifi kovaná očekávání, ale 
většinou již přišli do styku s počítačem a Internetem. Příslušníci této skupiny 
mnohdy „podědili” počítače po svých dětech nebo vnoučatech, případně na-
razili na IT řešení v závěrečné etapě vlastní profesní dráhy.

• Udržování profesní aktivity, která i přes vyšší věk jednotlivců vyžaduje získávání 
nových vědomostí, aby bylo možné i nadále podávat kvalitní pracovní výkony.

• Touha najít uplatnění na pracovním trhu. Tato motivace je typická zejména 
pro nejmladší posluchače U3V. Vzdělavatel by měl při rozvrhování jednotli-
vých hodin a plánování metodických postupů tyto faktory zohlednit a přizpů-
sobit jim cíle vzdělávání.

• „Nátlak ze strany okolí“, obzvlášť v případě seniorů, kteří se stýkají s vrstevní-
ky, aktivně užívajícími nová média, se projevuje snahou držet krok s ostatními, 
najít své místo ve virtuální realitě či využívat všudypřítomné e-služby.

Na základě pozorování a individuálních rozhovorů se seniory, kteří se podíleli 
na kurzech počítačového oddílu U3V v Těšíně, vznikla následující typologie moti-
vačních faktorů determinujících účast na vzdělávacích aktivitách v oblasti nových 
médií (Tomczyk, 2012c, s. 168–169):
I. Praktické:

a. získání nových, v každodenním životě užitečných, dovedností,
b. řešení nejrůznějších dilemat pomocí informačních technologií,
c. seznámení a správné využívání nabídky e-služeb dostupných v dnešní in-

formační společnosti,
d. možnost získávání, zpracovávání, sdílení, uchovávání, preparování, pre-

zentování, uspořádání dat.
II. Rozvojové:

a. držení kroku s technickým pokrokem,
b. zajištění potřeby permanentního osvojování nových vědomostí a doved-

ností,
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c. sebepotvrzení a zvýšení pocitu vlastní hodnoty.
III. Sociální:

a. společenské – pravidelné setkávání s vrstevníky, jak na jednotlivých hodi-
nách, tak i mimo ně,

b. komunikační – potřeba kontaktů s nejbližšími lidmi (rodina, známí).

Tato klasifi kace nezohledňuje všechny motivátory, vybízející seniory k výuce 
obsluhy nových médií, ale uvádí ty nejfrekventovanější determinanty, jež zároveň 
poukazují na složitost rozhodovacího procesu ohledně vzdělávání v této oblasti.

Jiné členění, založené na mnohaleté praxi v oblasti vzdělávání seniorů, nabízí 
vzdělavatelé, kteří pracují pro krakovské sdružení Akademia Pełni Życia (Akade-
mie plného života). Podle jejich zkušeností můžeme starší osoby rozdělit na dvě 
hlavní skupiny, a to podle jejich očekávání v souvislosti s novými médii (Kaszkur 
– Niechwiej, 2005, s. 14–15):
I. „Sociální očekávání” zahrnují:

a. snahu pochopit fenomén počítačů a jejich roli v současné době: čím jsou, 
k čemu je využíváme, jaký je jejich vývoj,

b. touhu „držet krok” a nevyčnívat ze společnosti; ovládání technických novi-
nek je zdrojem zadostiučinění, napomáhá odstranit pocit samoty a vylou-
čení z hlavního proudu dnešního života,

c. kontakty a společná témata s příslušníky mladší generace,
d. zvýšení míry sebehodnocení, díky získání nových znalostí a dovedností, 

možnost využít tyto nové schopnosti k řešení problémů.
II. „Praktická očekávání” za hlavní účel používání počítače považují:

a. snadné psaní,
b. získávání informací,
c. podporu různých forem práce,
d. zajímavé hry,
e. nové způsoby výuky,
f. rozšíření forem a rozsahu mezilidských vztahů – týká se nejen rodiny, ale 

i stávajících a potencionálních známých,
g. rozvíjení mentálních schopností a paměti, duševní aktivitu.

Přihlédneme-li k základnímu členění na vnitřní a vnější motivační faktory, 
musíme zdůraznit, že osoby, u nichž převládá vnitřní motivace, jsou šťastnější, 
angažovanější a mají vyšší sebehodnocení. Podnikání aktivit vyplývajících z ni-
terných potřeb má velký rozvojový potenciál a projevuje se vysokou mírou hod-
nocení sebe sama. Tento druh motivace souvisí s připraveností jedince na změny. 
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Člověk se tedy vědomě zaměřuje na realizaci potřeby seberozvoje a sebeuplatnění. 
Sebehodnocení je v tomto případě výrazně vyšší (Oleś, 2012, s. 125–127). Teorie 
vnějších motivátorů v kontextu procesů sociálního učení vychází z předpokladu, 
že si nové způsoby chování (v tomto případě nové dovednosti a znalosti) osvo-
jujeme, protože vidíme, že přináší jiným osobám reálné zisky. V souladu s touto 
koncepcí je směr a intenzita motivace, jejímž explicitním vyjádřením je míra an-
gažovanosti ve vzdělávacím procesu, závislá výhradně na informacích získaných 
z okolí. Pozorování příkladu osoby, které určitý způsob chování zaručuje dosa-
žení stanovených cílů (např. udržování styků s blízkými v cizině, levné nákupy 
na Internetu, průběžné sledování zpravodajských serverů), je pro seniora silnou 
motivací k vlastní aktivitě v této oblasti. Vlivem situačního kontextu roste prav-
děpodobnost výskytu analogických modelů chování u pozorovatele (srv. Franken, 
2006, s. 37–38). Potvrzením zde zmíněné koncepce jsou i vlastní zkušenosti au-
tora této práce, který si během kurzů na U3V všiml, že vzdělávacích aktivit v této 
oblasti se mnohem častěji účastní senioři, kteří udržují pravidelné kontakty s oso-
bami denně využívajícími nová média (vrstevníci, děti, vnoučata).

Vlivem vnější motivace vyvíjí člověk snahu dosáhnout určitého sociálně-kul-
turního postavení, jež je oceňované v daném prostředí. Vnitřní motivační faktory 
naopak vedou jednotlivce k uspokojování vlastních zájmů, koníčků, touhy po po-
znání. Již samotná aktivita, nikoliv pouze dosažený výsledek, může být zdrojem 
radosti a osobní satisfakce. Osoby motivované vnějšími faktory chtějí v důsledku 
určitých činností získat reálné výhody; vnitřně motivovaní jedinci čerpají pocit 
smysluplnosti z konativního procesu. Oba druhy stimulů jsou důležité pro lidské 
jednání, i když hrají různou roli (Kozielecki, 2002, s. 131–132). J. Kozielecki zdů-
razňuje, že nejdůležitější složkou motivace jsou potřeby, které jsou spouštěčem 
lidské aktivity. V systému vzdělávání jsou obzvlášť důležité tři skupiny potřeb (Ko-
zielecki, 2007, s. 271–272):
• potřeba bezpečí, spojená s absencí fyzického a sociálního ohrožení,
• kognitivní (poznávací) potřeby dokazují, že získávané vědomosti mají nejen 

utilitaristický charakter, ale umožňují i rozšíření obzorů,
• potřeba seberealizace a sebepotvrzení, díky zpětné vazbě ze strany okolí, 

že osoba vybavená určitým souborem znalostí „má jistou hodnotu”.

Mnozí senioři, případně i osoby v předdůchodovém věku, jsou postižení jevem 
digitálního vyloučení. Vlivem celospolečenských proměn okolní reality musí ale 
i tyto skupiny rozšířit soubor kompetencí o obsluhu elektronických médií (Czerni-
awska, 2011, s. 28). Vzdělávání osob starších 50 let v oblasti nových médií je mimo 
jiné spojeno s transformací pracovního místa či pracoviště. Tento fenomén jsme 
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mohli pozorovat již od poloviny 90. let 20. století. V této době se musely osoby, 
jež dosud neměly žádnou příležitost pracovat s počítači, vypořádat s procesem in-
tenzivní informatizace těch podniků a institucí, jichž byli zaměstnanci či pro které 
chtěli pracovat. V současné době odborná literatura (viz Kocianová, 2012, s. 36–37) 
čím dál častěji refl ektuje andragogické teorie a metodická řešení, čehož následkem 
je zapojení lidí v důchodovém či předdůchodovém věku do systému cíleného zvy-
šování kvalifi kace. Aktivity tohoto druhu jsou ve většině případů organizovány 
odborníky na personální řízení. Ve větších organizacích korporátního typu byla 
pro tento účel vytvořená speciální pracovní místa, v menších institucích patří pro-
blematika zvyšování kvalifi kace mezi kompetence vedení. Podobně jako v systému 
institucionalizovaného vzdělávání např. v rámci U3V, i v organizacích, zaměstná-
vajících lidi ve vyšším věku, kteří z různých důvodů musí zvládnout např. obsluhu 
specializovaných počítačových programů, vyvstává řada praktických problémů, 
souvisejících s metodikou výuky cílové skupiny obsluhy nových médií. Velké fi rmy 
mají ale zpravidla implementované speciální strategické postupy v rámci tzv. age 
managementu či talent managementu, jež spadají do oblasti řízení lidských zdrojů 
(viz Kocianová, 2010, s. 168–177) a usnadňují tak dostupnost vzdělávacích aktivit. 
Autor této práce se během působení na U3V mnohdy setkal s případy, kdy po-
sluchači zahajovali výuku v počítačových oddílech, protože od nich zaměstnavatel 
vyžadoval obsluhu nových programů či zdánlivě komplikovaných www stránek. 
Druhou skupinu účastníků kurzů na U3V tvoří osoby mladší 65 let, které chtějí 
získat nové pracovní místo nebo zefektivnit vlastní podnikatelskou činnost.

Výsledky průzkumů prováděných ve skupině seniorů potvrzují, že vhodné moti-
vování vede ke zvyšování zájmu o obsluhu nových médií a vnímání tohoto procesu 
jako velmi přínosného. Zároveň ale starší osoby pociťují různé obtíže a obavy, sou-
visející s vnitřním přesvědčením, že Internet není nic pro ně (Hołda, 2011, s. 198). 
Zdrojem motivace může být také potřeba získání kompetencí, jež lze dále použít 
ve výchovném procesu. V odborných publikacích jsou někdy popisované situace, 
kdy senioři chtějí ovlivňovat mladší osoby v rodině prostřednictvím monitorování 
práce na počítači či jeho vypnutí pokud dítě překročí dříve stanovené meze.

V mnoha případech je rozhodnutí o účasti seniorů na kurzech podmíněno 
potřebou sociálních kontaktů s jinými osobami, např. členy klubů seniorů či 
U3V. Dalším motivačním faktorem je nutnost přizpůsobit se požadavkům okol-
ního světa. Vnitřní potřeba pokračování ve vzdělávání může také v pozdějším 
věku souviset se strategií „hyperaktivity“, která plní roli kompenzačního mecha-
nismu napomáhajícího vypořádání se s negativními stránkami stáří. Dle názoru 
M. Krystoně motivace dále souvisí s vlivem mladších generací (vnoučat a dětí) 
a potřebou zvýšení vlastní hodnoty a samostatnosti (Krystoň, 2012, s. 70–71). 
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M. Beneš podotýká, že se motivační faktory mění spolu s přibývajícím vě-
kem, změnami sociálně-ekonomického statusu, dosaženým vzděláním, životními 
okolnostmi (počet dětí a vnoučat, rodinný stav, místo bydliště). Mladší studenti 
zpravidla očekávají měřitelné výsledky např. v profesním životě, starší osoby volí 
edukační aktivity z důvodu velké míry volného času. Spolu s přibývajícím věkem 
a mírou zajištění elementárních potřeb roste zájem jedinců o vlastní osobnostní 
rozvoj (Beneš, 2008, s. 84).

V kontextu vzdělávání seniorů na U3V by bylo nesmírně přínosné provede-
ní výzkumu, zaměřeného na otázku do jaké míry jednotlivé faktory motivující 
posluchače U3V podmiňují jisté změny v psychosociálním fungování. Samozřej-
mě by bylo třeba tuto analýzu doplnit i o další závislou proměnnou, tj. úspěchy 
a případné nezdary při nabývání nových dovedností. Pracovní hypotézu můžeme 
formulovat takto: senioři s vysokou mírou vnější motivace, kteří nedosahují oče-
kávaných úspěchů např. ve výuce obsluhy nových médií či cizích jazyků, zazna-
menávají jistý regres, a to buď vědomý, nebo skrytý, v oblasti míry sebehodnocení 
na poli vzdělávání. Tuto domněnku bychom ale museli korelovat s dalšími faktory, 
jako jsou: osobnostní typ, dosavadní vzdělávací dráha, druh a míra podpory ze 
strany primárních a sekundárních sociálních skupin. Shrneme-li tyto úvahy, mu-
síme opět zdůraznit, že schopnost učení se obsluze nových médií ve vyšším věku 
souvisí s koexistencí vnitřních a vnějších motivačních faktorů, jejichž výslednice 
je specifi ckou individuální vlastností každého seniora.

Psychologové, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním, podotýkají, že jak příliš 
nízká, tak i příliš vysoká motivace mají negativní vliv na didaktický proces. Vyvstává 
zde otázka, jakou míru působení motivačních faktorů můžeme považovat za opti-
mum? Nelze zde určit jednoznačnou odpověď, protože optimální úroveň bude pro 
každého člověka v konkrétní situaci jiná. Obecnou zákonitost popisuje tzv. Yerkes-
-Dodsonův zákon, podle něhož „spolu s růstem motivace roste i úroveň dosažených 
výsledků a to až do dosažení optimální hodnoty, pokud motivace i nadále roste, úroveň 
prováděných úkolů začíná klesat” (Ledzińska, Czerniawska, 2011, s. 247).

Z výše uvedeného schématu je zřejmé, že spolu s nárůstem míry obtížnosti 
a počtu špatně provedených úkolů, dochází ke zvýšení emocionálně-motivačního 
napětí. Proto se za optimální považují aktivity s průměrnou úrovní obtížnosti. 
V kontextu U3V není možné, aby vzdělavatel v počáteční etapě projednával kom-
plikované otázky jako je obsluha grafi ckých programů či tabulkového editoru. Je 
také třeba dbát na to, aby úkoly k samostatnému provedení, jež jsou nedílnou 
součástí každého vzdělávacího a sebevzdělávacího procesu, byly citlivě zvolené. 
Vzdělavatelé, kteří vedou kurzy nejen pro seniory, ale např. i v různých druzích 
školských institucích, musí této problematice věnovat speciální pozornost a vhod-
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ně stanovit míru obtížnosti úkolů týkajících se obsluhy nových médií s ohledem 
na specifi ka jednotlivých skupin.

Otázka motivování souvisí mimo jiné s kategorií úspěchu, protože právě tento 
faktor patří k nejdůležitějším stimulům. Pocit dosažení stanovených cílů moti-
vuje seniory k pokračování ve vzdělávání. Je to klíčový faktor podmiňující další 
edukační aktivity (Eger, 2012, s. 70). Úspěch v oblasti nových médií má pro seni-
ory jiný význam než pro příslušníky mladší generace. Starší osoba, která se naučí 
rychle klikat myší, bude tuto skutečnost považovat za významný krok, přičemž 
pro digitální domorodce je to základní dovednost, která ani nestojí za zamyšlení. 
Z vlastních zkušeností autora vyplývá, že dosažení pokroků jako součásti moti-
vačního procesu, je vždy podmíněné zpětnou vazbou od ostatních členů skupiny, 
tj. od učitele a spolužáků. Stejně důležitá je podpora ze strany rodiny jako pri-
mární sociální skupiny, která by měla vnímat a chválit úspěchy seniora v oblasti 
používání počítače a Internetu.

Obr. 23. Schéma Yerkes-Dodsonova zákona.

Zdroj: (Ledzińska, Czerniawska, 2011, s. 247).
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4.1  Funkce a kompetence přednášejícího na U3V v kontextu 
 vzdělávání v oblasti nových médií

Z hlediska institucionalizace vzdělávání seniorů na U3V plní vzdělavatel v di-
daktickém procesu nesmírně důležitou roli. Právě jeho kompetence, dovednosti 
a osobnostní charakteristiky jsou jedním z klíčových faktorů, které mají přímý 
vliv na kvalitu vzdělávání starších osob. Dobrý učitel je stěžejním prvkem systému 
edukace. Je schopen efektivně podporovat a akcelerovat vnitřní a vnější motivaci 
učících se lidí v seniorském věku. Samozřejmě souvisi kvalita jeho prace s jeho 
znalostmi, profesnimi zkušenostmi a vzdělanim (Krystoň, 2013, s. 25; Gracová, 
2014), čemuž se budeme podrobně věnovat v této kapitole.

Výběr jednotlivých přednášejících závisí především na samotné instituci, v rám-
ci níž byla zřízená U3V a od tematické nabídky kurzů. Pokud tedy U3V funguje jako 
součást kulturního střediska, je zřejmé, že většinu hodin vedou zaměstnanci této in-
stituce; pokud byla založená při vysoké škole, vzděláváním seniorů se budou zabývat 
vysokoškolští učitelé, případně další osoby působící v rámci jednotlivých ústavů či 
kateder (Gołdys, Krzyżanowska, Stec, Ostrowski, 2012, s. 61). V případě kurzů pod-
pořených granty, na které byly vypsané konkurzy, se výběr lektorů většinou koná ad 
hoc, anebo vedou aktivity určené seniorům ti lidé, kteří již realizují kurzy pro jiné 
věkové skupiny. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že většina U3V či podobně 
zaměřených organizací nemá žádné závazné postupy pro výběr kvalifi kovaného uči-
telského sboru. Toto přehlížení odborníků vzdělaných v oboru geragogiky negativně 
ovlivňuje profesionalizaci edukačních aktivit U3V.

Optimální přístup k didaktickým procesům na U3V vychází z předpokladu, 
že model spolupráce se staršími osobami musí být přizpůsobený specifi kům vzdělá-

4.  Vzdělavatel seniorů a realizace didaktického 

 procesu v oblasti informačních technologií
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vání příslušníků cílové skupiny. Pochopení psychosociální stránky fungování lidí ve 
věku pozdní dospělosti je jednou z nezbytných podmínek dosažení vyšší efektivity 
v této oblasti. Vzdělavatelé seniorů reprezentují relativně úzkou skupinu specialistů, 
protože systém odborného vzdělávání v oboru andragogiky a geragogiky zatím ještě 
není rozvinutý na stejné úrovni jako je klasická pedagogika, zaměřená na dřívější eta-
py školského systému. Již několik let ale můžeme pozorovat v této oblasti růst, v po-
slední době se totiž intenzivně rozvíjejí instituce podobné U3V. Navíc jsou na někte-
rých vysokých školách otevírané specializované studijní obory příbuzné andragogice 
a sociální geragogice. Efektivní vzdělávání nejstarší části společnosti vyžaduje patřič-
nou přípravu subjektů zodpovědných za didaktický proces (trenérů, učitelů, andra-
gogů, geragogů) a jejich vybavení vhodným souborem metodických znalostí. Proto 
také musíme věnovat náležitou pozornost charakteristice andragoga, jako klíčového 
prvku mnohadimenzionálního vzdělávacího prostředí (Tomczyk, 2011b, s. 250–254).

V odborných analýzách vzdělávání seniorů se můžeme setkat s různorodou 
terminologií, která se vztahuje k subjektu realizujícímu konkrétní vzdělávací ak-
tivitu. Přestože existuje stručné a jasné vymezení profese geragoga jako každé 
osoby, jež pořádá institucionalizované formy činností zaměřených na podporu 
individuálního vývoje staršího člověka (Ździebło, 2009, s. 46) a má v tomto oboru 
odpovídající vzdělání, mnohdy narazíme i na jiná názvosloví.

M. Šerák nabízí následující typologii osob, jež realizují edukační aktivity v sys-
tému vzdělávání dospělých (Šerák, 2009, s. 125):
• andragog – je vybaven základním souborem znalostí z oboru andragogiky, 

např. absolvoval odborný kurz,
• vzdělavatel – dokáže skutečně učit jiné osoby,
• instruktor – metodik a poradce, poskytuje pomoc při řešení konkrétních pro-

blémů, které se vyskytnou v průběhu vzdělávacího procesu,
• trenér – utváří návyky u učících se dospělých (algoritmy řešení daných pro-

blémů),
• moderátor – organizuje jednotlivá setkání, optimalizuje průběh vzdělávacího 

procesu,
• facilitátor – motivuje učícího se člověka, prezentuje různé možnosti řešení,
• konzultant – plní roli poradce při obzvlášť obtížných problémech, jeho rady 

se vztahují nejen k daným tematickým okruhům, ale i k samotnému procesu 
výuky,

• animátor – „šíří” pozitivní motivaci, vybízí k edukačním aktivitám.

L. Eger tuto výše popsanou klasifi kaci doplnil o osobu tzv. tutora, jehož úlo-
hou je vedení k samostatné práci prostřednictvím přidělování vhodných úkolů 
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k realizaci, sdělování informací o nabídce pomocných nástrojů usnadňujících 
učení se, kontrolování průběhu vzdělávacího procesu, zajištění kvality učeb-
ních materiálů, podporu při vypořádání se s problémy, na které narazíme při 
kontaktu s novými médii (Eger, 2012, s. 62). M. Beneš zmiňuje i další funkce: 
iniciátor, manažer vzdělávání, mentor, odborný referent, supervizor. Tematický 
rozsah zahrnuje i termíny jako např. podpora sebevzdělávání, specialista v ob-
lasti: vývoje kurikula, evaluace a diagnostiky potřeb (Beneš, 2008, s. 95). Většina 
takto specifi kovaných činností souvisí s rolemi, jež plní vzdělavatelé na U3V. Za 
nejvýstižnější a zároveň za nejobsáhlejší můžeme označit termín geragog, který 
v sobě zahrnuje všechny výše zmiňované oblasti. V této práci používáme jako 
synonyma označení geragog i níže uvedená odborná názvosloví: vzdělavatel, 
učitel, trenér, školitel, andragog. 

Kromě sjednocení terminologie je třeba vymezit i činnosti (funkce) realizova-
né geragogy. V souladu s obecnou McLangovou typologií, by měl být vzdělavatel 
dospělých v oblasti ICT technologií vybavený kompetencemi (Eger, 2012, s. 64):
• technickými,
• organizačními,
• interpersonálními,
• intelektuálními.

Jiný kompetenční model učitele na U3V vytvořil M. Šerák, jenž zdůrazňuje, 
že tato osoba by měla být vybavená (srv. Šerák, 2011, s. 136–137):
1. Vzděláním v oboru – k přednáškám a seminářům je třeba využívat znalosti z ob-

lasti informačních technologií a příbuzných disciplín (informatiky, mediální pe-
dagogiky, ekonomie nových médií, sociologie, mediálních studií, psychologie).

2. Andragogickými kompetencemi, jež jsou tvořeny komplexním souborem 
dovedností, znalostí, zkušeností, které umožňují vzdělavateli efektivní reali-
zování stanovených cílů. Učitel by měl navíc znát podrobné aspekty proble-
matiky vzdělávání dospělých, zejména gerontodidaktiku, metodiku vzdělávání 
seniorů v oblasti ICT, tvorbu obsahů vzdělávání přizpůsobených možnostem 
a očekáváním skupiny, výběr vhodných forem a metod vzdělávání a schopnost 
analyzovat chyby, jež se vyskytnou v průběhu didaktického procesu.

3. Vhodnými osobnostními charakteristikami, zahrnujícími řadu znaků umož-
ňujících efektivní komunikaci s okolím. K těmto vlastnostem patří zejména: 
odpovědnost, tvůrčí iniciativa, schopnost přizpůsobit se, cílevědomost, kon-
struktivní kriticismus vůči sobě a vzdělávacímu prostředí, etika, trpělivost, 
kontrola, tolerance, optimismus, pozitivní přístup k vlastní osobě a k ostatním 
účastníkům, smysl pro řád a humor.
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4. Rétorickými a komunikačními dovednostmi.

Smyrnova-Trybulska tento výčet doplňuje o následující kompetence vzdělavate-
le seniorů v oboru informačních technologií na U3V (srv. 2012, s. 105–106):
• schopnost správného diagnostikování možností a omezení seniorů, jež mají 

vliv na proces výuky,
• předcházení a řešení konfl iktních situací,
• aplikace vyučovacích metod zaměřených v první řadě na jednotlivce a jeho 

individuální rozvoj,
• podpora učících se osob a hodnocení pokroků dosažených v obsluze nových 

médií pomocí efektivního evaluačního systému,
• používání nástrojů umožňujících dálkové formy kontaktů se studenty U3V, 

např. internetové komunikátory, e-mail, skype,
• vhodné osobnostní rysy (kromě meritorních kompetencí) jako jsou: empa-

tie, ovládání emocí, schopnost přiznat chybu, respekt vůči jiným hodnotovým 
systémům.

Z výzkumů prováděných mezi seniory, kteří se účastní vzdělávacích aktivit po-
dobných U3V, vyplývá, že požadavky na osobu vzdělavatele v oblasti ICT techno-
logií se týkají zejména následujících vlastností (Jurczyk-Romanowska, 2012, s. 91):
1. Komunikační dovednosti a snadné předávání vědomostí.
2. Angažovanost a ochota pomoct jiným.
3. Trpělivost a pochopení.
4. Příjemné vystupování a schopnost vytvořit milou atmosféru.
5. Efektivní využití času a schopnost řídit práci ve skupině.
6. Profesionální přístup.
7. Dobrý mluvený projev.

Tyto charakteristiky byly sestavené dle četnosti jejich výskytu. Výzkum Jurc-
zyk-Romanowské (2012, s. 92–93) potvrzuje, že samotní senioři jsou si vědomí 
toho, že tvoří specifi ckou skupinu a že vyžadují přesné a podrobné vysvětlení jed-
notlivých činností. Starší osoby oceňují osobní angažovanost vzdělavatele, která 
spočívá ve vstřícném přístupu k jejich potřebám, případně problémům, jež se 
projeví v průběhu výuky. Očekávají také podporu formou objasňování chyb, ni-
koliv provedení daného úkolu místo seniora. Příjemná atmosféra souvisí s otevře-
ností a příchylností, které pomáhají seniorům zbavit se strachu jak ze samotného 
procesu výuky, tak i z obsluhy procesu elektronických zařízení. Pozoruhodné je, 
že takové kategorie jako jsou profesionalita či odbornost, nebyly staršími osobami 
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označované za nejdůležitější. Mnohem podstatnější jsou pro ně tzv. měkké doved-
nosti, které souvisí se základním postojem vůči druhému člověku.

Kontextem profesní přípravy vzdělavatele seniorů na U3V v oblasti digitálních 
médií může být švýcarský teoretický model vytvořený Th omannem, který rozlišu-
je následující základní kompetence (Fabiś, Wąsiński, 2009, s. 173):
• sociálně-biografi cké,
• strategické,
• řídící,
• hodnotící,
• komunikační,
• poradenské,
• praxeologicko-manažerské,
• didakticko-metodické.

Sociálně-biografi cké kompetence umožňují vzdělavatelům čerpání jak z vlast-
ních zkušeností, tak i z příkladů jiných osob, čehož následkem je větší míra empatie 
a individualizace procesu výuky. Druhá kategorie souvisí s dynamickým tvarová-
ním edukační dráhy pro jednotlivce a pro celou skupinu. Měli bychom se řídit pra-
vidlem, že nové situace vyžadují nová řešení, proto je někdy třeba nabourávat zažitá 
schémata a přizpůsobovat se momentálním podmínkám. Je to důležité mimo jiné 
pro efektivní řízení vzdělávací činnosti, kdy musíme neustále přihlížet ke skuteč-
nosti, že každá skupina posluchačů má určitá specifi ka. Jedním z nejobtížnějších 
úkolů je hodnocení dosažených výsledků. Evaluace vyžaduje nejen správný odhad 
situace, ale i jistou úroveň osobní kultury, která významně napomáhá budování 
vzájemného pozitivního vztahu se studenty ve věku pozdní dospělosti. Poraden-
ská funkce v oblasti nových médií může zahrnovat např. výběr výpočetní techniky, 
dodavatele internetových služeb, společného hledání řešení případných problémů. 
Práce vzdělavatele na U3V vyžaduje velkou míru samostatnosti, a to nejen při 
organizování konkrétní edukační aktivity, ale i dalších činností, jako je plánová-
ní programové nabídky (obsahů vzdělávání) či vhodné uspořádání učebny a její 
přizpůsobení zvláštním potřebám seniorů (U3V obvykle nedisponují vlastními 
místnostmi a musí využívat učebny na vysokých školách či v jiných „spřátelených“ 
institucích) (Fabiś, Wąsiński, 2009, s. 173–174). Nejobtížnější je realizace poslední 
funkce, protože ani v polské, ani v české androdidaktice nejsou zatím vypracované 
podrobné metodické postupy vzdělávání seniorů v oblasti nových médií.

Zmíněný teoretický koncept opomíjí etiku jako další významné hledisko pů-
sobení v roli vzdělavatele dospělých (Fabiś, Wąsiński, 2009, s. 74). Musíme dbát 
nejen na etickou stránku sdělování jistého druhu informací, ale i na to, abychom 
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nemystifi kovali seniory při rozebírání citlivých témat, jako je ochrana osobních 
údajů, legalita programového vybavení či autorská práva k multimediálním ma-
teriálům.

Vzdělavatel dospělých by tedy měl (Kędzierska, 2005, s. 159):
• uvědomovat si specifi ckou roli, kterou plní v nové, síťové společnosti, kde ak-

tivně podporuje začlenění reálně vyloučených generací digitálních imigrantů,
• průběžně aktualizovat cíle, obsahy, formy a metody vzdělávání a přizpůsobo-

vat je dynamice vnitřních procesů ve skupině starších osob, jež se chtějí naučit 
komplikované obsluze nových médií,

• znát nejnovější IT řešení a vhodně je zakomponovat do procesu vzdělávání,
• chápat potřebu celoživotního vzdělávání, také v kontextu aktualizace vlastních 

profesních dovedností,
• být si vědom potencionálních rizik, souvisejících s rozvojem informační spo-

lečnosti.

Vlastností geragoga, odborníka na vzdělávání v oblasti IT technologií, které se-
nioři přisuzují velký význam, je trpělivost. Je to podmíněno vlastními zkušenostmi 
účastníků U3V, jež byly v mnoha případech velmi negativní. Další zátěží je nedosta-
tek pochopení, skrývající záporný emocionální přístup vůči studentům, kteří si nové 
dovednosti neosvojují dost rychle, případně mají problémy s pochopením učiva. 
Jelikož je učební látka poměrně dost komplikovaná, může být následkem takového 
jednání silná nechuť pociťovaná posluchači a odmítnutí pokračování v dalších po-
dobných aktivitách. Shovívavost je opravdu jednou z nejdůležitějších determinant 
efektivity vzdělávacího procesu, což potvrzují i odpovědi samotných dotazovaných. 
Dalším podstatným prvkem je schopnost snadného předávání informací, bez nějž 
by efektivní transfer znalostí nebyl možný. Výsledky výzkumu prováděného v pro-
středí U3V potvrzují, že za klíčové charakteristiky vzdělavatele můžeme označit fak-
tory (Tomczyk, 2011b, s. 262–263):
a) psychologické: trpělivost, schopnost komunikovat, příjemné a vstřícné vystupo-

vání, pedagogické nadání jako jeden z profesně-kvalifi kačních předpokladů;
b) pedagogicko-didaktické: způsob předávání vědomostí, shovívavost, důsled-

nost, schopnost diferencovat metodické postupy;
c) instrumentální: meritorní příprava;
d) sociální: vysoká míra osobní kultury, smysl pro humor.

Pokusy o vytvoření univerzálního příkladového modelu „dobrého“ geragoga 
jsou nesmírně přínosné, protože takto vygenerovaná teoretická předloha může 
být jistým výchozím bodem pro všechny osoby, které pracují, případně chtějí pra-
covat jako vzdělavatelé na U3V. Primárním úkolem této osoby není jen jednodu-
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ché předávání vědomostí a dovedností posluchačům. Je to jisté životní poslání 
a učitel nepřímo rozhoduje o úspěchu či nezdarech v osobním životě studentů. Se-
nioři musí aktivně kooperovat s přednášejícím, který plní nejen roli průvodce svě-
tem moderních technologií, ale i mentora, jehož příklad bude vybízet starší osoby 
k seznámení se s virtuální realitou. Výsledky prováděných výzkumů a poznatky 
z oboru pedeutologie, andragogiky a mediální pedagogiky můžeme shrnout do 
následující klasifi kace kompetenčního modelu (Tomczyk, 2011b, s. 263–264):
1. Kompetence z oblasti IT:

a) konfi gurace programového vybavení a výpočetní techniky,
b) efektivní a produktivní používání výpočetní techniky a jednotlivých apli-

kací,
c) vhodné teoretické znalosti (terminologie, vliv médií na člověka),
d) vědomosti týkající se nejnovějších trendů v informatice.

2. Znalosti v oboru gerontosociologie:
a) z oblasti vývojové psychologie na téma specifi ckých charakteristik seniorů,
b) problematika psychofyzických omezení,
c) informace o kompetenční úrovni jednotlivých posluchačů,
d) informace o jejich potřebách a očekáváních souvisejících s obsluhou no-

vých médií.
3. Metodické kompetence:

a) dobrá znalost obecné a oborové didaktiky,
b) zavádění metodických postupů do praxe,
c) analýza efektivity vzdělávacího procesu a průběžná evaluace,
d) optimální navržení vzdělávacího prostředí,
e) generování nových edukačních možností (e-learning, sociální sítě),
f) optimalizace didaktických procesů a zapojení seniorů do jejich plánování,
g) kombinování tradičních řešení a potenciálu nových médií.

4. Organizační dovednosti:
a) praxeologická činnost,
b) budování pocitu sounáležitosti s ostatními účastníky,
c) fl exibilita,
d) mnohadimenzionální aktivity,
e) důslednost,
f) vhodný výběr členů skupiny na základě diagnostiky kompetencí,
g) efektivní řízení vzdělávacího procesu,
h) přizpůsobení vyučovacího prostoru požadavkům studentů,
i) praktická aplikace pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počíta-

čem.
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5. Sociální kompetence:
a) vysoká úroveň osobní kultury,
b) smysl pro humor,
c) vhodné oblečení,
d) obeznámení s právními aspekty používání nových médií.

6. Pedagogické kompetence:
a) vzbuzování zájmu seniorů o nová média,
b) nadání a vášeň pro práci učitele,
c) vzdělání v oboru,
d) tvůrčí, konstruktivní přístup k systému vzdělávání,
e) sebevzdělávací aktivity,
f) poradenství v oblasti informatiky a procesu výuky,
g) zodpovědnost za didaktický proces,
h) angažovaný přístup,
i) vytváření vhodného motivačního prostředí v rámci U3V,
j) realizace didaktických činností v duchu profesní etiky.

7. Charakterové vlastnosti:
a) vnímání práce jako životního poslání,
b) komunikační dovednosti,
c) pozitivní přístup k sobě a k vlastním možnostem,
d) sebekontrola,
e) přátelský, srdečný, empatický, partnerský, otevřený postoj vůči seniorům.

Odpověď na otázku, jaký by měl být vzdělavatel seniorů v oblasti nových médií 
je poměrně složitá a zohledňuje řadu výše popsaných faktorů. Elementární neře-
šitelné dilema je, zda samotné metodické a technické kompetence stačí k tomu, 
aby bylo možné úspěšně realizovat didaktický proces. Je zde třeba ocitovat názor J. 
Morbitzera, který tvrdí, že dobrý učitel má být v první řadě umělcem vybaveným 
meritorními znalostmi, schopným za všech okolností účinně vytvářet požadované 
kompetence. Umělecký duch a vysoká míra angažovanosti jsou cestou nejen k jed-
noduchému dosažení stanovených cílů, ale i k probuzení nových zájmů a touhy po 
novém způsobu života u seniorů (Morbitzer, 2007, s. 197).
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4.2  Rámec profesních činností vzdělavatele seniorů

Andragogové, kteří se zaobírají činnostmi vzdělavatelů dospělých, jedno-
značně poukazují na skutečnost, že jsou tyto činnosti úzce korelovány s aktivi-
tou samotných studentů. Proto je třeba se pokusit o charakteristiku jednotlivých 
elementů vzdělávacího procesu, a to jak na straně učitele, tak i učícího se senio-
ra. Můžeme zde rozlišit 4 typy základních postojů, jež určují soulad direktivity 
učitele v návaznosti na autoregulační mechanismy studentů. Míra autoregulace 
učení souvisí pak nejen s individuálními potřebami seniora, ale i s plánováním 
a realizováním vyučovacího procesu. Všechny tyto prvky tvoří čtyřdimenzionální 
strukturu, znázorněnou na níže uvedeném obrázku.

Obr. 24 Soulad míry direktivity učitele a autoregulace učení seniorů.

Zdroj: (Hrbáčková, 2006, s. 63).

V souladu s tímto modelem lze vyvodit závěr, že čím vyšší je míra autoregu-
lace učícího se seniora, tím více směřuje úloha učitele k nedirektivnímu vedení, 
tj. k pomoci a vytváření problémů k samostatnému řešení. Toto je realizovatel-
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né výhradně v případě, že student v seniorském věku má již relativně vysokou 
úroveň kompetencí v oblasti ICT technologií, učitel si dobře uvědomuje skuteč-
nou povahu své práce a má dobré organizační zázemí (např. malý počet osob ve 
skupině). Pokud student dostatečně neovládá obsluhu počítače a je zvyklý na to, 
že vyučovací proces řídí vzdělavatel, který má navíc vysokou míru autoregulace, je 
výuka řízená direktivním způsobem. Direktivní styl řízení je uplatňován obzvlášť 
na elementární úrovni, kdy studenti ponechávají celou zodpovědnost a iniciativu 
zkušenému vzdělavateli. Zajímavá situace nastane v případě, kdy jak senioři, tak 
i učitel mají nízkou míru autoregulace, tj. že jsou zaměření na realizaci vzájem-
ných potřeb, např. v oblasti obsahů či metod vzdělávání. V podobných situacích, 
pokud je vzdělavatel vybaven dostatkem zkušeností a má zajištěnou logistickou 
podporu, je didaktický proces veden velmi příjemným, empatickým způsobem, 
orientovaným na studenta.

Tento koncept vychází z tradiční klasifi kace vzdělávání, podle níž můžeme 
rozlišit tradiční, pedagogický a méně formální, andragogický model vzdělávání. 
M. Knowles zřetelně dokázal, že proces učení se souvisí úzce s činnostmi uči-
tele. Proto také stanovení typu vyučovacího procesu závisí na aktivitách vzděla-
vatele. Osoby, jež školí seniory v oblasti obsluhy nových médií, často nejsou bez 
profesní přípravy schopné určit, který model (pedagogický nebo andragogický) 
je nejvhodnější pro realizaci daného cíle. Didaktické činnosti realizují takříka-
jíc „poslepu”, podle ustálených zvyků a dřívějších zkušeností. Za jistou pomůcku 
může v podobných případech posloužit „Dotazník stylu vyučování dospělých”, 
vyplněný osobami, které se zabývají organizováním či realizováním edukačních 
aktivit (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 255–265). Tento pomocný nástroj 
dává vzdělavateli možnost určit, ke kterému modelu inklinuje didaktický proces. 
Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií na U3V je, jak již bylo zmíněno, jistou 
směsicí pedagogických a andragogických aktivit a závisí na mnoha faktorech, jako 
jsou: stupeň uvědomění vzdělavatele, potřeby seniorů, úroveň pokročilosti kurzu.

V tradičním, pedagogickém modelu má vzdělavatel výhradní pravomoc roz-
hodovat o jednotlivých prvcích didaktického procesu, jako jsou cíle a obsahy 
vzdělávání, navržení evaluačních prostředků. Senioři, kteří nemají téměř žádné 
zkušenosti s obsluhou elektronických médií, sledují pokyny učitele. Starší osoby 
jsou připravené se vzdělávat na U3V, ale to vzdělavatel vytváří celou cestu osob-
ního rozvoje v oblasti ICT (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 263). Situace se 
mění teprve tehdy, když senioři vlastní již jistou kompetenční úroveň. Snaží se pak 
ovlivnit vzdělavatele, co se týká rozsahu výuky či způsobu vedení jednotlivých ho-
din (někdy žádají o změnu učitele nebo možnost přestoupit k jiné skupině). V této 
etapě roste i úloha sebevzdělávání a samostudia. Stává se, že do pedagogického 
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modelu jsou jaksi mimochodem začleňované andragogické prvky, což souvisí na-
příklad s jiným druhem motivace než u povinné školní docházky.

Při přípravě výuky obsluhy počítače pro skupinu v seniorském věku, by měl 
geragog podrobit analýze zejména následující aspekty (Guzowski, Zawada, 2012, 
s. 5–6):
1. Jaké osoby tvoří skupinu účastníků?

 Kým jsou jednotliví studenti? Jaké mají zkušenosti s používáním nových 
médií? Jaké jsou jejich zájmy?

 Jak jsou staří? Tvoří skupinu lidé, kteří se setkali již dříve?
2. Jakých výsledků by měla dosahovat skupina v průběhu kurzu (stanovení cílů)?

 Je třeba se řídit pravidlem, že neexistují špatné kurzy, jsou jen nevhodně 
zvolené cíle výuky.

 Měli bychom mít neustále na paměti, že účast na kurzech U3V není pro po-
sluchače jenom zábavou, chtějí se především naučit něčemu užitečnému.

3. K čemu můžeme použít získané dovednosti a znalosti?
 Budou senioři skutečně využívat nové poznatky v každodenním životě?
 Jaké budou přínosy pro členy U3V po absolvování cyklu přednášek?
 Jaké typy úkolů budou senioři schopni provádět samostatně, bez pomoci 

vzdělavatele či jiných studentů U3V?

Vzdělavatelé, kteří teprve začínají pracovat s osobami ve starším věku, kromě 
odpovědi na tyto otázky, chtějí získat i stručné, jasné pokyny, jež usnadní přípra-
vu a vedení kurzů. Velmi zajímavé řešení v podobě tzv. desatera pravidel práce 
se seniory navrhli trenéři běžně spolupracující s organizátory projektu „Polska 
Cyfrowa Równych Szans” („Digitální Polsko rovných příležitostí“). Obecné úko-
ly vzdělavatele na U3V defi nují pomocí následujících praktických činností (Gu-
zowski, Zawada, 2012, s. 5–6):
1. Příprava hodin – profesionální zpracování obsahů výuky pomáhá předcházet 

situacím, kdy posluchač překvapí učitele nepohodlnou otázkou či kontroverz-
ními názory. Čím lepší je příprava kurzu, tím lepší bude i jeho realizace.

2. Sladění tematických okruhů s potřebami účastníků. Senioři si raději osvojují 
vědomosti, které odpovídají jejich očekáváním a postojům. Zohledňování po-
třeb studentů, jejich životního stylu a každodenních výzev příznivě ovlivňuje 
angažovanost učících se lidí.

3. Pravidlo postupného zdokonalování jednotlivých funkcí. Čím jednodušší 
a přehlednější budou pokyny a úkony k realizaci, tím efektivněji bude probíhat 
didaktický proces. Stanovení hranice, kdy množství učiva přesáhne kapacitní 
možnosti studentů je obtížné zejména pro začátečníky v oboru.
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4. Propojení abstraktních pojmů s praxí. Pro posluchače U3V je nejdůležitější 
propojení principů používání jednotlivých aplikací s každodenními aktivitami 
v reálném životě (např. vyhledávání vlakových spojů, používání internetových 
map).

5. Poukazování na přínosy a praktická řešení. Při procvičování je třeba věnovat 
maximální pozornost výhodám aktivního používání jednotlivých aplikací.

6. Co největší množství příkladů. Čím podrobněji popíšeme a znázorníme mož-
nosti využití dané aplikace, tím efektivněji přesvědčíme posluchače k jejímu 
používání. Zvolené příklady, jak z teorie, tak i praxe, nesmí vzbuzovat pochyb-
nosti.

7. Usměrňování očekávání souvisí s využíváním nejen kladných stránek nových 
médií, ale i s poznáním potencionálních rizik. Senioři se musí během výuky 
seznámit i s negativy tak, abychom předcházeli potencionálním chybám, např. 
v procesu sebevzdělávání.

8. Procvičování fungování během hodiny. Je velmi důležité, aby si každý student 
vyzkoušel daný program v průběhu vyučovací hodiny. Jinak šance na správné 
zapamatování a samostatné provedení úkolu klesají.

9. Řetězení vědomostí a navazování na dříve získané dovednosti umožňuje vizua-
lizaci dosažených pokroků a zaručuje komplexní, uspořádaný program výuky.

10. Budování příjemné atmosféry a kladných pocitů studentů v průběhu výuky je 
jedním ze základních motivačních faktorů, podporujících změnu postoje vůči 
novým médiím.

Metodici, kteří připravují vzdělavatele-dobrovolníky na práci se seniory, tato 
pravidla doplňují o několik dalších podstatných prvků, zvyšujících efektivitu di-
daktického procesu. Kurzy na U3V by měly být vedeny tak, aby bylo možné za-
pojit emoční složku osobnosti. Školitel se například může odvolávat na vlastní 
zážitky, např. výhodné nákupy vánočních dárků pro blízké osoby, vyhledání zají-
mavých informací. Je třeba vynaložit maximální úsilí, aby byly odstraněny obavy 
a potencionální konfl iktní situace. Úspěšné dosažení cílů je navíc podmíněno ne-
ustálým opakováním jednotlivých algoritmů dílčích činností při obsluze jednotli-
vých aplikací. Roli dále hraje srozumitelný mluvený projev, trpělivost a průběžné 
oceňování jednotlivých a skupinových pokroků. V situaci, kdy skupinu tvoří lidé, 
jež se nikdy dříve nesetkali, je vhodná podpora osobních interakcí mezi studenty 
U3V. Vzdělavatelé si musí být vědomi toho, že se edukace na U3V liší od dřívěj-
ších etap školní výuky a proto například od seniorů není třeba vyžadovat, aby po 
celou dobu byli tiše a nebavili se mezi sebou. Při práci na U3V jsou stejně důležité 
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i neformálnější části hodiny, přestávky a volnější průběh diskuze, který může udr-
žení pozornosti u seniorů podporovat (viz Srokowski, 2012, s. 65–66).

Při realizaci kurzů počítačového oddílu U3V se někdy stává, že kvůli vysokému 
počtu účastníků, mají vzdělavatelé zajištěnou pomoc podpůrného učitele (dob-
rovolníka). Jejich primárním úkolem je didaktická pomoc seniorům při řešení 
konkrétních problémů. Dále pomáhají tyto potencionální problémy identifi kovat 
a zohlednit při zdokonalování nebo navrhování nových didaktických prostředků 
(např. v podobě www stránek, cvičných souborů) a popularizují výuku v oblasti 
nových médií na U3V. Tato spolupráce musí být založená na přesném stanovení 
určitých podmínek ještě před zahájením kurzu, a to zejména: stanovení rozsahu 
povinností, dohodnutí tematických okruhů a způsobů komunikace se vzdělava-
telem (Urbanowicz, 2012b, s. 17). Úlohu dobrovolných učitelů plní často osoby, 
které chtějí poznat specifi ka práce se seniory, studenti pedagogiky a jí příbuzných 
oborů, senioři, kteří již mají určitou znalostní úroveň.

Práce vzdělavatele seniorů, zejména v oblasti ICT technologií, je obtížná mimo 
jiné z důvodu plurality didaktických forem, specifi ckých metod a prostředků či 
z hlediska rozdílného stupně vědomostí a dovedností v „průměrné” skupině stu-
dentů. Pedagog, který pracuje s lidmi v období „podzimu života“ musí být nejen 
vybavený vhodným souborem osobnostních charakteristik, ale musí mít i kladný 
přístup k posluchačům. Měl by si být také vědomý jistých specifi ckých podmínek 
u cílové skupiny, souvisejících s věkem, psychologickými faktory (životní etapa), 
se sociálním prostředím či osobními potřebami a cíli. Obzvláštní důraz by měl 
být kladen na komunikační dovednosti, protože všechny vzdělávací procesy jsou 
založené na interakcích mezi geragogem a studenty a na sdílení vědomostí. Je 
třeba efektivně předávat informace tedy jednoznačně a přesně formulovat sdílení 
směrem k posluchačům a zároveň správně dešifrovat verbální a neverbální sdě-
lení účastníků. Obě tyto složky jsou velmi důležité a nelze podceňovat individu-
ální míru citlivosti vůči jednotlivým druhům komunikačních signálů (Tomczyk, 
2011b, s. 255). Mezi komunikační nástroje patří zejména (Tomczyk, 2011b, s. 255 
převzato z: Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 1996, s. 154):
• verbální, slovní komunikace, která je často nadhodnocovaná,
• gesta – pohyby rukou, dlaní, prstů, nohou, chodidel a trupu těla,
• mimika, která mnohdy mimovolně vyjadřuje skutečný psychický stav jedince,
• dotek a fyzický kontakt (zejména v počáteční etapě vzdělávání v oblasti IT), 

v případech, kdy existuje nutnost fyzicky korigovat chyby při práci se vstupní-
mi zařízeními (např. klávesnice či myš) je tato cesta často mnohem efektivnější 
než slovní popis,
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• fyzický vzhled, oblečení, účes, ozdoby, vhodná vizuální expozice je pro starší 
osoby velmi důležitá,

• paralingvistické zvuky a mimoslovní složky projevu, jako jsou povzdech-
nutí, bručení, smích či jiné těžko popsatelné zvuky (např. „ehm ehm”, „ééé“, 
„hmmm“),

• auditivní (vokální kanál) – intonace, přízvuk, tón a výška hlasu, rytmus a rych-
lost mluveného projevu,

• oční kontakt, rychlost a způsob vyměňování pohledů,
• fyzická vzdálenost mezi účastníky rozhovoru,
• způsob držení těla, který poukazuje na míru napětí nebo uvolnění, otevřenosti 

nebo uzavřenosti,
• osobní organizace pracovního prostředí – architektura, vybavení místnosti, 

uspořádání jednotlivých předmětů.

Správné vyjadřování vyžaduje nejen dobrý mluvený projev, ale i vhodné dý-
chání, tempo řeči, pauzy, intonaci a důraz na podstatná slova či souvětí (Brühlme-
ier, 2011, s. 33). Při komunikaci se seniory je třeba se důrazně vyhýbat výrokům, 
které mohou u posluchačů probudit negativní emoce, odpor, vzpurné reakce, kte-
ré zpomalují nebo dokonce znemožňují realizaci vzdělávacího procesu. Do této 
kategorie zařazujeme (Urbanowicz, 2012, s. 16):
• přikazování: „Očekávám, že si na příští hodinu zopakujete učivo”,
• moralizování: „Měl/-a byste využít nabídku doučování”,
• zahanbování: „Nemáte výsledky, protože neprovádíte doma jednotlivé úkoly, 

o což jsem Vás důsledně žádal”,
• vyvozování příliš dalekosáhlých závěrů: „Tvrdíte to, protože nejste spokojen/-a“,
• utěšování: „Vaše dovednosti nejsou úplně tragické, v jiných skupinách to jde 

mnohem hůř“,
• provádění výslechů: „Kdo vám nainstaloval ten program, budeme se to teprve 

učit”.

Nezbytnou komunikační dovedností pro práci vzdělavatele dospělých je 
schopnost správného vyjadřování a vědomého používání sociolingvistických ná-
strojů. Je třeba se soustředit zejména na následující prvky:
• Komunikační bariéry jak na straně přednášejícího (např. v důsledku příliš 

malých zkušeností ve vzdělávání seniorů), tak i na straně studentů (defi city 
sluchové soustavy, negativní přístup).

• Sociální kontexty (neznalost ostatních členů skupiny, individuální vlastnosti, 
jako je např. nechuť ke kladení otázek) mezi jednotlivými posluchači.
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• Vzájemné působení učících se seniorů. Často se stává, že se do kurzu U3V 
přihlásí známé osoby či manželské páry. Během výuky jsou sdělení vyuču-
jícího rušeny interakcemi spolustudujících, což může znemožňovat efektivní 
interskupinovou komunikaci.

• Individuální přístup seniora k ostatním účastníkům a k učiteli. Kurzy jsou 
často vedené mladými osobami, jež ještě nemají dostatek zkušeností v oblasti 
používání hlasového projevu jako jednoho z didaktických nástrojů.

• Aktivní naslouchání, které dává seniorům zpětnou vazbu, že didaktický proces 
je stejně důležitý jak pro školitele, tak i pro studenty.

• Aktivní diskuze a zapojování dosud neangažovaných posluchačů, a to zejména 
při řešení konkrétních problémů, které se týkají většiny účastníků. Kupříkla-
du v první etapě kurzu mají senioři problémy se správným používáním myši. 
V průběhu diskuze můžeme navrhnout výměnu zkušeností mezi účastníky 
ohledně toho, jak tuto otázku vyřešili.

• Neverbální komunikace, která zahrnuje nejen gesta, ale i např. vhodné oble-
čení.

• Schopnost efektivně reagovat v kritických situacích.

K nejčastějším chybám vzdělavatelů seniorů patří mimo jiné příliš nízká míra 
aktivizace posluchačů, nedostatečné nebo nesprávné používání didaktických po-
můcek, nesrozumitelný jazyk, příliš malé propojování jednotlivých tematických 
celků, nesystematizované předávání vědomostí, nevhodný mluvený projev (tichý 
hlas, špatná intonace), monotónní vyjadřování (Šerák, 2009, s. 128). Další špatné 
komunikační návyky souvisí např. se sdělováním přílišného množství technic-
kých podrobností, disproporce mezi hlavním obsahem a digresí, kulturní nedo-
statky, nedostatečná míra angažovanosti, monotonie, předčítání z poznámek či 
prezentací, nepřizpůsobení tempa, absence očního kontaktu, ignorování únavy či 
oprávněných námitek seniorů (Kozak, Łaguna, 2009, s. 54).

Věkový rozdíl mezi studenty a učitelem vyžaduje, aby byli tito vybavení schop-
ností asertivního jednání, a to zejména v případě, kdy dávají posluchačům poky-
ny, případně kontrolují výsledky práce. Tato schopnost přímo ovlivňuje schop-
nost efektivního řízení práce ve skupinách, kterou jen stěží získáme v průběhu 
vysokoškolské profesní přípravy na povolání geragoga. Zde jsou obzvlášť důležité 
vhodné osobnostní předpoklady a dostatečná praxe v oboru. V případě konfl ikt-
ních situací musí postupovat vzdělavatel citlivě, tak aby konfl ikt nevygradoval do 
extrémní podoby. Musí se dbát na přátelskou atmosféru a osobní bezpečí účastní-
ků. Případná tenze může souviset s faktory, jež jsou zcela nezávislé na osobě vzdě-
lavatele, např. temperament jedince, reakce na neúspěch. Události tohoto typu 
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se méně často vyskytují v případech, kdy učitelé dobře znají posluchače a jsou 
schopni dobře organizovat didaktický proces. K jevům jako jsou prolomení me-
zigeneračních bariér, vytvoření osobního vztahu k přednášejícímu, přizpůsobení 
se pravidlům práce ve skupině, vypracování efektivního modelu interskupinové 
komunikace dochází až po uplynutí nějaké doby (Krysiński, 2012, s. 120). S ohle-
dem na věkový rozdíl mezi vzdělavatelem a studenty v seniorském věku je vhod-
né některé nežádoucí způsoby chování (např. rozhovory s ostatními posluchači) 
ignorovat, protože jejich cílem není zpravidla cílené vyrušování, ale mohou být 
následkem nepochopení jednotlivých činností při obsluze dané aplikace (Silber-
man, 2005, s. 49). Vytváření přátelské kooperativní atmosféry je relativně snadné 
pokud zvolíme správný model komunikace, zaměřený na úspěchy, jak na straně 
studentů, tak i přednášejícího.

Úspěch didaktického procesu je ve velké míře podmíněn prvním dojmem, jaký 
učitel učiní. Je proto třeba vyvinout maximální snahu, aby začátek kurzu probíhal 
v přátelském a bezpečném prostředí. Základním úkolem vzdělavatele bude tedy 
vlídné uvedení seniorů do nového situačního kontextu, a to zejména během první 
hodiny, kdy musíme studenty seznámit nejen s novým médiem, ale i se spolužáky. 
Školitel musí zajistit, že v průběhu výuky nikdo nepřijde k úrazu, případné poško-
zení výpočetní techniky se jeví jako málo pravděpodobné, protože tempo výuky 
je přizpůsobeno možnostem a požadavkům skupiny. První hodina je také skvělou 
příležitostí k vzájemnému seznámení účastníků a k integraci mezi studenty. Uči-
tel by měl navíc představit cíle vzdělávací aktivity, tematické okruhy, způsoby práce 
a evaluace výsledků a pravidla, která platí po dobu výuky (Golonka, 2012, s. 106). 
Pozitivní výsledky přináší například prvek překvapení, např. pomocí spuštění atrak-
tivní webové aplikace. Tuto metodu úspěšně využíval v praxi i autor této práce, který 
v průběhu úvodního sezení na U3V v Osvětimi umožnil studentům účast na video-
rozhovoru se starostou města pomocí internetového komunikátoru Skype. Někteří 
senioři dokonce starostovi položili otázky, což ještě znásobilo dojem, že Internet je 
velmi užitečným nástrojem a že meze jeho používání určují samotní uživatelé. Díky 
tomu první kontakt s novým médiem názorně předvedl seniorům pestré spektrum 
možného využití aplikací. První dojem souvisí také se vzhledovou stránkou počíta-
čové učebny. Není přípustné, aby studenti měli nějaké problémy s počítači, a učitel 
je nedokázal rychle a efektivně vyřešit. Chaos je negativním jevem, kterého bychom 
se měli vyvarovat za každou cenu.

Skutečný vzdělavatel dospělých je osoba, která věnuje učícím se lidem mnoho 
pozornosti a chce co nejblíže poznat jejich potřeby a motivy. Tento proces po-
chopení je pozvolný a postupný a umožňuje jak individualizaci podmínek výuky, 
tak i efektivnější práci v jiných skupinách (Ledzińska, Czerniawska, 2011, s. 247). 
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Účelem tohoto zkoumání je zvýšení obecné kvality vzdělávacího systému. Dobrý 
geragog je odborník na didaktiku, ale zároveň i skvělý pozorovatel jednotlivých 
studentů a vzájemných interakcí mezi účastníky didaktického mikrosystému.

Shrneme-li tyto závěry a výsledky zaměřené na zkoumání potřeb a očekávání 
osob postižených digitálním vyloučením, můžeme formulovat řadu pro vzděla-
vatele užitečných pokynů. Mezi nejdůležitější řadíme mj. (Orzeł, Głomb, 2011, s. 
34–35):
• uvědomění si edukátorů, že využívání nových technologií seniory je technic-

kým fenoménem jen zčásti,
• osoba učící se obsluze nových médií musí nejen správně používat www prohlí-

žeč, a počítač, ale především se musí zbavit mylných předsudků a najít pozitiv-
ní vztah k různému druhu e-služeb, jako je e-bankovnictví,

• útržkovité informace, jež mnohdy mají digitální imigranti, jsou výchozím bo-
dem pro budování dalších kognitivních struktur a generování kompetencí,

• vzdělavatelé by měli ponechat seniorům dostatek prostoru pro jejich obavy, 
pochybnosti a udržovat empatické vztahy,

• odborné znalosti z oblasti informatiky jsou pro vzdělavatele seniorů mnohem 
méně podstatné než osobnostní předpoklady, jako jsou např. trpělivost, pocit 
bezpečí, přátelské kontakty,

• stanovení obsahů by se mělo řídit zvýšením kvality každodenního života, při-
čemž programy pro středně pokročilou a vyšší úroveň dovedností je třeba při-
pravovat v souladu s andragogickým modelem vzdělávání,

• učícím se seniorům je třeba vštípit, že tyto nové kompetence slouží především 
ke zvyšování míry jejich samostatnosti a efektivnějšímu, rychlejšímu, levnější-
mu a příjemnějšímu vykonávání jednotlivých činností,

• proces výuky musí být navržen způsobem, který dává pocit bezpečí a vytváří 
příjemnou atmosféru, čehož následkem je snížení obav souvisejících s mož-
ným poškozením výpočetní techniky či programové výbavy.

4.3  Zvyšování kvality didaktických činností v rámci U3V

Popis rolí vzdělavatele dospělých a jeho jednotlivých funkcí je vhodné doplnit 
o problematiku evaluace vzdělávacího procesu. Například na vysokých školách 
může být kvalita přednášek či seminářů zajišťovaná různými způsoby, mj. pomocí 
hospitování vyučovacích hodin, dotazníků vyplňovaných studenty apod. Podobné 
úkony mají přispět k růstu široce chápané kvality vzdělávání. V polských odbor-
ných publikacích je jako jediná aktivita tohoto druhu zmíněná všeobecná certifi kace 
U3V, které jsme se podrobně věnovali v kapitole 1.4.5. Vzhledem k nutnosti neustá-
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lého zvyšování jakosti didaktických činností vyvstává otázka, jak můžeme zajistit 
efektivitu kurzů na U3V? Odpovědí na takto formulovanou otázku mohou být růz-
né koncepce vypracované odborníky v oblasti metodiky, kteří zároveň vedou kurzy 
v různých institucích celoživotního vzdělávání, či teoretiky vzdělávání dospělých.

Mezi základní úkony, jež příznivě ovlivňují kvalitu vzdělávacího procesu, patří 
zejména (Mužik, 2011):
1. Analýza zpětné vazby od účastníků kurzu.
2. Hospitace vyučovacích hodin.
3. Sebeanalýza trenéra.
4. Další vzdělávání trenérů a jeho analýza.

Jiné řešení nabízí G. Petrová a J. Duchovičová, které navrhují zvýšení kvali-
ty profesní přípravy budoucích odborníků na vzdělávání (v rámci bakalářského 
nebo magisterského studia), a to jak cestou zapojení do programu výuky příkladů 
dobré praxe a výsledků zahraničních výzkumů, tak i změnou samotné fi lozofi e 
vzdělávání a její přeorientování na kvalitu, formulování jasných pracovních stan-
dardů, neustálé zdokonalování výukových programů s přihlédnutím k potřebám 
jednotlivých institucí, zapojení moderních didaktických prostředků (ICT nástroje 
a e-aplikace) a podporování regionální a mezinárodní mobility učitelů a studentů 
andragogiky a sociální gerontologie (srv. Petrová, Duchovičová, 2013, s. 28–29). 
Mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání seniorů v oblasti nových mé-
dií umožňuje v současné době nejen účast na mezinárodních konferencích a snad-
ný přístup k cizojazyčné odborné literatuře, ale především realizace grantových 
projektů. Mezi nejpopulárnější řešení, umožňující vzájemnou výměnu zkušeností 
mezi osobami a institucemi vzdělávání dospělých, patří tzv. program Grundtvig 
v rámci „Programu celoživotního učení” (ang. Lifelong Learning Programme – 
LLP), který umožňuje získání fi nanční podpory na realizaci kurzů, partnerských 
návštěv, seminářů či jiných projektů zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání.

Další podpůrnou metodou, přínosnou zejména z hlediska vzdělavatele v ob-
lasti nových médií, je provádění supervize. Tato činnost je velmi populární v tzv. 
pomocných profesích, jako jsou: psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník. 
Tento nástroj je obzvlášť užitečný při zahajování profesní dráhy, protože nepatrné 
pracovní zkušenosti jsou pro mnohé budoucí učitele silným stresorem (srv. Sarzy-
ńska, Czechowska-Bieluga, Kanios, 2009, s. 300–305). Aktivity stejného druhu jsou 
také velmi důležité pro vzdělavatele, kteří sice dosud nespolupracovali se seniory na 
U3V, ale jsou vybavení jistým souborem znalostí týkajících se specifi k práce ve vzdě-
lávacích institucích (školy, kulturní střediska), ale i pro ty reprezentanty učitelského 
sboru, kteří mají jen odbornou technickou kvalifi kaci (IT odborníci).
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Supervize přináší mnoho výhod, protože napomáhá udržení vysoké kvality 
vzdělávání, chrání před syndromem vyhoření, pomáhá edukátorům zjistit skryté 
aspekty vzdělávání seniorů, umožňuje výměnu zkušeností a uvědomění si skuteč-
ných možností každého člověka. V odborné literatuře se můžeme setkat s následují-
cí druhovou klasifi kací (Sarzyńska, Czechowska-Bieluga, Kanios, 2009, s. 300–309):
• Formální – tento typ supervize vyžaduje přítomnost dvou subjektů: nadříze-

ného a pracovníka. Je zde jasně určena struktura místa a doby konání. Formál-
ní supervize je často aplikována v případě grantových vzdělávacích projektů či 
učitelské praxe.

• Neformální – spočívá v osobních konzultacích, chybí zde striktní řízení roz-
hovoru, nejsou vypracovávané záznamy. K tomuto způsobu se nejčastěji uchy-
lujeme v kritických okamžicích, kdy supervidovaný narazí na nový, dosud 
neznámý problém. Může mít podobu nesymetrického vztahu (zaměstnavatel, 
osoba zkušenější než samotný vzdělavatel). Tento druh supervize prováděl 
i autor této práce, který v průběhu dobrovolnické praxe studentů rozebíral se 
studenty jednotlivé kazuistiky.

• Přímá – tj. učení se na základě pozorování, je velmi nápomocná při korigování 
špatných zvyklostí. Je prováděná např. v rámci studentské praxe či postgradu-
álního studia, případně tematických kurzů pro uchazeče o danou neobsazenou 
funkci.

• Nepřímá – zahrnuje všechny ty případy, kdy se supervizor nemůže bezpro-
středně účastnit práce vzdělavatele. Proto jsou používané například následu-
jící techniky: případové studie, audiovizuální nahrávky, diskuze, rolové hry, 
simulace.

• Individuální – umožňuje osobní vztah založený na vztahu mistra a učně, což 
dává větší pocit bezpečí. Týká se zejména osob, jež teprve zahajují profesní 
dráhu.

• Skupinová – určená pro lidi z daného regionu (např. všechny U3V v daném 
kraji). V praxi je realizovaná formou seminářů či konferencí. Může být vysoce 
specializovaná, určená užším kruhům odborníků (třeba nová média ve vzdě-
lávání seniorů). Tato setkání mohou být uskutečňovaná například v rámci již 
zmiňovaného projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans” („Digitální Polsko 
rovných příležitostí“).

Samozřejmě toto striktní členění nezohledňuje všechny „meziformy“. V Pol-
sku byl v současné době v rámci projektu „Latarnicy Cyfrowej Polski” („Světlo-
noši digitálního Polska“) zřízen portál sdružující vzdělavatele seniorů v oblasti 
informačních a komunikačních technologií (latarnicy.pl/forum), kde si mohou 
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dobrovolníci vzájemně vyměňovat zkušenosti, úvahy týkající se oborové meto-
diky (didaktické cíle, obsahy, formy, principy, prostředky) a problémů, které musí 
řešit v každodenní praxi.

Zajímavou formou zlepšení práce vzdělavatele může být tzv. refl exní učení 
dospělých. Pro tuto metodu je charakteristické zvyšování míry úspěšnosti a efek-
tivity edukačního procesu díky zohlednění osobnostních vlastností učitele a indi-
vidualizovanému přístupu. Hlavním předpokladem je aktivizace spontaneity a ex-
presivního intelektuálního potenciálu zaměřeného na vlastní didaktickou činnost. 
Tato dovednost může být nesmírně užitečná v praxi, mj. v případech kdy je ne-
zbytné neodkladně vyřešit nějakou atypickou situaci. Je to jistý druh umění, který 
je podmíněn vlivy sociálního prostředí (lidským chováním) a přítomností výpo-
četní techniky (poruchy, neznámá chybová hlášení, výpadek elektrické sítě apod.). 
Refl exivní didaktika vede k naučení rychlého způsobu konání, konkrétních způso-
bů průběžného řešení problémů. Tato koncepce navíc zohledňuje i analýzu vlast-
ních vyučovacích aktivit. Je to možné jen v případě, že vzdělavatel má dostatečnou 
míru seberefl exe a podstoupil metodickou přípravu k plnění role učitele na U3V. 
Osoby, jež splňují tyto podmínky, jsou schopné téměř okamžitě integrovat refl exní 
a konativní úroveň jednání. Refl exní učení umožňuje vzdělavatelům mj. kritické 
hodnocení vlastní profesní dráhy a formálních aspektů dosavadní praxe. Ke klíčo-
vým kompetencím v této oblasti řadíme čtyři skupiny integrovaných činností ve 
sféře kognice, komunikace, organizace a zkoumání (Cuprjak, 2010, s. 127–132). 

Refl exní postup je velmi přínosný například pro organizační stránku vzděláva-
cího procesu. Výuku v oblasti nových médií mnohdy doprovází různé technické 
problémy, např. nesprávná práce daného programu či nefunkční technika, což vyža-
duje rychlou a rozhodnou reakci. Tato koncepce je také nesmírně užitečná v případě 
dosud neustálených oborových metodik, které ještě nejsou plně formalizované v po-
době učebnic či komplexních monografi í. V tomto případě je vzdělavatel schopen 
jen na základě vlastních zkušeností, částečně vypracovaných metodických postupů, 
jistých kompetencí a osobnostních předpokladů úspěšně realizovat stanovené cíle. 
Refl exní učení nepatří k obyčejné „řemeslné“ práci andragoga, je to jakési umění 
dostupné jen pro vyvolené. Vyžaduje mimo jiné vhodný osobnostní profi l, včetně 
psychofyzických podmínek a touhu po sebezdokonalování.

Zajímavou, ač jen stěží realizovatelnou metodou zvyšování kvality vzděláva-
cího procesu je tzv. mikroučení (viz Jankowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 
1996, s. 124). Tato strategie předpokládá využívání digitální kamery, počítače, te-
levize a dataprojektoru jako pomocných nástrojů při hodnocení realizace didak-
tického procesu. Úkolem vzdělavatele je archivování jednotlivých sezení na U3V 
v podobě audiovizuálních nahrávek a následně proces jejich evaluace (buď samo-
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statné, nebo ve skupině odborníků na metodiku). Tato analýza názorně poukazuje 
na silné a slabé stránky vzdělávací činnosti, a to jak u geragoga, tak u jednotlivých 
posluchačů, či celé skupiny. Podobné metody jsou nesmírně časově náročné, ale 
i velmi přínosné, například ve srovnání s tradiční hospitací vyučovacích hodin.

 „Vývoj nových technologií poskytuje vzdělávacím systémům téměř neomezené 
možnosti, nicméně jejich plné využití je podmíněno přítomností patřičně vzdělané-
ho učitelského sboru, který běžně ovládá moderní didaktické prostředky. Vybavení 
učebny nejnovějšími přístroji bude naprosto zbytečné, pokud se nenajde člověk, který 
bude schopen je efektivně používat” (Warzocha, 2012, s. 340). Několik základních 
podmínek efektivního vzdělávání seniorů v oblasti ICT technologií již bylo splně-
ných. Většina počítačových učeben je vybavena vysokorychlostním Internetem, 
standardní počítače umožňují využívání nejpopulárnějších e-služeb. Jako nejpro-
blematičtější se u vzdělavatelů seniorů v oblasti nových médií jeví otázka optimál-
ní kombinace technických dovedností a metodických znalostí.

Dalším důležitým prvkem je i sebezdokonalování osob, které vedou výuku. 
S ohledem na neustálý vývoj moderních technologií má tento proces kontinuální 
povahu (Morbitzer, 2007, s. 145). Efektivní vzdělavatel je nejen člověk, který se vy-
zná v otázkách metodiky vyučovacích procesů, ale především ten, který má přehled 
o tématech nových technických a přístrojových řešení. Tyto vědomosti může uči-
tel na U3V získat díky kurzům počítačových dovedností, četbou specializovaných 
periodik a těch periodik, které jsou zaměřené na seniory (např. „Komputer Świat 
Senior”). Neocenitelným informačním zdrojem je samozřejmě i Internet, kde může 
učitel stáhnout bezplatné nebo zkušební verze programů a následně je použít jako 
podklady k výuce (http://www.slunecnice.cz/ či www.dobreprogramy.pl).

Správný vzdělavatel dospělých by měl nejen znát metodické aspekty, ale měl by 
i dbát na co nejvyšší standardy výuky, což se následně promítá do kvality organi-
zovaných forem vzdělávacích procesů. Nové, ještě efektivnější didaktické postupy 
vychází především ze seberefl exe vlastní učitelské praxe, průběžného aktualizování 
souboru teoretických vědomostí v oboru a konfrontování vlastních zkušeností s ji-
nými vzdělavateli. Pracovní úspěch a spokojenost učitele jsou tedy výslednicí per-
manentních aktivit zaměřených na rozvíjení vlastních didaktických schopností.





Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií bylo až doposud opředeno nej-
různějšími mýty (srv. Hołda, Bąk, 2013, s. 131–137), souvisejícími se sociálními, 
individuálními a institucionalizovanými podmínkami procesu učení (se). Starší 
osoby tvoří skupinu, která je v největší míře postižená fenoménem digitálního 
vyloučení. Neznamená to ale, že tyto osoby nevyužívají nabídku virtuálních e-
-služeb. Naopak, v současné době jsou senioři nejrychleji rostoucí skupinou uži-
vatelů sítě. Navíc se stává samozřejmostí, že jejich přítomnost ve virtuální realitě 
není omezena na roli pasivního příjemce. Uživatelé v seniorském věku čím dál 
častěji provozují blogy, účastní se diskuzí na internetových fórech a navštěvují in-
formační servery. Nicméně v odborné literatuře se ještě stále setkáváme s názory, 
že tato generace z principu odmítá Internet jako médium, které zprostředkovává 
nevhodné obsahy. Je to jen další mýtus, jehož překonání potvrzuje stále rostoucí 
počet uživatelů. Senioři často zdůrazňují, že je jejich život díky Internetu mno-
hem pestřejší. Obavy digitálních imigrantů pramení z nedostatečných vědomostí 
ohledně možností, které skýtá virtuální realita. 

Dalším klíčovým prvkem, jenž zpomaluje vývoj informační společnosti, je 
přesvědčení nejstarší části obyvatelstva, že výpočetní technika a připojení k Inter-
netu jsou velmi nákladné. Nicméně výsledky výzkumů potvrzují, že část seniorů 
má i přes omezené fi nanční prostředky přístup k síti, např. prostřednictvím vnou-
čat. Proto nelze říct, že právě fyzická nemožnost využívat počítač a Internet je 
hlavním omezujícím faktorem. Největší bariéru tvoří absence jistých potřeb a ne-
dostatečná vědomostní úroveň. Názor, že se senioři prostě v této oblasti nechtějí 
vzdělávat a že nejsou schopni pochopit principy obsluhy digitálních médií, je neo-
právněný a nespravedlivý, což potvrzují i v této knize citované výsledky výzkumů. 
Nová média, přestože jsou většinou tvořena mladými lidmi pro stejnou věkovou 

Závěr
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skupinu uživatelů, mohou být atraktivní alternativou i pro nejstarší generace. Na-
prosto klíčový je výběr vhodného modelu výuky. Zdrojem potencionálních obtíží 
je nejčastěji soubor psychických, percepčních a fyzických faktorů, jakož i specifi ka 
nových medií či moderních didaktických prostředků. Tyto nedostatky mnohdy 
kompenzuje vysoká míra motivace na straně seniorů učících se na U3V (srv. Hoł-
da, Bąk, 2013, s. 131–137). Stereotypní vnímání této věkové skupiny jako uživatelů 
Internetu, kteří mají stále jisté defi city, učí se pomalu a navíc zaujímají negativní 
postoj vůči reáliím informační společnosti, je příliš zjednodušené a zobecněné. 
Je třeba mít na paměti, že osoby v období „podzimu života“ tvoří velmi pestrou, 
vnitřně diferencovanou skupinu.

Jiná falešná představa, kterou jsme se v této publikaci snažili demaskovat, je, 
že se v rámci kurzů počítačového oddílů U3V senioři učí pouze obsluze na ele-
mentární úrovni, např. používání www prohlížeče, kdežto znalosti a dovednosti 
vyššího stupně jsou opomíjené jako zbytečné pro každodenní fungování v síťové 
společnosti. Toto zjednodušení základních předpokladů vzdělávání seniorů v ob-
lasti nových médií na jednosměrný transfer nepříliš komplikovaných činností je 
jen dalším nespravedlivým stereotypem. Tato práce se snaží podtrhnout často 
opomíjené hledisko, že vzdělávání seniorů souvisí nejen s kategoriemi vzdělávání 
dospělých, ale i řadou sociálně-technických faktorů.

Shrneme-li poznatky obsažené v této práci, musíme opět zdůraznit, že dosaže-
ní úspěchu na poli vzdělávání seniorů je možné jen tehdy, když zvážíme komplex-
ní soubor proměnných znázorněných v následujícím schématu.

Obr. 25. Faktory podmiňující systém vzdělávání seniorů v oblasti nových médií.
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Otázka efektivity didaktických činností v rámci U3V zaměřených na nová 
média je nesmírně komplikovaná. Vzdělávání seniorů souvisí na mikrosociální 
úrovni s metodickými postupy, jež musí přihlížet ke specifi kům dané cílové sku-
piny, a zároveň respektovat tradiční didaktické kategorie, jako jsou: cíle, obsahy, 
metody, formy, prostředky, které přímo ovlivňují kvalitu vzdělávacího procesu. 
Mikroúroveň vzdělávacích procesů ale nezohledňuje všechny proměnné. Proto 
také navržení efektivního systému vzdělávání seniorů vyžaduje i aplikování mak-
rosociálního hlediska, tj. zohlednění postavení seniorů ve společnosti a charakte-
ristiky cílové skupiny uživatelů. Nesmírně důležitou úlohu plní i samotný koncept 
celoživotního vzdělávání, v současné době nejčastěji realizovaný prostřednictvím 
jeho „vlajkové lodi” v podobě U3V. To právě organizace tohoto druhu v největším 
rozsahu zodpovídají za snížení míry digitálního vyloučení u nejstarších generací. 
Navíc zde musíme podotknout, že se model vzdělávání na U3V neustále dyna-
micky mění, a to vlivem postupující profesionalizace oboru a změny paradigmatu. 
Metodické prostředky musíme průběžně aktualizovat a přizpůsobovat vývoji síťo-
vé společnosti. Rozšíření rozsahu veřejně dostupných e-služeb, užitečných v kaž-
dodenním životě a popularizace inovativních programů či aplikací spoluvytváří 
nové potencionální oblasti vzdělávání.

Metodický koncept, který byl podrobně popsán v této knize, je výsledkem 
metateoretického přístupu autora k didaktickým procesům, jeho několikaletých 
zkušeností z doby působení v geragogické profesi na U3V a zohlednění již zmi-
ňovaných makrosociálních východisek. Je to sice jistý komplexní návrh instituci-
onalizované formy vzdělávání seniorů v oblasti nových médií, nicméně autor si je 
vědomý toho, že tato podoba není defi nitivní. Zvyšování efektivity vyučovacího 
procesu orientovaného na lidi ve věku pozdní dospělosti bude podléhat kontinu-
álním změnám s ohledem na stupeň vývoje síťové společnosti, změny demografi c-
ké struktury a vznik nových vědeckých koncepcí v oboru andragogiky a sociální 
gerontologie.





1. Otevři soubor odpovědi.doc, který se nachází ve složce TEST4, do pole č. 1 
napiš dnešní datum a svoje příjmení.

2. Změň název složky Umělci na Tvorba.

3. Vytvoř soubor Božena_Němcová.txt ve složce Spisovatelé.

4. Najdi na Internetu životopis Boženy Němcové, nakopíruj informace o jejím 
životě a ulož je do souboru Božena_Němcová.txt.

5. V 5. řádku tabulky v souboru odpovědi.doc vysvětli, čím se liší možnosti Ulo-
žit a Uložit jako.

6. Které z níže uvedených tlačítek označí vybraný text tučně? Správnou odpověď 
ulož do 6. řádku souboru odpovědi.doc:

Příloha č. 1

A) B
B) I
C) U
D) Times New Roman

7. Do 7. řádku tabulky souboru odpovědi.doc nakopíruj malý znak hlavního 
města Prahy, který najdeš na Internetu.
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8. Pomocí vlastního účtu se přihlas do elektronické pošty, dále pomocí funkcí 
nakopíruj obraz, který je na monitoru a vlož ho do 8. řádku souboru odpově-
di.doc.

9. Do 9. řádku souboru odpovědi.doc nakopíruj jména členů Zastupitelstva 
města Brna.

10. Která z níže uvedených součástí centrální jednotky počítače slouží k připojení 
tiskárny:
A) procesor
B) operační paměť
C) konektor USB nebo LPT
D) harddisk

 Vyber jednu z odpovědí, ulož ji jako 10. řádek tabulky v souboru odpovědi.
doc, ulož změny a zavři soubor.

11. Co znamená zkratka ISP (Internet Service Provider)?
A) server, který slouží jako uložiště dat
B) poskytovatel internetového připojení
C) komunikační protokol
D) jedna z forem e-mailové korespondence
Vyber jednu z možností, odpověď napiš do 11. řádku v souboru odpovědi.doc.

12. K čemu slouží URL?
A) je to adresa webové stránky
B) umožňuje přihlašování a odesílání e-mailové pošty
C) slouží k ukládání dat na harddisku
D) v informatice neexistuje pojem URL
Vyber jednu z možností, odpověď napiš do 12. řádku v souboru odpovědi.doc.

13. Která z níže uvedených součástí adresy webové stránky http://www.seznam.cz 
je tzv. aplikačním protokolem Internetu?
A) www
B) http
C) seznam.cz
D) www. seznam.cz

 Vyber jednu z odpovědí, ulož ji jako 13. řádek tabulky v souboru odpovědi.
doc, ulož změny a zavři soubor.
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14. Jakým typem internetové domény je adresa: www.portal.gov.cz?
A) obecná
B) doména státní správy ČR
C) doména vlády Spojených států amerických
D) žádná odpověď není správná
Vyber jednu z možností, odpověď napiš do 14. řádku v souboru odpovědi.doc.

15. K čemu slouží internetový server? Odpověď napiš do 15. řádku tabulky v sou-
boru odpovědi.doc, ulož změny.

16. Které z níže uvedených tlačítek je příkladem textového pole? Vyber jednu 
z možností, odpověď napiš do 14. řádku v souboru odpovědi.doc, ulož změny.

A) pravé jméno
B) pohlaví
C) datum narození
D) žádná odpověď není správná

17. Do 17. řádku tabulky v souboru odpovědi.doc napiš k čemu je používán 
webový prohlížeč.

18. Najdi na Internetu jaká je vzdálenost mezi Prahou a Hradcem Králové. Odpo-
věď napiš do 14. řádku v souboru odpovědi.doc, ulož změny.
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