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Bakalářská práce se zaměřuje na klíčové oblasti partnerského vztahu seniorů. Hlavním
cílem bylo zjištění, jak senioři vůbec pojímají jejich partnerský vztah, jaké jeho aspekty nejvíce
oceňují, co očekávají, co je stále drží pohromadě a co je pro ně v partnerském soužití
nejdůležitější. V teoretické části jsem se věnovala komplexnímu popisu stáří a změnám, jež ho
provázejí. Druhá část je zaměřena na partnerské vztahy, kde předkládám nejdůležitější teorie
i výzkumy zabývající se výběrem partnera, vývojem vztahu a spokojenosti v něm. Praktická
část je tvořena výzkumem kvalitativního typu, který podává hloubkovou analýzu problému.
Data byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 8 seniory a zpracovávána
metodou kódování a zachycení vzorců. Z výsledků je patný velký důraz na zdraví a zdravotní
stav obou partnerů, ale také na vzájemnou pomoc, toleranci, důvěru, lásku a komunikaci.
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The Bachelor’s thesis focuses on the key fields of seniors’ partnership. The main aim
was to learn how seniors perceive their partnership, which aspects they appreciate the
most, what they expect, what keeps them together and what the most important points in
their partnership are. In the theoretical part I analyse the complex description of the old age
and related changes. The second part is focused on the partnership, where I present the
most important theories and researches on choosing a partner, the development of the
partnership and the satisfaction with it. The practical part consists of qualitative research
that presents a depth analysis of the issue. Data have been obtained through semistructured interviews done with eight seniors. Methods of coding and pattern capture have
been used. Results emphasize health and health state of both partners, mutual help,
tolerance, trust, love as well as communication.

Klíčová slova: old age, partnerships, marriage satisfaction, expectations, development of the
partnership

