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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá tématem resilience čili zvládání nepříjemných podmínek v
životě člověka. Cílem práce je nahlédnout na individuální zkušenosti resilientních osob v
posledním životním cyklu. Dále máme ambici zachytit strategie těchto resilientních seniorů
při zvládání krizových situací s akcentem na jedinečnou životní zkušenost jednotlivce.
Vzhledem k povaze našich výzkumných cílů jsme se rozhodli pro kvalitativní výzkum formu
polostrukturovaného rozhovoru. Jelikož nám jde o zaznamenání a pochopení jedinečné
životní zkušenosti, k analýze dat jsme vybrali metodu IPA. Výzkumný soubor představují
výpovědi čtyř resilientních osob ve věku 80 až 90 let. Rozhovory byly analyzovány ve dvou
krocích. Nejdříve jsme zjišťovali zkušenosti jednotlivých osob a jejich základní schémata,
zdůraznili jsme podstatné vlastnosti a rysy našich respondentů. Na druhé úrovni jsme hledali
společná témata a kategorie zkoumaných osob. Tato společná témata jsme nazvali „zdroje
reslience.“ Klíčovým zjištěním práce je identifikace různých zdrojů resilience a jejich
teoretické ukotvení. Byly identifikovány tyto zdroje: otevřenost, vztahy, aktivita, smysl
života, smysl pro humor, absence ruminační zacyklenosti a realismus.

KLÍČOVÁ SLOVA: Resilience. Stáří. Kvalitativní výzkum. Polostrukturovaný
rozhovor. Interpretativní fenomenologická analýza.

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with topic of resilience or coping with unpleasant conditions in
human life. The aim of this thesis was to identify individual experience of resilient persons
in older age. We would like to capture strategies of these resilient seniors during crisis
situation with an emphasis on the unique life experience of man. Due to nature of our aims
problem qualitative research and a semi-structured interview was used. As we are
interested in recording and understanding the unique life experience, we have chosen the
IPA method to analyze the data. The research set is a statement of four resilient persons
aged between 80 and 90 years. The interviews were analyzed in two steps. First we
worked out experiences of individual people and their basic schemes and we emphasized
the essential characteristics and features of our respondents. On the second level, we
searched for common themes and categories of examined people. We called these common
topics "resilience resources." The key finding of the thesis is to identify different resources
of resilience and their theoretical anchorage. These resources are: openness, relationships,
activity, meaning of life, sense of humor, absence of rumination loop and realism.

KEYWORDS: Resilience. Old age. Qualitative research. Interpretative
phenomenological analysis.
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Úvod
V naší společnosti je patrná velká rozmanitost, můžeme jí pozorovat v rostlinné říši i
mezi zvířaty. Máme na mysli i variabilitu v rámci jednoho druhu, což je patrné například u
našich domácích mazlíčků, i psi stejného plemena mají odlišné reakce a rozdílné potřeby,
zásadní je ovšem jejich povaha. Mezi živočichy našeho druhu, tedy mezi lidmi, je
různorodost zdaleka nejpatrnější. Nemáme nyní na mysli různorodosti fyzických
charakteristik jako je barva kůže, výška, váha apod. Uvažujeme o specifičnosti našich
duševních životů. Každý z nich vytváří svůj příběh, který se od druhého liší například
hlavními postavami, okolnostmi, dynamikou či klíčovými zápletkami. Každý jednotlivec
vykazuje specifické chování, které je neopakovatelné a naprosto jedinečné, a právě to
ovlivnilo téma naší výzkumné práce a jeho metodiku.
V rámci našich odborných máme zkušenosti s lidmi seniorského věku. Tato praxe nás
nesmírně obohatila, neboť z práce s lidmi v době senia pramení pocit uspokojení a hlubšího
smyslu. Mezi seniory jsme pozorovali výrazné odlišnosti, například v tom, jak se staví ke
své poslední životní etapě a jak retrospektivně nahlíží na svůj předchozí život. Někteří život
berou s určitým nadhledem, od problémů dokáží poodstoupit a stále se těší na to, co je čeká
i přes velmi nepříznivé chvíle. Jejich vrstevníci často vykazují sklon reagovat podrážděně a
upadat do negativismu.
Tématem naší bakalářské práce je právě výzkum těchto „optimistických“ seniorů,
zajímá nás jejich prožívání stáří a důvody, proč jsou takto vyrovnaní a dokáží se adaptovat
na nové situace. Nejde nám o získání obecných závěrů, které by se dali plošně generalizovat.
Naším cílem je nahlédnout do života jednotlivých seniorů a poznat jejich jedinečné životní
zkušenosti, ke kterým budeme přistupovat zcela individuálně.
Naše bakalářská práce obsahuje dvě základní části: teoretickou a praktickou.
V teoretické části vysvětlujeme termíny resilience a stáří. Resilience jakožto odolnost se zdá
být charakteristická pro „optimistické seniory,“ o kterých byla řeč. Popsali jsme tedy
jednotlivá pojetí tohoto termínu a sice: resilience chápána jako víceúrovňový jev, vlastnost,
proces a výsledek. Na stáří je nahlíženo jako na specifickou životní etapu, která s sebou
přináší kvalitativní a kvantitativní změny. Ve stáří přicházejí psychické, fyzické a sociální
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změny, které jsou v bakalářské práci detailně popsány. Zabýváme se také úspěšným
procesem stárnutím.
Na rozhraní mezi teoretickou a praktickou výzkumnou rovinou se nachází
metodologie. V níž jsou zaznamenány teoretické poznatky, například výběr kvalitativní
metodologie, konkrétně metody polostrukturovaného rozhovoru. Dále je zde vysvětlena
metoda interpretativní fenomenologické analýzy, tu jsme v rámci analýzy výpovědí
používali. Metodologická část také obsahuje praktickou části, vysvětlujeme výběr
výzkumných dat a postup analýzy.
V praktické části popisujeme základní schémata našich respondentů, na základě
analýzy dat jsme u každého respondenta vypracovali jeho hlavní charakteristiky skládající
se ze zásadních vlastností. V rámci porovnání těchto charakteristik mezi sebou jsme stanovili
témata (zdroje), které jsme objevili u většiny respondentů. V poslední řadě jsme pro tyto
zdroje hledali vhodné teoretické ukotvení.
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1

Teoretická část

1.1 Resilience
Samotný výraz má kořeny v latině, resilienci, latinsky resiliere bychom mohli přeložit
jako „odrazit se zpět“, „odskakovat“ nebo „vrátit se zpět“ (Punová, 2012), v angličtině jako
„to rebound“ (Masten, 2014). V češtině používáme jako synonymum resilience termín
„nezdolnost“, který bychom mohli charakterizovat souslovím: „nedat se a bojovat s těžkostí“
(Křivohlavý, 2004). Darwin (2007) tímto termínem vyjadřuje úspěšnou adaptaci organismu
na neustále měnící se podmínky z vnějšího prostředí.
Mastenová (2014) upozorňuje, že termín resilience se objevuje v sedmdesátých letech
minulého století v odvětví ekologie a psychologie nezávisle na sobě. V oblasti psychologie
byl tento termín zavedený konkrétně od roku 1970, samotný koncept je tudíž poměrně mladý
(Markstrom, Marshall & Tryon, 2000).
Většina poznatků, které jsme o resilienci dosud získali, byla studována v rámci
vývojové psychopatologie, tedy oboru, který se zabývá psychickými problémy v kontextu
vývoje člověka. Dále je resilience jedním z klíčových témat pozitivní psychologie. Toto
odvětví zdůrazňuje význam systematického budování kompetencí jedince (Šolcová, 2009).
Počátky termínu resilience jsou v psychologii svázány především s psychologií zdraví,
pojem se ovšem postupně dostal i do psychologie osobnosti, klinické psychologie a dalších
oborů. V současné terminologii bychom mohli resilienci definovat jako odolnost, pružnost,
nezdolnost či nezlomnost životní síly. (Kezba, Šolcová, 2015).
Rotter (1966) na resilienci nahlíží jako na schopnost úspěšně se přizpůsobit nepříznivé
zkušenosti. Chramosta (2018) sděluje, že prvotní výzkumy resilience, které byly zaměřeny
především na oblasti copingových strategií a psychologických aspektů stresu, položily
základy resilience. Ve výzkumech se prokázalo, že určití lidé mají schopnost lépe se se
stresem vyrovnávat než jiní.
V samotné definici pojmu resilience můžeme vidět rozdílné způsoby jejího vymezení.
Resilienci lze definovat jako dovednost vyrovnat se s nepřízní osudu, a i navzdory vážným
ohrožením adaptace a vývoje člověka, dosáhnout vysoké úrovně kvality života. V tomto

9

pojetí je resilience vlastnost, která se objevuje v každodenním životě, nejde o specifickou a
obtížnou životní situaci (Masten, 2001).
Masten, Best a Garmezy (1990) resilienci ztotožňují s adaptací na určitý druh stresu,
nepřízně a ohrožení. Na resilienci jako formu adaptace nahlíží rovněž Werner (1993) Autor
sděluje, že jde o adaptaci po vystavení se stresující životní události. Podobný pohled nabízí
Ryff et al. (1998), pro něž resilience znamená dovednost udržet případně znovu navrátit
zdroje duševního zdraví po vážných životních událostech. Resilienci jako dovednost úspěšně
se přizpůsobit podmínkám po nepříznivé zkušenosti takto vymezuje Rutter (1987).
Grothberg (1995) resilienci formuluje jako schopnost vrátit se do normálního stavu i napříč
negativním okolnostem.
Odlišným způsobem resilienci vymezuje Ungar (2006). Podle autora resilience
představuje schopnost jedince směřovat k udržování zdraví a osobní pohodě. Luthar (2006)
považuje resilienci za dynamický proces, který je charakteristický pozitivní adaptací
v kontextu nepříznivých událostí. Tuto pozitivní adaptaci jedinec využívá právě ve střetu
s nepříznivými událostmi nebo traumaty.
Resilience může být definována pozitivně jako i sebeřídící síla, která vede jedince
k altruismu, sebeaktualizaci, moudrosti, harmonii se spirituálním zdrojem síly. (Richardson,
2002). Rovněž jako schopnost „dát se dohromady, otřepat se“ po složitých, traumatizujících
událostech (Bonnano, 2014) Nově se téma resilience objevuje i v narativní gerontologii
v podobě „růstu do stáří“ i napříč nepříznivým okolnostem, což je projevem otevřené
perspektivy budoucnosti. (Randall, 2013)
Výzkum resilience lze od roku 1970 rozdělit do čtyř základních etap (Mastenová a
Obradovičová, 2006):
•

První z nich byl postaven na identifikaci a popisu kvalit zdrojů, které s resiliencí
souvisí. Tuto fázi autoři nazývají deskriptivní fází.

•

Fáze snahy odhalit regulační systémy a procesy resilience

•

Fáze založená na snaze o eliminaci rizikového chování a delikvence, zároveň byla
tato fáze charakteristická poskytováním naděje pro ty, kteří se v nepříznivých
podmínkách vyskytují. Dále byla zaměřena na intervenci a prevenci.
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•

Fáze interdisciplinárního přístupu, orientovaná primárně na studium genetické
výbavy a mozkového vývoje.
Jednotný pohled, který by resilienci definoval v celé šíři spektra, neexistuj. V současné

době se v rámci psychologie resiliencí zabývají z různých úhlů pohledu. Nelze ovšem
s přesností tvrdit, co přesně resilienci charakterizuje a jaké všechny aspekty obsahuje.
(Novotný, 2014)
Novotný (2014, s. 4-5) rovněž upozorňuje, že „také povaha resilience zatím zůstává
nejednoznačná.“ Podle různých autorů je možné ji chápat jako osobnostní vlastnost
(Chramosta, 2018).
1.1.1 Resilience chápána jako víceúrovňový jev
Mezi prvními autoři, kteří resilienci chápou jako víceúrovňový faktor patří Rutter
(1987). Autor vysvětluje, že resilience u nikoho není vždy přítomná a kdykoliv
aplikovatelná, má dynamickou povahu, která se liší interindividuálně, situačně, z hlediska
sociálního kontextu.
S dynamickou povahou resilience souhlasí rovně Mastenová (2014), autorka
zdůrazňuje zejména proměnlivost v závislosti na typu prostředí. Resilienci lze
charakterizovat rovněž jako výsledek dynamických procesů, ve kterých i přes výraznou
nepřízeň okolností lze pozorovat pozitivní adaptaci (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000).
Většina odborníků se shoduje na tom, že je psychická odolnost určitá komplexní
dispozice, charakteristická tím že díky ní může jedinec rozvíjet své kompetence
v nepříznivých

životních

podmínkách.

V tomto

pojetí

představuje

resilience

několikarozměrný jev. (Chramosta, 2018).
Podle Novotného (2014) je resilience tvořena souborem osobnostních i sociálních čili
environmentálních faktorů, ty se určitým způsobem společně kombinují a podílejí se tak na
celkové schopnosti člověka vypořádat se s negativními okolnostmi v životě. Tyto faktory se
navzájem mohou zastupovat.
Polk (1997) si v úvodu svého výzkumu odolnosti pokládá otázku: „Kdo stoupá (roste)
i přes nepřízeň osudu?“ Autor vzpomíná na lidově tradované příběhy, kdy hlavní hrdina čelí
zkouškám a zdárně je překonává. Ve své úvaze zmiňuje náměty v biblickém konceptu jako
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například příběh Joba, který si zachoval pevnou víru i přes tragické události. Rovněž se vrací
k holokaustu, což je podle autora velká zkušenost s těžkou nepřízní osudu. Svým článkem
se snaží objasnit spory ohledně konceptu resilience a předložit její model. Polk na základě
svého výzkumu vyzdvihuje čtyři dimenze odolnosti. Z nichž každá přispívá jednotlivě i
synergicky (společně) k osobnostním zdrojům podpory každého jednotlivce.
•

Dispoziční dimenze

Tato dimenze zahrnuje vzorce tělesných a ego-souvisejících psychosociálních
atributů. Psychosociální atributy představují osobní schopnosti a charakteristiky odrážející
osobní schopnosti a smysl pro sebe, zatímco tělesné atributy jsou ústavní a genetické faktory,
které vstupují do rozvoje odolnosti. Mezi tyto fyzikální faktory patří inteligence, zdraví a
temperament. Co se temperamentu týče, výzkum například ukazuje, že děti, které jsou vůči
svým pečovatelům mazlivější a láskyplnější, mají vyšší odolnost.
Mezi osobní charakteristiky ego-souvisejících faktorů, které resilienci podporují, patří
znalost vlastní sebehodnoty, sebeúcta, autonomie a sebejistota.
•

Vztahová dimenze

Vztahové schéma se týká sociálních rolí a vztahů, které mají na odolnost vliv.
V schématu hrají roli vnitřní i vnější aspekty jako jsou například důvěrné, mezilidské vztahy,
sociální síť jedince, zájem o práci a jiné volnočasové/sociální aktivity. Do vnitřních
charakteristik řadíme schopnost na někoho se obrátit, snahu hledat blízkou osobu a
identifikovat se s pozitivními vzory.
•

Situační dimenze

Tento model se zaměřuje na přístup ke stresovým situacím. Schopnost jim úspěšně
čelit je dána kognitivními dovednostmi, schopností řešit problémové situace. Což zahrnuje
realistické zhodnocení dané situace, stanovit adekvátní cílový stav, schopnost využívat
vhodné copingové strategie a přemýšlení nad novými možnostmi. Situační model se dále
projevuje zvědavostí a tvořivostí, „dobrodružnou“ povahou. Pod tuto dimenzi spadá rovněž
flexibilita, vnitřní místo kontroly a vytrvalost.
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•

Filosofická dimenze

Poslední dimenze je postavena především na základě různých osobních přesvědčení,
které zahrnují očekávání pozitivní budoucnosti, účelnost života a smysluplnost vlastních
výtvorů.
Podobné pojetí aspekty odolnosti nabízí Ungar (2003). Autor dělí faktory resilienci do
několika dimenzí: individuální faktory, vztahové faktory, společenské faktory a kulturní
faktory. Jeho koncept resilience nazýváme ekologický model resilience a byl vytvořen na
základě několika předchozích výzkumů.
Do dimenze individuálních faktorů řadíme asertivitu, schopnost žít s nejistotou,
schopnost řešit problémy, náhled a sebeuvědomění, pozitivní životní postoj, životní cíle,
smysl pro humor a smysl pro povinnost, rovnováhu mezi vlastní závislostí a nezávislostí na
bližních, přiměřené užívání omamných látek a empatii a schopnost porozumění druhým
lidem. Tyto faktory tvoří 40 % z celkového obrazu resilience.
Vztahové faktory tvoří 13 % z celkové schopnosti odolnosti. Zahrnujeme do nich
rodičovství, v souvislosti s tím schopnost uspokojit potřeby dítěte, uspokojující vztahy
s ostatními, sociální kompetence, přítomnost akceptace a sociální podpory a výskyt
pozitivních vzorů.
V rámci dimenze společenských faktorů, hraje roli příležitost k práci na základě věku,
schopnost nenechat se vystavit násilí, uspokojování potřeb bezpečí a ochrany, tolerance
přiměřené míry rizika při smysluplných rituálech, snaha o zabránění násilí v rodině či okolí,
adekvátní hranice tolerance vůči určitému rizikovému chování, vnímání spravedlnosti ve
společnosti, snaha o přístup ke vzdělání a k informačním zdrojů. Tato dimenze tvoří 25%
podíl celkové odolnosti jedince.
Jako poslední uvádí autor kulturní faktory, ty tvoří o něco méně než společenské,
konkrétně 22 % z celkové schopnosti resilience člověka. Kulturní faktory zahrnují toleranci
k odlišným ideologiím, ale zároveň vlastní příslušnost k určité náboženské organizaci,
vlastní víru a životní filozofii, dále kulturní identifikaci, určité kulturní zakořenění, které se
utváří na základě toho, odkud pocházím a znalosti vlastních kulturních tradic, zvládnutí
kulturních změn a probíhající sebezdokonalování.
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Z pohledu známých českých psychologů Matějčka a Dytrycha (1998) lze v rámci
konceptu resilience vyčlenit dva základní typy: protektivní a ameliorativní faktory.
Protektivní faktory nemusejí nutně k resilienci vést. Jejich smysl spočívá v tom, že tlumí
účinek nepříznivých okolností. V případě, že jsou ovšem negativní vlivy příliš silné, nejsou
jedinci schopni jejich účinek plnohodnotně tlumit a přes nepřízeň se přenést.
Oproti tomu ameliorativní faktory u jedince způsobují zlepšení adaptačních
schopností, jedinec díky nim může aktivně bojovat s nepřízní (Matějček, Dytrych, 1998).
1.1.2 Resilience chápána jako vlastnost
V první fázi samotného výzkumu resilience tedy v první polovině 20. století se hledaly
právě především osobní faktory čili vlastnosti, jimiž by se dala vysvětlit rozdílná reakce na
stejné podněty. Konkrétně se zkoumalo, jak děti zvládaly období války integrovat a zda se
dokázaly vrátit zpět do života. Právě v této reakci byla zaznamenaná značná individuální
variability. Odborníci si zde pokládají otázku, zda je v osobnosti dítěte obsaženo i něco, co
bychom mohli označit jako „rys odolnosti.“ Bylo zjištěno, že existují určité vlastnosti jako
např. svědomitost, které s resiliencí korelují, většina z nich je však ovlivněna vývojem
jedince a kontextem, ve kterém se jedinec nachází (Masten, 2014). Autorka resilienci
charakterizuje jako adaptaci vůči stresu (Masten, Best, & Garmezy, 1990). Podobně
Wagnildová a Youngová (1993) resilienci vymezují jako osobní rys jedince projevující se
adaptací a zmírněním nežádoucích účinků krizových situací.
Wagnildová a Youngová (1993) definují resilienci jako osobnostní rys, který zmírňuje
negativní účinek stresu a podporuje adaptaci.
Chramosta (2018) nás odkazuje na postoje ve vztahu k životu, které jsou orientovány
na vnímání smyslu, zaujetí činností, potenciálu růstu v krizových situacích a schopnostmi
poučit se ze situace. Tato významná teorie se nazývá hardiness a je některými autory
vnímaná jako brána či výzva.
Friborg et al. (2003) člení jedince na základě vlastnosti resilience na dvě ostře oddělené
skupiny. V pevním případě existují resilientní jedinci, kteří navzdory nepřízní osudu a
dlouhodobého působení stresových faktorů mají schopnost zachovat si zdravý duševní
vývoj. Druhou skupinu tvoří ti, kteří takové schopnosti nemají.
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Dyerová a McGuinnessová (1996) upozorňují na klíčové znaky resilientce, jimiž podle
autorek jsou: vědomí sama sebe, odhodlanost. U odhodlanosti je důležité zdůraznit, že
jedinec má sám pocit, že překážky lze zvládnout. Dále tu hraje roli rovněž schopnost odrazit
se ode dna a navzdory negativním zkušenostem pokračovat v normálním životě.
Dalším konceptem ego-resiliency popisuje schopnost člověka adaptovat se na měnící
se situační požadavky a změny okolností. Tato schopnost vyžaduje určitou pružnost a
flexibilitu ze strany jedince (Dugan, Coles, 1989). Lidé, kteří mají nízkou úroveň egoresilience, jednají v rizových situacích chaotickým či perseveračním způsobem. Což má dále
za následek maladaptivní chování (Block, Kremen, 1996).
Koncept Juliana Rottera – Locus of control („Místo řízení“) je rovněž spjat s teorií
resilience. Tento koncept upozorňuje v souvislosti s mírou vnímání kontroly nad situací na
volbu vhodných copingových strategií. (Rotter, 1966). Albert Bandura (1977) ve svém
konceptu self-efficacy v souvislosti s resiliencí hovoří o schopnosti zvládat problémové
situace. Jde spíše o důvěru ve vlastní schopnosti (Novotný, 2014).
Podobný termín: Sense of Coherence („Smysl pro soudržnost“) vysvětluje
Antonovsky (1987). Novotný (2014) upozorňuje, že tato teorie je ztotožňovaná s resiliencí
zejména ve starších publikacích. V tomto konceptu jde o soudržnost vnitřní, například
v podobě pevného charakteru, ale i o vnější, společenskou soudržnost. Podle autora
koherence vyjadřuje míru důvěry jedince, že máme k dispozici zdroje, díky kterým lze
zvládnout různé situace, tato důvěra spočívá zároveň v tom, že svět je strukturované,
předvídatelné místo a lze ho logicky vysvětlit.
Na úskalí vymezení resilience jako individuální vlastnosti nás upozorňuje Novotný
(2014), podle něj takto nelze vystihnout složitou a komplexní strukturu tohoto pojmu.
Zároveň dodává, že vymezení resilience v podobě Sence of Coherence, self–efficacy, ocus
of Control může být silně matoucí.

1.1.3 Resilience chápána jako proces
Luthans definuje resilienci jako „rozvojeschopnou“ (Luthans, et al., 2006). Pojetí
resilience jakožto procesu zaujímají také Walsh a Pianta, (1999). Rovněž současný výzkum
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resilience se přesunul k pozorování procesů, skrze které se uplatňují protektivní faktory
(Gucciardi, Jackson, Coulter, & Mallett, 2011).
Procesuální charakter odolnosti vymezuje Benardová (1995), podle autorky jde o
reciproční proces. Základem resilience jsou tedy individuální, environmentální a protektivní
procesy, současně ovšem může podporovat pozitivní vlastnosti daného člověka. Autorka
uvádí příklad, kdy si jedinec vytvoří dostatečný pocit například kritického myšlení, sociální
kompetence a tím současně rozvíjí vlastnosti jako autonomie, vlastní účinnost a sebeúcta.
Čímž se jedinec dostává do vzájemného recipročního účinku v kruhu.
Winfieldová (1994) na odolnost rovněž nahlíží jako na určitý interakční proces, který
bývá podněcován protektivními faktory a je součástí vlivů prostředí i individuálních
specifik. Podle autorka jde o proces, jehož výsledkem je odezva jedince na rizikové faktory
z vnějšího prostředí.
1.1.4 Resilience chápána jako výsledek
Na pojetí resilience coby výsledku upozorňuje Novotný (2014). Autor vysvětluje
současné vymezení resilience, které je postaveno primárně na základě sledování přítomnosti
či nepřítomnosti patologických projevů ve spojitosti s působením stresových a rizikových
situací v minulosti. Tento přístup se vyvinul především na základě identifikace faktorů, které
k odolnosti u „resilientních“ jedinců vedou. Na základě těchto faktorů pak mělo být
přistupováno k jedincům v náročných situací a jak jedince proti riziku posilovat.
Podle Novotného (2014) jádro resilience jako výsledku spočívá v myšlence, že je
trvalá a stabilní charakteristika jedince, může být vrozená či získaná během života a
projevuje se v náročných situacích a ve chvílích adaptace. Přítomnost této schopnosti si
můžeme ověřit na základě jejích důsledků.
Podstatu resilience v podobě výsledku lze vymezit jako ochotu vystavit se
nepříznivým podmínkám či okolnostem a současně jako úspěšnou adaptaci na tyto okolnosti
či podmínky (Luthar, Cicchetti, Becker, 2000).

1.2 Stáří
Stáří získalo pozornost odborníků všech dob, zájem o stárnutí a procesy s ním spojené
byl patrný už ve starověku. V průběhu dějin se vědci snažili o tématu, a především jeho
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příčinách zjistit co nejvíce a na základě toho se snažili stáří nějak ovlivňovat (Jedlička, V. et
al., 1984).
Striktné vymezení stáří jakožto životní etapy je relativně složité. Jeho nástup však
můžeme vypozorovat z určitých „ukazatelů,“ jejichž nástup považujeme za aspekty stáří.
Tento příchod je ovšem velmi individuální, velkou roli hraje míra dědičnosti, ale rovněž i
životní styl a prostředí, které jedince obklopuje. Konkrétně může jít o stravu, tělesný pohyb,
odchod do důchodu, abúzus návykových látek apod. Stáří je ovšem nezbytnou součástí
životního cyklu, involučním projevům se nelze vyhnout. Je možné do nich ovšem zasahovat
například v podobě brýlové korekce, naslouchadly apod. (Thorová, 2015).
I přes skutečnost, že příchod stáří je individuální, podle Stuart-Hamilton (1999)
odborníci vymezují 60-65 let, kdy dochází k určitým patrným změnám v oblasti fyzické i
psychické, jako věk, který hlásí příchod stáří. Světová zdravotnická organizace rozděluje
stáří takto: počínající stáří (60 – 74 let), vlastní stáří (75 – 89 let) a dlouhověkost (90 let a
více).
Přesněji lze popsat proces stárnutí. Stuart-Hamilton (1999) stárnutí popisuje jako
„souhrn změn ve struktuře a funkcích organismu, které podmiňuje jeho zvýšenou
zranitelnost a pokles výkonnosti jedince a jež kulminují v terminálním stadiu smrti.“ Bartko
(1990) stárnutí definuje jako dovršující zákonný proces vývoje člověka.
Thorová (2015) definuje stáří na základě tří hlavních ukazatelů:
•

Chronologický věk – je historicky a kulturně podmíněn. Odlišnou periodizaci
uvádějí i různí odborníci. Pro naší západní společnost je hranice stáří 65let, podle
světové zdravotnické organizace.

•

Biologický věk a výkonnost – biologické projevy ve stáří jsou nejvýraznější.
Můžeme je zpozorovat například poklesem fyzických sil, příznačné jsou rovněž
zhoršené kognitivní schopnosti

•

Změny v sociálním prostředí – je charakteristické změnami v sociálním prostředí,
např. odchod do důchodu, role prarodiče
Podle Ericka Eriksona v tomto období má v této vývojové etapě jedinec za úkol

dosáhnout své osobní integrity. Podmínkou jejího dosažení je přijetí vlastního životního

17

cyklu, jako něčeho, co se tak být mělo. Ctnost, díky níž integrity dosahuje, je moudrost. Za
projev nedostatečné integrace považuje autor přílišný strach ze smrti, kdy si dotyčný
uvědomuje, že již není možné životní cyklus znovu vrátit a prožít jiným způsobem, což se
projevuje ve formě zoufalství (Langmeier, Krejčířová, 2006). Jiní autoři např. Sigmund
Freud a Jean Piaget, kteří se též věnují ontogenezi psychického vývoje, se obdobím stáří
nezabývají. Podle Carla Gustava Junga právě v tomto období může nastat fáze individuace,
kdy se sociálně přizpůsobivé ego přesune do úplného bytostného já.
Na stáří lze nahlížet z různého úhlu pohledu. Můžeme ho ovšem vypozorovat ze změn, které
svědčí o jeho příchodu. Jde o aspekty v oblasti psychické, tělesné a sociální.
1.2.1 Psychické projevy stárnutí
Thorová (2015) upozorňuje na to, že stárnutí mnohdy bývá náročnější pro ženy po
psychické stránce vlivem společenských stereotypů. Neboť v naší společnosti převládá
postoj, kdy u žen je nejdůležitějším rysem jejich fyzická atraktivita, při čemž u mužů jde
spíše o charisma, osobnost, společenské postavení. Ženy na první známky stárnutí mohou
reagovat negativně, Autorka dodává, že se v souvislosti s tím objevuje i obsesivní snaha
navodit mladiství vzhled.
Stuart-Hamilton (1999) upozorňuje na změny v kognitivních schopnostech v době
senia vlivem zhoršené činnosti mozku. Detailněji bude činnosti mozku v období stáří
rozebrána v následující subkapitole – fyzické projevy stáří.
Ve stáří popisuje Langmeier, Krejčířová (2006). Nejdříve je nutné upozornit, že
dochází k obecnému zpomalení kognitivních funkcí. Autoři uvádí, že po 60. roce dochází u
90 % seniorů k výraznému zhoršení zrakové percepce a u 30 % k zhoršení sluchové
diferenciace. Což má stěžejní vliv na sociální komunikaci a společenské zařazení
stárnoucího člověka. U lidí se tak může objevit zvýšená úzkostnost či hněv v souvislosti
s neschopností komunikovat adekvátním způsobem.
Na charakteristické je zpomalování a úbytek přesnosti procesu zpracování informací v
oblasti jejich zaznamenávání, uchování a znovuvybavení upozorňuje Vágnerová (2010).
Autoři (Langmeier, Krejčířová, 2006) dále upozorňují na zhoršení paměti. Toto
omezení postihuje především paměť na novější události, pro lepší představu bychom mohli
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použít pojem anterográdní paměť. Zážitky z minulosti (typicky z dob jejich mládí) bývají
většinou vybavovány správně. Mnohdy u nich ovšem dochází k emočnímu zabarvení, na
svůj život, děti, zesnulého partnera vzpomínají většinou pozitivně. Negativní události jsou
někdy až „zapomenuty.“ Na trénink paměti se zaměřuje mnoho zařízení pracující s lidmi
v době senia.
Dalším aspektem stárnutí je výrazný posled v běžných inteligenčních testech (např.
WAIS). Při opakovaných studií však bylo dokázáno, že ve skutečnosti se různé kognitivní
schopnosti člověka mění s věkem rozdílně. Není tedy vhodné hodnotit inteligenci starších
lidí prostřednictví inteligenčního kvocientu. Stěžejní pro nás v tomto případě je rozdělení
inteligence podle R. B. Cattela a Johna L. Horna na fluidní a krystalickou. Zatímco
krystalická inteligence se zlepšuje až do stáří, v případě fluidní inteligence, čili schopnost
vyřešit úkol pod časovým tlakem a učit se novým věcem, dochází k vrcholu přibližně v 25
letech. Do vysokého věku většinou zůstávají zachovány rovněž sociální inteligence a
morální usuzování (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Autoři Langmeier, Krejčířová (2006) dále uvádějí, že v oblasti kreativity dosahují
podle statistických údajů lidé vrcholu mezi 25.-40. rokem. Poté jejich schopnost tvořivého
myšlení většinou klesá. Tomuto tvrzení odporují výkony určitých slavných lidí v pozdním
věku, jako příklad autoři uvádějí Michelangela, Goetheho, Hobbese, Komenského apod.
Výrazné změny u seniorů nastávají rovněž v oblastí emotivity. Afektivní prožívání se
stává méně bezprostřední ve většině případů a dochází ke snižování jeho intenzity. Staří lidé
bývají více racionálnější a vyrovnanější než v mladších vývojových stádiích. Není tak běžné,
že se pro něco nadchnou (Langmeier,Krejčířová, 2006). Podle Stuarta-Hamiltona (1999)
s přibývajícím věkem klesá „neuroticismus“, čím se člověk stává klidnější, vyrovnanější.
Riziko ovšem přestavují projevy nezájmu až apatie.
V pozdním stáří se senioři soustředí spíše na sebe a na své problémy, události
z okolního světa bývají v pozadí. Senioři jsou vůči svým problémům velmi senzitivní, mají
o sebe zvýšený strach, což může vést až k projevům hypochondrie. Tato koncentrace na
vlastní prožitky může být spojena s pocity osamělosti (Lagmeier & Krejčířová, 2006).
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Výzkumy ukazují, že senioři se stávají introvertnějšími, zvláště u mužů, kteří byli
dříve spíše extrovertně orientování. Původní struktura se však u seniorů příliš nemění,
dochází pouze k horší regulaci emocí. Lidé méně kontrolují své nálady a na základě toho i
své reakce vůči okolí. Nicméně osobnost seniora je ovlivněna jeho předchozím celoživotním
vývojem, zároveň hrají velkou roli obtíže, které v tomto období nastávají. Lze vyčlenit
několik typů vyrovnávání se s procesem stárnutí. Prvním z nich je tzv. konstruktivní
strategie. V tomto případě se dospělý vyrovnává se svou reálnou situaci a stále je aktivní.
Zpravidla jde o lidi, kteří byli úspěšní v předchozích stadiích. Dále u seniorů může nastat
tzv. strategie závislosti, při níž starší lidé plně spoléhají na ostatní a své vlastní
zodpovědnosti za svůj život se vzdávají. U obranné strategie lidé vyhledávají přehnanou
aktivitu, aby se nemuseli zaobírat svými myšlenkami a problémy. Strategie hostility se
projevuje všeobecným nepřátelstvím vůči světu. Lidé s touto strategií viní ze všeho lidi
kolem sebe. Posledním typem je strategie sebenenávisti, kdy senioři obrácení agresivitu
proti sobě samým (Lagmeier & Krejčířová, 2006).
1.2.2 Fyzické projevy stárnutí
Období stáří je charakteristické jistými involučními změnami ve fyziologii organismu.
Určitá míra involuce probíhá již od dob mládí, v tomto období se ovšem projevuje výrazně
zřetelněji. (Thorová, 2015). Langmeier, Krejčířová, (2006) uvádějí, že v období pozdní
dospělosti, přibližně okolo roku 40/45 – 60let se objevují prvotní výraznější pokles
výkonosti. Při zátěžových situací je již nezbytně nutné vyvinout větší úsilí, toto období může
být doprovázeno poruchami smyslových orgánů – typicky poruchy zraku (zhoršení
akomodace oční čočky, poruchy sluchu – typicky nedoslýchavost. Charakteristické jsou
rovněž nálezy kardiovaskulárních onemocnění.
Výrazný přelom nastává právě v období klimakteria u žen, andropauzy u mužů. Právě
ukončení reprodukčních schopností u žen a obtížnější vyvolání sexuálních aktivit u mužů
pro jedince subjektivně hraje významnou roli a často tak dochází ke změně náhledu na sebe
samotné čili sebe začínají považovat za staré. Mezi další subjektivně důležité aspekty
stárnutí v období pozdní dospělosti patří změny v zevnějšku, dochází k úbytku fyzické
atraktivity, což úzce souvisí právě s ukončením reprodukčních schopností. Rovněž se
objevují vrásky, vlasy začínají šedivět apod (Langmeier, Krejčířová, 2006).
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Vágnerová (2010) upozorňuje na to, že samotné stáří není považováno za chorobný
stav, při tomto procesu ovšem dochází k většímu počtu nepříznivých faktorů. Onemocnění
a choroby se objevují ve všech etapách vývoje člověka, pro období stáří je ovšem typická
polymorbidita chorob. Jde o současný výskyt několika chorob, což má velký vliv na běžné
fungování staršího člověka. Mnohdy mu může léčbu jedné choroby kontraindikovat s léčbou
současně vyskytující choroby. Výrazným projevem stáří je oslabení imunitních a
autoimunitních funkcí.
Thorová (2015) uvádí charakteristické fyzické projevy stáří:
•

Změny v metabolismu – Metabolismus se v tomto věku postupně zpomaluje, stoupá
riziko výskytu cukrovky II. typu. Je nutné, aby na tuto skutečnost jedinec reagoval
změnou jídelníčku. Objevuje se nárůst tukové hmoty, svalová hmota naopak výrazně
ubývá. V „pravém“ stáří se postupně zeslabuje chuť k jídlu.
Na atrofii svalů upozorňuje rovněž Dessaintová (1999), autorka dále vysvětluje, že
dochází ke ztrátě minerálních zásob, kosti se stávají ztenčují a stávají se křehčí. Na
základě toho se výrazně zvyšuje riziko zlomenin a úrazů.

•

Oslabení smyslových orgánů – Schopnost akomodace oční čočky se věkem
zhoršuje postupně. V období stáří je charakteristické zhoršení schopnosti vidět na
blízko a obtíže při zaostřování, což lze často vyřešit brýlovou korekcí. Tento proces
nazýváme presbyopie, objevuje se cca od 60 let. V 70 letech tento problém postihuje
téměř dvě třetiny seniorů.
V involučním procesu stárnutí rovněž hraje roli zhoršování sluchu, ke zhoršování
dochází obzvláště při vnímání vysokých tonů. Senioři se tedy na konverzaci
s druhým člověkem musí více soustředit.

•

Snížení výkonnosti orgánů – V průběhu stáří nastává postupné zhoršování
okysličení organismu a následně klesá výkonnost jednotlivých orgánů. Změna
nastává primárně v oblasti mozku, dochází k postupnému snižování jeho objemu.
V přibývajícím věkem je vyšší pravděpodobnost vzniku různých onemocnění právě
v oblasti mozku. Změny nastávají rovněž v cévním systému, který ztrácí svou
pružnost a jehož vnitřek postupně degeneruje.
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Na snižování prokrvení a snižování počtu mozkových buněk, které má zásadní vliv
na fungování mozku, upozorňuje také (Stuart-Hamilton, 1999). Podle něj má
zhoršená mozková činnost přímo souvisí s exekutivními funkcemi, přičemž je zde
vysoká variabilita, mezi projevy může patřit zapomínání či bolesti hlavy ale rovněž
i závažný úbytek kognitivních schopností jako je demence.
•

Snížení schopnosti termoregulace – V seniorském období se lidé hůře přizpůsobují
změnám klimatu. Výrazné obtíže jim čilí výkyvy v teplotě, fyziologická reakce
potem nastává pomaleji. Dále se snižuje obsah vody v kůži a s zmenšuje se v ní i
vrstva podkožního tuku.
Thorová (2015) dále popisuje degenerativní změny v pohybovém ústrojí a involuci

endokrinního a rozmnožovacího systému.
Dessaintová (1999) hovoří i o oslabení oběhové soustavy. Ve stáří se dále objevují u
lidí nad 60 let v 75% chronická onemocnění oběhové soustavy a v 40% onemocnění
pohybového ústrojí. Senioři spotřebují více energie a obtížně reagují na stres a námahu, což
je důsledek atrofie srdce a snížení jeho výkonnosti. Jak již bylo řečeno, tepny, žíly i cévy i
plíce ztrácejí svou pružnost a snižuje se jejich kapacita. Zároveň se zpomaluje i přívod krve
do orgánů a do žláz.
1.2.3 Sociální projevy stárnutí
Thorová (2015) upozorňuje na výraznou změnu, která v nastává v životě člověka na
konci pozdní dospělosti. U jedince dochází k postupnému snižování pracovní výkonnosti a
přichází doba odchodu do důchodu. Jde o velmi výraznou změnu v životě jedince, neboť
v období pozdní dospělosti je člověk na vrcholu své kariéry, často na vedoucí pozici.
Langmeier, Krejčířová, (2006) dodávají, že na základě vysoké pozice v pozdní dospělosti u
jedince může být výrazná potřena své dosavadní zkušenosti předat další generaci, čím si
jedinec zároveň potvrzuje svůj význam pro společnost a hodnotu dosavadní práce.
Odchod do důchodu je tedy náhlá změna a působí rovněž i na sociální zařazení
člověka. Zatímco dosud byl jedinec autonomní a produktivní, nyní se určitým způsobem
vrací do relativně závislého postavení. Náhlá změna se výrazně projeví na denním rozvrhu,
ale zásadně ovlivní i úroveň životního standardu a okruh sociálních kontaktů (Langmeier,
Krejčířová, 2006).
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Na změnu režimu následkem odchodu do důchodu upozorňuje rovněž Thorová (2015).
Autorka dále vysvětluje, že je ovšem adaptace na důchod velmi individuální, dále poukazuje
na pohlavní rozdíly. Odchod do důchodu hůře snášejí ženy a zároveň na tuto situaci reagují
častěji depresí než muži. V české republice do důchodu lidé odcházejí obvykle mezi 60-65
lety. Při čemž první půl roku je člověk převážně nadšený, teprve za tu dobu se realisticky
adaptuje na nově vzniklou situaci. Autorka dále uvádí, že důvodem ztížené adaptace nemusí
nutně být nepřítomnost pracovní činnosti. Problémem mohou být zhoršené vztahy, neboť
manželé spolu nyní tráví podstatně více času, limitující může rovněž být snížený finanční
příjem.
Vágnerová (2000) upozorňuje na riziko pocitu osamělosti, neboť sociální „teritorium“
v době sénia se stále více zužuje, nakonec může představovat velmi malý prostor například
pouze v rámci domova či instituce, ve které žijí. Autorka dále vysvětluje, že dochází ke
změnám sociálních rolí a omezením jejich tělesných stavem.
Langmeier, Krejčířová (2006) poukazují, že role, které společnost seniorům připisuje
jsou spíše expresivní tedy společensko-citové než výkonové. Tyto role se dále vyznačují
malým rozsahem a intenzitou. Autoři v době stáří vidí jistou analogii s počátečním obdobím
života v tom, že se jedince v obou obdobích na životě společnosti angažuje pouze nepatrně.
Od starých lidí rovněž jako od dětí se v podstatě očekává, že budou usilovat pouze o vlastní
uspokojení. Autoři však dále vysvětlují, že je tento pohled na stárnoucího jedince
neoprávněný a empiricky neopodstatněný. Uvádějí tedy stanovisko Charlotty Bühlerové.
Podle jejích poznatků přispívají starší lidé k integritě společnosti zcela jedinečným
způsobem, a to nejen svými bohatými zkušenostmi, ale schopností hodnotit společenské
události ze širší perspektivy.
Podobně Matějček (1999) upozorňuje, že senioři mají co nabídnout dětem, rodině a
obecně celé společnosti. Podle autora je třeba maximálně využít zkušenosti seniora s touhou
mladší generace se naučit něco nového. Matějček uvádí konkrétní schopnosti a dovednosti,
které může senior mladším lidem předat, jde o promyšlené jednání, životní moudrost,
řemeslné dovednosti a znalosti, rozvážnost, vetší toleranci atd.
Vlivem tělesných změn může ovšem soběstačnost starého člověka klesat. Na základě
toho se musí smířit s určitou závislostí na pomoci ze strany své rodiny či profesionálů. Což
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pro něj může znamenat ztrátu autonomie, soukromí či signál blížícího se konce životního
cyklu (Vágnerová, 2000).
1.2.4 Úspěšné stárnutí
„Stáří může být nešťastné a neradostné právě tak jako mládí. Srovnám-li, nezdá se mi
stáří i se svými slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zdroje těchto radostí jsou jiné.“
(Thorová, 2015).
V období stáří lidé uvádějí nejméně starostí a současně nejvíce času na své záliby. Lidé
se mohou věnovat činnostem, které jim přináší potěšení a na které dříve neměli čas.
Výzkumy ukazují, že frekvence každodenních starostí postupně klesá zhruba okolo 55 let,
nejpatrnější pokles starostí nastává okolo 65 let. Člověk by měl s obdobím stáří počítat už v
mladé dospělosti a připravit se na něj. Důležitým aspektem je životní styl. Výzkumy ukazují,
že pravidelné cvičení taj-či zlepšuje zdravotní stav i u tělesně oslabených seniorů. Stěžejní
pro pocit spokojenosti je ovšem subjektivní prožívání konkrétních situací (Thorová, 2015).
Podle Roweho a Kahna (1997) úspěšné stárnutí obsahuje tři hlavní komponenty:
nízkou pravděpodobnost onemocnění, vysokou funkční kapacitu a aktivní zapojení do
života.
Podle Roweho a Kahna (1997) úspěšné stárnutí obsahuje tři hlavní komponenty:
nízkou pravděpodobnost onemocnění, do čehož zahrnujeme i absenci rizikových faktorů pro
jejich vznik. Dalšími komponentami jsou vysoká funkční fyzická a psychická kapacita a
aktivní zapojení do života, jehož nejdůležitějšími součástmi jsou interpersonální vztahy a
produktivita. Produktivita je zde pojatá jako aktivita vedoucí k vytváření společenských
hodnot. Autoři jako příklad uvádění např. péče o nemocného člena rodiny. Interpersonální
vztahy zde znamenají výměnu informací či emocionální sdílení s ostatními.
Pro seniory je primární si svoji aktivitu neustále udržovat a dokud to je možné
vykonávat běžné denní činnosti, na které jsou zvyklí. Do nichž spadá péče o domácnost,
rozvíjení sociálních vztahů, zabývat se svými zájmy a koníčky, sledovat dění ve společnosti,
rozhodovat se nezávisle a za svá rozhodnutí nést zodpovědnost. Je třeba mobilizovat
kontinuitu uvedených činností i přes případné zdravotní potíže či finanční omezení.
Klíčovou roli tedy zde hraje vůle (Sýkorová, 2007). Vůli bychom mohli nejvýstižněji
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definovat jako schopnost řídit aktivitu podle předem pojatého záměru (Brichcín,1999). Což
odpovídá při mobilizaci uvedených činností.
Ryffová et al. (1989) vysvětluje, že pod pojem úspěšné stárnutí nespadá pouze osobní
spokojenost, nýbrž i možnosti osobního růstu. Konkrétními kritérii úspěšného stárnutí podle
její teorie jsou: dobré vztahy s lidmi, sebeakceptace, autonomie, kontrola nad prostředím, ve
kterém osoba žije, smysl života a osobní růst.
Na to, že lidé v období stáří mohou zažívat pocit vysokou úroveň životní pohody,
upozorňují Wiesmann, Hannich (2014). Senioři mohou zažívat „well-being“ i napříč jejich
zhoršenému zdravotnímu stavu a těžkostem spojeným se stárnutím.
Freudová (2008) úspěšné stáří charakterizuje takovou úrovní fungování, která člověku
umožňuje naplňování osobních cílů. Tato úroveň je rovněž i výsledkem vhodného řízení
vnitřních a vnějších zdrojů v průběhu celého života.
Jednotná definice úspěšného stárnutí neexistuje. Přesto většina definic na základě
výzkumů vyzdvihují jako nejdůležitější faktory schopnost adaptace a subjektivní prožívání
životní pohody (Chramosta, 2018).
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2

Metodologie
Vzhledem k povaze našich výzkumných cílů, jimiž jsou sdílení jedinečné životní

zkušenosti v seniorském období a individuální identifikace určitých zdrojů odolnosti
seniorů, jsme vybrali kvalitativní přístup. Tato kapitola se snaží vystihnout základní
teoretická východiska, z kterých tato výzkumná metoda vychází a popsat přesný postup, jak
probíhal náš výzkum.

2.1 Výzkumné otázky
Před zahájením výzkumné části naší práce bylo nutné si položit výzkumné otázky a na
základě toho najít vhodnou metodu pro jejich zodpovězení. Primárně jsme se zaměřili na
prožívání individuální zkušenosti seniorů, naše první výzkumná otázka zní tedy takto:
1. Jak zkoumané osoby prožívají stáří?
Motivem naší práce je zjistit, jaká témata se objevují u našich resilientních respondentů, za
stěžejní považujeme zkoumat možné zdroje resilience našich respondentů. Druhá výzkumná
otázka je tedy položena takto:
2. Jaké zdroje resilience se vynořují vzhledem ke zkušenosti zkoumaných osob?
Vzhledem k povaze výzkumných otázek byla využita kvalitativní metodologie, konkrétně
metoda Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), díky níž lze zachytit jedinečnou
životní zkušenost zkoumaného jedince.

2.2 Kvalitativní výzkum
Miovský (2006) definuje kvalitativní typ výzkumu takto: „Kvalitativní přístup v
psychologických

vědách

je

přístupem

využívajícím

principů

jedinečnosti

a

neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky a v jeho rámci cíleně
pracujeme s reflexivní povahou jakéhokoli psychologického zkoumání. Pro popis, analýzu a
interpretaci

nekvantifikovaných

či

nekvantifikovatelných

vlastností

zkoumaných

psychologických fenoménů naší vnitřní a vnější reality využívá kvalitativních metod.“
Autor uvažuje rovněž o filosofickém zázemí tohoto přístupu. Za hlavní zdroje
považuje fenomenologii a hermeneutiku, dále vysvětluje vliv rané koloniální etnografie.
Důležité rovněž je uvědomit si roli výzkumníka. Zatímco v tradičním pojetí bylo primární
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roli výzkumníka co nejvíce eliminovat, v kvalitativním přístupu hraje klíčovou úlohu a jsou
zdůrazněny jeho osobnostní specifika, tzn. jeho zkušenosti, znalosti a sociálně-kulturní
kontext. Miovský dále detailně rozebírá ostatní pilíře kvalitativního myšlení, mezi ně patří
orientace na subjekt, při interpretaci dat musíme brát v úvahu osobní historii jedince. Dále
je třeba zvážit kontext, dle autora je ideální poznávat jedince v jeho přirozeném prostředí
(Miovský, 2006).
2.2.1 Interpretativní fenomenologická analýzy
Jak již bylo uvedeno, mezi základní zdroje kvalitativního přístupu patří
fenomenologie, hermeneutika a idiografický přístup. Vzhledem k tomu, že cílem našeho
výzkumu bylo poznat jedinečné prožívání životní zkušeností osob v seniorském období a na
základě toho hledat potenciálně shodné zdroje životní odolnosti, rozhodli jsme se vybrat
právě metodu pocházející z těchto filosofických zázemí interpretativní fenomenologickou
analýzu (IPA). Tuto metodu poprvé definoval Smith (1996), v počátku se vyvíjela v zázemí
psychologie zdraví.
Při používání této metody musíme mít na paměti její fenomenologické zázemí. Podle
Williga (2001) je podstatou fenomenologie zažívání světa lidskou bytostí v určitém čase a
v rámci nějakého kontextu. V tomto směru nejde o obecnou přirozenost světa nebo o
abstraktní výroky. Přímá zkušenost účastníka výzkumu není reálná, tato metoda nepopírá
významnou roli výzkumníka, který do interakce vstupuje s vlastním implicitním pohledem
na svět. Autor považuje IPA za přístup poskytující větší prostor pro kreativity a svobodu
výzkumného procesu ve srovnání s jinými výzkumnými přístupy.
Podle Smitha et al. (2004) je pro fenomenologické metody primární, jak člověk vnímá
a prožívá vnější realitu s ohledem na jeho specifickou zkušenost. Zaměřuje se na konkrétní
prožitek jedince, nejde zde o objektivní zobecnitelné jevy. Autor dále popisuje roli
výzkumníka: „fenomenologicky prozkoumává zkušenost konkrétního člověka z jeho
perspektivy a zároveň si uvědomuje, že v tomto porozumění hraje ústřední roli také
výzkumníkova zkušenost a jeho pohled na svět, stejně jako interakce mezi ním
a participantem.“ (Smith, 2004) Podle Larkina et al. (2006) poskytuje výzkumník kritické
komentáře k respondentově zkušenosti a k tomu, jaký smysl jí respondent přisuzuje.
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Druhým opěrným bodem interpretativní fenomenologické analýzy je hermeneutika,
podle Weisbauerové (2011) bychom jí mohli definovat jako teorii procesu vytváření smyslu
a významu. Jde o proces, kdy lidé přisuzují skutečnosti určitý význam a to tak, že jí slovně
interpretují. Autorka upozorňuje na vztah části a celku v rámci hermeneutického přístupu,
k porozumění celku je nutné porozumět dílčím částem, a naopak k pochopení dílčí části
potřebujeme být obeznámeni s celkem. Tento fenomén se nazývá tzv. hermeneutický kruh
(Weisbauerová, 2011).
Pro naše výzkumné účely je dále nutné v rámci IPA objasnit tzv. dvojitou
hermeneutiku. Tento pojem vysvětluje Smith (2004). Jejím základem je duální interpretace
zkoumaného fenoménu, jak plyne z názvu vykládání významu probíhá ve dvou fází.
Respondent určitým způsobem rozumí své zkušenosti a uděluje jí smysl a výzkumník se
snaží pochopit, jakým způsobem to respondent chápe a jaký smysl pro něj zkušenost má.
Poslední zdroj spočívá v zaměření se na konkrétního jedince a jeho individuální
situaci, jde o idiografický přístup. V rámci tohoto přístupu probíhá detailní zkoumání
jednoho případu až do doby, než dosáhneme jistému porozumění a je možná jeho
interpretace. Teprve poté se začínáme zabývat další kazuistikou (Smith, 2004).
V současné době se používá v oblasti klinické psychologie a psychoterapie (Řiháček,
Čermák & Hytych, 2013).

2.3 Výzkumný soubor
Pro výběr vhodných respondentů jsme oslovili Domov pro seniory Chodov. Zařízení
zajišťuje bydlení a péči pro osoby v seniorském věku, klienti zde mají široké možnosti
volnočasových programů. Podle Miovského (2006) by respondenti při kvalitativním
výzkumu měli tvořit homogenní soubor, respondenty se tedy staly osoby z tohoto zařízení.
Výběr vhodných participantů jsme detailně konzultovali s vedoucí sociálně-aktivizačního
oddělení Mgr. Annou Tomčákovou, jelikož má podrobný přehled o klientech a osobně s nimi
pracuje. Vysvětlili jsme jí cíl práce a naši představu o účastnících výzkumu. Požádali jsme
o osoby starší 75 let, pro naše výzkumné účely jsme stanovili 4 respondenty, genderově
vyváženy tedy 2 ženy a 2 muži.

28

Primární pro nás bylo, aby dotyčná osoba zažila náročné životní situace a krizové
momenty, ale i přesto na život nahlíží s otevřenou a optimistickou perspektivou. Náš
respondent by být schopný přijmout věci takové, jaké jsou a pokračovat ve svém životním
příběhu. Další kritérium byla ochota seniorů sdílet s námi své zkušenosti. Respondentem
našeho výzkumu se nemohla stát osoba s mentálním či kognitivním omezením, neboť by do
analýzy jejího rozhovoru vstoupila další významná proměnná a nesplnili bychom tak
požadavek homogenity výzkumného vzorku.
Pro výzkumné účely se nám podařilo získat 2 ženy, paní Jitku ve věku 81 let, paní
Věru ve věku 85 let, 2 muže 86letého pana Jaroslava a 90letého pana Jiřího, výzkumný
soubor tedy tvoří senioři starší 80 let do 90 let.

2.4 Sběr dat
Sběr dat probíhal na základě individuální dohody s vedoucí sociálně-aktivizační
pracovnicí a daným respondentem. S každým respondentem proběhl rozhovor individuálně
a v soukromí, celkově jsme Domov pro seniory navštívili 3x. Respondenti měli od vedoucí
pracovnice základní informace, na rozhovor jsme vymezili 1-2 hodiny času. Ve třech
případech rozhovor proběhl v pokoji respondenta, v případě pana Jaroslava jsme byli ve
společenské místnosti, která v tu dobu nebyla přístupná klientům, neboť s panem Jaroslavem
sdílí prostory jeho partnerka.
2.4.1 Polostrukturovaný rozhovor
Vzhledem k metodě IPA a k našim výzkumným cílům jsme zvolili metodu
polostrukturovaného rozhovoru. Podle Miovského (2006) je rozhovor nejvýhodnější metoda
pro získání kvalitativních dat. Je možné při něm uplatnit i možnosti pozorování a tím z
poznatků získat co nejvíce.
Jelikož jsme se snažili o zachycení celkového životního příběhu jedince a o prožívání
jeho seniorského období, potřebovali jsme určitou flexibilitu v kladení výzkumných otázek.
Zároveň pro nás bylo klíčové zjistit případné zdroje resilience čili odolnosti dotyčného.
Zvolili jsme tedy metodu polostrukturovaného rozhovoru, která vyžaduje určitou
přípravu, je nutné si vytvořit závazné schéma. Máme tedy předem definované „jádro
rozhovoru.“ Toto schéma obvykle zahrnuje specifické okruhy otázek, které nás při výzkumu
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zajímají. Je možné zaměňovat pořadí a okruhy strukturovat individuálně podle potřeby. Na
toto „jádro“ se dále vztahuje několik doplňujících otázek. Během rozhovoru je nutné
požadovat po respondentech upřesnění a vysvětlení odpovědí, abychom zjistili, jak danou
věc opravdu vnímá. Čímž si ověříme, zda danou věc interpretujeme správně (Miovský,
2006).
V souladu s našimi výzkumnými otázkami, jsme si stanovili základní schéma
rozhovoru. Při tvorbě těchto otázek jsme pracovali s informací, že máme k dispozici
resilientní osoby. Pokud bychom resilienci během rozhovoru u nějakého respondenta
vyvrátili, byl by vyřazen z výzkumného souboru. Pro přehlednost připomínáme základní
výzkumné otázky.
1. Jak zkoumané osoby prožívají stáří?
2. Jaké zdroje resilience se vynořují vzhledem ke zkušenosti zkoumaných osob?
Vzhledem k 1. výzkumné otázce jsme připravily tyto otázky s cílem zjistit prožívání stáří
našich respondentů.
•

Jak se Vám v posledních letech žije, jak se máte?

•

Kdy podle vašeho názoru konkrétně u Vás to stáří začalo?

•

Kdybychom tuto časovou etapu, ve které teď jste nazvali stářím, tak jaké to je být
starý (Kdybyste měl/a vy charakterizovat, jak to prožíváte oproti jiným čas. etapám)?

Na tyto okruhy lez navázat následujícími dotazy.
•

Má toto období podle Vás nějaké pozitiva oproti jiným časovým etapám života?

•

Co byste vzkázala lidem, které toto seniorské období teprve čeká?

Na základně 2. výzkumné otázky jsme zvolili tyto základní otázky:
•

Na vás je vidět, že stáří berete pozitivně a věnujete se hodně aktivitám. Mě by
zajímalo, jaký je Váš pohled na to, že někdo to tak nemá, že jsou lidé, pro které je
toto období velmi náročné

•

Jak se stavíte k tomu, co nás všechny nevyhnutelně čeká, ke smrti? (Tato otázka byla
využita pouze za předpokladu, kdy jsme usoudili, že je to vhodné)

•

Kdybyste měla možnost ve svém životě něco změnit, udělala byste to?
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Dále jsme vytvořili doplňující otázky s ohledem na 2. výzkumný okruh.
•

Kdybyste měla popsat Váš běžný den, co děláte?

•

Máte nějaké plány do budoucna, nějaké cíle?

•

Co je pro Vás v životě důležité?

Na konci rozhovoru jsme pokládali důležitou otázku, neboť může odkrýt informace, které
nás ani nenapadly.
•

Je ještě něco, co byste mi chtěla o stáří povědět a já jsem se na to nezeptala?
Před realizací samotného rozhovoru jsme se respondentovi představili a sdělili naše

výzkumné cíle. Respondenti byli poučeni o tom, že v rámci výzkumu budou vystupovat
v anonymitě, jejich osobní údaje budou změněna. V rámci standardů domova pro seniory
podepsali informovaný souhlas. Dále byli respondenti vyzváni zeptat v případě nejasností
výzkumníka. Rozhovor byl po domluvě s participanty nahráván prostřednictvím mobilního
telefonu. Respondentům jsme sdělili, že pokud by zazněla nepříjemná otázka, na kterou by
nechtěl odpovídat, nemusí se k ní vůbec vyjadřovat. Pokud by pro něj byla forma rozhovoru
stresující či by se necítil komfortně, může rozhovor okamžitě ukončit a jeho výpovědi
nebudou sloužit k účelům výzkumu. Snažili jsme se, aby pokud možno zazněla většina
předpřipravených otázek. Zároveň jsme nechávali respondenta volně vyprávět a dali mu
prostor vyjádřit, co se jeví důležité jemu. Velký důraz jsme kladli rovněž na příjemnou a
vlídnou atmosféru v průběhu rozhovoru.

2.5 Postup analýzy
Po provedení rozhovorů následoval jejich přepis. Data jsme několikrát četli, či
poslouchali jejich nahrávky. Nejdříve jsme na celý rozhovor nahlíželi jako na celek, teprve
poté následovaly analytické postupy. Řídili jsme se doporučovanými fázemi IPA:
opakované pročítání, psaní poznámek a komentářů, rozvíjení vynořujících se témat, hledání
souvislostí mezi jednotlivými tématy, analýza dalšího případu a hledání souvislostí mezi
případy (Smith, Flower, Larkin, 2009).
Jednotlivé případy byly zpracovány odděleně, nejprve jsme se detailně zabývali
jednou výpovědí a až po jejím pochopení jsme pozornost obrátili k dalšímu rozhovoru. Ve
výpovědích seniorů jsme hledali hlubší smysl, klíčový pro nás byl celkový dojem z daného
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rozhovoru. V úvahu jsme brali i to, co ve výpovědi řečeno nebylo. Přemýšleli jsme nad
povahou a osobností respondenta, nad jeho specifickými charakteristikami a okolnostmi, ve
kterých se respondent nacházel. Je třeba zdůraznit, že všichni čtyři respondenti žijí ve
stejném prostředí, působí na ně stejní odborníci. Oproti tomu ovšem jsou mezi nimi
odlišnosti v rodinném zázemí a v socioekonomickém postavení.
Nejdříve jsme tedy zachycovali jedinečné zkušenosti našich respondentů, což je
klasický postup při metodě IPA. Tento postup je alternativní oproti klasickému způsobu
dvojitého kódování užívaným při jiných kvalitativních metodách.
Zajímalo nás prožívání stáří našich seniorů. Zásadní pro nás bylo, jak jsou jedinci
aktivní a jak přijímají nové výzvy. Důraz byl kladen také na to, co pro zkoumané osoby tato
vývojová etapa znamená a co jim přináší.
Snažili jsme se rovněž porozumět možným zdrojům resilience našich respondentů a
vyzdvihnout jejich podstatné rysy a vlastnosti. Prostřednictvím metody IPA jsme tedy
sestavili profil každé zkoumané osoby skládající se z jejích základních charakteristik. Dále
jsme mezi jednotlivými profily hledali shodné prvky. Cílem bylo najít společný průnik
témat, která by se opakovala u více respondentů. Témata jsme mezi respondenty dále
porovnávali a zjišťovali případné shody. Již při prvním seznámením s textem jsme
identifikovali několik společných rysů, které se objevují téměř u všech zkoumaných osob.
Najít tyto společné prvky tedy nebyl problém, pochopitelně jsme se setkali s určitou
individuální variabilitou, ale převážná část témat byla přítomna u většiny respondentů. Tato
společná témata jsme nazvali „zdroje resilience.“
Poslední část spočívala v identifikaci zdrojů resilience zkoumaných osob s určitým
teoretickým zakotvením, následovalo tedy studium odborné literatury s ohledem na
opakující se témata. Jednotlivé zdroje jsme se snažili pochopit z širší perspektivy a nabízíme
pro jejich odborný výklad více alternativ. Tyto zdroje se navzájem velmi často prolínající,
logicky na sebe navazují. V jednotlivých tématech je zaznamenáno více možných
teoretických interpretací, zdroje resilience od sebe nelze jednoznačně ohraničit a striktně
vymezit.
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3

Praktická část
Výsledky našeho výzkumu členíme do tří kategorií. V prvním případě jde o analýzu

zkoumaných osob a o pochopení základních charakteristik respondentů. Dále se zabýváme
tématy, která se vynořila u většiny našich respondentů a v posledním stadiu pro tato společná
témata nabízíme teoretické ukotvení.

3.1 Analýza I.: Zkušenost zkoumaných osob
3.1.1 Interpretace rozhovoru – Paní Jitka
Paní Jitce je 81 let, rok žije v domově pro seniory. Paní Jitka je velmi aktivní dáma
s životním elánem a energií. Přivítala mě velmi vřele a s úsměvem, tento přístup si zachovala
po celou dobu rozhovoru.
Zde respondentka odpovídá na otázky, co pro ni stáří znamená a jak ho ona sama
prožívá.
„Abych řekla pravdu, já o tom moc nepřemýšlím o tom stáří, já to beru tak, že dni
plynou.“
Respondentka vysvětluje, že tuto životní etapu bere jako součást života. Stáří je pro ni
přirozená věc a nijak výrazně se nad ním nepozastavuje. Jak respondentka sama říká: „To
beru jako součást života. Beru to, jak to je.“ Velmi obdobně respondentka odpověděla na
mou otázku, jaké to je být v seniorském věku.
„Pro mě ten život plyne a já si to ani neuvědomuji, v jakém jsem věku. Na to vám
nedokážu odpovědět (úsměv). Beru to jako součást života.“
Paní Jitka zde opět uvádí, že nechává život plynout a nezabývá se tím, v jakém období
se nachází. Nemá ve zvyku nad věcmi dlouze přemýšlet a nemá tudíž tendenci hledat
odlišnosti oproti jiným životním etapám. Život bere jako nějaký proces, který se skládá
z několika součástí a my jimi musíme projít. Nelze to změnit, musíme se s nimi vypořádat.
Respondentka si je vědoma, že tento pohled na život ovšem každý nesdílí. Zeptala jsem se
tedy respondentky, jak si vysvětluje, že určití její vrstevníci jsou oproti ní velice pesimističtí
a nedokáží se se změnami doprovázející stáří vyrovnat.
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„Heleďte já nevím, třeba tady poslouchám, co si povídají a on řekne, bude válka. To
mě úplně zaráží, že vůbec takovou myšlenku má. To mě vůbec nenapadne, i když také sleduji
politiku, ale nevyvozuji z toho, že bude válka. To vůbec nechápu, abych řekla pravdu…. Já
myslím, že se už tak člověk rodí s takovou povahou, buď je optimista, nebo pesimista a vidí
vše černě. Třeba paní, se kterou sedím u stolu v jídelně, si stále vše chválí. Až jí to závidím.“
Respondentka popisuje konkrétní příběhy ze svého okolí, uvádí, co napadá její
vrstevníky. Dále nám k tomu uvádí svůj postoj. Paní Jitka si nedokáže vysvětlit, jak tyto
úvahy lidi vůbec napadnou. Zároveň zdůrazňuje, že jí samotné je toto myšlení cizí. Rozdíl
oproti ní a těmito seniory vidí v povaze člověka. Na závěr této části zmiňuje respondentka
svou známou, která má tendenci vše pozitivně hodnotit. Což je paní Jitce bližší než negativní
úvahy ostatních spolubydlících.
Tento aspekt bych potrhla životním mottem paní X: „Život! Život! – Jeho slávě se
pokloňme, jeho chválu zpívejme!“ Prostě ho milujeme a nechceme, aby nás zradil, nebo
nějak poškodil, a to se mi hrozně líbí, že život je to nejdůležitější. A prožívat ho je štěstí!
Vždy když je mi zle, vzpomenu si na tuto větu.“
Tímto mottem nám paní Jitka prozrazuje svou životní filosofii, život je třeba milovat.
Užívat si ho, zkrátka mít k němu kladný přístup. V tomto mottu je nepřímo uvedeno, že je
rovněž třeba si života vážit a svou úctu k němu projevovat. Můžeme zde vypozorovat i
transcendentální přístup k životu, kdy nás autor vybízí, abychom se poklonili jeho slávě.
Paní Jitka na konci citátu sděluje, že v těžkých časech si na tato slova vzpomene a nechá je
na sebe působit.
Respondentka se poměrně rychle a dobře vyrovnává i s těžkými okamžiky v životě a
nenese si s sebou velké křivdy a nenávist, což se zdá klíčoví pro její duševní rovnováhu.
Lidově řečeno život bere takový, jaký je. Nemá tendenci se stále vracet k věcem, které
nemůže ovlivnit. Což lze vidět v její názoru, proč se někteří lidé se stářím špatně
vyrovnávají. Respondentka říká, že určitými negativními úvahami se ani nezabývá a
nerozvádí je v sobě, a tudíž si nedokáže ani zdůvodnit negativní přístup jiných lidí. Níže je
uvedena její odpověď na otázku, jak se staví ke smrti. Lze zde velmi jasně vidět, že o tom
do hloubky nepřemýšlí. I na konci rozhovoru paní Jitka opět potvrzuje, že o nějakých
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tématech nepřemýšlí. Bere sice fakta v potaz, ale její odpovědi naznačují, že obavy v sobě
nijak nerozvíjí.
Paní Jitka s námi sdílí své zkušenosti, z nichž lze poznat, co je pro ni důležité a na čem
si zakládá.
„Ten začátek byl dost krušný, protože já jsem 20 let žila sama v bytě, dělala jsem si,
co jsem chtěla. Neměla jsem žádný styk s lidmi než s kamarádkami. A když jsem přišla sem,
tak najednou tady byli lidi na vozíku, neslyšící…, pro mě to byl hrozný šok. A já jsem měsíc
měla průjem. Takhle to na mě působilo. Ale potom jsem se zmohla a už mi to ani tak
nepřijde.“
Paní Jitka vypráví o svém příchodu do domova pro seniory, ve kterém nyní bydlí. Byla
to pro ni velká změna, neboť byla do té doby zvyklá na svůj prostor a nepoznala tolik lidí
v pokročilejším věku, kteří by měli závažné diagnózy. Dá se říci, že při příchodu musela
čelit tváří v tvář nelehkým osudům jejích spolubydlících. Paní Jitka na nové prostředí
reagovala i somaticky, což nám jen potvrzuje, že to pro ni byla nelehká zkouška. Po čase si
zvykla a nyní už se tím nedá tolik vyvést z míry. Z počátku byla ovšem situace
problematičtější i z důvodu, že paní Jitka svůj pokoj sdílela se spolubydlící.
„No, když jsem sem nastoupila, tak se mnou na pokoji byla paní, která byla dost těžce
nemocná, byly jsme oddělené takovou tou plachtou, za ní chodila rodina, měla nádhernou
rodinu, furt se o ní starali.“
Paní, se kterou respondentka sdílela pokoj, měla závažnou diagnózu. Jak je uvedeno
výše, paní Jitka se dříve s podobnými případy nesetkala. Nebylo pro ni tedy lehké přijít ze
samostatného bydlení do spolubydlení. Klientku to ovšem velmi obohatilo a poskytlo jí to
jiný pohled na život.
„Ale já jsem si tam nemohla kvůli ní pustit ani televizi, abych jí nerušila a ani jsem si
nemohla číst, protože jsem tam měla tmu a musela bych pořád svítit, a to světlo by jí zase
rušilo. Takže když jsem přišla sem, tak první jsem si pustila televizi. Mám tady půjčené knížky
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a užívám si to dodatečně. (smích)… Mám oblíbené aktivity, teď nevím, jak se to jmenuje, je
to jako pěstování paměti.“
V tomto úryvku máme opět vyprávění o spolubydlící paní Jitky na počátku jejího
pobytu zde v domově. Respondentka popisuje, jaká omezení musela snášet. Hovoří o tom,
že chtěla být ohleduplná, ale zároveň ona sama nemohla vykonávat aktivity, které chtěla a
necítila se komfortně. O to více si paní Jitka váží své svobody nyní.
Dalším důležitým bodem v životě respondentky je téma hodnot. Paní Jitka několikrát
uvádí, že je pro ni nejdůležitější zdraví a vlastní soběstačnost. Paní má samostatný pokoj,
kde má k dispozici vlastní sociální vybavení i kuchyňský kout, může si tedy sama uvařit a
postarat se o sebe. V rozhovoru vyprávěla, jak těžké pro ni bylo odejít do tohoto domova a
tím pádem se určité samostatnosti a volnosti vzdát. Z jejího vyprávění je rovněž patrné, jak
na ní působili její spolubydlící, kteří měli sníženou samostatnost. Lze předpokládat, že paní
Jitku její vlastní snížená soběstačnost děsí také proto, že nemá žádné blízké příbuzné, kteří
by se o ní postarali, jak v úvodu zmínila ještě před začátkem rozhovoru. Pro respondentku
je téma zdraví a vlastní soběstačnosti důležité a často ho zmiňovala i v otázkách, které na
toto téma nebyly přímo cílené „teď jsem tedy půldruhého měsíce marodila.“ K tomu dále
uvádí, že po nemoci ještě není schopná plnit všechny aktivity, na které byla zvyklá dříve.
Téma zdraví zmínila rovněž při hovoru o tom, co jí nejvíce baví, kde respondentka opět
vzpomíná na předchozí zkušenost.
Paní Jitka je žena plná vnitřní síly, umí se radovat i z drobností. Zdá se, že právě tyto
zdánlivé maličkosti se výrazně podílejí na tom, aby byl její život radostný a smysluplný.
Klientka nyní hovoří o důvodech, které jí přivedly do domova pro seniory.
„Když jsem začala přemýšlet, že půjdu do toho domova důchodců, že už se bojím být
sama, a to je tak tři roky, v 89 letech, protože se mi stalo, že jsem si chtěla dělat pedikúru,
dala jsem si lavor s teplou vodou, že ty nohy namočím. Ten lavor mi ujel, já jsem spadla na
tu mokrou podlahu a nemohla jsem vstát. A to jsem si prvně uvědomila, že kdyby se mi takhle
něco stalo, tak že tam zůstanu.“

36

Paní Jitka s námi sdílí svůj příběh, který jí podnítil k tomu, aby se později ubytovala
zde v domově pro seniory. Respondentka nemá žádné příbuzné. Mezi její nejbližší lidi patří
její kamarádky. Důvodem k umístění do domova tedy bylo, že pokud by se s ní něco stalo,
nebyl by tu nikdo, kdo by o ní pečoval. Potřebovala být tedy někde, kde o ní bude postaráno.
Domníváme se, že v tomto věku již potřebovala určitou jistotu pomoci. Pokud by zůstala
sama ve svém bytě bylo by pro ni náročné se sama o sebe postarat. Zde v domově je pod
dohledem a pokud by se něco přihodilo, má se na koho obrátit. Paní Jitka na to navazuje
úvahou, co je pro ni v životě nejdůležitější.
„No tak určitě hlavně zdraví. Základní je, aby byl člověk fit, aby se sám obstaral. To
je hrozně důležité!“ Dále vzkazuje mladší generaci, že „pokud jim bude sloužit zdraví,
nemusejí se toho bát.“
Paní Jitka zde přímo sděluje, že být zdravotně v pořádku, je pro ní základ. Což klientka
dále rozvíjí, uvádí, že je zdraví klíčové a slouží k tomu, aby byl jedinec soběstačný. Jelikož
právě vzhledem k nižší soběstačnosti se respondentka rozhodla odejít do tohoto zařízení. Ve
vztahu ke stáří nám sděluje, že za předpokladu dobré zdravotní stránky není důvod
k obavám. Téma zdraví zdůrazňuje i na konci rozhovoru: „Vůbec nemáte zač, hlavně, aby
mi vydrželo to zdravíčko.“
Zde vyjadřuje prosbu o to, aby se její zdravotní stránka nezhoršovala. Neboť se
zhoršeným zdravotním stavem je velmi často spjata i nižší míra soběstačnosti.
Když jsem fit a taková čilá, tak vždy poděkuji přírodě a Pánu Bohu, že jsem v takové
formě.
Opět můžeme pozorovat důležitost fyzické pohody pro paní Jitku. Zároveň pokud se
cítí dobře, vyjadřuje svůj vděk nějaké vyšší moci. Paní Jitka dále uvádí pozitivní aspekty
tohoto věku: „Rozhodně už člověk není takový, jakože by něco moc chtěl, nebo po něčem
hrozně toužil. Prostě se to všechno zmírnilo.“
V tomto období na sobě respondentka pozoruje vyšší míru pokory a vděčnosti za to,
co má. Zároveň zdůrazňuje, že období stáří již apriorně není o tom, o něco velmi usilovat.
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Lze pozorovat, že si klientka váží i zdánlivě „normálních“ věcí. Opět je tu vidět důraz
na vlastní samostatnost. Již zmíněné zdraví uvádí jako svou životní prioritu. Tento akcent na
zdraví může být zapříčiněn právě tím, že respondentka byla v minulosti nemocná a viděla
okolo sebe nemocné lidi. Tím že tento nepříznivý stav zažila, může porovnat jaké to je, když
se člověk cítí po fyzické stránce v pořádku. Zhoršená zdravotní stránka byla pro paní Jitku
rovněž klíčová v tom, že vzhledem ke zhoršenému fyzickému stavu začala sama sebe vnímat
v kategorii stáří.
Dále nás respondentka zasvěcuje do jejího klasického dne, popisuje aktivity, které
běžně vykonává.
„Ale tak ono je pořád co dělat, někdy si opravuji šaty, třeba knoflíky se mi utrhnou,
nebo něco takového. Chodím na cvičení, pak mám ty paní, se kterými jsem u toho stolu. Tak
jsme udělali, že první koupila lahev vína a sedly jsme si a celé odpoledne jsme si pokecaly,
pak byla druhá a poslední jsem byla já. Kecaly jsme, pily vínko a tak.“
Klientka popisuje své činnosti a hovoří o tom, že se „přátelí“ s ostatními klienty.
Konkrétně zmiňuje případ, kdy se domluvily na nějakém posezení a popovídání.
Respondentka se rovněž poznamenává, že i když bydlela ve svém bytě, často se stýkala se
svými kamarádkami. Dá se tedy předpokládat, že určité sociální začlenění hraje v jejím
životě roli a vyhledává ho. Paní Jitka se účastní aktivit pořádaných zařízením, ale jiné
aktivity je schopná iniciovat sama, například posezení s přáteli. Určitá část jejího dne patří
rovněž péči o sebe. Své oblíbené aktivity respondentka popisuje podrobněji níže.
„Baví mě vše, chodím na cvičení, teď jsem tedy půldruhého měsíce marodila, ale
předtím jsem chodila na všechno, na představení, na přednášky, na cvičení. No na veškeré
aktivity, co tady jsou no.“
Zde dokonce paní Jitka uvádí, že se účastní všech aktivit, které jí jsou domovem pro
seniory nabízeny. Zmiňuje, že dochází na cvičení, na přednášky a představení. Na otázku,
zda má nějakou nejoblíbenější činnost, odpovídá: „Trénink paměti, to je moc krásný pořad.“
Dá se říci, že jsou tyto aktivity navzájem rozmanitější. Klientka těchto služeb ráda využívá
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a je si vědoma toho, že jí její zdravotní stav umožňuje na aktivity docházet. Ze své zkušenosti
ví, že zdravotní stav může být velkou překážkou.
Paní Jitka hovoří o tom, jak sama sebe motivuje, pokud zrovna nemá náladu: „Pomalu
se rozhýbám, nebo pro mě někdo přijde, abych šla na nějakou tu aktivitu.“ Zde sděluje, že
jí často zaktivizuje, když jí někdo přijde povzbudit.
Paní Jitka se během rozhovoru odkazuje na své volnočasoví aktivity, které jí naplňují.
Přímo uvádí: „baví mě vše“. Respondentka si cení, že je schopná vykonávat aktivity, které
jsou z určitého pohledu považovány za samozřejmost. Za svou nejoblíbenější aktivitu
považuje trénink paměti. Pokud nemá respondentka svůj den pomůže jí, když s ní někdo na
aktivitu jde a podpoří jí v tom. Dále uvádí, že s motivací výrazné problémy nemá. Aktivity
pořádané zařízením i vlastní zájmy paní Jitky (četba, televize) jsou během dne důležité body,
které pro ni mají smysl a umožňují respondentce určitý řád. Paní během rozhovoru svůj
všední den podrobně popsala. Z výpovědí je patrné, že respondentka udržuje sociální
kontakty a navazuje s lidmi svého věku přátelské vztahy. Respondentka zmínila, že se i před
nástupem do domova pro seniory stýkala s kamarádkami.
K well-beingu paní Jitky tedy rozhodně přispívá to, že nemá tendenci negativní věci
do hloubky zkoumat a hledat v nich nějaké souvislosti vůči sobě samé. Dále si respondentka
velmi cení svého zdravotního stavu a dobrého stupně samostatnosti. Aktivně využívá
volnočasové aktivity nabízené domovem pro seniory, ale má rovněž zájmy, které je schopna
si zprostředkovat sama. Paní Jitka se také aktivně shází s lidmi z jejího sociálního okolí a
pěstuje s nimi přátelské vztahy.
3.1.2 Interpretace rozhovoru paní Věra
Paní Věře je 85 let, má 3 děti v dospělém věku a 6 dospívajících vnoučat. Je původně
zdravotní sestřička, která později vyučovala ruční práce na střední zdravotnické škole.
Respondentka je na invalidním vozíku z důvodu snížené mobility. Respondentka byla po
celou dobu rozhovoru dobře naladěná, velmi příznačný byl její smysl pro humor.
Ve vyprávění se paní Věra často zmiňuje o svých blízkých, se kterými sdílí své
životní radosti i starosti.
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„No tak já se smrti nebojím, to opravdu ne. Protože mám tak hodné děti, protože vím,
že tu budou každý den. Když jsem ležela s LDN, tak mě dcera po týdnu vrátila. Ona jim řekla:
„Buďte tak hodní a dejte mámě k posteli gramofon a dávejte jí jíst, jinak se o všechno
postarám. Moje tři děti se střídali a každý den tu někdo byl, přinesl mi večeři, vyčistili mi
zuby, což tam vůbec nedělali. A nejmladší syn se ptal, co by ještě potřebovala a já jsem mu
řekla, že o to ty nemůžeš. A on povídal „co bys potřebovala?“ tak jsem mu řekla: „no to víš,
oni nás vykoupou jednou za týden, a to je pro ženskou málo.“ A on říkal, že je nějaký rok
ženatý a ptal se, kde mám rukavici. (smích) A on mě celou vydrbal, na to lidi otvírali oči!
Strašně záleží, jak si vychováte. Celé dětství máte možnost je tvárnit a vyzdvihovat to dobré.“
V této pasáži respondentka odpovídá na otázku, jak se staví k tomu, co nás všechny
nevyhnutelně čeká, ke smrti. Můžeme zde vidět, že k tématu smrti, na které jsem se tázala,
se vztahuje pouze okrajově se slovy, že z ní strach nemá. Dále celé téma stočí na svou rodinu,
především na své děti. Jinými slovy by se dalo říct, že smrti nebojí, protože ví, že na to
nebude sama. Bude mít po svém boku své děti. To dokládá příkladem, když byla ze
závažných zdravotních důvodů v nemocnici. Detailně popisuje, jak o ní děti pečovaly po
všech směrech. Staraly se o její hygienu, zdravotní stav i o to, aby byla v pořádku po
psychické stránce. Její nejmladší syn jí dokonce sám pomáhal s hygienou, čehož si paní Věra
obzvláště cení. Na tomto příkladě lze rovněž vidět, že se děti respondentky této situaci
postavily čelem a efektivně si zorganizovaly péči o ní, v nemocnici střídaly. Nechtěly
zřejmě, aby tam matka byla sama, snažily se jí pobyt v zařízení co nejvíce zpříjemnit. Paní
Věra si je vědoma, že takové vztahy v každé rodině nejsou. Podrobněji o tom hovoří
v následující pasáži.
„Tady jsou klienti a děti za nimi nechodí, jedině když berou důchod. Prostě na to stáří
myslet, i v té výchově dětí. Záleží, jak jste se v té rodině o ty staré starala. Ty děti to vidí. A
aby se k těm starým chovali trošku ohleduplně.“
Konkrétně uvádí zkušenosti ze svého okolí. Všímá si, že do domova jezdí i děti, které
se o své rodiče v pokročilejším věku nezajímají. Dochází za nimi pouze za účelem finanční
odměny. Respondentka to pojímá ze širšího kontextu. Domnívá se, že toto chování může
pramenit z výchovy dětí. Kdy se jejich rodiče chovali stejným způsobem ke svým blízkým
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v době stáří. Pro respondentku je důležitá především ohleduplnost k lidem v pokročilejším
věku. Paní Věra ve své rodině vidí vzájemnou starost o sebe navzájem. Pro ni samotnou je
zdraví jejích blízkých na prvním místě.
„No tak samozřejmě děti, aby byly zdraví. Můj muž byl 11 let politický vězeň a byl na
Uralu, takže si přinesl rakovinu na celém těle a říkali, že naše děti nebudou postiženy, ale
že bude riziko u druhé generace. Takže mám strach, aby se něco nestalo. Mám vnuka
sedmnáctiletého a ten hrál Florbal a tam ho něco bolelo, tak zjistili, že má nádor v kosti, tak
mu to otevírali už dvakrát a teď konečně snad se ta trámčina začíná tvořit. Tak jsem hned
měla strach a říkala, že to musí všude hlásit. Tak mám starost hlavně o děti, aby byly
v pořádku.“
Toto paní Věra sdělila jako odpověď na otázku, co je pro ni v životě nejdůležitější, na
čem si zakládá. Uvedla zdraví svých dětí, do čehož patrně rovněž zahrnuje i svá vnoučata.
Své vyprávění zahrnuje do kontextu s životní příhodou jejího zesnulého manžela, jelikož
vzhledem k jeho závažné diagnóze u jejich prapotomků hrozí riziko vzniku onemocnění. To
respondentku velice znepokojuje zejména vzhledem k jejímu vnukovi, u něhož se již určité
závažnější potíže vyskytly. V této části vyprávění klientka velice zvážněla, což byl velký
kontrast oproti její veselé náladě během většiny rozhovoru. Na závěr opět zdůrazňuje, že
největší její priorita je, aby byly její děti v pořádku a zdravé. Ve značné části rozhovoru hraje
klíčovou roli její zesnulý manžel.
„Teď jsem měla výročí, jsem 35 let vdova. A nikoho jsem si nenašla, protože když máte
muže, kterého jste měla ráda, a chtěla byste si udělat známost, tak začnete srovnávat a nikdo
neobstojí. Děti mi říkaly: „Mami, vždyť si někoho najdi!“ ale to nehrozilo.“
Paní Věra zde vysvětluje, že si po smrti svého manžela nenašla dalšího muže a
nenavázala partnerský vztah. Jako důvod uvádí, že v porovnání se svým zesnulým manželem
u ní žádný nový nápadník neobstál. Respondentka zmiňuje, že jí k novému vztahu
motivovaly i její děti. Zřejmě nechtěly, aby matka zůstala sama. Což ovšem respondentka
odmítla. Uvádí, že měla svého manžela velmi ráda a že jeho místo nikdo nemůže nahradit.
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„Já jsem ráda, že jsem ty kluky nevyslyšela a s žádným se nezapletla, protože ten muž
potom stál za to. Nemohla jsem mít lepšího.“
Respondentka neměla žádného muže ani před tím, než potkala svého manžela.
Vysvětluje, že její manžel byl jediný muž v jejím životě, za což je paní Věra vděčná.
S výběrem svého partnera je velmi spokojená a nezměnila by to.
Paní Věra za základ považuje rodinu, její rodina s ní tráví hodně času a své děti i
vnoučata bere jako pokračování sebe samotné a jejího zesnulého manžela. Je patrná i starost
o své blízké. Ve svém vyprávění se respondentka několikrát dotkla tématu výchovy, sama
je s výchovou všech třech dětí velice spokojená, zároveň zdůrazňuje nezbytnost se v dětství
dětem věnovat a předávat jim správné hodnoty. Výchovu dětí paní Věra vnímá jako své
poselství, se kterým je nadměrně spokojená. Tento fakt je podle mého názoru nejvíce patrný
při její úvaze o smrti, klientka zdůrazňuje, že si je jistá oporou svých dětí do poslední chvíle.
Vztah se zesnulým manželem líčí klientka jako velice harmonický. Při rozhovoru se na něj
několikrát odkazuje. Ráda na něj vzpomíná. Děti a rodina jsou pro respondentku základ. Její
nadstandardně dobré vztahy s nejbližšími příbuznými se její jako stěžejní pro klientčinu
psychickou pohodu.
V následující části se paní Věra vyjadřuje ke stáří, na čemž vysvětluje svůj životní
postoj.
„Každý to prožívá jinak no. Ale většinou si to lidi nesou v té své povaze. Já si osobně
vážím, že dostanu jídlo na stůl, já už bych si dneska neuvařila, protože nevydržím stát. A ty
lidi si neváží toho, co mají. Jsou tady třeba „drbny“, ty zajímají teda „voloviny“ slušně
řečeno. A myslím, že o to horší pak mají to stáří, když nemají žádnou radost a nic takového,
takže se nudí.“
Respondentka je ráda, že jí někdo obstará záležitosti, kterých již sama není z důvodu
stáří sama schopna. Uvědomuje si, že v pokročilém věku je určité snížení soběstačnosti
běžné a je třeba se s tím smířit, akceptovat to. V souvislosti s tím vysvětluje, že jsou tací,
kteří si svou situaci sami zhoršují tím, že již zmíněné snížení soběstačnosti nejsou schopni
přijmout a vyrovnat se s tím. Tito jedinci mají pak tendenci vše vidět negativně a neumí se
z ničeho těšit. Paní Věra tedy uvádí různé pohledy, jak se lze ke stáři stavět. Při čemž se do
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jednoto z nich sama zahrnuje. V souvislosti s tím zmiňuje, že tento odlišný přístup ke stáří
může být zapříčiněn osobností jednotlivých lidí. Svůj osobní přístup k životu klientka dále
rozvádí.
„No nemůže se tomu člověk poddávat a musí být vděčný, za to, jak to je.“
Z těchto slov vyplývá, že je nutné, aby člověk byl schopný přijímat skutečnosti, které
ho reálně potkávají a nepodléhat těžkým situacím. Paní Věra upozorňuje, že je třeba na
životě hledat pozitivní věci a na ty se soustředit a vážit si jich. A zároveň se dlouze nezaobírat
těmi negativními.
„Já do budoucna už nic neplánuji. Akorát si šetřím, že bych si už zaplatila ten pohřební
ústav, aby oni nemuseli. (smích) Ale já chci spálit a hodit do řeky. To už mám s nejmladším
synem dojednané.“
Lze vidět respondentčino reálné uvažování. Paní Věra je schopna velmi realisticky a
bez emotivního zabarvení hovořit i o velmi těžkých životních skutečnostech.
„Prostě dcera říká, že moje neštěstí je, že myslím nahlas a neuvážím, takže si dělám
nepřátele. I v té rodině řeknu, co si myslím a je zle. Ono babička říkala, že studium a učení
ještě neznamená inteligenci. To jste se s tím určitě setkala.… Krédo já nevím no, myslím, že
člověk by měl žít poctivě, spravedlivě a neměl by se bát říct, co si myslí, svůj názor.“
Zde paní Vera podrobně rozvíjí svůj pohled na život a odkazuje se na své životní
hodnoty, jako je upřímnost. Jak již bylo uvedeno, respondentka je velice realistická a často
popisují věci tak, jak se jí jeví. Velký důraz klade na to, aby se říkala pravda a aby lidé říkali,
co di doopravdy myslí. Zároveň ovšem uvádí, že tato vlastnost se snadno může stát zdrojem
konfliktu.
Na paní Věře je vidět, že události v životě bere jako fakta a nemá tendenci nad nimi
dlouze přemýšlet a hledat viníka. Nenosí si s sebou nějaké křivdy. Situace řeší vždy převážně
racionálně, ve většině případů se nenechá pohltit emocemi. Klientka vystupuje sebevědomě
a rozhodně. Je upřímná a je zvyklá s okolím jednat přímo a na rovinu. Zmiňuje však, že její
upřímnost a přímočarost může na lidi působit negativně, což pro ni ovšem neznamená, že
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nebude říkat, co si myslí. Obecně nemá problém hovořit ani negativních záležitostech,
například o špatném zdravotním stavu, který jí výrazně omezuje v pohybu. Aktivně si
pěstuje pozitivní vzpomínky, například na své mládí, kdy neměla zdravotní omezení, na
svého partnera, na svou profesi apod. Zdá se, že klientka má schopnost vše vidět
z pozitivního úhlu pohledu. Tato schopnost je po dle klientky vrozená, stejně jako schopnost
vidět za vším katastrofický scénář.
Jak již bylo řečeno, klientka si velmi zakládá na rodině. Dalším tématem, který je pro
ni klíčové, je zdraví.
„U mě to dělaly právě ty zdravotní potíže. Začaly se mi lámat obratle. S obratlem ležíte
v posteli čtyři měsíce, je to velice nepříjemné. Takže ty zdravotní problémy hlásily to stáří.
(smích) Tady jsem třináct let, když jsem sem nastoupila, tak tady nebyla ani hůl na tomto
oddělení, tady byli samí zdraví. To bylo ještě dobré, to jsem vyjížděla do Prahy, na nákupy,
na všelijaké akce. Byla jsem pohyblivá a nebyl v ničem problém. No ale pak se to začalo
horšit. Takových 10 let.“
Takto se respondentka vyjádřila, když jsme hovořili o tom, kdy se stáří začalo
projevovat konkrétně u ní. Je zde velmi zřetelně vidět, že stáří pro respondentku znamenala
primárně změna zdravotního stavu. Zároveň hovoří o tom, že s plynoucími roky se její
zdravotní stav velmi zhoršuje a projevy stáří jsou tím pádem daleko patrnější. Což
podrobněji rozebírá v souvislosti s dopravou.
„No ráda bych byla, kdyby se mi ten zdravotní stav tak nezhoršoval. Já už dnes se bez
toho vozíku nedostanu vůbec nikam. Do autobusu už vůbec ne, i lékaři musím jezdit taxíkem,
a to stojí dost peněz. Na sanitu také čekáte i tři hodiny.
„Budíka si musím dát, protože mám narkolepsii, to je denní usínání. Ven jdu také, ale
tam spíše sedí, ti, co se nudí, a to jsou takové řeči k ničemu. Spíš si vylezu na balkon a luštím
si křížovky, to mám strašně ráda a také čtu, pokud mi to ta nemoc dá. Protože já třeba usnu
i při první stránce, takže se k ní pořád vracím a nakonec řeknu, že to není možné, že to
nejde.“
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Ve vyprávění klientka hovoří o snížené schopnosti mobility. Respondentka k pohybu
používá již výhradně invalidní vozík a doprava je pro ni velice náročná. Právě zde hovoří o
stinných stránkách stáří. Jak můžeme z vyprávění vidět, zdravotní komplikace seniorů jsou
nepřímo propojeny i s oblastmi života, které s nimi zdánlivě nesouvisí. Podobně potíže se
pravidelným spánkem jsou pro toto životní období příznačné a dokáží člověku znepříjemnit
jeho denní činnosti. Klientka ovšem opět uvádí, že je třeba být vděčný za to, co máme a
nesoustředit se na to, co není tak, jak bychom si představovali.
„Ale stáří berete, jakože nemůžete, co dřív, hlavně pohybově, a hlavně si člověk váží,
pokud mu to myslí. Jsou tu lidi, kteří jsou pomýlení, a to je prostě i pro okolí nepříjemné.
Paní vedle měla záchvaty, že nadávala pečovatelkám, až se ocitla na psychiatrii. Takže já
jsem šťastná, že mi to alespoň myslí, když už to zdraví není takový.“
Respondentka zdůrazňuje, že je pro ni důležité, že vlivem stáří nebyla narušena její
duševní stránka. Z uvedených informací je patrné, že fyzický stav klientky není ideální a
klientku značně omezuje v její soběstačnosti. Klientka nám ovšem ukazuje, že jsou lidi, kteří
jsou na tom hůře, kdy dochází k narušení i jejich psychického fungování a následkem toho
nejsou schopni korigovat své chování vůči druhým.
Paní Věra zdraví uvedla jako základ šťastného života. Toto téma se opět objevuje i u
jejich blízkých, kdy uvádí, že si nejvíce přeje právě, aby byli zdraví a v pořádku.
Respondentka je nyní na invalidním vozíku a její pohybové možnosti jsou omezené. Přesto
však respondentka říká, že jsou na tom lidi hůře a že je třeba vážit si toho, co máme, a
především se s tím naučit žít. Pro respondentku je důležité, že je v pořádku po psychické
stránce. Jinými slovy paní Y vychází z reálné situace a z okolností, které v jejím životě
nastaly a ty se snaží uzpůsobit, aby jí bylo v životě co nejpříjemněji. K životu nepřistupuje
stylem, co jí vzal, ale naopak o co jí obohatil.
Paní Věra nám ve vyprávění popisuje svůj denní program a hovoří o činnostech,
kterým se věnuje.
„Tak já tak nějak přes ty křížovky, už mám třeba nový časopis, na který jsem se ještě
nedostala a říkám si jen se kouknu no a pak klidně luštím do dvou do rána. Já vím, že to není
nic moc, ale ty křížovky mám ráda.“
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Ve volných chvílích paní Věra ráda luští křížovky. Tím si procvičuje myšlení a
prospívá to jejímu psychickému stavu. Ve své výpovědi uvádí, že se tomu věnuje poměrně
dlouho do noci. Z čehož vyvozujeme, že jí tato aktivita na určitou dobu pohltí a ona tím do
určité míry „ztratí pojem o čase“. To je ovšem pouze domněnka. Jisté ovšem je, že luštění
křížovek dává klientce nějaký smysl, má zájem se stále zdokonalovat. Jak sama uvedla „už
má nový časopis“, to znamená, že si pravidelně obstarává nové časopisy, kde křížovky jsou.
Při otázce, co paní Věru motivuje začít něco dělat, i přestože se jí ten den nic nechce,
respondentka uvádí: „Já to mám přes ty křížovky.“ Lze zde vidět, že i tato zdánlivě banální
aktivita jako je luštění křížovek, může být klíčovou aktivitou, na kterou se klientka během
dne těší a která jí motivuje překonávat každodenní obtíže spojené s nepříznivým zdravotním
stavem. Záliba v luštění křížovek se nám opět potvrzuje v následující části respondentčina
vyprávění.
„Spíš si vylezu na balkon a luštím si křížovky, to mám strašně ráda a také čtu.“
Zde opět vidíme důležitost v luštění křížovek v životě paní Věry. Paní Věra nám ve
svém vyprávění prozrazuje i aktivity, které měla ráda dříve.
„Já jsem vždy měla ráda „rodinku“, to je rodinná škola, já jsem totiž zdravotní sestra.
To byla čtyřletá škola, která končila maturitou a pak jste si udělala nástavbu na jakýkoliv
předmět. A pak jste byla industriální učitelka, což byla učitelka ručních prací. Ale bolševici
nám to za dva roky zavřeli, tu „rodinku“. Takže z toho mi zůstalo šití, pletení.“
Zde respondentka hovoří o své profesi a konkrétně o tom, co jí na ní těšilo. Říká, že
vyučovala ruční práce na škole s maturitou. Doteď se ve volných chvílí věnuje ručním
pracím jako je šití a pletení.
„No jako mladá jsem chodila plachtařit, to byly nejkrásnější léta. Už to mi dalo nějaký
přístup k tomu životu.“
Zde respondentka popisuje svůj vztah k plachtaření, které jí dávalo pocit svobody a
jak sama říká, pomohlo jí ve zvolení postoji na život. Toto období paní Věra líčí jako velmi
šťastné.
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K osobní rovnováze klientky přispívají i činnosti, které jí v životě provázejí. Klientka
ráda čte a luští křížovky, což jí tím pádem během dne motivuje zvládat běžné denní
záležitosti jako je oblékání, hygiena apod.
Pokud bychom měli na závěr zopakovat podstatné rysy osobnosti paní Y, určitě
bychom zdůraznili velký důraz na rodinu, na zdraví, klientčin přístup k životu – bere věci
tak jak jsou, má tendenci si ze života vybírat to hezké, a především si vážit toho, co má. Dále
se domníváme, že klientce při aktivizaci rovněž pomáhají volnočasové aktivity, kterým se
věnuje v jejím případě luštění křížovek, četba, vyšívání pletení. Klientka také uvádí, že jsou
lidé, kteří jsou nespokojení celý život a nezáleží na tom, co mají či nemají. Pozitivní přístup
k životu, který má, bere respondentka jako svůj osobnostní povahový rys.
3.1.3 Resilience pan Jiří
Pan Jiří je ovdovělý 90letý profesor hudebních umění. Své kariéře se věnuje i
v současnosti, pravidelně v domově pro seniory pořádá odborné přednášky, často za ním
přijedou studenti na konzultaci a stále se intenzivně stýká s lidmi ze svého oboru. Pan Jiří je
seriózní pán, má velké osobní charisma, vyzařuje z něj přirozená autorita. Odpovědi se vždy
snažil co nejpřesněji a nejvýstižněji objasnit, bylo patrné, že nad nimi do hloubky přemýšlí.
Za klíčové u pana Jiřího považuji jeho mimořádně silný vztah ke svému oboru
studiu hudebních umění. Na což je pan Jiří náležitě hrdý. Lze předpokládat, že to vnímá jako
svůj smysl života.
„…. mohu pokračovat to, co jsem velkou radostí vystudoval na filozofické fakultě UK,
mému životnímu zážitku, radosti a zejména zdůrazňuji službě v této umělecké sféře,
v hudbě.“
Pan Jiří hovoří o svém celoživotní nadšení pro svou profesi, ve které je mimořádně
aktivní i nyní. Jeho láska k hudební sféře ho provázela celý rozhovor. Pan Jiří v tomto
úryvku rovněž zdůrazňuje i to, že ho daný obor velmi baví a vidí v něm smysl. Jak sám
dokonce uvádí, svou práci bere jako „službu“ hudební sféře. Svou náklonost detailněji
popisuje v následující části.
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„Jsou filosofové, kteří tvrdí, že lidský život je v podstatě sled marnosti. A že lidský život
je pouhý dým, který trvá krátko a to, co je po smrti trvá věčně. Takže to jsou určitě zajímavé
myšlenky, ale já pokud jde o hudbu, kterou miluji a která je prakticky náplní mého života,
tak budu dokonce svého života jí v nejkrásnějším slova smyslu sloužit. Čili řekl bych, sloužit
tomu, čemu věříte, co Vás naplňuje, co Vám dává krásu.“
Respondent nás zde utvrzuje v tom, že jeho práce je jeho životní náplní. A je
rozhodnutý v ní pokračovat i nadále. V hudební sféře vidí hlukový smysl, nabádán nás
k tomu, abychom se také v životě věnovali něčemu, co pro nás má subjektivně nějakou
hodnotu. Tyto své myšlenky zasazuje do kontextu určitého filosofického bádání. Respondent
nám v podstatě sděluje, že život sice netrvá dlouho, ale mi tu máme prostor ho efektivně
využít něčím smysluplným, jako to udělal on. Svůj vztah k hudebnímu umění respondent
během rozhovoru několikrát zdůrazňuje.
„… vyplňuje moje celoživotní láska a úcta k hudebnímu umění, které mě stále oslovuje
a vysílá poselství větší a hlubší, než jsou slova.“
Zde opět lze vidět, že pro pana Jiřího je práce v hudební sféře poselstvím, které ho ani
za ta léta neomrzelo a stále je pro něj smysluplné.
„Já pokud jde o hudbu, kterou miluji a která je prakticky náplní mého života, tak budu
dokonce svého života jí v nejkrásnějším slova smyslu sloužit. Čili řekl bych, sloužit tomu,
čemu věříte, co Vás naplňuje, co Vám dává krásu. Tomu se tady věnuji už čtvrtý rok právě
za podpory sociálně-aktivizačního oddělení. Každý čtvrt rok dělám přednášky s hudbou a
vytvořilo se cosi jako abonentní publikum, přicházejí ženy, které se ustrojí, namalují a které
mě pak obdarovávají sladkostmi. (smích) Takže sám žasnu, že nejsem už obézním člověkem.
(smích) A přicházejí a říkají, že ten pobyt na přednášce v nich vyroste pocit lidské
důstojnosti, že vzpomínají na svůj život. A já jim vždy říkám: „Podívejte se, když čtete knihy,
nebo díváte se na obraz, tak jste determinováni pohledem autora do určité míry. Ten určuje
Váš dojem.“ Kdyžto hudba, když posloucháte symfonie, to Vám dává obrovskou možnost pro
vlastní fantazii, uvažování, bilancování svého života, prostě ono Vás to inspiruje k Vám
samým.“
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Respondent nám znovu sděluje, že život je smysluplný tehdy, pokud ho naplníme
něčím, čemu se naplno věnujeme a co nás vnitřně obohacuje. Pan Jiří své úvahy velmi často
opírá o filosofické myšlenky. Právě v tomto úryvku je velmi hezky vidět, co přesně
respondenta na hudbě imponuje, v čem mu přijde výjimečná. Hudba posluchače nijak
nedeterminuje, každý v ní má možnost svobodné interpretaci. Je zde prostor pro vnitřní
zpracování. Posluchač se může dostat sám k době, neboť nám autor nevnucuje svůj postoj.
Každý posluchač má možnost při poslechu hudby dát průchod své fantazii, svým vnitřním
touhám. Díky hudbě máme příležitost si „odžít“ určitou část života. U každého posluchače
poslech stejné symfonie bude vyvolávat něco jiného, díky hudbě lze být v danou chvíli
v souladu sám se sebou a určité vnitřní obsahy případně „zvědomnit.“ Tento přístup klient
doplňuje slovy: „Ano, ano proto hudba nejvyšších hodnot dává nejvyšší svobodu člověku,
citovou, intelektuální, možnost vnímat apod.“ V souvislosti s tím pan Jiřího hovoří o
aktivitách, které pravidelně připravuje pro své kolegy z domova pro seniory. Klienti na jeho
přednášky velmi dobře reagují, domníváme se, že je to vnitřně obohacuje způsobem, jaký
jsem nyní popsala.
„Já chci pokračovat tady, já jsem měl řadu přednášek právě protože sem chodí lidé,
kteří tu mají rodiče a jsou z Břežan, z Prahy 4 a tak různě. Takže jsem měl v tomto roce
k stému výročí řadu besed. Nedávno jsem byl v Libuši, na tu přednášku o Smetanově vlasti
přišli dokonce i Vietnamci a byla to nádherná samostatná beseda, kde jsem poznal, že tu lidé
žijí nejenom jazykem, ale celým stylem života, ale že získali obrovský zájem o české umění
v dějinách… Takže chci být stále aktivní a je to hodnota, která mě dává možnost nezabývat
se postupujícím věkem to, co vidím tady, protože …. Třeba teď kolem hymny to tady zaujalo,
protože účast lidmi, kteří tady žijí. Nemám rád to slovo klient, protože ten klient nevystihuje
celou bohatost významu, kterou najdete, když se zabýváte latinou. Takže ti lidé za mnou
chodili, a říkali: „Co říkáte na tu novou verzi hymny?“ Tak jsem říkal: „Já to tři měsíce
studuji po archivech a udělám přednášku.“, tady může být maximálně hodinu a půl kvůli
možnosti vnímat ty věci. Tam se dokonce plakalo a vyvolalo to obrovské dojetí. Nebyla to
polemika, řekl bych s tou trapností, která tady nastala, ale ti lidé vyslovili absolutní důvěru
původnímu znění hymny a byli rádi, že se mohli takto němě vyjádřit svým pobytem, účastní,
potleskem, pláčem.“
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Pan Jiří zde velmi podrobně líčí reakce lidí na jeho programy. Z vyprávění, je patrné,
že respondent přípravou programu stráví hodně času. Svého publika si váží, a tudíž chce
odvést kvalitní práci. Klienti dokonce přímo pana Jiřího oslovili s určitým tématem, které je
zajímalo. Sami o besedu projevili zájem, tyto programy zaujaly i rodinné příslušníky klientů
domova pro seniory. Ve vyprávění níže si ukážeme, že pan Jiří má s podobnými programy
a besedami letité zkušenosti. I v současnosti úzce spolupracuje s kapacitami daného oboru.
Sám na sobě aktivně pracuje. Respondenta práce naplňuje, dává mu smysl a zároveň k ní
přistupuje velmi zodpovědně, jak bylo podrobně vysvětleno výše. Což se zdá být klíčové
pro to, aby byl v daném oboru úspěšný. Pro své kolegy chtěl uspořádat kvalitní přednášku,
která je obohatí. Z toho důvodu nepodcenil přípravu a své vyprávění opřel o kvalitní zdroje
informací. Můžeme zde pozorovat, jaké emoce přednáška v klientech vyvolala. Pan Jiří se
v současnosti hudbě věnuje i v jiných sférách.
„Mám kontakt z Akademie věd se svými kolegy, z Akademie hudebních umění, kde jsem
učil. Takže se pohybuji s lidmi, ke kterým chovám úctu a od kterých se učím.“
Respondent stále udržuje styk s kolegy s Akademie věd, kde léta působil. Jsou to lidé
stejného zaměření, velké pozitivum klient vidí v tom, že se od sebe mohou navzájem
obohatit. Pan Jiří ve svém vyprávění hodně vzpomíná na pracovní možnosti, které ve svém
životě měl.
„Určitě bych nechtěl změnit můj dvacetiletý pobyt v Českém rozhlase, protože ten
pokládám za výjimečný a možnosti, které mi rozhlas věnoval, poznání světa, poznání
neopakovatelných osobností dirigentů, pěvců. Měl jsem podporu zejména pro nastupující
mladé talenty, kteří … Ráno mi zrovna volala žena dirigenta české filharmonie, s ním, když
jsem chodil na koncerty české filharmonie, tak jsem vždy byl v místnosti, kde byli sólisté,
kteří prošli vydavatelstvím. A nezapomenu, i když jsem přirozeně skromný, tak mi udělal
obrovskou radost, když řekl: „Vážený pane doktore, nemohu Vás charakterizovat jinak, než
že jste byl pěstitelem celé generace.“
Práce v Českém rozhlase byla pro respondenta velmi klíčová, několikrát v průběhu
rozhovoru se o ní zmínil. Vypráví o tom, jak mu tato práce rozšířila obzory, měl příležitost
se seznámit se zajímavými kolegy a tato práce ho velmi obohatila po odborné stránce.

50

Samotné přijetí do práce v rozhlase bylo pro pana Jiřího velkým úspěchem: „… že já jsem
v rozhlase, tím, že jsem měl mimořádné i mezinárodní ohlasy…“ Z Českého rozhlasu byl
pan Jiří nucen z politických důvodů odejít, neboť si stál za svými názory a odmítal
podporovat ty, se kterými se neztotožňoval. Na vyprávění o práci v Českém rozhlase navázal
tím, že byl dnes ráno v kontaktu s ženou jeho kolegy. Respondent udržuje stále intenzivní
styk s lidmi ze svého oboru, o tom budu podrobněji hovořit níže. Velká pocta pro pana Jiřího
byla, když ho jeho kolega, ke kterému respondent chová velkou úctu, nazval „pěstitelem
národa“. Z jeho vyprávění je patrné, že má pan Jiří v hudebním odvětví stále své místo a lidi
z oboru si ho váží a projevují mu svou úctu.
„… čtyři roky s nimi spolupracuji na systematickém cyklu z dějin české hudby, světové
hudby, kde se zabývám velkými postavami. Tento rok je věnován stému výročí založení naší
republiky, takže jsem to přednášel a potřetí se to bude opakovat například ve Smetanově
vlasti, nedávno jsem hovořil, a to vyvolalo obrovský ohlas, o dějinách naší hymny a celý
cyklus věnovaný tomuto jubileu naší země zakončím právě výkladem opery Libuše Bedřicha
Smetany.“
Zde respondent hovoří o současné pracovní náplni. Vysvětluje nám, čemu se věnuje a
jak můžeme sami vidět, jde o velmi aktuální téma současnosti.
Za klíčové u pana Jiřího považuji jeho mimořádně silný vztah ke svému oboru
studiu hudebních umění. Na což je pan Jiří náležitě hrdý, lze předpokládat, že to vnímá jako
svůj smysl života. Jeho kariérní dráha začala studiem filosofické fakulty Univerzity Karlovy,
pan Jiří má ve svém oboru celou řadu ocenění a spolupracoval s předními hudebními
profesionály v naší zemi i v zahraničí. Skrze hudbu se potkal se svou zesnulou manželkou a
valná většina jeho přátel, která ho chodí navštěvovat i nyní, je právě z hudební sféry. Svou
pracovní činnost má spojenou i s různými zážitky a zajímavými osobnostmi. Pro pana Jiřího
je velmi obohacují, že ve svém oboru může pokračovat i nadále, stále je v úzké spolupráci
s lidmi z tohoto odvětví. Pravidelně v domově pro seniory pořádá odborné přednášky, často
za ním přijedou studenti na konzultaci a stále se intenzivně stýká s lidmi ze svého oboru.
Během rozhovoru se pan Jiří několikrát odkazoval na své předchozí pracovní zkušenosti,
které jsou často propojeny s daným kulturním kontextem. Často hovoří o době, ve které
působil v určité práci. Je patrné, že je to velmi hloubavý člověk a věci umí dát do kontextu.
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Jeho kariérní dráha začala studiem filosofické fakulty Univerzity Karlovy, pan Jiří má ve
svém oboru celou řadu ocenění a spolupracoval s předními hudebními profesionály v naší
zemi i v zahraničí. Své kariéře se věnuje i v současnosti, pravidelně v domově pro seniory
pořádá odborné přednášky, často za ním přijedou studenti na konzultaci a stále se intenzivně
stýká s lidmi ze svého oboru. Na výpovědích pana Jiřího je zajímavé, že často spojuje hudbu
s emotivitou. Z jeho vyprávění plyne, že nad ní hluboce přemýšlí a má z ní hluboký vnitřní
prožitek. Jak sám uvádí, v hudbě je dle jeho názoru obrovský prostor pro vlastní interpretaci,
záleží na posluchači, co si pod ní představí. Panu Jiřímu se líbí, že je tam volné pole pro
nejrůznější představy a fantazii, je možné při ní projevit svou individualitu. Za nejdůležitější
pro resilienci pana Jiřího považuji, že by svou profesi neměnil a je naprosto spokojený
s úspěchy, které dokázal. Spokojenost s kariérou a neustála aktivita v oboru se zadají být
naprosto zásadní v otázce resilience pana Jiřího. Respondent sám na závěr uvádí, že je velice
důležité, aby se i lidé v pozdějším věku věnovali něčemu, co pro ně má smysl.
V souvislosti s profesí pana Jiřího se nabízí otázka jeho společenského uznání. Jak je
patrné z výše uvedených zdrojů, pan Jiří je skutečně abnormálně aktivní člověk ve svém
oboru a působí v něm i v současné době.
„Ráno mi zrovna volala žena dirigenta české filharmonie, s ním, když jsem chodil na
koncerty české filharmonie, tak jsem vždy byl v místnosti, kde byli sólisté, kteří prošli
vydavatelstvím. A nezapomenu, i když jsem přirozeně skromný, tak mi udělal obrovskou
radost, když řekl: „Vážený pane doktore, nemohu Vás charakterizovat jinak, než že jste byl
pěstitelem celé generace.“
Opět zde uvádím vzpomínku na slova kolegy pana Jiřího, kolega ho nazval „pěstitelem
generace.“ Pro pana Jiřího to byla obrovská pocta. Lze z toho vidět, že si pana Jiřího jeho
kolegové hluboce váží a projevují mu úctu. To bezpochyby nějakým způsobem působí na
respondentovo sebepojetí. Pro respondenta to může znamenat nějaký vnější důkaz jeho
kvalitního profesního působení. Což mu dokládá, že svou práci vykonával dobře a zanechal
po sobě dobře odvedený dílo. Pan Jiří tuto příhodu dále rozvíjí.
„Pak jsem se ho soukromě ptal: „Pane dirigente, to Vás napadlo při té chvíli, když
jsem dirigoval?“ A on říká: Ne, to je mé hodnocení části Vašeho života!“ takže to slovo
pěstitel, to je něco překrásného, já jsem úplně v té chvíli oněměl a díval jsem se na něj.“
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Z tohoto úseku vyplývá, že konkrétně tato slova byla pro pana Jiřího velmi důležitá.
Svého kolegy se poté doptal, zda ho takto ocenil na základě konkrétní práce. Kolega to
ovšem myslel obecně, kdy sdělil, že obdivuje jeho pracovní úspěchy celkově. Respondentovi
velmi lichotilo zejména oslovení „pěstitel“. Pan Jiří má velmi barvitý způsob vyjadřování,
je tedy logické, že oceňuje symbolická vyjádření i u druhých. Klient vypráví o tom, že za
ním pravidelně jeho kolegové chodí s prosbou o radu.
„Hodně jich chodí sem a radí se, komponisté, jsem poradcem, nebo ne poradcem, ale
setkávám se s dramaturgy Národního divadla. Takže já prakticky jsem tady jenom fyzicky a
duševně jsem stále ve svém světě a jsou to skutečně desítky komponistů, kteří sem chodí,
přehrávají mi a tak dále. Mají mě prostě za zkušeného člověka. A vzpomínají na určité
hodnoty, které jsem vpravil do jejich duše a do jejich citů.“
Pan Jiří stále poskytuje odborné konzultace svým kolegům. Domníváme se, že ho tato
činnost velmi naplňuje, neboť nám sděluje, že duševně je stále v hudebním prostředí.
Zároveň má pravidelné návštěvy lidí, které se v daném oboru pohybují. Je tedy stále součástí
současné hudební sféry, má přehled, co se v jeho oboru aktuálně děje.
Respondent sděluje, že mu úctu vyjadřují i lidé zde v domově pro seniory.
„Tady třeba byla paní, bohužel zemřela, byla velice chudá a tak dále. To je úplná
rarita, ta mě týdně dvakrát až třikrát obdarovala žloutkem. Nevím, co to mělo za význam.
Ale říkala, že má tak ráda vajíčka, že se se mnou bude dělit o žloutek. To je něco tak
zvláštního a já jsem říkal: „Ale madam já budu za chvíli „zacholesterolovaný“ (smích). A
ta paní říkala: „Ne, ne, pane doktore, to je výraz mé úcty, já mám ráda vajíčka, tak Vám
dávám to nejcennější – žloutek. Vždy to přinesla na talířku… Takže i takhle daleko šlo to
poděkování za to, co v nich vyvolala hudba. Paní si poplakaly a jedna ta dívka
z aktivizačního oddělení mi říkala: „Pane doktore, tady snad nikdo nerozplakal ty ženský
tak jako vy.“
Pan Jiří vyprávění nyní vztahuje k jeho programům zde v domově pro seniory.
Konkrétně nám popisuje reakce jedné jeho sousedky. Paní mu chtěla nějakým způsobem
vyjádřit úctu a jelikož pro ni osobně měl hodnotu žloutek u vajíčka, pravidelně mu ho nosila.
Domníváme se, že tím paní měla v úmyslu panu Jiřímu ukázat v symbolické rovině, jenž on
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sám při vyjádření používá, svou přízeň. Můžeme si všimnout, že se paní pokusila mu úctu
projevit způsobem, jakým se domnívala, že pro něj bude nejhodnotnější. Své gesto následně
zdůvodnila tím, že má vajíčka ráda a žloutek je na nich to nejlepší. Pan Jiří si toho váží, na
paní s úctou vzpomíná. Při jeho přednáškách často klienti emotivně reagují, což opět z určité
části svědčí o schopnostech pana Jiřího.
Z vyprávění pana Jiřího předpokládáme, že úcta a respekt jsou hodnoty, které jsou pro
respondenta stěžejní. On sám o nich hovoří jako reakce na kategorizaci stáří.
„Já jsem četl také německé sociologické práce a nesmírně mě zaujala partie jednoho
vynikajícího sociologa, teď si nevybavuji jméno, který toto dělení zavrhl a navrhl řešení, aby
lidský život byl charakterizován dvěma významnými úseky mládí a dospělost. Takže já se
pokládám za dospělého člověka, protože to pojmenování stáří s sebou nese nejenom určitou
dehonestaci, ale takový lítostivý pohled a uznání, že člověk je málo zblblý.“ (smích) Je to
takové uznání, pokud ten člověk má chybné názory, tak se řekne „no vždyť je to starý člověk“.
Já to nesnáším a velmi jsem uvítal toto dvojí dělení. Myslím, že to je ušlechtilé, adekvátní a
neurážející.“
Respondent nemá rád pojem stáří. Říká: „Já ten pojem nesnáším!“ Podle něho s sebou
nese jakýsi stereotyp, jací lidé v tomto věku jsou. Zároveň uvádí, že často být starý znamená
i akceptovatelné odůvodnění sociálně nežádoucího chování. Navrhuje proto rozdělení na dvě
životní etapy: na dětství a dospělost. Toto rozdělení mu přijde přijatelné, neboť není
zavádějící.
Pan Jiří několikrát uvedl, co se mu v oboru povedlo a čeho dosáhl. Což se zdá být
klíčové pro jeho sebepojetí. Z jeho vyprávění je zřejmé, že není výjimkou, když se za ním
nějaký kolega přijde poradit. Stále je rovněž zvaný na nejrůznější akce. Jeho kolegové si ho
váží a vzhlíží k němu, jeho názor je pro ně cenný. Pan Jiří ve své výpovědi uvádí rovněž
konkrétní případ, kdy mu svou úctu vyjádřila jedna jeho sousedka v domově. Dále je vidět,
že si ho váží i sociálně-aktivizační pracovnice, se kterými vytváří program. Z vyprávění pana
Jiřího vyplývá že tyto jeho programy mají velký úspěch, mají vysokou účast, a především to
lidem něco říká a leckdy je to osobitě zasáhne, za což pak panu Jiřímu děkují. Lze tedy
předpokládat, že projev úcty je něco, s čím se respondent relativně pravidelně setkává a což

54

mu zcela jistě posiluje sebevědomí a motivaci v činnostech pokračovat a dělat je co
nejatraktivnější. Respondent během rozhovoru potvrzuje, že je pro něj osobně důležitá úcta.
To je nejpatrnější v jeho pojetí seniorského věku, přičemž pan Jiří uznává dělení na dětství
a dospělost, nesouhlasí s termínem stáří, jelikož je to pro něj znehodnocení lidí. V každém
případě již zmíněné uznání má vliv na respondentovo celkové osobnostní nastavení.
Jak již bylo řečeno, v souvislosti s pracovní kariérou pana Jiřího figuruje v jeho životě
velké množství lidí.
„Já mám bohaté kontakty, protože lidé z AMU, z Akademie věd mě zvou na své
slavnosti, vynikající umělci jako byl pan dirigent, pan Hudeček, nebo v neděli jdu do sálu
Bohuslava Martina na Malou Stranu, na AMU, na výročí sbormistra dětského sboru české
filharmonie Jiřího Chválu, čili to je desítky kontaktů, desítky lidí, které jsem učil v posledních
ročnících, vedl jsem je k závěrečným pracím. Tak ti mě zvou na své koncerty, chodím na
generální zkoušky České filharmonie, na generální zkoušky Symfonického orchestru
Českého rozhlasu, na přednášky, ve čtvrtek jsem zván na večer do Budovy slovenské kultury
a tak dále, takže sestry mi říkají: „My Vás tady vůbec nevidíme!“
Zde pan Jiří vypráví, že v domově pro seniory moc nepobývá, a pokud tam je, tak je
duchem v hudební sféře. Respondent je často zvaný na různé akce, na které ho zvou jeho
absolventi, nebo lidé, pro které v životě něco znamenal. Velmi intenzivně spolupracuje
s AMU, odkud má bohaté kontakty. Pan Jiří tedy stále tráví většinu svého času působením
v hudební sféře.
„Duší žiji stále svým oborem a nádhernými kontakty s těmi lidmi a těm žákům, kteří
jsou dne 65letí…(smích) Hodně jich chodí sem a radí se, komponisté, jsem poradcem, nebo
ne poradcem, ale setkávám se s dramaturgy Národního divadla. Takže já prakticky jsem tady
jenom fyzicky a duševně jsem stále ve svém světě a jsou to skutečně desítky komponistů, kteří
sem chodí, přehrávají mi a tak dále. Mají mě prostě za zkušeného člověka. A vzpomínají na
určité hodnoty, které jsem vpravil do jejich duše a do jejich citů.“
Zde si můžeme potvrdit, že pan Jiří mnohé znamenal pro své žáky. Velmi často za ním
přicházejí lidé z oboru s prosbou o radu. Z toho lze vyčíst, že má pan Jiří i mladším kolegům
stále co nabídnout. Má tedy prostor své zkušenosti a dovednosti někomu předat, hodně
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kolegů se ho ptá na názor. Sám říká, že stále myslí na svůj obor a nejdůležitější jsou pro něj
kontakty z této hudební sféry. Respondent rovněž velmi úzce spolupracuje se sociálně
aktivizačním oddělením zde v domově pro seniory.
„Tomu se tady věnuji už čtvrtý rok právě za podpory sociálně-aktivizačního oddělení.
Každý čtvrt rok dělám přednášky s hudbou a vytvořilo se cosi jako abonentní publikum,
přicházejí ženy, které se ustrojí, namalují a které mě pak obdarovávají sladkostmi.“ (smích)
Zde respondent popisuje, jak přesně jeho programy zde v domově pro seniory
probíhají. Sociálních pracovnic zde v domově si velmi váží a obdivuje je. Pro své kolegy
každý čtvrt rok připraví nějakou přednášku a pochopitelně nechybí hudební doprovod. Jak
jsem již viděli výše, přípravu bere velmi vážně. Svým kolegům chce dopřát stejnou úroveň
jako lidem z oboru. Reakce na jeho programy jsou velmi pozitivní. Na posluchače souhra
jím vybraných skladem a slovního doprovodu působí velmi emotivně. Při vyprávění o svých
aktivitách jedinec zmiňuje i velmi nepříjemné události, kterým je v poslední době často
vystaven.
„Ano, ano, v tom prostředí prostě žiji a bohužel také se s nimi chodím loučit na pohřby,
se svými kolegy. A vždy si říkám, když je jim 55 nebo 60 a zemřeli, že raději měli vzít kousek
věku ode mne.“ (smích)
Pan Jiří se účastní i pohřbů svých kolegů, což je pro něj velmi smutná událost. Tyto
události ho zároveň podněcují k zamyšlení. Zmiňuje, že pokud zemře někdo v nižším věku,
napadá ho, že je to nespravedlivé, jelikož on sám je již ve velmi vysokém věku. Pohřby na
pana Jiřího působí velmi emotivně, cítí smutek. „Vnímám to velmi bolestivě, teď jsem byl
právě na několika pohřbech profesorů hudebních umění. Byli to lidé, kteří zemřeli příliš
brzo.“ Pan Jiří zde opět zdůrazňuje to, že zemřeli mladí a je jich škoda.
Jak již bylo řečeno, pan Jiří se stále v kontaktu s lidmi ze svého oboru, oboru
hudebních umění a zároveň aktivně spolupracuje se sociálně aktivizačním úsekem domova
pro seniory. V současné době se tyto sféry snaží šikovným způsobem propojit.
„Já jsem sem přivedl mnoho atraktivních osobností, byla tady dokonce ředitelka
Národního divadla a prostě říkal jsem naší paní ředitelce, že se svou činností budu snažit,
aby tento ústav přestal být akváriem pro lidi dovršující (zdůrazněno) svůj život někde na
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okraji Prahy. Abychom umístili tento ústav do kontextu s celým společenským životem. Paní
ředitelka je tomu obrovsky nakloněna, takže na mé přednášky jsem chodí kolegové. Tady je
třeba 10-15 lidí, kteří to pak roznášejí v tom svém aktivním prostředí, například na Akademii
věd a podobně. A ty děti také dnes už dospělých rodičů mě zase zvou do svých obcí…. Takže
být stále součástí společenského života a přestěhovat tento ústav z okraje do společenského
života celé země, konkrétně Prahy.“
Pan Jiří do domova pro seniory pozval řady zajímavých hostů z uměleckých oblastí.
Jeho motivací je zapojit zařízení pro seniory do celkového veřejného dění. Respondent se se
určitými vzdělávacími prvky snaží, aby se domov pro seniory stal součástí společenství naší
republiky. A setkání lidí napříč oborů tak sloužilo k vzájemnému obohacování. Tato
motivace může pramenit z touhy zachování důstojnosti u lidí v seniorském období. Pan Jiří
má pocit, že si obě strany mají navzájem co nabídnout. Jak je již patrné i z jiných částí
respondentova vyprávění, pan Jiří rád na problematiku nahlíží v určitém kontextu. Je to
velmi bádavý a kreativní člověk. K jeho radosti tyto snahy mají podporu jak ze strany
odborníků, i vedení domova pro seniory je tomu přátelsky nakloněno.
Pan Jiří má tedy motivaci se o sebe starat a každý den něco dělat. Má okolo sebe
opravdu hodně lidí, se kterými se pravidelně stýká. Aktivně spolupracuje s lidmi z oboru a
rovněž i s vedením domova pro seniory například v podobě pravidelných přednášek
hudebních umění. Ačkoliv bylo toto téma nastíněno již výše, připadá mi důležité se mu ještě
věnovat v samostatné subkapitole.
Respondent se vždy snažil na mé otázky odpovědět co nejpřesněji a zároveň
nejelegantněji. Volí barvitá vyjádření a informace často zasazuje do filozofických kontextů.
„Součástí mého studia hudby, estetiky, byla také sociologie, i když zaměřená na
hudební sféru. A tím, že jsem se narodil v bývalých Sudetech, tak jsem ovládal německý jazyk
lépe než češtinu. Nenašel jsem po sobě stopu po nacionalismu.“
Zde můžeme vidět, že pan Jiří prošel určitým vzděláním, kterému dělá čest.
Respondent se snaží využívat všech znalostí, jaké za život získal. Zajímá se o řady
humanitních odvětví, zejména o sociologii a filosofii. Právě jeho dělení lidského života na
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dětství a dospělost pramení ze sociologických zdrojů. V rozhovoru rovněž můžeme vidět
řadu filosofických poznatků.
„A já jsem celý život hodně studoval filosofii, stále přísahám, že jsem měl velké štěstí,
že jsem mohl potkat pana profesora Patočku, doktora Karla Kosíka, tyto velké poválečné
zjevy poválečné filosofie, takže řekl bych, že jsem člověk a k tomu mě vedla, když jsem řekl
nějakou pitomost, moje vzácná Alenka řekla: „Jiříčku, potřebuješ víc přemýšlet.“ Řekl bych,
že jsem se z její pomocí osvojil hloubku přemýšlení a sebereflexe a neustále ho opravoval. A
to dělám i teď.“
Za svůj život se pan Jiří setkal s celou řadou výjimečných filosofů, což považuje za
velkou čest. Respondent se zde zmiňuje o své zesnulé manželce, která ho v přemýšlení
podporovala. Pan Jiří se v životě snažil uvažovat, to se projevilo i během rozhovoru, kdy si
pan Jiří před odpovědí na mnou otázku vzal chvíli, aby si jí mohl rozmyslet.
„Ano… Já s lítostí pozoruji, že život začíná ovládat rychlost, povrchnost. Když jedu
v tramvaji a pozoruji lidi, tak by se mnou nejraději mluvili z metrové vzdálenosti
prostřednictvím mobilu. Stále vidím, jak lidé spolu v podstatě nehovoří. Já když se setkám
s mužem nebo ženou generace, tak je to něco nádherného, že ten čas strávíme společně a u
mladých vidím jenom stále pohybující se prst na mobilu a vzájemné mlčení. Myslím, že
současný život je vlivem konzumu… úctou, kterou si peníze nezaslouží a obrovskému
zrychlení života a zpovrchnění naprosto něco jiného, než bylo v mé etapě života. Vidím, že
se ztrácí úcta k hodnotám životním, filosofickým. Mám velké výhrady, když se setkávám
s mladými lidmi, jsem ohromen, že vy jste výjimkou, s tragickými důsledky celého stavu
školního vzdělání. Když se zeptám na 68. rok, 48. rok, taky tyto nejbližší tragické události ve
vývoji naší země těmto lidem nic neříkají.“
Pan Jiří tu hovoří o hodnotách společnosti v současné době. V této generaci pozoruje
vysokou míru vzájemného odcizení, což zdůvodňuje tím, že lidé nejsou ochotní spolu
navzájem komunikovat, sdílet zážitky. Jakýsi symbol tohoto pomyslného odcizení vidí pan
Jiří v moderních technologiích. Popisuje nám konkrétní příklady ze svého okolí. Následně
upozorňuje, že pro lidi jeho generace je nějaký smysluplný dialog velmi cenný a je základem
vzájemného porozumění. Je třeba zmínit, že se takto respondent vyjádřil na téma současných
manželských vztahů. Příčinu partnerských potíží vidí v tom, že si ti dva na sebe nenajdou
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čas, a především jejich životní priority jsou konzumního a povrchního charakteru. Pan Jiří
uvádí, že lidé ztrácí zájem o historický kontext, který je ovšem podle něj základem při
adekvátní formulaci současných veřejných sfér jako například školství. Respondent
upozorňuje na důležitost četby pro rozvoj osobnosti.
„Nezapomeňme na erotický kontakt s knihou, protože potom když lidé mluví nebo píší,
tak já pak řeknu: Vy hodně čtete, slečno, že? Ano, jak jste to poznal? Podle toho, jaká jste,
jak mluvíte a tak. Takže ten kontakt, nebo ta opora v té knize (pomlka) Jak vidíte, tady je
hodně knih, protože mohu číst v němčině a v jiných jazycích, takže i lidé mi to vzdělání nosí.“
Pan Jiří zdůrazňuje důležitost četby v současné době. Respondent se domnívá, že
četbou literatury se jedinec obohacuje. Kniha podle jeho názoru slouží jako nástroj ke
vzdělání. Pan Jiří uvádí, že u lidí pozná, zda se četbě věnují na základě nejen slovní zásoby,
ale i určitých osobních charakteristik. Respondent zde kontaktu s literaturou dává nějaký
rozměr, kdy četba knih spoluutváří určité aspekty osobnosti. Pan Jiří v následující části nám
přibližuje svůj postoj k filosofickým hodnotám.
„Já se především necítím mocným člověkem, filosofem, vynikajícím politikem. Já bych
řekl jenom jedno, aby každý sám se sebou odpovědně a hluboce pracoval směrem k co
nejdokonalejšímu lidství. A aby ctil nejzákladnější předpoklad pro život, což je vzdělání.
Myslím si, že to je teď velmi podceněno, protože ta elektronická nadvláda a ten rostoucí a
prohlubující se vliv techniky a rychlosti (pomlka), že neslibuje, že ta společnost bude
kvalitní.“
Zde respondent vysvětluje, že nemá ambice proniknout na politické či filosofické
úrovni. Jde mu o to na sobě pracovat a stát se tak lepším člověkem. Respondent si pokládá
za povinnost dělat dobré jméno tomu, co vystudoval. V této části se pan Jiří rovněž vyjadřuje
v problematice vzdělání, které je v současné době podle jeho názoru velmi podceňované.
Pan Jiří zároveň předpokládá, že prostřednictvím vzdělání lze nejlépe zaručit kvalitu naší
společnosti. Opět zde předkládá svůj názor na pokrok v moderních technologií a jeho dopad
na veřejnost.
Pan Jiří své vyprávění obohacuje a různá slovní rčení, metafory, jeho jazyk je velice
elegantní a rozmanitý, je patrná široká slovní zásoba. Respondent často nás často odkazuje
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k filosofickým hodnotám. Z vyprávění je patrné, že je zvyklý se nad věcmi zamýšlet a na
položené otázky odpovídat v kontextu. Své odpovědi respondent vždy logicky odůvodňoval.
Je vidět, že je respondent velice přemýšlivý člověk, který se intenzivně věnuje nejrůznějším
úvahám. Velmi často o událostech hovoří s akcentem na dané historické období. Vzpomíná
na minulý režim v souvislosti s jeho kariérní dráhou. Zajímá ho široké množství zejména
humanitně zaměřených disciplín. Zároveň dává pan Jiří otevřeně najevo svůj nesouhlas
s nynější politickou scénou, kdy on sám zmiňuje, že se nachází ve světě, kterému už
nerozumí a ve kterém se cítí odcizen.
Ve výpovědi pana Jiřího bych ráda pokračovala vyprávěním o jeho zesnulé ženě, jejíž
úmrtí pro respondenta představuje nenahraditelnou ztrátu.
„Pro mě nejdůležitější hodnotou, která mě pomohla formovat, alespoň do té úrovně,
kterou jsem zvládl jako muž, byla moje nezapomenutelná žena – sólistka opery Národního
divadla paní Anna Poláková“
Pan Jiří zde představuje svou ženu jako sólistku opery Národního divadla. Zároveň o
ní hovoří jako o nejvyšší prioritě svého života. Přisuzuje jí zásluhu rozvoje své vlastní
osobnosti a potenciálu. V následující pasáži popisuje jejich vztah.
„Já pokračuji ve šťastném životě, který se zlomil právě v osobním životě smrtí mé ženy,
protože muži potřebují jednu okolnost pro svůj zbytečně pyšný život, že jim nejbližší bytostmanželka, měla být nejen rovnocenným, ale v případě mé ženy, mě převyšujícím partnerem,
který mě nemoralizoval, ale který mě zahanboval svým příkladem v takové míře, že jsem se
postupně zbavoval všech mužských nectností.“
Pan Jiří popisuje svou partnerku jako o bytosti, která ho motivovala k lepšímu lidství,
ve které viděl svůj životní vzor a byla pro něj nejbližším člověkem. Smrt manželky byla pro
pana Jiřího těžká životní zkouška, neboť přišel o někoho, s kým sdílel pracovní i soukromý
život a měli spolu velmi blízký vztah. Pan Jiří hovoří o: „nenahraditelné ztrátě.“
V rozhovoru jsem zmínila, že s manželkou museli mít velmi krásný vztah. Což mi pan Jiří
potvrdil.
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„Velmi krásný, pro mě to byla naprosto nenahraditelná ztráta, kterou poněkud
vyplňuje moje celoživotní láska a úcta k hudebnímu umění, které mě stále oslovuje a vysílá
poselství větší a hlubší, než jsou slova.“
Úmrtí manželky pan Jiří vidí jako něco, co nelze nijak vykompenzovat, s čím se musel
naučit žít. Určitou útěchou mu zůstal jeho celoživotní zájem k hudební sféře, ve který sdílel
právě se svou manželkou. Předpokládáme tedy, že mu i jeho současné aktivity v tomto
oboru, manželku nějakým způsobem připomínají. Jelikož je to něco, co je spojovalo a čemu
oba zasvětili svůj život.
„Já Vám slečno jen chci říct, že jsem tady žil se svou ženou, která byla vynikající
sólistkou opery Národního divadla, takže jsme vytvářeli cosi jako nádhernou hudebně
uměleckou buňku. Já jsem jí dotoval při studiu historickými znalostmi, aby hlouběji
pochopila smysl poznání a obsah své role. A ona mě zase obšťastňovala tím, že jsem 35 roků
mohl navštěvovat představení opery Národního divadla v Praze, a i za nepříjemných
občanských poměrů minulých režimech, že jsem se s ní mohl účastnit významných
zahraničních zájezdů.“
Respondent nám popisuje život, který vedl po boku své manželky. Opět zde můžeme
vidět jejich společný zájem v umělecké hudební činnosti, který manžele doprovázel v jejich
společném životě. Domníváme se, že právě tyto společně sdílené zájmy a podobné životní
hodnoty vedly ke šťastnému manželskému soužití. Pan Jiří popisuje, jak se s manželkou
vzájemně obohacovali a chovali k sobě vzájemnou úctu a lásku.
„Když jsem řekl nějakou pitomost, moje vzácná Anička řekla: „Jiříčku, potřebuješ víc
přemýšlet.“ Řekl bych, že jsem se z její pomocí osvojil hloubku přemýšlení a sebereflexe a
neustále ho opravoval. A to dělám i teď.“
Již výše jsem zmínila, že jedinec velmi studuje filosofii za účelem seberozvoje. Lze
předpokládat, že na jeho osobním rozvoji se rovněž výrazným způsobem podílela jeho
zesnulá žena. Její slova na pana Jiřího působí dodnes.
Ve vyprávění pana Jiřího bych ráda zdůraznila vztah k z jeho zesnulé ženě. Pan Jiří o
své manželce hovořil velice hezky. Na svém pracovním stolku měl její fotografii a vázu
s kytičkou, kterou každý den mění. Když se o ní pan Jiří zmínil, zesmutněl, dokonce se stalo,
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že měl i slzy v očích. Pan Jiří a jeho manželka se věnovali stejnému oboru – hudbě. Jeví se,
že k harmonii jejich vztahu přispěly stejné profesní zájmy, vzájemná podpora a stejné životní
hodnoty. Je vidět, že k ní respondent doteď chová hlukovou úctu. Jak on sám řekl, jeho
manželka pro něj byla nesmírně důležitá a z jeho vyprávění bylo patrné, že spolu měli krásný
vztah. Pan Jiří zmiňuje, že je v partnerství třeba vyhradit si na druhého čas a navzájem se
obohacovat. Respondent vzpomíná na svou ženu v tom nejlepším světle a uvádí jí jako svou
nejvyšší hodnotu.
Pan Jiří je velmi aktivní v hudební sféře i napříč věku. Jak je uvedeno výše, v domově
pro seniory ho sociální pracovnice téměř nevidí, je zaneprázdněný svými pracovními
aktivitami v hudebním oboru.
„Já se především starám sám o sebe, takže chodím jen na obědy. Ráno si nejdříve jdu
udělat snídani, sestřičky mi půjčily konvici. Dělám si tedy snídani a večeři, takže mě takový
moc milý čas zabere starost o sebe samotného, já chodím jen na obědy. Jinak neustále
připravuji věci, protože těch je dost ještě do konce roku.“
Zde nám pan Jiří popisuje, co ho v jeho běžném dni čeká. Můžeme vidět, že je do velké
míry soběstačný, dokáže sám sebe obsloužit, domov pro seniory mu poskytuje pouze obědy.
Respondent zmiňuje, že tato péče o sebe samého mu zabere značnou část dne. A dodává že
velkou část dne věnuje i přípravě na aktivity, které provozuje. Zdravotní stav panu Jiřímu
umožňuje takto fungovat i navzdory jeho poměrně vysokého věku.
„Tak především musím poděkovat největší hodnotě lidského života a tj. vlastnímu
zdraví. Já v září očekávám 90 let a zřejmě se po vzácné mamince těším vzhledem k tomu
věku slušnému zdraví. Takže mohu pokračovat to, co jsem velkou radostí vystudoval na
filozofické fakultě UK, mému životnímu zážitku, radosti a zejména zdůrazňuji službě v této
umělecké sféře, v hudbě.“
Jan Jiří si uvědomuje, že zdraví je základní předpoklad, aby mohl takto samostatně
fungovat. Rovněž si je také vědom, že v jeho věku tato míra samostatnosti a dobrá zdravotní
situace jsou spíše vzácností. Právě díky tomu, že respondentovi zdraví slouží a nemá
závažnější komplikace, se může v tak vysoké míře věnovat tomu, co ho těší a sice hudbě.
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V neposlední řadě je tedy důležité zmínit zdravotní stav pana Jiřího, pan Jiří je velmi
vitální člověk a jeho tělesné i duševní zdraví mu umožňuje věnovat se všem zmíněným
aktivitám. Je důležité, že je velmi soběstačný a samostatný, není závislý na pečovatelských
službách domova pro seniory. Dokonce si i ve většině případů sám obstarává jídlo. On sám
uvádí zdraví jako zásadní předpoklad pro výkon veškerých činností.
Z vyprávění lze vidět, že je pan Jiří, jak již bylo řečeno, nadprůměrně aktivní člověk.
Předpokládáme, že k jeho resilientnímu stavu přispívá zejména jeho činnost ve svém oboru,
stále se aktivně podílí na rozvoji hudebních umění, lidé za ním chodí konzultovat své práce,
má bohaté kontakty a je velmi aktivní i domově pro seniory, kde pořádá přednášky a
zprostředkovává zajímavé kontakty. Stále je pro lidi vážený a projevují mu svou úctu. Pan
Jiří má také silné pouto k filosofickým hodnotám a velké zalíbení i v ostatních humanitních
vědách, stále se vzdělává. Velmi klíčová je rovněž jeho zdravotní stránka a v neposlední
řadě vzpomínky na jeho zesnulou manželku, kterou hluboce milovat a s láskou a úctou na ní
vzpomíná
3.1.4 Interpretace pan Jaroslav
Pan Jaroslav je 86letý ovdovělý ekonom, již pátým rokem žije se svou partnerkou
v domově pro seniory. Nelze opomenout, že byl po celý život aktivní sportovec. Má dvě děti
a čtyři vnoučata. Pan Jaroslav byl po celou dobu rozhovoru dobře naladěný a s chutí vyprávěl
své životní příběhy.
Během rozhovoru pan Jaroslav barvitě líčil historky ze života, ve většině z nich hrála
klíčovou roli jeho rodina. Často vyprávěl o svých dětech a vnoučatech.
„Tak jsem rád, když se tady někdo z mých dětí pro mě zastaví a vyzvedne mě a jedeme
ven. Dřív jsme jezdili s mojí partnerkou, teď už je to horší. Teď už to nejde, takže jedu sám
a jsem třeba dva dny u své dcery v Litoměřicích, nebo u syna na Mělníku, a přitom mám
vnučku, tu musím pochválit, ta je tady. Bydlí po rodičích v těch Činicích, ta čeká rodinku
teď. To je ta výborná holka vystudovaná. Tak ta je tady v Praze, tak se často o nás zajímá,
co je tady, co potřebujeme. Vše nám pomohla obstarat výbavu a tak. Chtěl jsem tedy říci, že
jsem rád, když mě takhle někam vezmou. A ona mě také vzala posledně, a to auto bych Vám
ukázal, s čím přijela. (smích) A to měla půjčené od podniku. A to se Vám dveře otevírají
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takhle, místo takhle. (doplněno posuňky) To bylo prima, tak mě třeba svezla a objednala
třeba v Průhonicích večeři pro nás dva. Ale protože jsme vyjeli dříve, tak jsme dojeli až do
Benešova a pak do Průhonic. Mám tam dokonce obrázek z té restaurace. Takže za tohle jsem
také rád, že s nimi mou pobýt a prostě v té pohodě si tam s nimi pobýt no.“
„No všechny vnoučata jsou prima, už jim je přes třicet, Lada je specialistka, ekonomka
a manažerka no a tak dále.“
V této části respondent hovoří o tom, co ho v současné době nejvíce těší. Zmiňuje, že
často tráví čas u svých dětí, nebo vnoučat. Což je pro něj nějaká změna oproti všednímu dni
a připomíná mu to časy, kdy on sám cestoval. Rád se svými blízkými vyrazí například na
výlet, ze kterého si pak odnese spoustu zážitků. Na své potomky je respondent velmi hrdý,
především na vnučku, která působí v podobném oboru jako respondent sám. Pan Jaroslav
tyto příjemné chvíli velmi často dokumentuje a rád si je pak prohlíží. Během vyprávění mi
často ukazoval nějaké fotografie jeho blízkých při různých příležitostech, fotografie si sám
na rozhovor přinesl. Z úryvku zároveň vyplývá, že mu jeho v blízcí pomáhají, když je
potřeba. Což pan Jaroslav potvrzuje v následujícím úryvku, kde hovoří o tom, jak mu rodina
byla oporou, když zemřela jeho manželka.
„No potloukal jsem se od ničeho k ničemu. (Pomlka) Tak mě potom děti začaly dost
posílat mezi lidi.“
„Tak mě posílali mezi lidi, třeba do těch Bohnic, kde jsem poslední léta pracoval, tak
tam je kulturní dům a ten pořádal jednou za měsíc taneční odpoledne pro seniory. Tak mě
tam poslali a moje dcera mě tam šla zkontrolovat ještě k tomu, oni bydleli blízko. Ale obě
děti mám mimo Prahu už, ale to ještě bydlela blízko Bohnic. A přišla se tam na mě podívat.
Tak jsem tak chodil po okolí a začal jsem mít opět zájem o život.“
Zde respondent vzpomíná na dobu, kdy opět po ztrátě své ženy začal na popud svých
dětí chodit mezi lidi. Z rozboru vyplývá, že se respondent dokázal znovu aktivizovat
především díky zájmu jeho dětí. Děti se mu v této těžké době snažily najít nějakou aktivitu
a rozptýlení. Oni sami ho podporovali v kontaktu s ostatními lidmi. V textu je dále nepřímo
zaznamenáno, že děti respondenta znají a vědí, jaké aktivity má rád. Respondent totiž v další
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části rozhovoru uvedl, že tančil chodíval i za mlada. Dále si děti udělaly čas i na to, ohlídat
si, zda se tam respondent cítí dobře. Za tento zájem je respondent svým dětem moc vděčný.
Pan Jaroslav na svou rodinu obecně nedá dopustit, je velmi rád, že si v rodině dokážou
navzájem pomoct a drží pospolu.
„Dále to já bych mohl rozvádět, pak to přenesu na svoji rodinu. Já jsem rád, že ta
rodina drží pohromadě doteď. Moje paní má tři syny a všichni jsou rozvedení, nebo byli
rozvedení. Ten jeden se ženil teď. Jinak z mých vnoučat jsou tři už v manželském svazku.
Čtvrtý na to čeká, sice si dali čas, protože už jim se přes třicet. No ale mám dvě pravnučky
už a čekám další dvě děti.“
Zde je patrné, že pan Jaroslav skutečně na rodině lpí, je pro něj důležitá její soudržnost
a to, že se rodina rozrůstá. Pan Jaroslav v tom patrně vidí pokračování sebe samého.
Respondent klade důraz na tradiční hodnotu, jakou je manželství, je pro něj tedy podstatné,
že rodina není rozvrácená, ale naopak, že jsou partnerské vztahy jeho potomků trvalé. On
sám byl ženatý velmi dlouho a o své zesnulé manželce hovoří s úctou.
„Ne, ne (smích), já jsem se se svojí manželkou seznámil, když jí bylo 15, mně bylo 18,5.
A my jsme spolu chodili šest let a když jsem šel na vojnu, tak jsme se rozešli a jí bylo teprve
16, když jsem šel na tu vojnu, tak jsem nemohl čekat, že na mě bude 2 roky čekat. Já jsem
teda chtěl, aby na mě ty 2 roky počkala, ale ona mi to nemohla slíbit. (smích) Tak jsme se
jako rozešli trošku no. Ale pak jsme se spolu zase dali dohromady a ten život jsme prostě
spolu dali dohromady.
Pan Jaroslav hovoří o životě, který vedl po boku své manželky. Vzpomíná, jak každý
víkend jezdili na chalupu, či na výlety a dovolené v jejich autě. V době, kdy jeho žena začala
mít závažné zdravotní komplikace, o ní velmi pečoval. O své manželce hovořil pozitivně,
jeho vzpomínky na ní jsou velmi hezké. S její ztrátou se vyrovnával velmi těžko, jak už jsem
zmínila výše, pana Jaroslava po smrti manželky aktivizovaly děti. Pan Jaroslav tak začal
opět vyhledávat společnost a chodil na různé akce, kde po čase potkal další ženu – svou
současnou partnerku.
„Ano, ano současnou partnerkou, ale protože ona byla také už vdova nějaký rok, ona
byla mladší, jí bylo 70, mně 75. Nějakým způsobem jsme si prostě padli do oka, vyhověli
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jsme si, byli jsme si sympatičtí, takže jsme si dali schůzku a potom jsme spolu takhle občas
někam vyrazili a pak jsme spolu absolvovali nějaké ty dovolené, nějaké zájezdy, měl jsem
autíčko, tak jsme se jeli podívat na Mělník, na soutok řeky Vltavy s Labem třeba. (smích)
Zkrátka jsme dělali věci, které se nám takhle líbily, ale jako neviděli jsme se každý den, to
jen takhle občas.“
Značnou část vyprávění věnoval pan Jaroslav právě své současné partnerce, takto líčil,
jak se poznali a co spolu zažili. Pan Jaroslav uvedl, že se již neplánoval s někým seznámit,
ale přesto se tomu tak stalo. Nový vztah v respondentově životě znamenal nový začátek. Pan
Jaroslav začal se svou partnerkou opět jezdit na dovolené a vést aktivní způsob života.
Ukazoval mi fotky z míst, které s partnerkou navštívili. V současné době žijí již pátým
rokem zde v domově pro seniory, odstěhovali se z důvodu závažného zhoršení zdravotního
stavu jeho přítelkyně. Žijí spolu v bytové buňce a každý má k dispozici svůj pokoj. Zároveň
je ale pan Jaroslav partnerce stále nablízku, jelikož má nyní sníženou soběstačnost.
Jak lze vidět z výchozích úryvků, rodina je pro pana Jaroslava zcela zásadní. Pozornost
věnoval rovněž své současné partnerce. Několikrát zdůraznil, jakou mu jeho potomci dělají
radost, že je na ně hrdý. Respondent je se svou rodinou v intenzivním kontaktu, v několika
pasážích popisuje, jakou mu jsou oporou, pravidelně docházejí, věnují se mu. Jeho děti ho
podržely i v těžkých životních chvílích, například když zemřela jeho první žena. Pan
Jaroslav vyprávěl, jak o něj děti pečovaly a snažily se mu pomoci. Ve své výpovědi uvádí,
jak je pro něj semknutost rodiny důležitá. Je vděčný, že nemají v rodině rozchody a hádky.
Velký důraz klade rovněž na svou partnerku, momentálně její zdravotní stav není dobrý, je
odkázaná na invalidní vozík, ale pan Jaroslav popisuje hezké chvíle po jejím boku.
Pan Jaroslav byl a stále je velmi aktivní člověk. Jeho vyprávění je obohaceno o mnoho
zajímavých historek. Jeho zdravotní stav byl celý život velmi dobrý, ačkoliv v posledních
letech se začaly objevovat nějaké komplikace, které mu znemožňují provádět aktivity jako
dříve.
„Zcela zásadní změna vůči tomu, co bylo dříve. (pomlka) To nevím, jak bych vyjádřil
přesně, ale (pomlka) je to tak, že prostě člověk, jestliže odhodí nebo spíš už prostě nemá
přístup, nebo už prostě nemůže dělat ty aktivity, které dělal dříve.“
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Respondent vysvětluje, že nemožnost určité aktivity vykonávat je pro něj zcela zásadní
životní změna. Jak on sám říká: „Přímo životním omezením musím říct, protože já jsem byl
zvyklý… já jsem neměl žádné problémy, ani zdravotní ani rodinné.“ Lze tedy předpokládat,
že pro něj muselo být těžké s tím vyrovnat. Zároveň se ovšem nevzdal všech aktivit,
pravidelně se účastní programů pořádaných domovem pro seniory, sleduje sportovní utkání
v televizi a podobně. Respondent v této souvislosti upozorňuje na lidi, kteří jsou na tom hůř
než on.
„Ano, a někteří jsou na tom už zdravotně tak špatně, že jsou částečně mimo. Poznáte
to, my chodíme na nějaké ty akce tady s jedním pánem, kterému je teprve asi 68, ale on si
k někomu sedne a povídá mu, tak co ho napadne a tak. On je strašně hodný, on něco nám
nabízí. Ale už jsou lidi prostě trošku mimo, je to otázka věku a pak také toho, jak to stáří
působí na určité orgány také.“
Pan Jaroslav si uvědomuje, že v jeho věku má řada lidí složitější a rozsáhlejší zdravotní
komplikace. Sám dokonce uvádí příklad o poměrně dost let mladšího kolegy, který je na tom
zdravotně podstatně hůře. Respondent je rád, že je i v tomto věku ve velké míře samostatný
a soběstačný a může být nápomocen své partnerce. Byly ovšem doby, kdy jeho zdravotní
potíže komplikované byly on musel podstoupit operační zákroky. I na tuto dobu ve svém
vyprávění vzpomíná.
„Staly, ale až později, až někdy no tak v těch 70 už jsem začal mít zdravotní potíže,
protože jsem se zadýchával, když jsem podával. Tak jsem si vzal hašlerku, abych to rozdýchal
a můj spoluhráč primář interní. Jsme se jednou na těch kurtech potkali, a tak mi říká, to já
tě diagnostikuji přímo tady. To je angina pectoris. A to se spletl, ona to nebyla, měl jsem
zúženou, jednu extrémně zúženou cévu k srdci a ta mi dělala potíže, to se mi začalo dělat
špatně, zadýchával jsem se, já jsem neušel. Čili mám kardiologickou operaci za sebou pár
let, chodím na kontroly. Takže pak už jsem ty aktivity, to nešlo pak, jsem musel omezit. Auto
jsem dal pryč, takže už ty starosti si nedělám a potom před dvěma roky jsem měl také
problém. A teď já chodím tedy na tu kardiologickou kontrolu pololetně a před dvěma roky
jsem měl těžkou operaci vnitřku (smích) a tam chodím na chirurgické kontroly zase po půl
roce. Střílel mi kus střeva, tak to zašili, a protože se tam ještě něco zkomplikovalo, tak jsem
měl ještě další dvě operace na to. Takže já jsem si tam čtyři měsíce užil. A od té doby už i tu
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aktivitu tady už neutíkám, už neběžím, ale jdu. Já už nejdu 5 kilometrů, ale já už se tam
nechám odvést zkrátka.“
Pan Jaroslav zde popisuje své zdravotní potíže, z vyprávění vyplývá, že právě tato
doba se zdá být klíčová v tom, kdy respondent sám na sebe začal pohlížet jako v nové životní
etapě – ve stáří. Což je logické, neboť tato zdravotní epizoda se stala jakýmsi předělem mezi
tím, co dříve mohl a nyní už nemůže. Jak je uvedeno výše, respondent ve svém životě na
zdravotní obtíže nebyl zvyklý. V této době se musel jinému fyzickému stavu přizpůsobit,
což obnášelo respektovat určitá omezení. Konkrétně se nemohl již aktivně sportu věnovat,
jízda autem už pro něj byla moc náročná, proto auto prodal a kvalita jeho chůze se také velmi
změnila. Pro respondenta tedy začalo nové životní období, ve kterém musí čelit určitým
omezením, a především se smířit s nižší úrovní vlastní soběstačnosti. Na tento stav se ovšem
respondent adaptoval a nyní se cítí dobře.
„Já jsem také trošku egoista, takže je důležité pro mě, že se cítím, tak jak se cítím –
celkem dobře. Ne stoprocentně, ale celkem dobře.“
V tomto úseku respondent říká, že se cítí „celkem dobře.“ Což tedy znamená, že
s nějakým omezením se musí vyrovnat, ale stále může dělat věci, které má rád a výraznější
snížení soběstačnosti u něj nenastalo. Je schopný se sám obsloužit, postarat se o sebe a o
svou paní, což je pro respondenta velmi podstatné. Respondent za klíčové považuje tedy své
zdraví: „To je rodina, zdraví.“ Takto odpověděl na otázku, co je pro něj v životě
nejhodnotnější. Odpověď dále rozvinul a dovysvětlil, jak bylo řečeno výše.
Pan Jaroslav mezi své základní hodnoty vedle rodiny řadí také zdraví, dobrý fyzický
stav. Respondent se dříve věnoval sportu, což mu již zdraví znemožňuje. Často se zmínil o
různých sportovních utkání s přáteli. Před několika lety byly nutné nějaké závažnější
operace, což respondenta utvrdilo v důležitosti zdraví. Nicméně zdravotní stav pana
Jaroslava byl do vysokého věku velmi dobrý, čili mohl být velmi aktivní ve svých zájmových
činnostech.
Jak již vyplývá z předchozích informací, pan Jaroslav v minulosti měl a stále ještě má
hodně zájmů. Realizoval se ve své práci ekonoma a zároveň ve volnočasových aktivitách
především fyzických.
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„Já jsem do té doby, než jsme přišli sem, téměř do té doby, jsem byl, jak říkám,
víceméně zdrav. A dělal jsem, co mě prostě bavilo. Já jsem to mohl dělat, měl jsem i jakousi
chalupu někde ve vesnici, kam jsem si chodil hrát, protože jsem byl pracovní
v administrativě, abych řekl takhle v ekonomice. Takže jsem se rád v té zahrádce na té hlíně
trošku prohrabal. A něco, když mi tam vyrostlo na tom stromě, tak mě to bavilo, z toho, že
tam jsem odešel z té kanceláře.“
Zde respondent hovoří o již zmíněném kardiologickém zákroku a popisuje, co se
v jeho životě po operaci konkrétně změnilo. Uvádí ten kontrast, do té doby na žádná
zdravotní omezení nebyl zvyklý. Takže se najednou musel přizpůsobit novým podmínkám.
V tomto úryvku hovoří o chalupě, kam s jeho zesnulou ženou jezdili na víkendy si
odpočinout. To ho velmi těšilo, během vyprávění se o tom několikrát zmiňuje, rád na tyto
časy vzpomíná. Na tomto úryvku lze vidět kontrast mezi prací ekonoma jakožto „sedavého“
typu zaměstnání a trávením volného času pohybem v přírodě. Tato kombinace se jeví jako
velmi účinná vzhledem k respondentově psychohygieně. Z vyprávění plyne, že pan Jaroslav
preferuje aktivní odpočinek, obecně má rád fyzickou aktivitu.
„Ale necítím se tak popravdě řečeno, já jsem ještě v roce 2008, to mi bylo 76, jsem
ještě hrál se svými staršími přáteli tenis, čtyřhru jsme hráli pravidelně. Já jsem hrál stolní
tenis také. Já jsem se dost věnoval sportu i za mlada, i když jako v těch velikosti (pomlka)
prostředních.“
„No a tady mám ještě z toho roku, kolik je to, 2008 ta partička, co jsme chodili hrát
ten tenis. A v zimě oni chodili hrát volleyball, což mě nešlo, tak jsem jim alespoň chodil
podávat míček v tělocvičně přes zimu.“
V těchto úryvcích respondent uvádí sporty, které dříve pravidelně hrál. Konkrétně jde
o tenis a volleyball, jsou to kolektivní sporty, což bychom poznali i z respondentova
vyprávění. Pan Jaroslav na tyto sportovní aktivity vzpomíná v souvislosti se svými přátelispoluhráči. Jak sám respondent zmiňuje, volleyball mu tolik nevyhovoval, ale stejně se ho
nepřímo účastnil. Z toho je patrné, že byl respondent rád mezi jeho přáteli a rád se sportu
účastnil i jako divák. Pro pana Jaroslava to byla nějaká pravidelná aktivita, která patřila do
jeho běžného týdne. Respondent ve vyprávění uvádí roky, lze tedy vidět, že se těchto aktivit
účastnil do poměrně vysokého věku. V současné době mu zdraví neumožňuje se sportu
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aktivně věnovat, ale že se ho nepřímo účastní alespoň v roli diváka: „A sportovní věci také.
Teď bude mistrovství světa v kopané a já si ho budu sledovat.“ Na tomto příkladu lze vidět,
že svých zájmů se pan Jaroslav nevzdává, pouze volí formu adekvátní současné situaci.
Respondentovo trávení volného času ovšem nelze zredukovat pouze na fyzické, sportovní
aktivity. Respondent během rozhovoru zmínil i další činnosti, které mu přinášely potěšení.
„Ano, také pak v těch vyšších letech se nám podařilo koupit si auto, tak jsme cestovali,
sice nejdál já jsem autem si netroufl vyjet do zahraničí někam. A tenkrát Slovensko zahraničí
ještě nebylo, tak jsem se projel na Slovensko, třeba někam ke Zvolenu do nějakého kempu
třeba v těch teplých vodách.“
Pan Jaroslav hovoří o době, kdy jsi se svou zesnulou ženou koupili auto a cestovali
s ním. Rád na tyto časy vzpomíná. Auta si vážil, zdůraznil, že si ho dopřál až ve vyšším
věku. Své místo v životě pana Jaroslava hraje i jeho pracovní uplatnění.
„K tomu určitě také dojdeme, já jsem odešel do důchodu ještě byl řekl plný sil, já jsem
i pak dělal účetnictví, daně. A pak jsem pracoval jako OSVČ pro své kamarády a známé,
když jsem já jsem pracoval já nevím od roku 60 až do roku 93 ve zdravotnictví ovšem
v ekonomické sféře, práce v rozpočtu, peníze a tohle, nikoliv jako zdravotník. No a když jsem
tam skončil, tak jsem měl ještě času dost a všeho a moje dcera mě vlastně dostala k tomu …
ona si sama udělala živnostenský list. A ona mě dostala k tomu, abych si ho také udělal, já
jsem vlastně o to ani neměl zájem v těch 61, ale tak mi to obstarala tak, že jsem si pro něj
prakticky jenom šel a potom to bylo dobré, protože jsem ho pak ještě 20 let používal.“
Pan Jaroslav se v době teoretického nástupu do důchodu cítil ještě velmi dobře, takže
se svému oboru věnoval nadále ovšem v roli živnostníka. Opět nás to vrací k jeho dobrému
fyzickému stavu až do doby kardiologických potíží. Lze na tom opět vidět, jak velký zlom
pro něj fyzické omezení po operaci byl. Z vyprávění vyplývá, že se pan Jaroslav po důchodu
ještě živil 20 let prací ve svém oboru. Což není zcela běžné a vyžaduje to relativně dobrý
fyzický i psychický stav. Respondent se takto neustále udržoval v kondici. K rekreaci mu
sloužily výše zmíněné zájmové činnosti: práce na chalupě, hra tenisu (volleyballu), výlety
autem. Mimo jiné se tento úryvek okrajově vztahuje i k jeho rodině. Prací živnostníka se
nechal inspirovat u své dcery, která ho motivovala, a dokonce se osobně podílela na tom,
aby si živnostenský list nechal udělat. Nepřímo z toho lze opět vidět kladné vztahy v rodině
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a zájem o své blízké. To, že se pak Jaroslav nechal inspirovat svou dcerou, ukazuje i formu
sdílení v rodině, kdy předpokládáme, že respondentova rodina spolu hovoří o událostech,
které je v životě potkaly a sdělují si novinky. Ve svém vyprávění pak Jaroslav rovněž
zmiňuje svou současnou partnerku, kterou si našel po smrti své ženy. Respondent uvádí, že
díky tomu, že tuto ženu poznal, jeho život dostal nový směr. Pan Jaroslav vypráví o
aktivitách, které spolu dělali.
„Takže jsme si dali schůzku a potom jsme spolu takhle občas někam vyrazili a pak
jsme spolu absolvovali nějaké ty dovolené, nějaké zájezdy, měl jsem autíčko, tak jsme se jeli
podívat na Mělník, na soutok řeky Vltavy s Labem třeba. (smích) Zkrátka jsme dělali věci,
které se nám takhle líbili, ale jako neviděli jsme se každý den, to jen takhle občas. A já bych
Vám jí ukázal, mám tady v kapse nějaké dokumenty, já jsem na to skoro pyšný.“
V této době bylo respondentovi přes 75 let a stále lze vidět, že byl velmi aktivní. Se
svou partnerkou podnikali různé výlety, užívaly si života. V této době se respondent a jeho
současná partnerka začali poznávat, jako na počátku každého vztahu. Respondent mi
ukazoval fotografie ze společných výletů, měl jich u sebe poměrně hodně. Bylo patrné, že
na tyto časy rád vzpomíná.
Jak již vyplývá z předchozích informací, pan Jaroslav měl v minulosti hodně zájmů,
byl velmi aktivní, ať už v pracovním životě, tak ve volnočasových aktivitách. Jak sám
respondent popisuje, jeho situace se změnila, vlivem stáří již nemůže všechny aktivity
vykonávat, stále se ovšem zajímá o věci a je aktivní v mezích, jaké mu jeho zdravotní stav
dovoluje. Respondent má široký záběr aktivit od fyzických aktivit jako je sport, práce na
chalupě po politickou sféru a mezinárodní situaci. Za klíčové považuji, že i v důchodu se
pan Jaroslav věnoval svému oboru ekonomice a našel pracovní uplatnění jako osoba
samostatně výdělečně činná. Pan Jaroslav i v důchodu pracoval a stále se v oboru rozvíjel.
Byl a stále je v kontaktu se svými přáteli a lidmi z minulosti. I v současné době přes
zdravotní potíže se zúčastňuje různých programů, které detailně a se zájmem popisuje. Což
ovšem velmi souvisí s jeho zdravotním stavem, který mu tyto zájmy i přes komplikace
umožňuje.
Pan Jaroslav v domově žije se svou partnerkou v prostorech, kde mají každý místo
sám pro sebe. Respondent se tedy může věnovat svým činnostem.
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„Protože moje paní už je pořád na lůžku víceméně (pomlka) A tak já tam můžu … Ale
máme každý svojí televizi, že můžeme sledovat svoje zájmy, protože je máme odlišné. A třeba
já se dívám více na sport, ona zase na jiné věci, ale takhle nám to vyhovuje.“
Opět si zde potvrzujeme, že se respondent věnuje svým zájmům alespoň v role diváka,
dříve byl sám sportovně aktivní, nyní sport sleduje. Partnerka pana Jaroslava má jiné zájmy
než on, to jim ovšem nebrání společnému soužití. Jelikož mají k dispozici každý svou
televizi a každý mají pokoj pro sebe. Především je z tohoto úryvku vidět, že partnerčin
zdravotní stav je výrazně horší než respondentův. Jeho partnerka je víceméně pořád na lůžku,
pokud je v domově pro seniory nějaký program a ona o něj má zájem, zaveze jí tam pan
Jaroslav na vozíku. Respondentovi zabere starost o partnerku značnou část dne.
„Já vstanu. A teď tam mám svoji povinnost, protože paní ještě nemá zuby. Takže
normální stravu běžně nekouše, takže děláme a pak má mix. Takže já jí třeba piškoty … něco
jí připravím zkrátka a pak si dám také to svoje.“
V předchozí části respondent popisuje, jak ráno své partnerce asistuje, soběstačnost
paní je snížena, takže je nutné, aby jí byl respondent přes den k dispozici a pomáhal jí v péči
o sebe, ať už při jídle, nebo případně hygieně.
Během vyprávění se prokázala vyšší míra jeho soběstačnosti. Není odkázaný na
pracovníky domova pro seniory, naopak on sám pečuje o svou partnerku, jejíž fyzický stav
je horší. Za svou partnerku pan Jaroslav cítí zodpovědnost, zároveň mu jeho zdravotní stav
umožňuje tuto relativně vysokou samostatnost.
Zdravotní stav své partnerky bere respondent jako fakt. Jak sám říká, musel se té
situaci postavit čelem a nevidí smysl v tom se kvůli tomu stále přehnaně trápit.
„Víte, já jsem naprosto jinak založený, já o tom nepřemýšlím. Já to vidím jako fakt, že
to tak je, já tu potkávám řadu lidí. Já s nimi i mluvím, on mi třeba chce něco říct a ono to
jde špatně. Já to neberu nějak špatně, že by se mi to nelíbilo, nebo, že bych s ním nechtěl
třeba komunikovat, to já jo. Ale víte, já ani u té své paní, už si nesmím ty věci brát tak do
hlavy. To bych se usmutnil (akcent). Ona prostě už nemůže, vždyť ona nemůže, já jí prostě
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připravím snídani, já jí pomůžu oběd tam přisunout, já s ní trošku chodím. A ona už pořádně
nechodí, takže já kdybych myslel, já to jenom vidím. Já bych z toho byl smutný, já to jenom
vidím, jak to bylo pěkné. A jak se to teď zhoršilo, ale nebereme to tak, bereme to, že dneska
je to tak. A kdybych si měl z toho dělat hlavu, tak by mě musela prasknout. A k ničemu by to
nevedlo si já říkám, takže se snažím za to všechno, co pro mě udělala, jí pomoct, když to
musí být. My jsme ten nástup do tohoto domova, to byla náhlá záležitost, velice náhlá
záležitost.“
Pan Jaroslav se zde podrobně vyjadřuje ke zdravotnímu stavu své aktuální partnerky.
Poměrně podrobně zde popisuje její omezení a zároveň hovoří o tom, že on obstarává denní
stravu a snaží se s ní chodit. Z jeho slov ovšem nevyplývá nějaká tíseň. Respondent věci
konstatuje tak, jak jsou a jak sám uvádí, příliš se tím nezabývá. Nějak to v sobě neřeší, má
totiž dojem, že by mu rozebírání té situace nic nepřineslo. Nevidí v tom smysl. Aktivně se
snaží své partnerce život co nejvíce zkvalitnit. Ale problém jako takový si nepřipouští. Nemá
tendenci si představovat, jak to mohlo být, kdyby partnerčin zdravotní stav byl lepší.
Vzpomíná ale na to, co spolu zažili příjemného, což můžou být například výše zmiňované
výlety či dovolené. Respondent si je negativních stránek vědom, ale nenechá se jimi příliš
ovlivnit, jak bylo již řečeno nevidí smysl v tom negativní věci detailně rozebírat, jelikož je
zkrátka nemůže ovlivnit. Z vyprávění je rovněž patrné, že respondentův pohled na celou
situaci je realistický, nelze říci že by byl optimistický a ani negativní, je pouze založený na
faktech. Lze ovšem předpokládat, že právě hezké životní vzpomínky a zážitky mohou
pomoct se vyrovnat i s nelehkými situacemi v životě.
„Já si hlavu nelámu s cizími problémy. To si hlavu nelámu, to prostě nechávám tak,
jak je. Já jsem tohle trošku nechci říct fatalista, ale co já někoho předělám. Třeba toho mého
kamaráda, já nevím, v 50 porazil infarkt a on od té doby má dva bypassy. No a co mám dělat,
stejně ho přijdu navštívit. Ono ho to neporazilo, takže on jako chodí a stará se. Ale byl to
výborný sportovec a kamarád. Tak to bereme tak, že to tak je no.“
Respondent dále hovoří o zdravotním stavu svého dlouholetého kamaráda, opět
popisuje jeho zdravotní omezení a zároveň dodává, že nemá tendenci se touto situací příliš
zaobírat. I zde zaznělo, že on s tím zkrátka nemůže nic dělat, takže se tím nezabývá. Zde o
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sobě respondent z části hovoří jako o „fatalistovi“, což by znamenalo, že věří v nějaký osud
člověka, jež je předem daný a jedinec je vůči němu bezmocný. Tímto označením chce ale
spíše zdůraznit, že konkrétně on sám problémy ostatních není schopný zcela vyřešit, Zároveň
se s kamarádem stýká a vzpomínají na to, co příjemného společně prožili. Pan Jaroslav to
dále rozvíjí, zdůrazňuje, že nemoc jeho kamaráda „neporazila“, že nadále funguje a snaží se.
Celou tuto část shrnuje tím, že je třeba k událostem v životě přistupovat realisticky a smířit
se i s věcmi, které pro nás příjemné nejsou a určitá omezení znamenají.
„Takto to u mě nechodí, já vím, že v 7:30 vstanu a tím to konči. Nebo vstanu třeba ve
45, ale prostě vstanu na snídani a prostě hotovo. Nepřemýšlím o tom, nelámu si s tím hlavu,
která mě občas pobolívá no. (smích)“
Zde je odpověď na otázku, co respondent dělá, když se ráno probudí nemotivovaný a
nechce se mu nic dělat. Respondent sdělil, že to nezná, je zvyklý přesně vstát v určitou
hodinu a postarat se o snídani pro sebe i pro svou přítelkyni. Tento úryvek nám opět dokládá,
že pan Jaroslav nemá tendenci v hlavě dlouze nějaké problémy zpracovávat a neustále
přemýšlet nad starostmi či případnými rizikovými situacemi. V následujícím úseku se
respondent vyjadřuje k tomu, jak se staví ke smrti.
„Budu o tom přemýšlet. (pomlka) Nijak mě to nekonsternuje. Protože vím, že to přijít
musí, (smích) a zejména v tom našem věku. Já to tady vidím, tady odejde lidí, tam dole mají
místo, kde se s tím seznámíme, kdo zemřel. A v tom našem časopise přijde, že za ten měsíc
odešlo 15 klientů a 15 nových přišlo. A to je jasné, jak odešli že, tady se nikam jinam
neodchází než tedy tam. (smích) tak já si říkám, až to bude, tak to bude. Já se toho nebojím,
akorát mě mrzí, a to Vám řeknu ten svůj pocit, že pak už není nic. To je takové (pomlka), ale
já si s tím hlavu nelámu. Já nejsem takový, abych nad tím dumal, to ne.“
Na tuto otázku pan Jaroslav odpovídá velmi věcně. Popisuje fakta, ví, že je smrt něco,
co nás všechny nevyhnutelně čeká. Respondent sděluje, že to s ním nijak zvlášť „nehýbe“.
Zároveň hovoří o své bezprostřední zkušenosti v domově, kde je smrti svých spolubydlících
vystaven velmi často, stává se to pro něj každodenní realitou. Vysvětluje, že ze smrti strach
nemá, přijde mu ovšem smutné, že to znamená úplný konec, nic dalšího pro nějak pak už
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není. Na závěr ovšem opět zdůrazňuje, že to není téma, nad kterým by často přemýšlel a
potřeboval by ho nějak zpracovat, případně si o něm s někým promluvit.
Pan Jaroslav, jak on sám říká, se věcmi detailně nezabývá. Nepřemýšlí o tom, co by
se mohlo stát. Svůj život bere takový, jaký je. Věci nechává plynout. Podle jeho názoru nemá
cenu věci stále rozebírat, protože to není k ničemu dobré. Nemá tendenci se do sebe uzavírat
a propadat pochmurným myšlenkám. Nejde o to, že by byl respondent lhostejný, nevidí však
smysl v tom zaobírat se věcmi, které vyřešit nemůže. Zároveň se však staví situacím čelem
a svým blízkým je vždy připraven pomoci. Zejména v souvislosti se svojí současnou
partnerkou pan Jaroslav situaci řeší a pomáhá jí. Na její zdravotní stav si nestěžuje, pouze
popisuje fakta.
Respondent několikrát během rozhovoru zmínil, že je soutěživý typ. Má rád výzvy a
rád si dává vyšší cíle.
„To já nevím (pomlka), já jsem prostě od toho mládí byl trošku soutěživý typ. Já teď
chodím na všechny ty akce. Byli jsme i včera v Bohnicích, tam v domově na nějakých
soutěžních čtyřech disciplínách se čtyřmi kamarýdy. Ale už od toho mlada jsem se tak nějak
lépe učil, poněvadž jsem se chtěl být mezi těmi, nechtěl jsem být nejlepší, ale mezi těmi
lepšími, chtěl jsem být dobrý. Takže jsem i při tom studiu na střední škole také byl mezi těmi
lepšími. (smích) I na té vojně jsem chodil tak v té třetí řadě. Nemusel jsem být v první řadě,
ale alespoň v té třetí, ne na té poslední. A tak to šlo i v zaměstnání.“
V této části klient v podstatě popisuje, jak rád čelí soutěžím a výzvám. Dodává, že
tomu tak bylo i za mlada. Konkrétně zmiňuje soutěž, které se pravidelně účastní nyní
v domově pro seniory. V době, kdy navštěvoval školu, chtěl být dobrý, nechtěl zůstávat
pozadu. I na vojně se snažil být minimálně průměrný, nechtěl být mezi nejhoršími. Lze
předpokládat, že tak činil kvůli sám sobě, chtěl mít ze sebe dobrý pocit. Tato soutěživost pro
respondenta může být určitým „hnacím motorem“, což ho pravděpodobně motivuje na sobě
pracovat.
„Ale že mě těší to, když můžeme se zúčastnit nějakého toho společného setkání s jinými
domovy, kde třeba si nějak zahrajeme něco, nebo zasportujeme, dokonce někdy něco
vyhrajeme. Dokonce přinesli tranzistorové rádio, jsme vyhráli.“
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Zde klient upřesňuje soutěž mezi různými domovy pro seniory. Toto sdělil
v souvislosti s otázkou, co ho v poslední době nejvíc těší. To nás utvrzuje v tom, že je to pro
respondenta skutečně důležité. Výhra klienta ho může utvrdit například ve vlastním
pozitivním sebehodnocení. Klient zde rovněž hovoří o výhře, která vítězství symbolizuje,
soutěž jim tak stále připomíná výherní cena. Klient rovněž podrobně rozebírá jeho vztah ke
škole a k práci.
„Protože ač jsme byli lidi z naprosto jednoduchého prostředí tam, tak já jsem se dobře
učil. Měl jsem obvykle samé jedničky i v tom posledním roce té devítiletky, takže moje matka
věděla, že v Praze je nějaké škola třeba, kterou bych mohl absolvovat, dopravu jsem měl
zdarma, protože otec byl železničář, takže jsem udělal zkoušky do obchodní akademie
v Praze 10 v Karlíně a dostudoval jsem jí.“
Pan Jaroslav nám sděluje, že nepochází z bohatého prostředí. Dále říká, že měl po
celou základní školu vynikající studijní výsledky. Vyprávění pokračuje obdobím na střední
škole ekonomického zaměření, což bylo iniciativa jeho matky. Pan Jaroslav uvádí, že školu
dostudoval především díky ní: „A máma s námi byla doma, takže ta mě podporovala v tom
učení, dokonce bych řekl, že to bylo její zásluhou, že se můj život ubíral tím směrem, kterým
se ubíral.“
Při jejich naplnění daných cílů ze sebe má dobrý pocit a má chuť si vytyčit nové cíle.
Životním zkouškám se umí postavit čelem. Rád vítězí a soutěživé situace vyhledává. Pan
Jaroslav v sobě bezesporu má ctižádost, nerad zůstává v něčem pozadu. V neposlední řadě
je třeba zmínit jeho cílevědomost, která ho skoro vždy dovede k vytouženému cíli. Tato
soutěživost je pro pana Jaroslava do určité míry „hnacím motorem.“ Zároveň je ovšem
potřeba dodat, že jsou jeho ambice zcela přiměřené a cíle, které si dával, jsou adekvátní.
Respondent sám uvedl, že měl normální život a netoužil po vyloženě vysokých postech a
ocenění. Druhým lidem nic nezáviděl, naopak přál. Pan Jaroslav je člověk, pro kterého nové
výzvy nejsou problém.
Pan Jaroslav je tedy resilientní senior, který se umí velmi dobře adaptovat na nově
vzniklou situaci. Je to člověk, jehož hlavní priority jsou rodina a zdraví. Fyzický stav mu
umožňuje poměrně značnou míru soběstačnosti, což se jeví pro klienta jako klíčové. Pan
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Jaroslav na sebe neklade přehnané nároky, ale je pro něj podstatný úspěch ve věcech, které
jsou pro něj důležité. Jde o akčního člověka se širokou škálou zájmových sfér.

3.2 Analýza II.: Zdroje resilience
Během analýzy dat jsme objevili určité fenomény, které nás doprovázely v průběhu
všech nebo většiny rozhovorů. Jde o různé teoretické klíčové symptomy resilience u seniorů.
Jinými slovy jsme objevili zdroje, jak je možné se s nepřízní vyrovnat a pokračovat v životě.
Tyto teoretické náměty budou dále zpracovány jako základní faktory resilience našich
seniorů s teoretickým ukotvením v následující kapitole.
3.2.1 Otevřenost
Respondenti hovořili o činnostech, které je v průběhu života doprovázely. V různých
obdobích života se měnily, střídaly. Naši respondenti se často museli přizpůsobit změnám
situace a pojmout jí jako novou výzvu, ve změněné situaci bylo třeba najít si to, co by je
bavilo a těšilo.
„No a když jsem tam skončil (odchod do důchodu), tak jsem měl ještě času dost a všeho
a moje dcera mě vlastně dostala k tomu … ona si sama udělala živnostenský list. A ona mě
dostala k tomu, abych si ho také udělal“
Zde můžeme vidět, že pan Jaroslav pojal odchod do důchodu jako impuls zkusit něco
nového, začal pracovat ve svém oboru jako OSVČ. Respondent se umí velmi rychle
adaptovat na nově vzniklou situaci a uzpůsobit si jí tak, aby mu vyhovovala. Což lze vidět i
na následujícím každodenním příkladě.
„Ta partička, co jsme chodili hrát ten tenis. A v zimě oni chodili hrát volleyball, což
mě nešlo, tak jsem jim alespoň chodil podávat míček v tělocvičně přes zimu.“
Na první pohled se tento příklad může zdát být příliš „všední“, ale domníváme se, že
právě schopnost řešit každodenní změny podmiňuje celkovou otevřenost člověka.
„Já v září očekávám 90 let a zřejmě se po vzácné mamince těším vzhledem k tomu věku
slušnému zdraví. Takže mohu pokračovat to, co jsem velkou radostí vystudoval na filozofické
fakultě UK.“
„Jinak neustále připravuji věci, protože těch je dost ještě do konce roku.“

77

V tomto úryvku nám pan Jiří vysvětluje, že i ve svém pokročilém věku pokračuje ve
své profesi a stále se v ní rozvíjí. Ve svém oboru se respondent stále vzdělává a reaguje na
aktuální společenská témata. (Například připravil podrobnou přednášku o státní hymně na
výročí republiky.) Tato otevřenost vůči novému se projevila jednak u činností, ale velkou
úlohu hraje rovněž ve formě vztahů.
“A v roce 2005 zemřela. No, a to mě teda už dost zlomilo (vážný ton). To mě bylo 73
let…) No potloukal jsem se od ničeho k ničemu. (pomlka) Tak mě potom děti začaly dost
posílat mezi lidi… Protože já jsem se dřív chodil i někam bavit třeba, no kdysi za mlada jsem
chodil hodně tancovat ke všemu, k tomu fotbalu, tenisu, k těm věcem docela rád. (smích) tak
ve mně něco zůstalo z těchto věcí. Tak mě posílali mezi lidi, třeba do těch Bohnic, kde jsem
poslední léta pracoval, tak tam je kulturní dům a ten pořádal jednou za měsíc taneční
odpoledne pro seniory… Tak jsem zase začal mít zájem o život.“
Pan Jaroslav na popud svých dětí začal mít opět zájem o okolní dění, znovu se věnoval
aktivitám, které ho těšily v minulosti. A právě při těchto příležitostech potkal svou
současnou partnerku.
„Já jsem tam prostě uviděl jednu ženu a byl konec. Ale byl to vlastně začátek (smích)
a prostě jsem se seznámil s mojí paní, která je teď tady.“
Opět zde vidíme jakousi otevřenost respondenta vůči nové možnosti. Poté pan Jaroslav
začal žít opět partnerský život.
Respondenti zde byli nuceni přijmout jinou sociální roli, či smířit se s ukončením
nějakého vztahu. Za klíčové považuji, že nepropadli nějaké bezmocnosti či skepsi, ale opět
přijali výzvy, které jim život nabízel. A dokázali těchto příležitostí využit. Za opak této
otevřenosti bychom mohli považovat nějaké předčasné uzavření se jedince před novými
možnostmi, ulpívání na předchozích vývojových etapách a přehnané zaobírání se minulosti
na úkor hledání nových cest v budoucnosti.
3.2.2 Vztahy
Dalším velkým tématem v životě resilientních seniorů jsou jejich mezilidské vztahy.
Což není překvapující, neboť je známo, že mezi základní potřeby lidí patří navazovat a
udržovat harmonické mezilidské vztahy.
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Přátelské vztahy
„Já mám bohaté kontakty, protože lidé z AMU, z Akademie věd mě zvou na své
slavnosti, vynikající umělci jako byl pan dirigent, pan Hudeček, nebo v neděli jdu do sálu
Bohuslava Martina na Malou Stranu, na AMU, na výročí sbormistra dětského sboru české
filharmonie Jiřího Chválu, čili to je desítky kontaktů, desítky lidí.“
Pan Jiří se denně stýká se svými kolegy z oboru hudby, stále je s nimi v intenzivním
kontaktu a úzce spolupracují. Ve vyprávění se pan Jiří rovněž zmínil, že mu jeho přátelé i
telefonují: „dnes ráno mi volala žena dirigenta české filharmonie …“ jak již bylo zmíněno,
tito lidé si ho velmi váží a chovají k němu hlubokou úctu. Často k němu do domova přijdou
s prosbou o radu.
„Pak mám ty paní, se kterými jsem u toho stolu. Tak jsme udělali, že první koupila
lahev vína a sedly jsme si a celé odpoledne jsme si pokecaly, pak byla druhá a poslední jsem
byla já. Kecaly jsme, pily vínko a tak.“
Paní Jitka si v domově pro seniory našla přítelkyně a pravidelně se s nimi schází u
sklenky vína. Zároveň uvádí, že i před nástupem do domova trávila čas s přáteli.
Je to, 2008 ta partička, co jsme chodili hrát ten tenis. A v zimě oni chodili hrát
volleyball.
Pan Jaroslav pravidelně chodil hrát s přáteli volleyball a jiné sporty. I nyní se
v domově pro seniory spřátelil s ostatními klienty.
„Občas máme pánský klub tady, nám pořídili asi před rokem, ale chodíme tam tři nebo
čtyři všehovšudy. Tak si zahrajeme karty při tom někdy a povídáme si.“
Zde lze vidět, že respondenti udržují určité mezilidské kontakty s přáteli a mají tak
prostor si popovídat a sdílet zážitky a případně i potíže. Druhou rovinou vztahů jsou vztahy
v rámci rodiny.
Rodinné vztahy
Respondenti, kteří mají děti, což je pan Jaroslav a paní Věra, na své potomky (zahrnují
i vnoučata) nahlíží jako na nějaké pokračování jejich existence. Oba dva své děti uvedly jako
odpověď na otázku, co je v současné době nejvíc těší, z čeho mají radost.
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„Tak jsem rád, když se tady někdo z mých dětí pro mě zastaví a vyzvedne mě a jedeme
ven. Dřív jsme jezdili s mojí partnerkou, teď už je to horší. Teď už to nejde, takže jedu sám
a jsem třeba dva dny u své dcery v Litoměřicích, nebo u syna na Mělníku, a přitom mám
vnučku, tu musím pochválit… Tak ta je tady v Praze, tak se často o nás zajímá, co je tady,
co potřebujeme. Vše nám pomohla obstarat výbavu a tak. Chtěl jsem tedy říci, že jsem rád,
když mě takhle někam vezmou.“
Panu Jaroslavovi dělá velkou radost, když může čas trávit se svými dětmi, případně
vnoučaty. Zároveň uvádí, že se o něj a jeho partnerku děti zajímají a jsou k dispozici, pokud
je třeba.
Paní Věra dokonce zmiňuje, že ze stáří obavy nemá, ví totiž, že se o ní děti postarají.
„No tak já se smrti nebojím, to opravdu ne. Protože mám tak hodné děti, protože vím,
že tu budou každý den. Když jsem ležela s LDN, tak mě dcera po týdnu vrátila… Moje tři
děti se střídali a každý den tu někdo byl, přinesl mi večeři, vyčistili mi zuby, což tam vůbec
nedělali.“
Paní Věra své děti chválí především za jejich mravní vlastnosti, za to, že jsou jí
nápomocní a zajímají se o ní. U pana Jaroslava se tyto charakteristiky ve velké míře objevují
také, ale pozornost věnuje i jejich kariérnímu uplatnění, což je patrné zejména u vnučky pana
Jaroslava: „To je ta výborná holka vystudovaná.“ „Lada je specialistka, ekonomka a
manažerka no a tak dále.“
Respondenti rovněž chovají hlubokou lásku a úctu ke svým zesnulým partnerům.
„Pro mě nejdůležitější hodnotou, která mě pomohla formovat, alespoň do té úrovně,
kterou jsem zvládl jako muž, byla moje nezapomenutelná žena“
„Pro mě to byla naprosto nenahraditelná ztráta.“
Pan Jiří zažil šťastné manželství se svou ženou, velmi je spojoval společný zájem o
hudební umění. Respondent na ní často vzpomíná, na svém nočním stolku má její fotografii
a nosí jí kytičky. Prožití spokojeného manželství je pro něj opěrným bodem po celý život.
„Jsem 35 let vdova. A nikoho jsem si nenašla, protože když máte muže, kterého jste
měla ráda, a chtěla byste si udělat známost, tak začnete srovnávat a nikdo neobstojí.“
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„Ten muž potom stál za to. Nemohla jsem mít lepšího!“
Opakovaně nás paní Věra ujišťuje o tom, že byla s výběrem svého životního partnera
velmi spokojená.
„A v roce 2005 zemřela. No, a to mě teda už dost zlomilo… No potloukal jsem se od
ničeho k ničemu.
Pan Jaroslav považuje smrt své manželky za velmi zlomový bod v jeho životě,
v souvislosti s tím vypráví, jak pak pro něj bylo těžké znovu si v životě nejít smysl. Jeho
současná životní partnerka má výrazné zdravotní potíže a pan Jiří o ní pečuje.
Respondenti se o svých zesnulých partnerech (v případě pana Jaroslava i současné
partnerky) vyjadřují velmi pozitivně, opakovaně na ně vzpomínají a jejich odchod pro ně
představoval velkou ztrátu. Domníváme se, že schopnost navozovat kladné mezilidské
vztahy v rámci rodiny i přátelství se zdá být výrazným předpokladem pro jedincův „wellbeing“. Lze vidět, že mají respondenti někoho, na koho se mohou v těžkých chvílích obrátit.
Lidé jsou bytosti společenské a navazování blízkých vztahů je jedna ze základních lidských
potřeb.
3.2.3 Aktivity
V průběhu domlouvání termínu rozhovorů se objevil problém ze strany respondentů,
jelikož měli velmi nabitý program. To se potvrdilo i při analýze rozhovorů, z popisu jejich
běžného dne je patrné, že mají čas poměrně strukturovaný a respondenty v průběhu dne čeká
značné množství aktivit. Respondenti popisovali, čemu se věnují a co je během dne čeká.
Z těchto důvodů se nám vynořuje další subkategorie, která se v určité míře projevuje u všech
respondentů. Domníváme se ovšem, že tuto kategorii nelze plošně generalizovat. Neboť se
nám činnosti respondentů v této oblasti rozdělují do pomyslných dvou druhů.
Aktivity spojené s programy domova pro seniory
První z nich se týká činností spojené s jejich situačním kontextem. V tomto případě se
respondenti mají velmi pestrý a bohatý program zejména díky sociálně aktivizačnímu
oddělení domova pro seniory. Respondenti zde mají opravdu širokou škálu výběru činností.
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„Ale předtím jsem chodila na všechno, na představení, na přednášky, na cvičení. No
na veškeré aktivity, co tady jsou no.“
Paní Jitka sděluje, že byla dlouhou dobu nemocná, ale předtím se účastnila všech
aktivit, které domov pro seniory nabízí. Jako svou oblíbenou aktivitu uvádí trénink paměti:
„Trénink paměti, to je moc krásný pořad!“
„Ale že mě těší to, když můžeme se zúčastnit nějakého toho společného setkání s jinými
domovy, kde třeba si nějak zahrajeme něco, nebo zasportujeme, dokonce někdy něco
vyhrajeme.“
„Nebo třeba když tam hraje na harmoniku někdo, tak si i zazpíváme.“
Pan Jaroslav se rád účastní různých soutěží, které požádá domov pro seniory. Dále
uvádí, že s manželkou rádi jdou do sálu na nějakou přednášku.
V této souvislosti nelze opomenout vliv sociálního prostředí jedince. Je velmi
nepravděpodobné, že by měl klient možnost takového výběru aktivit za situace, kdy byl žil
ve standardním bydlení. Vzhledem k tomu, že všichni naši respondenti tyto aktivity uvedli
jako velmi přínosné a mají z nich potěšení, vynořuje se zde případná hypotéza, že aktivity
pořádané domovem pro senioru mají pozitivní vliv na klientův well-being, což ovšem není
předmětem mé bakalářské práce. Je ovšem nezbytné podotknout, že účast na těchto
programech je dobrovolná, záleží tedy na respondentovi, zda nabídku využije či nikoliv.
Aktivity individuální
Individuálními aktivitami máme na mysli takové, které jedinec vykonává na základě
svého vnitřního popudu. Nejde o to, že by programy nabízené domovem byly pro klienty
povinné. Rozdíl je, že individuálním aktivitám se respondenti věnují více dlouhodoběji,
většinou spíše samostatně, méně často kolektivně. Jde o zájmy, které jedince doprovázejí
v jeho životě. Za výhodu považujeme, že si je respondent může sám více strukturovat a
vykonávat je více podle své vlastní vůle. Velmi výstižně nám své zájmy popisuje paní Věra.
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„Tak já tak nějak přes ty křížovky, už mám třeba nový časopis, na který jsem se ještě
nedostala a říkám si jen se kouknu no a pak klidně luštím do dvou do rána. Já vím, že to není
nic moc, ale ty křížovky mám ráda.“
„Spíš si vylezu na balkon a luštím si křížovky, to mám strašně ráda a také čtu.“
Zde nám paní Věra sděluje, že jejím „hnacím motorem“ je luštění křížovek, případně
četba. Při luštění křížovek zapomíná na čas, touto aktivitou se nechá zcela pohltit. Tato
aktivita splňuje svůj účel sama o sobě, neslouží k dosažení jiných cílů.
„Tomu se tady věnuji už čtvrtý rok právě za podpory sociálně-aktivizačního oddělení.
Každý čtvrt rok dělám přednášky s hudbou.“
Tak ti mě zvou na své koncerty, chodím na generální zkoušky České filharmonie, na
generální zkoušky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, na přednášky, ve čtvrtek jsem
zván na večer do Budovy slovenské kultury a tak dále, takže sestry mi říkají: „My Vás tady
vůbec nevidíme!“
Pan Jiří se stále aktivně věnuje rozvoji hudebních umění. Jak sám říká, zabírá mu to
společně s vlastní sebeobsluhou veškerý jeho čas. U pana Jiřího bychom jeho činnosti mohli
dále rozdělit do dvou kategorií. Základem obou je činnost respondenta v hudební sféře, v té
první jde ovšem o programy, které pořádá pro své ostatní klienty domova pro seniory. Tyto
činnosti určitým způsobem spadají i do kategorie aktivit v rámci zařízení. Rozdíl je ovšem
v tom, že pan Jiří zde vystupuje z pozice odborníka. V té druhé kategorii činností jde o
odbornou spolupráci na současném rozvoji hudebního světa.
Za nějaké ideální propojení tedy můžeme považovat kombinaci podnětného prostředí
a vlastní soubor zájmů. Již zmíněné činnosti respondentů mají na jejich život větší vliv, než
je na první pohled patrné. Velkou roli zde totiž hraje předem daná struktura času, což
respondenty podněcuje ke zvládání sebeobsluhy, a především mají stále něco před sebou,
vědí, že je během dne něco čeká. V rámci programů domova pro seniory mají klienti
pochopitelně možnost sociálního styku, což je klíčové pro navázání přátelských vztahů.
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3.2.4 Smysl života
Při analýze rozhovorů vyplývá další fenomén objevující se napříč respondenty, který
nejpřesněji nazýváme jako smysl života. Nejde však o něco jasně a přesně definovaného,
v případě respondentů je jejich smysl života arbitrární a rozdílný. Společná charakteristika
spočívá v motivaci čelit životním překážkám a za svůj život nést odpovědnost. Obsah
životního smyslu může být velmi rozmanitý, je individuální, co si za něj jedinec dosadí.
Pochopitelně se tento smysl opírá o celý respondentův život, o to, čemu se věnoval. Tento
fenomén je poměrně výstižně zrcadlem v otázce hodnot respondenta, která během rozhovoru
zazněla.
Paní Věra považuje za svou nejvyšší hodnotu svou rodinu, své děti a vnoučata.
„No tak samozřejmě děti, aby byly zdraví … Tak jsem hned měla strach a říkala, že to
musí všude hlásit. Tak mám starost hlavně o děti, aby byly v pořádku.“
Z celého rozhovoru je patrné, že jsou pro ni její potomci naprostou prioritou.
Respondentka nám jinými slovy sděluje, že není čeho se bát, že má své děti a ty se o ní
postarají. Rovněž také sděluje, že je s jejich výchovou spokojená. Toto silné emoční pouto
s sebou nese i starost o sebe navzájem.
Velmi podobně se o svých hodnotách vyjadřuje pan Jaroslav.
„Přenesu to na svoji rodinu. Já jsem rád, že ta rodina drží pohromadě doteď. Moje
paní má tři syny a všichni jsou rozvedení, nebo byli rozvedení. Ten jeden se ženil teď. Jinak
z mých vnoučat jsou tři už v manželském svazku. Čtvrtý na to čeká, sice si dali čas, protože
už jim je přes třicet. No ale mám už dvě pravnučky a čekáme další dvě děti.“
Respondent je vděčný za celistvost rodiny, své potomky považuje za nějaké své vlastní
pokračování. Má radost, že je rodina pohromadě a že se rozrůstá. Toto objevení smyslu
života ve své rodině, ve svých dětech úzce souvisí s fenoménem vztahy, popsaném výše.
Z kontextu vyplývá, že právě pan Jaroslav a paní Věra kladou důraz na rodinné vztahy. Je
zde ovšem třeba zdůraznit, že pan Jiří ani paní Jitka své vlastní děti nemají a od toho se
mohou odvíjet odlišné životní hodnoty.
„Já pokud jde o hudbu, kterou miluji a která je prakticky náplní mého života, tak budu
dokonce svého života jí v nejkrásnějším slova smyslu sloužit.“
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„… vyplňuje moje celoživotní láska a úcta k hudebnímu umění, které mě stále oslovuje
a vysílá poselství větší a hlubší, než jsou slova.“
Pan Jiří svůj život zasvětil práci, se ctí se věnuje svému oboru a vidí v něm hlukový
smysl. Svou práci vykonává velmi zodpovědně. Dovolujeme si tvrdit, že jí bere jako své
poslání, nejvyšší hodnotu.
„Život! Život! – Jeho slávě se pokloňme, jeho chválu zpívejme!“ Prostě ho milujeme a
nechceme, aby nás zradil, nebo nějak poškodil, a to se mi hrozně líbí, že život je to
nejdůležitější. A prožívat ho je štěstí!
Paní Jitka má velmi cennou vlastnost spočívající v tom, že si umí vážit života o sobě
samého. Což představuje jakési umění čerpat energii z hezkých zážitků, ze šťastných chvil.
Lze říci, že respondentka vidí smysl v podstatě už „jen“ v tom, že má možnost život prožívat.
Z tohoto verše je patrná rovněž hluboká úcta k životu, který dle jejích slov není samozřejmý.
Při analýze smyslu života u našich respondentů jsme se posunuli od konkrétních,
přirozených hodnot lidského života v rodině a potomcích, přes zaměření na práci až po
abstraktní, filosofické hodnoty v podobě úcty k životu.
3.2.5 Smysl pro humor
Existuje několik cest, jak se s nepřízní osudu lze vypořádat. Jedna ze „zdravých“ a
přijatelných možností je si těžká a klíčová témata určitým způsobem odlehčit. Což je možné
a poměrně snadno dosažitelné pomocí humoru. U respondentů fungují žerty jako způsob
sdělení těžkostí bez přítomnosti úzkosti a obecně negativních pocitů. Výraznější používání
této metody lze sledovat především u paní Věry. Při analýze tohoto jevu je ovšem třeba brát
vždy v potaz kontext.
„Já do budoucna už nic neplánuji. Akorát si šetřím, že bych si už zaplatila ten pohřební
ústav, aby oni nemuseli. (smích) Ale já chci spálit a hodit do řeky. To už mám s nejmladším
synem dojednané (smích).“
Dochází tu zde ke zlehčení tématu smrti, jsme zároveň pomezí tzv. černého humoru.
Respondentka nám sděluje své rozhodnutí ohledně velmi závažného tématu, použila k tomu

85

ovšem nadsázku, čímž zůstala atmosféra uvolněnější. Zároveň z úryvku můžeme vyčíst
pragmatický pohled na život.
Nepřemýšlím o tom, nelámu si s tím hlavu, která mě občas pobolívá no(smích).“
„Já si někdy, když já si řeknu ten svůj věk, tak si řeknu, že je to nějak hodně (smích.)“
„Někdy v těch 75, já jsem mohl ještě skákat přes kaluže (smích).“
Vyprávění svého životního příběhu pan Jaroslav prokládal určitými úsměvnými
obraty, které příběh „nadnesly“.
„Chci si obstarat zrcadlo, protože ženská bez zrcadla, to je nemožné (smích).“
„Stáří s sebou nese nejenom určitou dehonestaci, ale takový lítostivý pohled a uznání,
že člověk je málo zblblý (smích).“
„Přicházejí ženy, které se ustrojí, namalují a které mě pak obdarovávají sladkostmi.
(smích) Takže sám žasnu, že nejsem už obézním člověkem. (smích).“
Podobný princip ve svém vyprávění používá paní Jitka a pan Jiří.
„Ještě Vám řeknu jednu věc, (smích) že když jsem šel z vinárny odpoledne v pátek, kde
jsem tam něco dopoledne zapracoval, tak jsem se na Staroměstském náměstí zastavil
v Lékárně u Černého Lva, kterou jsem zpracovával doma (smích).“
Pan Jaroslav odpovědi na mé otázky rovněž doprovázel úsměvnými historkami ze
života. Což se objevilo rovněž u pana Jiřího.
Na základě analýzy tohoto fenoménu, jsme zjistili, že respondenti dokáží o životě
hovořit s určitou nadsázkou. Dokáží si udělat legraci i sami ze sebe. Jejich smysl pro humor
zároveň nepůsobí ostře, ani nebyl dominantou rozhovoru, šlo primárně o jeho občasné
využití, aby byl rozhovor pestřejší a dynamičtější.
3.2.6 Absence ruminační zacyklenosti
Stěžejní téma, které se během analýzy opakovaně vynořovalo, lze nejvýstižněji
charakterizovat jeho protikladem v podobě ruminační zacyklenosti. Kdy typickým znakem
je neustále zabývání se určitými tématy s neplodnými výsledky, které jedince nemůže
ovlivnit. Respondenti dokázali určitou schopnost „přenést se“ přes nežádoucí události, aniž
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by je výrazně negativně ovlivnily v dalším vývoji. Přesným opakem by byla určitá rigidita,
což by se mohlo projevovat tím, že by klienti byli až v jakémsi „zajetí“ svých vlastních
myšlenek.
„Víte, já jsem naprosto jinak založený, já o tom nepřemýšlím… Ale víte, já ani u té
své paní, už si nesmím ty věci brát tak do hlavy. To bych se „usmutnil.“
„A kdybych si měl z toho dělat hlavu, tak by mě musela prasknout. A k ničemu by to
nevedlo si já říkám, takže se snažím, za to všechno, co pro mě udělala, jí pomoct, když to
musí být.“
Pan Jiří zde popisuje zhoršený zdravotní stav své manželky. Vysvětluje, jaký k tomu
zaujal postoj on sám. Je pro něj obtížné čelit nežádoucímu zdravotnímu stavu své partnerky,
její samostatnost je již značně omezena. Respondent se snaží jí být nápomocen, starat se o
ní, zároveň ovšem vysvětluje, že nemá tendenci si přemítat negativní scénáře a propadat
depresi či zoufalství.
„Abych řekla pravdu, já o tom moc nepřemýšlím o tom stáří, já to beru tak, že dni
plynou.“
„Pro mě ten život plyne a já si to ani neuvědomuji, v jakém jsem věku.“
Paní Jitka uvedla, že situace a události detailně nerozebírá. Její život nějakým
způsobem plyne a není jejím zvykem o věcech takto přemýšlet. Lidově řečeno bere život
takový, jaký se nabízí.
„No nemůže se tomu člověk poddávat a musí být vděčný, za to, jak to je.“
Obdobný životní postoj zaujímá paní Věra, podle jejího názoru bychom se měli
primárně soustředit na to, co je v našem životně pozitivní a negativa sice zohlednit ale dále
je nerozvíjet.
Z vyprávění resilientních seniorů na základě analýzy vyplývá, že určitý „odstup“ od
těžkých situací se zdá být velmi klíčový při well-beingu klienta. Respondenti vypráví, že
jsou ve styku s lidmi, kteří mají právě naopak ve zvyku se zaobírat nepříjemnostmi, ať už ze
svého soukromí, nebo například často zmiňované politické sféry. Neznamená to ovšem, že
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by zúčastněným bylo dění okolního světa lhostejné. Jde pouze o to, že se jím nenechají zcela
ovlivnit a nedopustí, aby nad nimi tyto okolnosti přebraly nadvládu. To naznačuje, že moc
nad okolním děním mají oni.
3.2.7 Realismus, integrace
Během rozhovoru docházelo ke sdílení životního příběhu, který se nachází ve své
poslední kapitole. Respondenti jsou vnitřně smířeni, že již není prostor pro nějaké radikální
změny a že jen s obtíží by určité věci měnily. Jsou si vědomi toho, že zásadní životní
rozhodnutí již padly. Dokázali přijmout diferencovaný obraz sebe samého, tedy přijímají
skutečnosti, které se v jejich životě příliš nevydařili ale zároveň integrují i úspěšné životní
body. Zkrátka dochází ke smíření se s tím, co bylo a situací, ve které se nyní nacházejí.
„Ale víte, já ani u té své paní, už si nesmím ty věci brát tak do hlavy. To bych se
usmutnil (akcent). Ona prostě už nemůže, vždyť ona nemůže, já jí prostě připravím snídani,
já jí pomůžu oběd tam přisunout, já s ní trošku chodím. A ona už pořádně nechodí, takže já
kdybych myslel, já to jenom vidím.“
Zdravotní omezení partnerky pana Jaroslava se v jejich životech stalo radikálním
mezníkem. Svůj dosavadní život byli nuceni změnit a velmi rychle se přizpůsobit
okolnostem, v praktické rovině to znamenalo odchod do domova pro seniory, neboť
zdravotní omezení této paní jí znemožňovalo postarat se sama o sebe a zároveň pan Jaroslav
nebyl schopen se o ní a o sebe adekvátním způsobem postarat. Což pro ně ovšem
neznamenalo konec, naopak si z žití v domově berou samá pozitiva: „Ano, je to pokoj
dvoulůžkový dělený, což nám naprosto vyhovuje … nám tu nic nechybí.“
„Ten začátek byl dost krušný, protože já jsem 20 let žila sama v bytě… pro mě to byl
hrozný šok. A já jsem měsíc měla průjem. Takhle to na mě působilo. Ale potom jsem se
zmohla a už mi to ani tak nepřijde.“
Paní Jitka s námi sdílí vzpomínky na příchod do domova pro seniory. Sděluje, že
prostředí, ve kterém se ocitla, bylo diametrálně odlišné od jejího domova, kdy respondentka
nepřišla do styku s nemocnými lidmi, zpočátku to na ní velmi působilo. Po krátké době se
ovšem na nově vzniklou situaci adaptovala a dokázala si jí v rámci možností uzpůsobit tak,
aby pro ni byla přijatelná.
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Respondenti prokazují schopnost do svého sebepojetí integrovat i negativní zážitky.
Je v nich nějaká smířlivost s věcmi, které nelze ovlivnit. O svém životě hovoří vyrovnaně a
neprojevuje se výrazné negativní smýšlení.

3.3 Koncepty emergující z analýzy
3.3.1 Otevřenost
Za základní jev resilience lze považovat určitou otevřenost k novým možnostem.
Resilience je zde vnímána jako projev otevřené perspektivy vůči životu a jeho možnostem,
schopnost vrůst do stáří navzdory překážkám, proměnit těžkosti v příležitosti růstu (Randall,
2013).
Opakem této otevřenosti je předčasné uzavření: Život stále probíhá, ale životní příběh
je uzavřen, nepočítá s žádnou další kapitolou, ani s novým pochopením, perspektivou
(Bolmeijer, Westerhof, 2010).
Velmi podobný pohled na předčasné uzavření nám poskytuje Vágnerová (2000),
autorka upozorňuje na riziko, které s sebou stáří nese, jde o riziko rigidity, rezignace na nové
zkušenosti. Lidé mohou dávat stále větší přednost rutině a stereotypům. Nechuť ke všem
novotám je dána větší náročností jejich zpracování a obtížnější adaptací na takovou situaci.
Fenomén resilience můžeme chápat na základě narativních psychologů, kteří hovoří o
tzv. narativní otevřenosti, kdy je člověk otevřen novým významům, novým možnostem,
novému porozumění – schopnost tvořit dobrý a silný příběh, který je koherentní a současně
otevřený k alternativní interpretací a alternativnímu self (Randall, 2013).
3.3.2 Vztahy
Potřeba vytvářet společenské přátelské vztahy a být v kontaktu s druhými, žít s nimi
nazývá Murray (1938) jako potřebu afiliace. Alfred Adler jí vnímá jako společenský cit –
pocit sounáležitosti. Lidé potřebují mít pocit, že někam patří, jde o základní pohnutku
lidského chování. Adler dále upozorňuje, že společnost se pozná právě podle stupně
sounáležitosti (Plháková, 2003).
Matějček (1989) na interpersonální vztahy s ohledem na pocit bezpečí. Pokud je v naší
blízkosti někdo, na koho se můžeme spolehnout, kdo k nám patří a k nám citové poutu,
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podporuje to v nás pocit bezpečí. Tyto potřeby jsou pro nás důležité po celý život. Citový
život zařazuje především do kruhu rodiny, kde dochází k příjímání i vracení lásky.
Rodina má jedinečné s výsadní postavení v několika směrech. Zejména tím, že má
možnost ovlivňovat vývoj dítěte v jeho nejcitlivějších fázích. Dále může nejpřirozenějším
způsobem uspokojovat základní psychické potřeby a je modelem mezilidských vztahů, které
si dítě nese dál do života a jímž bude poměřovat všechny mezilidské vztahy, do nichž samo
vstoupí. (Matějček, Dytrych, 1997)
Podle Vágnerové (2000) starý člověk potřebuje někam patřit a být někým akceptován
– v době důchodu mu tuto potřebu může saturovat jen rodina, event. přátelé. Odchod do
důchodu zvyšuje riziko sociální izolace, zejména u lidí, kteří žijí osaměle.
Márová (1985) se v rámci rodiny vyjadřuje k roli prarodičů. Autorka sděluje, pokud
prarodiče z rodiny vylučují, vysunou je kamsi na okraj. V takovémto případě zůstávají
prarodiče citově neuspokojeni, což to je nesprávný vklad do rodinného společenství. A navíc
takoví rodiče ochuzují sebe i své děti právě o pozitivní přínos, jaký znamená pro vývoj
osobnosti předivo zdravých, radostných, sympatizujících rodinných vztahů.
Po narození zdravého vnoučete nebo vnoučat obvykle dochází k uspokojení mnoha
psychických potřeb prarodičů.
•

Potřeba stimulace – vnouče přináší mnoho nových podnětů, s nimiž je spojena
možnost různé prarodičovské aktivity, obvykle příjemné a lákavé.

•

Potřeba orientace – prarodič se musí přizpůsobit nové situaci, změně mnoha rolí a
vztahů. Učí se rozumět vnoučeti, oživují se v něm vzpomínky na dobu počátku jejich
vlastního rodičovství, na období, kdy byly jeho děti malé.

•

Potřeba citového vztahu – vnouče je vděčným objektem citové investice, přijímá
lásku dědečka i babičky a oplácí ji.

•

Potřeba seberealizace – zdravé vnouče potvrzuje kontinuitu i kvalitu rodu, a tím i
prarodiče. On se s ním také chlubí, je to i jeho potomek, přestože se narodil v další
generaci (Vágnerová, 2000).
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Starý člověk potřebuje někam patřit a být někým akceptován – v době důchodu mu
tuto potřebu může saturovat jen rodina, event. přátelé. Odchod do důchodu zvyšuje riziko
sociální izolace, zejména u lidí, kteří žijí osaměle (Vágnerová 2000).
Vágnerová (2000) se dále zmiňuje o další rovině vztahů v seniorském období. Jde o
vrstevnické vztahy. Ve své publikaci uvádí, že pro starého člověka mají značný význam lidé
v sousedství, kteří vytvářejí jeho sociální teritorium. To je jeden z důvodů, proč je pro staré
lidi stresující měnit bydliště. Dalším důležitým prostředkem k udržení potřebného sociálního
kontaktu je telefon. Pomocí telefonu může být starý člověk kdykoli v kontaktu i s lidmi, kteří
jsou fyzicky vzdáleni. Telefon podporuje pocit dostupnosti lidské společnosti, pocit jistoty
a bezpečí, že je v případě potřeby možné někomu zavolat.
Kontakt s vrstevníky přináší starému člověku jiné uspokojení než kontakt s mladšími
lidmi. Staří lidé cítí silnější generační solidaritu, vrstevníci starému člověku lépe rozumějí.
Mají stejné zkušenosti a chápou i jeho současné potíže. Mechanismus podobnosti usnadňuje
sociální kontakt a posiluje pocit akceptace. Vrstevníci spoluvytvářeli svět starého člověka
po celý jeho život (Vágnerová, 2000). Obdobnou filosofii sdílí Pachaud, C. Thareauová
(1998). Staří lidé dělají všechno pro to, aby se vyvarovali samoty. Udržují vztahy s rodinou,
se sousedy. Jiní se pouštějí do práce v různých spolcích nebo se chodí rozptýlit a setkávat s
přáteli do klubů apod.
3.3.3 Aktivity
Podle Blahutkové (2005) je činnost jeden ze základních atributů bytí člověka.
Pravidelná tělesná aktivita je důležitou součástí života. Mnoho současných studií prokázalo
její výrazný vliv na snížení výskytu některých nemocí, zlepšení celkového zdravotního stavu
a na prodloužení délky života (Nawrocka, A., Mynarski, W., Cholewa, J., 2017).
Důležitost aktivity seniorů konkrétně naší společnosti detailně popisuje Sak, P.,
Kolesárová, K., (2012). Musíme mít na paměti, že jde o generaci, která v dětství pobíhala a
hrála si venku, v mládí či středním věku jí bylo vlastní trampování, chataření a chalupaření
a potřeba přírody a seberealizace v přírodě jí zůstala až do stáří, kdy má více času svůj zájem
naplňovat.
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Známý kanadský psycholog Albert Bandura se v poslední části svého života věnuje
subjektivnímu přesvědčení o vlastní zdatnosti čili o vnímání vlastní účinnosti. „Jde o
přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout určených úrovní výkonu, které ovlivňují
události působící na náš život. Přesvědčení o vlastní účinnosti určuje, jak lidé cítí, myslí,
motivují sami sebe, a jak se chovají.“ Bandura (1994, s. 71)
Specifickou aktivitou lze nazvat takovou aktivitu, které má cíl sama v sobě. Tuto
aktivitu nazýváme flow, česky přeloženo stav plynutí. Je obecně charakterizován jako
subjektivní stav, kdy je člověk zapojen do úkolu, zatímco vyloučí jiné stimuly, a pozornost
je zaměřena na náročnou, ale dosažitelnou aktivitu. Při této aktivitě jsou naše schopnosti a
výzvy situace v souladu a nedochází tak ke stresu, na druhé straně se jedinec ani nenudí
(Magyaródi 2013). Csikszentmihalyi (1996) zdůrazňuje, že tento stav plynutí nastává
případě, když se řešíme úkol, u kterého máme kompetence k úspěšnému dokončení.
3.3.4 Smysl života
Hledání smyslu života je stěžejní téma existenciální psychologie. Nejdetailněji smysl
života zkoumá vídeňský psycholog Viktor Emil Frankl. Úvahu nad touto tematikou podnítila
jeho zkušenost v koncentračním táboře. Pravděpodobně na základě jeho zkušeností chápe
smysl života jako něco, co je dané zvnějšku. Člověk není aktérem, který by si sám určoval
svůj životní smysl, nalézá ho ve výzvách, které před něj život klade. Frankl nazývá potřebu
naplnění smyslu života jako vůle ke smyslu, za jeho ústřední orgán považuje svědomí
(Frankl, 1996).
Odlišné pojetí smyslu života předkládá Jean Paul Sartre, kdy si jedinec aktivně
stanovuje, jakým směrem se jeho život bude ubírat a smysl života je uvnitř něj samotného.
Obdobný názor zastává představitel individuální psychologie Alfred Adler, kdy si smysl
života v podobě nějakého cíle stanovujeme my sami. Tyto fiktivní cíle, které si lidé sami
vytváří, jsou mnohdy nevědomé ale zásadním způsobem ovlivňují jejich chování a
prožívání. cíl by neměl být v rozporu s pravidly (normami) dané společnosti, zároveň ovšem
bývá naložený spíše na subjektivní interpretaci světa než na vnější realitě (Plháková, 2006,
Adler, 1999).
Podle představitele existenciální psychologie Ronalda Davida Langa smysl chápeme
jako určitý způsob utváření situace. Prakticky jde o to, že se člověk věnuje tomu, co se mu
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v tento moment nabízí a na této činnosti se zúčastňuje. (Lange, 2002) v podobě nějakého
cíle stanovujeme my sami.
Tuto subkapitolu zakončíme definicí českého psychologa Jana Křivohlavého. Ten
vysvětluje, že „smysluplnost života je výrazem hodnoty, kterou přisuzujeme událostem a
běhu života, i významu, který přisuzujeme vlastní existenci“ (Křivohlavý, 2006, s. 50).
3.3.5 Smysl pro humor
Jednu z možných definic humor nabízí Hartl (1999), který humor definuje jako
„radostný citový stav vyvolaný komickou myšlenkou, nápadem či situací“ (Hartl, 1999,
str.65). Bariaud (1989) o humoru přemýšlí jako o schopnosti vnímat a produkovat (vytvářet)
něco směšného, jde o specifický typ zážitku pramenící z percepce či evokace směšné či
zábavné události.
Pro pochopení smyslu pro humor pro účely mé bakalářské práce vycházíme ze studie
perspektivy narativní gerontologie, kdy jedním ze žánru čili druhu ztvárnění zkušenosti je
tzv. ironický odstup. Který je založen na charakteristikách ironie (Chrz, Čermák, 2005).
Autoři ironii popisují jako něco, co je „na hraně“ a může tak fungovat jako efektivní
nástroj resilience. Tento nástroj popisují na konkrétním příkladě respondentky výzkumu,
jejíž ironický humor je ve své podstatě milý, laskavý a zároveň v něm nacházejí prvky
moudrosti. V souvislosti s tím zdůrazňují smysl pro paradox, který v žánru ironického
odstupu rovněž spatřují. Tento smysl pro paradox je v jejich podání výraz kognitivní
komplexity (Chrz, et al., 2017)
3.3.6 Absence ruminační zacyklenosti
Tuto téma emergující z analýzy seniorů lze nejvýstižněji definovat na základě jeho
přímého protikladu. Pro sousloví „ruminační zacyklenost“ jsou příznačné především
obsedantní tendence, která se projevuje neustálým rozebíráním jednoho nebo několika málo
životních témat. V praxi to připomíná určité „zaseknutí se“ na určitých zkušenostech, které
jedinec není schopen akceptovat a přijmout.
Na základě mnohých výzkumů víme, že existují značné rozdíly v tom, jak lidé
k životním překážkám přistupují. O tomto rozdílném přístupu ke složitým životním situacím

93

blíže detailně hovoří Rotter (1966). Na základě výzkumu vysvětluje, že lidé obecně mají dva
základní sklony ke zvládání zátěžových situací. První z nich je charakteristická vnitřním
přesvědčením jedince o svých schopnostech a kompetencích. V okamžiku, kdy nastane
problémová situace, jedinec je schopen tyto síly zmobilizovat a problém aktivně řeší.
V zátěžové situaci tedy jedinec spoléhá sám na sebe. Tento přístup nazýváme vnitřní
(interní) locus of control = místo kontroly. Podstatné je zdůraznit, že jedinec vnímá kauzalitu
mezi vlastním chováním a událostmi, jinými slovy, že jeho jednání ovlivňuje dění ve světě.
V opačném případě jedinec své problémy aktivně neřeší, naopak očekává, že se
automaticky vyřeší samy, nebo je někdo jiný vyřeší za ně. Jedinec tedy má vnější (externí)
locus of control Což se projevuje tím, že nevnímá spojitost mezi vlastním chováním a
následnými událostmi. Tyto události si jedinec vysvětluje například na základě vlivu osudu,
štěstí apod. Locus of control je tedy subjektivní pocit kontroly jedince nad důsledky
jeho chování (Rotter, 1966).
Podobný psychologický fenomen self-efficacy popisuje známý psycholog Albert
Bandura (1977). „Self-efficacy determinuje, zda bude zahájeno zvládací chování, kolik snahy
bude vynaloženo a jak dlouho potrvá tváří v tvář překážkám a negativním zkušenostem“
(Bandura 1977, s. 191).
Základem této teorie je tedy určité subjektivní přesvědčení jedince o vlastních
schopnostech a dovednostech. Lidé s vysokou mírou self-efficacy věří, že zvládnou překonat
překážky a vyřešit problémy, které je v životě potkají. Naopak lidé, kteří mají nízkou míru
self-efficacy ve své schopnosti nevěří, tím pádem jsou přesvědčeni, že vlastními silami
nejsou schopni něco změnit (Bandura, 1977).
3.3.7 Realismus
Fenomén realismu zde můžeme chápat v úzké souvislosti s integritou jedince ve stáří.
Dosažení integrity ve stáří je posledním úkolem životného oběhu podle známého psychologa
Ericka Eriksona. V této fázi máme integrovat zkušenosti ze svého života do já (egointegrity). Jde zde o to přijmout věci, které se staly, jako součást své existence a nepropadat
zoufalství z toho, co se nezdařilo podle našich představ či z toho, co jsme nestihli. Autor
upozorňuje, že lidé právě ve stáří mohou propadat skepsi právě proto, že již nemají dostatek
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času svůj životní příběh výrazně změnit a s důležitými životními rozhodnutími již nelze
manipulovat. Erikson dále zdůrazňuje, že jedinec schopný této osobní integrity bude ve stáří
schopný čelit zátěžím, jaké tato životní etapa přináší, tedy například zdravotním či finančním
omezením (Erikosn, 1996).
Nedostatek integrity se může projevovat například výrazným strachem ze smrti neboli
z konce životního cyklu. Jedinec touží svůj života začít žit znovu a jinak. Tyto obavy jsou
důsledkem nesplněných úkolů v předešlých stádií (Erikson, 1996).
V této fázi je tedy nutné přijetí vlastního životního cyklu jako něčeho, co se muselo
tak stát, či dokonce se mělo tak stát. Hnací síla, prostřednictvím které přijetí můžeme
dosáhnout, je v tomto stádiu moudrost. Podle autora moudrost spočívá ve schopnosti vidět,
dívat se a rozpomínat se (Erikson, 1996). V posledním díle Ericka Eriksona nám autor
sděluje, že nejmoudřejší cestou, jak čelit tomuto zoufalství v poslední životní je etapě, je víra
a pokora (Eriksonová, 1999).
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Diskuse
Základem mé bakalářské práce je kvalitativní výzkum zaměřený na životní příběhy
„resilientních“ osob v době senia. Data jsme získali na základě rozhovoru se čtyřmi seniory
starší 80 let.

Pro vhodnou interpretaci dat jsme použili metodu interpretativní

fenomenologické analýzy, jelikož bylo naším cílem zachytit jedinečné životní zkušenosti
resilientních osob.
Výsledky nám ukázaly několik důležitých témat, která se u seniorů objevovala a
pomáhala při vyrovnávání se se stresem a při schopnosti adaptace. Tyto rysy jsme
identifikovaly téměř ve všech výpovědí našich seniorů. Značná část rozhovoru se seniory je
zaměřena na vyprávění o současném prožívání životní etapy stáří. Rozhovory byly často
obohaceny o vyprávění různých historek ze života. Výsledky našeho výzkumu nelze žádným
způsobem zobecnit. Výzkum má kvalitativní povahu, nejde tedy o plošnou identifikaci
resilience v posledním životním stadiu. Navíc všichni respondenti pochází z jednoho
zařízení, což je samo o sobě specifickým faktorem. Výsledky poskytují čtyři jedinečné
životní zkušenosti vykazující prvky resilience u seniorů, mohou sloužit jako inspirace či
podnět pro další výzkum na dané téma.
První ze společných témat zkoumaných osob jsme zastřešili pojmem otevřenost. Jádro
otevřenosti spočívá v umění přijímat nové výzvy, reagovat na nové podněty. Respondenti
ukázali schopnost adaptovat se na aktuální životní situaci a schopnosti v ní hledat nové
uplatnění. Například pan Jaroslav vysvětluje, že si po smrti své manželky prošel velmi
složitým obdobím, musel si „odžít“ období smutku, aby byl poté připraven dát šanci novému
partnerskému vztahu. Naši senioři neupadli do dlouhotrvající a nevratné stagnace a
rezignace, ale v podstatě stále čekají, co je v životě potká. Na základě rozhovoru s nimi lze
očekávat, že se případně nebudou bránit nové nabídce, ačkoliv z našeho pohledu může jít i
o drobnost. Jak jsme již naznačili, otevřenost je do určité míry podmíněná schopností
adaptace. Werner (1993) resilienci vysvětluje jako formu adaptace, v jeho pojetí ovšem jde
o adaptaci na stresující životní události. V kontextu otevřenosti adaptace nemusí nutně být
spojená se stresovou situací, může jít o adaptaci na zcela běžné změny v životě člověka,
které stres nemusí evokovat. Tuto adaptaci můžeme chápat rovněž jako určitý předpoklad
pozdější schopnosti neuzavírat se před novými možnostmi, ale zůstat aktivní a umět přijímat
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nové výzvy. Podle Grotberga (1995) je resilience schopnost návratu do původního stavu i
napříč negativním okolnostem. Schopnost životní otevřenosti by toto pojetí určitým
způsobem přesáhla. Jelikož není postavena na návratu do normálního stavu, ale na nějakém
smíření se s novou situací (adaptaci) a zároveň možnosti otevřené budoucnosti. Jedinec
nemusí být nutně vrácen do původního stavu, ale je schopen a ochoten přijmout odlišnou
pozici či roli.
Resilienci do jisté míry ztotožňuje s otevřenou perspektivou vůči životu a jeho
možnostem Randall (Randall, 2013). Autor poměrně přesně vystihuje schopnost otevřenosti
vůči budoucnosti našich seniorů. Konkrétně již zmíněný pan Jaroslav využil nové možnosti,
které mu život nabízel, po odchodu do důchodu začala pracovat jako OSVČ a po traumatu
ze smrti manželky byl opět schopný navázat nový partnerský vztah. Podobná situace nastala
u pana Jiřího, který se i přes pokročilý věk stále věnuje svému oboru, ačkoliv v jiné podobě
a za jiných podmínek než dříve. I přestože již sám aktivně hudbu netvoří, vede odborné
konzultace a přednášky, byl tedy schopný zaujmout odlišnou perspektivu. Randall (2013)
jakožto autor narativní psychologie na tuto otevřenou životní perspektivu nahlíží jako na
dovednost tvořit příběh, který je koherentní a je otevřený k alternativním interpretacím a
alternativnímu self (Randall, 2013). Dovolujeme si tvrdit, že v rámci našich výsledků je toto
pojetí otevřené perspektivy nejvýstižnější a nejpřesněji vymezeno.
Vágnerová (2000) na tuto problematiku nahlíží z opačného hlediska. Autorka
upozorňuje na riziko stáří, kdy je právě mnohdy tato schopnost otevřené perspektivy
omezená a lidé jsou náchylnější vůči rezignaci k novým zkušenostem. Autorka upozorňuje,
že lidé v této etapě mohou žít v rutině a stereotypu, což s sebou nese riziko stagnace.
Výběrové kritérium pro náš výzkum byl „resilientní“ senior starší 75 let, nelze tudíž toto
teorii potvrdit či vyvrátit. Náš výzkumný vzorek, jak již bylo uvedeno, není reprezentativní
a senioři, kteří stagnaci propadají do našeho výzkumu nejsou zahrnuti.
Dalším klíčovým tématem v životě seniorů se zdají být vztahy. Již v prenatálním
vývoji je na jedince nahlíženo jako na sociálního tvora. Mezi ním a jeho matkou vzniká
zárodek vztahu. Mezilidské vztahy mají na život jedince bezesporu velký vliv. Je proto
důležité brát je v potaz i při charakteristikách resilience. Naši senioři jsou v pravidelném a
poměrně intenzivním kontaktu se svými blízkými, příbuznými nebo přáteli. Konkrétně paní
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Věra rozhovor postavila zejména na vyprávění o své rodině. Respondentka je v intenzivním
spojení se členy své rodiny. Své potomky bere jako pokračování sama sebe a v jejím životě
znamenají naprostou prioritu. Podobný vztah se svými dětmi a vnoučaty má i pan Jaroslav.
Pro paní Jitku a pana Jiřího má sociální kontakt a mezilidské vztahy rovněž velký význam.
Vztahy jsou u nich ovšem realizovány v přátelské či pracovní rovině.
Na klíčovou roli vztahů v životě každého člověka upozorňuje Matějček (1989).
Vysvětluje, že přítomnost blízké osoby u nás vyvolává pocit bezpečí, který je v období senia
velmi důležitý. Autor dodává, že vztahy nám naplňují potřeby, které jsou pro nás klíčové po
celý život, přičemž silné citové pouto nacházíme primárně v kruhu rodiny. Autor zde
asociuje pocit přítomnosti někoho blízkého s pocitem bezpečí. Podobnou zkušenost nám
popisuje paní Věra. Respondentka hovořila o situaci, kdy musela ze zdravotních důvodů být
několik měsíců v nemocnici. Děti jí ovšem chodily navštěvovat každý den, respondentka
sděluje, že neměla strach, děti se o ní vždy postaraly. Podobně reagovala na téma smrti, kdy
doslova sdělila, že se smrti nemusí bát. Jsou tu totiž její děti, na které se může spolehnout a
má v nich jistotu. V rozhovoru pana Jaroslava, který má též velmi blízké vztahy se svými
dětmi, se téma pocitu bezpečí přímo neobjevilo. Respondent spíše hovořil o zážitcích, které
spolu se svými dětmi nyní má. Ačkoliv nelze pocit bezpečí v souvislosti s přítomností jeho
dětí vyloučit, nebyl během rozhovoru pojmenovaný ani konkrétně naznačený. Pan Jaroslav
ovšem sdělil, že v nejtěžších chvílích mu pomohly právě jeho děti. Jak již bylo řečeno paní
Jitka i pan Jiří mají vztahy jiného druhu.
Vágnerová (2000) upozorňuje, že člověk potřebuje někam patřit, být součástí něčeho.
Právě v souvislosti s touto potřebou spatřuje velké riziko v odchodu do důchodu. Pokud toto
teoretické východisko vztáhneme na naše respondenty, můžeme vypozorovat, že všichni
čtyři jsou ostatními akceptování a mají v životě své místo čili někam patří. Paní Věra i pan
Jaroslav jsou součástí systému své rodiny, pan Jaroslav rovněž tvoří určitý celek i se svou
současnou partnerkou, se kterou žije. Pan Jiří je ve velmi intenzivním kontaktu se svými
spolupracovníky z oboru a sám se mezi ně začleňuje, cítí se jako součást oboru hudebních
umění. Poněkud odlišná situace nastává u paní Jitky. Na základě rozhovoru nelze prokázat,
že by někde měla vyloženě své místo a někam patřila tak zjevně jako ostatní účastníci.
V případě potřeby mezilidského kontaktu však má možnosti, na koho se obrátit, pravidelně
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se schází s přítelkyněmi z domova. Můžeme se však pouze domnívat, že právě ony tvoří její
základní okruh blízkých lidí. U paní Jitky je velmi výrazným znakem realismus, o kterém
bude pojednáno níže.
Za další rys resilience považujeme aktivity. Na klíčovou roli aktivit upozorňuje
Blahutková (2005), která na pravidelnou tělesnou aktivitu nahlíží jako na nezbytnou součást
života. Její stanovisko podporují i další studie. V naší bakalářské práci jsme aktivity
rozdělily do dvou podskupin: na aktivity iniciované domovem pro seniory a aktivity
individuálně zaměřené. Zajímavé se nám zdá být hledisko Saka a Kolesárové (2012), kteří
zdůrazňují, že při výběru aktivity pro seniory bychom měli mít na paměti specifika této
generace. Současní senioři byli v životě zvyklý na pohyb a pobyt v přírodě. Z tohoto
hlediska náš výzkum nelze posuzovat, respondenti se o pohybových aktivitách přímo
nezmiňovali, pouze pan Jaroslav byl aktivní sportovce, což mu je v současnosti ze
zdravotních důvodů do určité míry znemožněno. Respondent sdělil, že ho velmi těší, když
se účastní sportovního utkání v rámci domova pro seniory. Ostatní respondenti se
k fyzickým aktivitám přímo nevyjadřují. Vysvětlením může být, že pan Jiří i paní Věra jsou
z našeho pohledu spíše intelektuální typy.
Respondenti často hovoří o aktivitách domova pro seniory, tyto aktivity mají pro
jedince smysl samy v sobě. Právě tento druh aktivit se nám jeví jako typický pro aktivity
flow. Csikszentmihalyi (1996) je charakterizuje jako stav, kdy je člověk zapojen do úkolu,
na který má schopnosti a při jeho plnění se dotyčný nenudí. Úkol má v tomto přídě účel sám
v sobě, nejde o dosažení nějakého jiného vyššího cíle.
Značný vliv na aktivitu jako zdroj podporující resilienci má zařízení, ve kterém osoby
bydlí. Zařízení pro své klienty pořádá pravidelné programy a aktivity. Tři naši respondenti
se na nich určitým způsobem podílejí jako účastník programu v případě paní Jitky a pana
Jaroslava a jako organizátor v případě pana Jiřího.
Za další významný zdrojem resilience považujeme smysl života. Pravděpodobně
nejznámější teorii hledání smyslu nalezneme v existenciální psychologii Victora Emila
Frankla, podle něj životní smysl nalézáme ve výzvách z vnějšího prostředí (Frankl, 1994).
Tato teorie odpovídá podobě životních smyslů našich respondentů. V opozici této teorie stojí
pojetí Jeana Paula Sartra, v níž si jedinec sám určuje svůj smysl života uvnitř sebe samotného
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(Sartre, 2004). Naši respondenti se umí adaptovat na nežádoucí podmínky, zároveň dokáží
být otevřeni novým perspektivám a v nečekané situaci si najít nějaký smysl, který bude jejich
potřeby nadále sytit. Vidíme zde tedy úzké spojení mezi již zmíněnou otevřeností a smyslem
života. Životní smysl je v případě našich seniorů hledán i nalezen ve vnějším prostředí,
kterému se jedinci umí přizpůsobit. Například paní Věra má jako nejvyšší hodnotu svou
rodinu a smysl vidí v tom, aby se jim dobře dařilo, a aby byli zdraví. Podobný princip
převládá i u pana Jaroslava. Pan Jiří klade velký důraz na práci a smysl svého bytí vidí
v pokračování kvalitního hudebního umění v Praze. V případě paní Jitky nejde o vyhraněný
smysl života jako u ostatních seniorů, respondentka má velký dar v podobě vážit si běžných
věcí a života samotného.
Smysl je základem i dalšího zdroje psychické odolnosti, nyní zde ovšem jde o smysl
pro humor. Na hledisko humoru, kdy ironie umožňuje člověku určitý odstup od problému,
poukazují Chrz a Čermák (2005). Ironie či určitá podoba sarkasmu doprovázely především
výpověď paní Věry. U respondentky se prokázala tendence věci zlehčovat, můžeme rovněž
říci, že si je nějakým způsobem oddaluje, nepouští si je blízko sebe. Chrz a Čermák (2005)
ironii popisují jako něco, je v podstatě „na hraně“ a může být plnohodnotným zdrojem
resilience (Chrz, et al. 2018). Humor z velké části doprovázel i vyprávění pana Jaroslava,
zde ovšem nesloužil k ironickému odstupu, jak popisují Chrz a Čermák (2005). Šlo primárně
o expresivní projev v podobě smíchu, který si interpretujeme jako znak dobré nálady. U paní
Jitky a pana Jiřího jsme ve vetší míře tento ironický odstup nezaznamenali, jejich vyprávění
je vážnějšího charakteru.
Výrazným podnětem k zamyšlení je schopnost respondentů vyrovnat se
s nepříznivými životními událostmi a pokračovat dál ve svém životním příběhu. Tento postoj
chápeme jako schopnost jedince do svého repertoáru sebepojetí přijmout i události či fakta,
která mu způsobila určitou újmu i to, že se jeho život vždy nevyvíjel, jak si původně
představoval. Zastřešit toto hledisko jedním pojmem je poměrně náročné, proto ho v naší
práci definujeme jako absence ruminační zacyklenosti.
V rámci této kategorie se nám nabízí známá teorie locus of contol amerického
psychologa Juliana Rottera. Autor (Rotter, 1966) lidi rozděluje do dvou skupin, v jedné
z nich lidé při řešení životních situacích spoléhají sami na sebe a na to, že sami dokáží
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překážkám čelit. Druhá skupina na události v jejich životě nenahlíží jako na něco, co oni
mohou nějak ovlivnit (Rotter, 1966). Na základě rozhovorů se domníváme, že naši
respondenti patří do první skupiny a mají tedy „vnitřní“ (interní) místo kontroly. Sami na
sebe nahlíží jako na aktivní činitele, kteří jsou sami odpovědní za svůj životní příběh a mají
kompetence čelit nepříznivým vlivům. Neprojevuje se u nich tedy tendence neustále se
zabývat určitou situací a neschopnost se s ní vyrovnat.
Pana Jaroslava velmi zasáhla smrt jeho manželky, toto trauma si připustil a potřeboval
určitý čas, aby se s ním vyrovnal. Po určité době ale znovu začal za pomoci svých dětí
vyhledávat společnost svých vrstevníků, a dokonce se seznámil s jednou dámou. Smrt
bychom v rámci konceptu Juliana Rottera mohli chápat jako fakt, který jedinec vlastními
silami nemůže ovládat. Nelze si jí vysvětlovat jako kauzalitu vlastního chování s touto
událostí, jedinec nad ní nemá kontrolu. Může ovšem ovlivnit svůj postoj vůči smrti. Tuto
skutečnost dokázal pan Jaroslav přijmout a nezabránilo mu to v tom se v budoucnu aktivně
zapojovat do dění ve svém životě. Jak ovšem respondent sám upozorňuje, nějaký čas mu to
trvalo. Smrt jako taková je velmi traumatická událost, kterou je potřeba nejprve nějak
zpracovat, a především si své trápení připustit, dále je ovšem nezbytné ji akceptovat.
Schopnost pana Jaroslava integrovat nepříznivé události a dále věřit, že má jeho chování
moc a může ovlivňovat jeho život, se několikrát v životě respondenta opakuje. V současné
době respondent pečuje o těžce nemocnou partnerku, nepřemýšlí ale o tom, proč se to stalo
zrovna jí a nezabývá se myšlenkami, že to vlastně mohlo být jinak. Pan Jaroslav obrazně
řečeno „vzal život do svých rukou“ a vymyslel takové řešení, aby se svou partnerkou mohl
být co nejdéle, a aby mu byl někdo vzhledem k jeho zhoršenému zdravotními stavu s péčí o
ní pomohl. Zařídil tedy pobyt v domově pro seniory pro oba, jak respondent uvádí, byla to
rychlá záležitost. Respondent se spoléhá na své schopnosti a věří, že je sám strůjce svého
příběhu. Obdobné schopnosti prokazuje paní Jitka, ačkoliv u ní to není na první pohled tolik
očividné.
V souladu s touto schopností jsme uvedli rovněž fenomén self-efficacy amerického
psychologa Alberta Bandury. Podle autora je pro chování člověka důležitá míra selfefficacy, neboli vnímání vlastní účinnosti. Lidé s vysokou míru self-efficacy věří, že
překážky dokáží překonat vlastními schopnostmi (Bandura, 1977). Naši respondenti u sebe
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vnímají poměrně vysokou vlastní účinnost. Umí odhadnout své schopnosti a jsou
přesvědčeni, že dokáží čelit případným problémům, které je v životě mohou potkat.
Respondenti dokáží aktivně a samostatně činit zásadní životní rozhodnutí, aniž by je
doprovázel neadekvátní strach ze selhání. Konkrétně paní Jitka, Věra a pan Jaroslav došli
k rozhodnutí, že se přestěhují do domova pro seniory se závažných zdravotních důvodů nebo
kvůli snížené míře samostatnosti. Respondenti se takto rozhodli nezávisle na jejich okolí a
zároveň předpokládali, že se takto jejich problémy vyřeší. Což lze interpretovat právě vyšší
mírou self-efficacy, kdy je jedince způsobilý činit důležitá rozhodnutí a zároveň je
přesvědčen o jejich účinnosti. (U pana Jiřího tuto informaci nemáme. Respondent však nemá
rodinné příslušníky, předpokládáme tedy, že se pro odchod do domova rozhodl rovněž sám.)
Tato teorie úzce souvisí s již zmíněnou otevřeností našich respondentů. I zde je totiž
nezbytně nutná určitá míra adaptace. Přičemž samotnou definici resilience mnoho autorů
vymezuje právě za pomoci adaptativního chování. (Wagnildová &Youngová 1993, Masten
& Best, & Garmezy, 1990, Werner 1993, Rutter 1987)
V rámci našich výzkumných zjištění se vyšší míra fenoménu self-efficacy a „vnitřní“
locus of control částečně prolínají. U zkoumaných osob jsme objevili vnitřní místo kontroly,
tedy přesvědčení, že jedinec ovlivňuje události ve svém životě. Zároveň jsme vypozorovali
vysokou míru vnímání vlastní účinnosti. Dále je nutné připomenout, že koncepty locus of
control i self-efficacy můžeme chápat i v podobě definice samotného fenoménu resilience,
pokud na něj nahlížíme jako na jednu vlastnost (Novotný, 2014). Záleží tedy na úhlu
pohledu, z jakého odolnost zkoumáme, zda resilienci chápeme jako nějaký víceúrovňový
jev, u kterého je naším cílem zkoumat její jednotlivé zdroje, jako tomu vlastně je v naší
bakalářské práci. Nebo je možnost, že na resilienci nahlížíme jako na jednu osobní vlastnost
(charakteristiku, schopnost). V tom případě může být definována právě na základě vnitřního
místa kontroly či přesvědčení o vlastní účinnosti.
Při rozhovoru byla všem respondentům položena otázka, jak si vysvětlují fakt, že pro
některé jejich vrstevníky je období senia velmi náročné a v důsledku toho jsou často
negativní až pesimističtí. Všichni odpověděli, že nevědí, v podstatě si to úplně neumí
vysvětlit. Podle paní Věry a paní Jitky mají určití lidé sklony k pesimismu již od narození.
Pro nás je ovšem velmi zajímavý fakt, že respondenti negativnímu chování svých vrstevníků
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nerozumí a zdůrazňují, že „oni to tak nemají.“ Pan Jaroslav nám přímo nesděluje svou
hypotézu, jak si vysvětluje negativismus některých vrstevníků, ale jako odpověď na tuto
otázku nám vysvětluje, že on sám měl vždy před sebou nějaký cíl, což ho motivovalo
nepropadat skepsi. Může nám tím nepřímo sdělovat, že podle něj tito lidé žádný cíl nemají
a nechtějí nic nového poznávat. Jeho stanovisko by velmi souviselo s fenoménem
otevřenosti či uzavřenosti životní perspektivy.
Posledním jevem, který se nám z analýzy resilientních seniorů vynořil, je realismus.
Tento jev je v naší práci v rámci analýzy zdrojů resilience v podstatě ztotožňován s pojetím
integrity ve stáří Ericka Eriksona. Pointa spočívá v tom, že je jedinec ve stáří schopný do
svého sebepojetí zahrnout pozitivní i negativní zážitky z minulých stadií. Erikson (1996)
vysvětluje, že nedostatek této integrity se klasicky projevuje výrazným strachem ze smrti,
následkem toho bývá přítomná tendenci napravovat věci, které se nepovedly a snaha prožít
život jinak. V takovém případě jedinec není schopný integrovat své negativní zážitky a smířit
se s vlastní konečností. Respondentům jsme v rámci rozhovoru položili otázku, jak se oni
sami staví k tomu, co nás všechny nevyhnutelně čeká, ke smrti. Všichni odpověděli, že ze
smrti strach nemají, což dále vysvětlovali. Například paní Věra uvedla, že nemá z úmrtí
obavy, jelikož si je jista, že její děti budou v té době s ní. Pro paní Jitku je smrt něco, s čím
v životě počítala a co zákonitě přijít musí. Pan Jaroslav nad smrtí nepřemýšlí a nemá z ní
obavy, pouze ho mrzí, že ho po smrti nic dalšího nečeká.
Můžeme zde vidět, jak úzce spolu témata integrity čili realismu, jakéhosi opaku
ruminační zacyklenosti a otevřenosti souvisí. Do určité míry se tyto jevy dokonce překrývají,
neboť základem ve všech případech je schopnost zařadit i negativní záležitosti do svého
životního příběhu, umět se s nimi smířit a zároveň přijímat nové výzvy z okolí. Určitý rozdíl
vidíme v tom, že podstata onoho opaku ruminační zacyklenosti je nedopustit, aby nás
obsedantní a stále se opakující myšlenky na nepříjemné zážitky zcela pohltily, u realismu je
cílem přijmout a smířit se i s negativními zkušenostmi. Což na sebe logicky navazuje, na
počátku se člověk nezabývá stále stejnými nepodnětnými myšlenkami a zároveň nepříznivé
zkušenosti dokáže do svého pojetí integrovat. Při otevřenosti je schopný akceptovat změnu
životní situace, případně na ní nahlížet jako na výzvu.
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Novotný (2014) vymezuje chápání resilience v současné době jako vlastnost, souhrn
faktorů, proces i výsledek. Stejné dělení předkládá i naše práce, neboť jsme se snažili
reagovat na aktuální vývoj pojmu resilience. Novotný ve své práci ukazuje na odlišnosti
mezi hodnocením míry „resilientnosti“ osob a výzkumem resilience samotné v podobě
unikátního procesu, způsobu.
Naše práce se tímto rozdílem nezabývá, jejím cílem je zkoumat, jaké zdroje resilience
se vynořují vzhledem k jedinečné zkušenosti zkoumaných osob. Tato problematika je
naznačena v teorii resilience, kde uvádíme tyto čtyři základní způsoby, jak na ní lze nahlížet:
jako na vlastnost, souhrnné faktory, výsledek a proces. V rámci resilience jako procesu
vycházíme z Benardové (1995), podle ní je odolnost reciproční proces pozitivního účinku v
kruhu, jehož základem jsou individuální, environmentální a protektivní procesy. Další
klíčový názor pro pojetí resilience jako procesu nám poskytuje Winfieldová (1994). Podle
autorky jde o interakční proces, sestávající z individuálních charakteristik a z prostředí.
Novotný (2014) ve své studii ovšem upozorňuje na to, že ačkoliv většina současných
přístupů umožňuje lepší vhled do problematiky, nedaří se jim charakterizovat resilienci
jakož individuálního způsobu vyrovnávání se s negativními okolnostmi. Autor vysvětluje,
že se současné přístupy zabývají spíše mírou resilientnosti jedince. Potenciál, kterému by se
měly dle autora ostatní odborníci věnovat, spočívá v nastavení vhodného způsobu, jímž by
bylo možné zachytit tyto procesy resilience a umožnit jejich pochopení.
Pro naší práci byla velmi inspirativní práce Chrze et al. (2018). Práce se také týká
problematiky resilience jedinců v seniorském období, je na ní ovšem na rozdíl od naší práce
nahlíženo z perspektivy narativní gerontologie. Autoři identifikovali určité druhy „příběhů“,
které resilientní senioři žijí. Již v úvodu autoři upozorňují, že abychom mohli být resilientní
a schopní integrovat i nepříznivé události, nutně potřebujeme „dobrý a silný příběh.“ Tyto
příběhy resilientních seniorů zkoumali autoři pomocí narativní analýzy. Na základě toho
zjistili několik žánrů, díky nimž jsou jedinci schopni žít kvalitní život i přes nepřízeň osudu.
Tyto žánry autoři pro lepší představu definují jako „druhy ztvárněných zkušeností.“ (Chrz,
Čermák, 2005) Autoři popisují tři druhy žánrů, prvním z nich je heroické zvládání, projevuje
se jako neustálé zvládání zátěžových situací a překonávání překážek, jde v podstatě o formu
hrdinského vyprávění. Další žánr autoři nazývají přitakávání šťastným momentům,
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respondenti zařazeni do této kategorie si umí užívat šťastné chvíle a využívat energii z nich.
Autoři dokládají ukázku úryvku z rozhovoru s takto založeným respondentem, kde je patrná
blízkost mezi manžely. Poslední typ autoři nazvali ironický odstup. Vyznačuje se smyslem
pro cynismus, absurditu, objevuje se v něm černý humor, celé vyprávění doprovází paradox.
(Chrz et al., 2018)
Naše výzkumná práce není založena na hledání určitých typů resilientních osob, cíl
práce spočívá v nalezení určitých zdrojů resilience neboli odolnosti. Na rozdíl od práce
Chrze et al. (2018) jsme se neopírali o teorii narativní gerontologie. Ve stručnosti se nyní
vrátíme k práci Novotného (2014). Jak je již uvedeno výše, autor rozdělil výzkumy s touto
tématikou na dva teoretické rámce: na výzkum míry „resilientnosti“ jedinců a výzkum
resilience jakožto individuální procesu vyrovnávání se s negativními událostmi s pozitivním
výsledkem. S jistou rezervou lze říci, že výzkum Chrze et al. (2018) by spíše spadal do
kategorie resilientních jedinců.
Napříč odlišné charakteristice výzkumu mezi naší prací a studií narativní gerontologie
Chrze et al. (2018) lze ovšem pozorovat poměrně velké procento poznatků, které spolu
korelují. Žánr heroické zvládání se objevuje u většiny našich respondentů ve formě
„hrdinského zvládání“ podle toho, jak to autoři popisují. Autoři uvádí příklad, kdy
respondent sděluje, že se nikdy nesmíme vzdávat či propadat skepsi (Chrz et al., 2018).
Obdobnou strategii popisují i naši respondenti. Například paní Jitka několikrát zmínila, že
bere život takový, jaký je a poměrně rychle se vyrovnává s náročnými situacemi. Nemá ve
zvyku se do hloubky zabývat věcmi, které nemůže ovlivnit a nevidí důvod v sobě pěstovat
negativními myšlenkami. Podobně pan Jaroslav se se smrtí své ženy, se svými závažnými
zdravotními problémy, i s invaliditou své současné partnerky vyrovnal a neustále se pokouší
o změny situace k lepšímu.
Lze pozorovat určitou analogii mezi žánrem heroické zvládání a naším zdrojem
resilience, který definujeme jako opak ruminační zacyklenosti, případně bychom v rámci
našeho výzkumu mohli heroické zvládání zařadit na pomezí našeho realismu a otevřenosti.
Domníváme se, že heroické zvládání je do určité míry podmíněné určitým druhem
otevřenosti. Což nám Chrz et al. (2018) potvrzují, neboť v úvodu své práce o této narativní
otevřenosti hovoří a vysvětlují jí na základě definice Randalla (2013). Jak je uvedeno na
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začátku diskuse, právě toto pojetí otevřenosti nejlépe koresponduje s výsledky našeho
výzkumu. Resilientní senior tohoto žánru v práci Chrze et al. (2018) přímo sděluje, že je
třeba zkoušet věci zlepšit po částech a nevzdávat se.
Přitakávání šťastným momentům lze primárně charakterizovat optimismem. Tento
žánr souvisí s kvalitními mezilidskými vztahy. V naší práci jsme vztahy identifikovali jako
jeden z klíčových zdrojů resilience.
Poslední žánr ironický odstup, je velmi úzce spjat se zdrojem našich respondentů, který
jsme nazvali smysl pro humor. Nutno ovšem říci, že v případě Chrze et al. (2018) jde více o
sarkastický či cynický základ, u našich seniorů humor s tímto nádechem objevit
nejvýznamněji u paní Věry. U ostatních respondentů sloužil humor rovněž k odlehčení
situace, ale nebyl postaven výhradně na ironii či sarkasmu.
Rozdíl mezi těmito pracemi je ovšem velmi významný. Naše práce u seniorů hledá
vlastnosti, či procesy, které hypoteticky umožňují resilienci. Čili charakteristika našeho
respondenta je poměrně rozmanitá, k resilientnímu přístupu přispívá větší množství zdrojů.
Například odolnost pana Jaroslava je postavena na jeho smyslu života, zároveň ovšem i
smyslu pro humor, realismu, možnostech otevřené perspektivy do budoucna, aktivitách,
integritě a vztazích. Tyto uvedené zdroje tvoří jedincovu schopnost životní resilience.
Zatímco studie Chrze et al. (2018) je v podstatě zaměřena na hledání jednoho silného faktoru
(„žánru“), na jehož základě je jedinec schopný žít „dobrý a silný příběh (Chrz et al., 2018).
Tento odlišný přístup ovšem nevnímáme jako překážku, naopak je velmi přínosné, že i přes
odlišný teoretický rámec a jiné metodické zázemí jsou výsledky těchto výzkumů v souladu
a poznatky spolu korelují.
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Závěr
Bakalářská práce se zabývala výzkumem resilientních seniorů, cílem bylo poznat
jejich jedinečnou životní zkušenost a současně zjistit zdroje jejich životní odolnosti. Tyto
zjištěné zdroje resilience jsme dále ukotvili v teoretické rovině. Pro naše výzkumné účely
jsme vybrali čtyři osoby: paní Jitku, paní Věru, pana Jaroslava a pana Jiřího. Tito respondenti
jsme v rámci spolupráce s vedoucí sociálně-aktivizační pracovnicí identifikovali jako
resilientní. S respondenty jsme vedli individuální polostrukturované rozhovory s časovým
rozpětím 1-2 hodiny.
Data z rozhovorů jsme analyzovali za pomoci interpretativní fenomenologické
analýzy, tuto metodu jsme vybrali právě proto, že nám umožňuje na rozhovory nahlížet jako
na jedinečné životní zkušenosti. Na základě toho jsme mohli sestavit základní schémata
jednotlivých respondentů, které jsou tvořeny základními rysy osobnosti a jádrovými
vlastnosti.
Tyto schémata jsme mezi sebou porovnávali a zjišťovali eventuální podobnosti, bylo
pro nás až překvapující, že jsme mezi respondenty našli velké množství shodných rysů. Bylo
tedy možné navrhnout tyto zdroje resilience našich respondentů: otevřenost, vztahy, aktivity,
smysl života, smysl pro humor, absence ruminační zacyklenosti, realismus.
Poslední krok spočíval v tom najít těmto zdrojům teoretické ukotvení. Zmapovali jsme
tedy dostupnou literaturu a vybrali jednotlivá pojetí, které odpovídá našemu zjištění. Na
závěr jsme napsali diskusi, kde detailně rozebíráme jednotlivé zdroje našich respondentů a
přemýšlíme o nich v teoretické rovině, porovnáváme, jaké definice nejlépe odpovídají pojetí
našich zdrojů. V druhé části diskuse se věnujeme i podobným výzkumům tomu našemu a
snažíme se nalézt určité podobnosti či rozdíly.
Uvědomujeme si, že tento text přesahuje standardní délku bakalářské práce, zároveň
se ovšem domníváme, že delší rozsah této práce není samoúčelný. Hlubší pochopení
zkušenosti seniorů zde vyžadovalo podrobnější ukázání procesu, ve kterém se vynořila
předložená zjištění. Máme za to, že právě tímto jsme splnili jedno z kritérií platnosti
kvalitativního výzkumu, kterým je požadavek transparence, tj. předvedení procesu
emergence výzkumných dat.

107

Seznam použitých informačních zdrojů
1. ADLER, A. (1995). Smysl života. Individuální psychologie. 1.vyd. Praha: Práh, 146
s. ISBN 80-858009-34-6
2. ANTONOVSKY, A., (1987). Untraveling the Mystery of Health: How People
Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 1555420281
3. BANDURA, A., (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral
Change. In: Psychological Review. Roč. 82, č. 2, s. 191-215. ISSN 0033295X.
4. BARIAUD, F. (1989). Age diﬀerences in children humor. In P. E. McGhee (Ed.),
Humor and children’s development: A guide to practical applications (pp. 13–45).
New York, London: The Haworth Press.
5. BARTKO, D. (1990) Moderná psychohygiena. 6. vyd. Bratislava: Obzor, ISBN 80215-0102-2.
6. BENARD, B. (1995) Fostering Resilience in children, ERIC Digest Urbana, IL:
University of Illinois. EDO-PS-95-9
7. BLAHUTKOVÁ, M., (2005). Výuka psychologie sportu na fakultě sportovních
studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. první. Brno:
Paido, 2005. s. 47-50, 4 s. ISBN 80-7315-112-X
8. BLOCK, J., & KREMEN, A. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and
empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social
Psychology, 70 (2), s. 349 - 361.
9. BOHLMEIJER, E. T., WESTERHOF, G. J., RANDALL, W., TROMP, T.,
KENYON, G. (2011): Narrative foreclosure in later life: Preliminary considerations
for a new sensi- tizing concept. Journal of Aging Studies, 25, 364-370.
10. BONANNO, George, (2004). Loss, trauma and human resilience: Have we
underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?. In:
American Psychologist. Roč. 59, č. 1, s. 20-28. ISSN 0003-066X.
11. BRICHCÍN, M., (1999). Vůle a sebekontrola. Karolinum, Praha. ISBN: 80-7184753-4

108

12. CSIKSZENTMIHÁLYI, M., (1996). O štěstí a smyslu života: můžeme ovládat své
prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, 399
s. ISBN 80-7106-139-5
13. CHRAMOSTA, J., (2018). Resilience u seniorů: Interpretativní fenomenologická
analýza [online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/200028.
14. CHRZ, V., ČERMÁK, I. (2005). Žánry příběhů, které žijeme. Československá
psychologie, 49, 6, s. 481-495
15. CHRZ, V., DUBOVSKÁ, E., POLÁČKOVÁ, I., HRABEC, O., (2018). Zdařilé
stárnutí vyžaduje „dobrý silný příběh“: Perspektiva narativní gerontologie. [Growing
old

needs

„good strong story“:

perspective of

narrative

gerontology.]

Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha:
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018 - (Georgi, H.; Šlamberová, R.), s. 107114.
16. DARWIN, Ch., (2007). O vzniku druhů přírodním výběrem. Praha: Academia.
ISBN: 978-80-200-1492-4
17. DESSAINTOVÁ, M. P. (1999) Nezačínejte stárnout, Jak žít co možná nejdéle
příjemně, samostatně a důstojně. Praha: Portál ISBN 80-7178-255-6.
18. DUGAN, T., COLES, R., (1989). The child in our times: Studies in
the development of resiliency. New York: Brunner/Mazel. ISBN 978-0876305287.
19. DYER, J., & MCGUINNESS, T. (1996). Resilience: Analysis of the concept.
Archives of Psychiatric Nursing, 10 (5), s. 276 – 282.
20. ERIKSON, E. (1996). Osm věků člověka. Praha: Portál. ISBN: 978-80-262-0786-3
21. ERIKSON, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny. ISBN: 80-7106-291-X
22. FRANKL, V. E., (1994).Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. Překlad
Vladimír Jochmann. Brno: Cesta, 212 s. ISBN 80-85319-29-2
23. FRIBORG, O., HJEMDAL, O., ROSENVINGE, J., & MARTINUSSEN, M. (2003).
A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources
behind healthy adjustment. International Journal of Methods in Psychiatric Research,
12 (2), s. 66 - 76.

109

24. FREUD, A. (2008). Successful aging as management of resources: The role of
selection, optimization, and compensation. Research in Human Development, 5, pp.
94-106.
25. GUCCIARDI, D. F., JACKSON, B., COULTER, T. J., & MALLETT C. J. (2011).
The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Dimensionality and age-related
measurement invariance with Australian cricketer. Psychology and Sports, 1, 1–11.
26. GROTBERG, E., (1995). A guide to promoting resilience in children: Strenghtening
the human spirit. In: Early Chilhood Development: Practice and Reflections [online].
ISSN

1382-4813.

Dostupné

z:

http://bibalex.org/baifa/Attachment/Documents/115519.pdf.
27. HAMILTON, S., (1999). Psychologie stárnutí. Praha: Portál. ISBN 80-7178
274-2.
28. HARTL, P., (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Karolinum.
ISBN: 80-7184-841-7
29. JEDLIČKA, V. a kol. (1991). Praktická gerontologie. Učební text. 2. vyd. Brno:
Grafia, ISBN 80-7013-109-8
30. KEZBA, V., ŠOLCOVÁ, I., (2015) Resilience: Některé novější koncepce psychické
odolnosti In: Československá psychologie, 59 (5), s. 444 - 451.
31. KOBASA, S. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into
hardiness. Journal of Personality, 37 (1), s. 1 - 10.
32. KŘIVOHLAVÝ, J. (2004). Pozitivní psychologie. (Vyd. 1., 195 s.). Praha: Portál
ISBN: 80-7178-835-X
33. KŘIVOHLAVÝ, J., (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu
ţivota. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1370-5
34. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., (1998). Vývojová psychologie.
Praha: Grada. ISBN 80-7169-195-X.
35. LARKIN, M., WATTS, S., CLIFTON, E. (2006). Giving voice and sense making in
intepretative phenomenological analysis. Qualitative Research in Psychology, 3,
102–120.

110

36. LUTHAR, S. S., (2006). Resilience in development: A synthesis of research across
five decades. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology:
Risk, disorder, and adaptation, 3 (2), 739-795. Hoboken: Jonh Wiley & Sons.
37. LUTHAR, S. S., CICCHETTI, D., & BECKER, B. (2000). The construct f resilience:
A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71 (3), 543562.
38. MAGYARÓDI, T., NAGY, H., SOLTÉSZ, P., MÓZES, T., OLÁH, A.,
Psychometric properties of a newly established flow state questionnaire, The Journal
of Happiness & Well-Being 2013, 1(2) s. 85 – 96.
39. MARKSTROM, C., MARSHALL, S., TRYON, R., (2000). Resiliency, social
support, and coping in rural low-income Appalachian adolescents from two racial
groups. In: Journal of Adolescence. Roč. 23, č. 1, s. 693 703. ISSN 0140-1971.
40. MASTEN, A. S., (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development.
American Psychologists, 56 (3), 227-238
41. MASTEN, A., (2014) Global perspectives on resilience in children and youth In:
Child Development, 85 (1), s. 6 - 20.
42. MASTEN, Ann, BEST, Karin, GARMEZY, Norman, (1990). Resilience and
development: contributions from the study of children who overcome adversity.
In: Development and Psychopathology. Roč. 2, č. 4, s. 425-444. ISSN 0954-5794.
43. MASTEN, Ann, OBRADOVIĆ, Jelena, (2006). Competence and Resilience in
Development. In: Annals of the New York Academy of Sciences. Roč. 1094, č. 1, s.
13-27. ISSN 1749-6632.
44. MATĚJČEK, Z., Rodiče a děti, (1989). 2. vyd., Praha: Avicenum, s. 336, ISBN: 08056-89
45. MATEJČEK, Z., DYTRYCH, Z., (1998). Riziko a resilience. In:
Českolsovenská psychologie. Roč. 42, č. 2, s. 97-104. ISSN 0009-062X.
46. MÁROVÁ, Z., (1985). Být babičkou a mít babičku, 1. vyd., SPN Praha, 1985, s. 150,
ISBN 14-057-85
47. MIOVSKÝ, M., (2006) Kvalitativní výzkum a metody v psychologickém výzkumu.
Grada Publishing, a.s., ISBN 80-247-1362-4.

111

48. NAWROCKA, A., MYNARSKI, W., CHOLEWA, J. (2017) Adherence to physical
activity guidelines and functional fitness of elderly women, using objective
measurement In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24 (1), s. 632
- 635
49. NOVOTNÝ, S., (2014). Resilience versus „resilientní jedinec“: co
vlastně zkoumáme?. In: Psychologie a její kontexty [online]. Roč. 5, č. 1, s. 3-14.
ISSN

1805-

9023.

Dostupné

na

internete:

http://psychkont.osu.cz/fulltext/2014/Novotny_2014_1.pdf
50. PACHAUD, C., THAREAUOVÁ, I., (1998). Soužití se staršími lidmi, 1. vyd.,
Praha: Portál, s. 156, ISBN 80-7178-184-3
51. PLHÁKOVÁ a., (2003). Obecná psychologie. Praha: Academia ISBN 80-200-10866.
52. POLK, Laura, (1997). Toward Middle Range Theory of Resilience. In:
Advances in Nursing Science. Roč. 19, č. 3, s. 1-13. ISSN 0161-9268.
53. PUNOVÁ, M. (2012). Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální
práce, 12 (2), 90-103
54. RANDALL, W. L. (2013). Aging, irony and wisdom: On the narrative psychology
of later life. Theory Psychology, 23,(2), 164-183. doi: 10.1177/0959354312470754
55. RICHARDSON, G. E. (2002), The metatheory of resilience and resiliency. Journal
of Clinical Psychology, 58: 307–321. doi: 10.1002/jclp.10020
56. ROTTER, Julian, (1966). Generalized expectancies for internal versus external
control of reinforcements. In: Psychological Monographs: General and Applied
[online]. Roč. 80, č. 1, s. 1-28. ISSN 0096-9753. Dostupné na internetu:
http://www.soc.iastate.edu/sapp/soc512Rotter.pdf
57. ROWE, J.W. & KAHN, R.L. (1997). Successful Aging. The Gerontologist. 37, pp.
433-440.
58. RUTTER, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American
Journal of Orthopsychiatry, 57 (3), s. 181 – 214
59. RYFF, Carol, SINGER, Burton, DIENBERG, Gayle et al., (1998). Resilience
in Adulthood and Later Life: Fedining Features and Dynamic Processes. In:
LOMRANZ, Jacob, 1998. Handbook of Aging and Mental Health: An Integrative

112

Approach. New York: Springer, s. 69-96. ISBN 978-1-4899-0100-2.
60. ŘÍHÁČEK, T. & ČERMÁK, I. & HYTYCH, R. a kol., (2013) Kvalitativní analýza
textů:

čtyři

přístupy,

kap:

Kostínková,

J.,

Čermák,

I.,

Interpretativní

fenomenologická analýza, Brno: MUNI Press, s. 9-43 ISBN 978-80-210-6382-2.
61. SAK, P., KOLESÁROVÁ, K., (2012) Sociologie stáří a seniorů, 1. vyd., Praha:
Grada Publishing a.s., s. 232, ISBN 978-80-247-3850-5
62. SARTRE, Jean – Paul. (2004) Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad,
109 s. ISBN 8070216611
63. SMITH, Jonathan, (1996). Beyond the divide between cognition and
discourse. In: Psychology and Health. Roč. 11, č. 2, s. 261-271. ISSN 1476-8321.
64. SMITH,

J.,

(2004).

Reflecting

on

the

development

of

interpretative

phenomenological analysis. In: Qualitative Research in Psychology. Roč. 2004, č. 1,
s. 39-54. ISSN 1478-088
65. SMITH, J., FLOWERS, P., LARKIN, M., (2009). Interpretative phenomenological
analysis: Theory, method and research. London: Sage Publications. ISBN 978-14129-0833-7.
66. STUART-HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. (1999). Praha: Portál, ISBN 807178-274-2
67. ŠOLCOVÁ, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. ISBN:
978-80247-2947-3
68. SÝKOROVÁ, D. (2007) Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha:
Slon. ISBN 978-80-86429-62-5
69. THOROVÁ, K., (2015). Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od
početí po smrt. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0714-6.
70. UNGAR, M., (2006). Nurturing Hidden Resilience in At-Risk Youth in
Different Cultures. In: Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent
Psychiatry. Roč. 15, č. 2, s. 53-58. ISSN 1719-8429.
71. VÁGNEROVÁ, M., (2000) Vývojová psychologie, Dětství, dospělost, stáří. Praha:
Portál ISBN 80-7178-308-0.
72. VÁGNEROVÁ, M., (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum. ISBN
978-80-246-1832-6.

113

73. WAGNILD, G., YUNG, H., (1993). Development and Psychometric Evaluation of
the Resilience Scale. In: Journal of Nursing Measurement. Roč. 1, č. 1, s. 165-178.
ISSN 1061-3749.
74. WALS, D. J., & PIANTA, R. C. (1998). Applying the construct of resilience in
schools: Cautions from a Developmental systems perspective. School Psychology
Review, 27 (3), 407–418.
75. WEISBAUEROVÁ, D., (2011). Zlatá klec: analýza zkušenosti účastnice
dramatického projektu. Bakalářska práce. Brno: Masarykova univerzit
76. WIESMANN, U., HANNICH, H., (2014). A Salutogenic Analysis of
the Well-Being Paradox in Older Age. In: Journal of Happiness Studies. Roč. 15, č.
2, s. 339-355. ISSN 1389-4978
77. WEISBAUEROVÁ, D., (2011). Zlatá klec: analýza zkušenosti účastnice
dramatického projektu. Bakalárska práca. Brno: Masarykova univerzit
78. WERNER, E., (1993). Risk, resilience and recovery: Perspectives from the Kauai
Longitudinal Study. In: Development and Psychopathology. Roč. 5,

s.503515.

ISSN 0954-5794.
79. WILLING, C., (2001). Introducing Qualitative Research In Psychology: Adventures
In Theory And Methods. Maidenhead : Open University Press
80. WINFIELD, L., (1994). Developing resilience in urban youth [online]. Naperville:
North Central Regional Educational Laboratory. Dostupné na internetu: http://ecapwebserver.crc.uiuc.edu/eecearchive/books/resguide/winfield.pdf

114

