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 Zaujímajú vás tieto a podobné otázky: Ako sa dívame na seniorov? Ako vnímajú seniori sami seba a čo 
pre nich znamená autonómia? Spoliehajú sa starí ľudia na pomoc rodiny a môžu s ňou počítať? Neohrozuje 
prijímaná pomoc ich autonómiu? Akým spôsobom sa seniori vyrovnávajú so starnutím a starobou „vôbec“? 
Čo priraďujú k stratám staroby a čo k jej ziskom? I keď odpovede na tieto otázky získame z publikácie 
vzťahujúcej sa na českú spoločnosť, nestrácajú na významnosti a aktuálnosti ani v slovenskom prostredí a už 
vôbec nie v slovenskej sociologickej obci. 
 V posledných rokoch aj v SR silnie demografický trend starnutia obyvateľstva a podľa výpočtov 
demografov niektoré prognózy predpokladajú, že v roku 2015 bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou 
každý piaty obyvateľ v SR viac ako 60 rokov. Tomuto údaju lepšie porozumieme pri pohľade do minulosti. 
Napríklad podľa A. Volnej (1999) začiatkom 20. storočia bola len každá trinásta osoba 60-ročná a staršia, 
avšak v roku 1997 to bola už každá siedma. Makrosociálne dôsledky starnutia populácie nie sú sociológom, 
demografom, ekonómom ani decíznej sfére neznáme. Hlbší prienik do procesu starnutia a žitia staroby 
pomocou mikrosociologickej optiky je však menej zastúpený. O to väčšiu zvedavosť potom môže 
vzbudzovať recenzované dielo. 
 Autorka Dana Sýkorová z Katedry sociológie a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci rozpracúva aktuálnu tému populačného a individuálneho starnutia cez prizmu autonómie 
seniorov. Okrem konkrétnych výsledkov empirických výskumov publikácia poskytuje rozsiahly prehľad 
teoretických koncepcií starnutia, staroby a autonómie. Zároveň sa zaoberá aj medzigeneračnými vzťahmi 
a okolnosťami výmeny pomoci a podpory v príbuzenstve. Zaujímavé je, že empiricky podložený pohľad 
strednej generácie na autonómiu starých ľudí vlastne odkrýva reálnu závislosť jej vlastnej autonómie od 
nezávislosti generácie najstaršej. Odvíja sa nám tak pred očami zložitá spleť situácií, faktorov, názorov, 
vzťahov a podmienok života seniorov a ich príbuzenstva. Inými slovami, ide o chápanie miery autonómie 
indivíduí vo vzťahu k spoločnosti, o šírku ich možností realizovať voľby a uplatňovať svoju vôľu. Práca 
pozostáva z troch obsiahlych tematických častí – I. Starnutie a staroba, II. Osobná autonómia a III. Osobná 
autonómia a/verzus Sociálne väzby seniorov v starobe. Okrem týchto podstatných častí zahŕňa štruktúra 
práce aj obsiahlu prílohu, v ktorej je erudovane charakterizovaný výskum ako multizdrojový útvar, založený 
na kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ako aj menný a vecný register. 
 Sociologická erudícia autorky je zjavná rovnako v teoretickej, ako i v empirickej rovine. V súlade 
s podtitulom knihy Kapitoly z gerontosociológie sa čitateľ oboznamuje s gerontosociologickými teóriami 
starnutia a staroby (interpretatívne, normatívne a „premosťujúce“), z pohľadu ktorých sa odvíjajú dve 
základné, pritom odlišné koncepcie individuálnej autonómie. Z krátkeho prehľadu rozpracovania 
problematiky starnutia aj v českej sociológii (J. Alan, L. Rabušic, P. Mareš) vyplýva, že tu neexistuje žiadna 
metateoretická štúdia gerontosociologického zamerania. Autorka bližšie ozrejmuje vývoj poznávania 
problematiky pomocou troch „generácií teórií“. Kým prvá generácia teórií sa sústredila na psychologické 
a mikrosociálne aspekty starnutia (adaptácia indivídua, pokles kompetencií), druhá generácia teórií priniesla 
do gerontosociológie makroúrovňový štrukturálny prístup so zameraním na zmeny sociálnych štruktúr a ich 
dopad na proces starnutia a sociálnu situáciu seniorov. Tretia generácia teórií podľa autorky vysvetľuje 
dynamiku vzťahu medzi politickými a ekonomickými faktormi, kultúrou, významom a intencionalitou. Do 
popredia sa dostávajú spôsoby konštruovania sociálnej reality indivíduom – aktérom. Teoretické 
rozpracovanie starnutia a staroby uzatvára autorka rozsiahlou, ale prehľadnou a prínosnou charakteristikou 
dvoch teoretických prúdov v gerontosociológii – interpretatívnymi teóriami a premosťujúcimi 
a normatívnymi teóriami. Tým zároveň ilustruje teoretický a metodologický pluralizmus konceptov starnutia 
a staroby, pričom teoretickým východiskom výskumného projektu autorky je interpretatívny prístup. 
 Prvá časť práce obsahuje okrem uvedeného teoretického rozpracovania aj reflexiu reálnej situácie 
starnutia v českej populácii. Reflexia je poňatá dvojlíniovo – ako populačné a individuálne starnutie. 
Populačné starnutie je chápané v kontexte ekonomických, sociálnych, rodinných súvislostí. Vychádzajúc z 
analýz celoštátnych dát, autorka zdôrazňuje potrebu rešpektovať psychosociálne potreby a životné pod-
mienky seniorov, potrebu vyrovnať sa s vekovou diskrimináciou a otvoriť príležitosti pre zamestnanie, 
vzdelávanie a sociálne aktivity v zmysle politiky „aktívneho starnutia“. Jeho súčasťou je podpora autonómie 
jednotlivcov a zaistenie starostlivosti o najstarších a nesebestačných seniorov (s. 46). V druhej línii reflexie 
reálnej situácie starnutia v českej populácii sa autorka zameriava na individuálne starnutie, ktoré je chápané 
ako sociálna konštrukcia, a na význam „byť starým človekom“. Tu nadväzuje na výskumy niektorých 
českých autorov (Rabušic, Vidovičová) o obraze a význame staroby a zdôrazňuje, že podobne ako 
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v súčasných západných kultúrach významy starnutia majú prevažne pejoratívne, negatívne konotácie, 
predstavy o starobe sú zaťažené mýtmi, stereotypmi a diskreditujúcimi atribútmi. (s. 49, 50) 
 Vo vlastnom výskume sa pomocou kvalitatívnej metódy zameriava na prežívanie vekovej diskriminácie 
samotnými seniormi a konfrontuje tieto perspektívy s pohľadom strednej generácie („reprezentant non-
aged“) na svojich rodičov a na iných seniorov v spoločnosti. Z výsledkov vyplynulo, že empirická definícia 
staroby sa odvíjala predovšetkým od zdravotného stavu (znížená vitalita, miera pohyblivosti, choroby) a 
zahŕňala stereotypy spojené najmä s negatívnymi osobnostnými charakteristikami. Podľa autorky sú seniori 
konfrontovaní s ageizmom hlavne v rámci verejného života a v kontaktoch s cudzími ľuďmi (s. 67), ktorým 
sa vyhýbajú na rozdiel od blízkych. Zo strany blízkych sú aj pozitívnejšie hodnotení než iní seniori. 
Výsledky ukázali schopnosť strednej generácie diferencovať medzi seniormi a nepaušalizovať, ale zároveň aj 
vplyv mýtov, ktoré používajú politici a médiá – so sklonom k paternalizmu na makrospoločenskej úrovni, 
avšak bez výrazného nepriateľstva voči najstaršej generácii. 
 V druhej časti práce sa autorka zamerala na problematiku osobnej autonómie spočiatku z teoretického 
hľadiska – vo filozofii, v psychológii, sociológii a v sociálnej gerontológii. Autonómia ako ťažisková 
problematika je dôsledne rozpracovaná v súlade s multidimenzionalitou tohto javu – v kontexte reálnych 
aj symbolických ľudských potrieb, vnútorných aj vonkajších podmienok pôsobiacich na starnúcich jedincov, 
v súvislosti s pojmami sloboda a súkromie, kontrola a kompetencia. Základné chápanie autonómie jedinca 
ako pocitu a reálneho uplatňovania kontroly nad vlastným životom v spojitosti so subjektívnym 
presvedčením o kompetencii a kompetentnom správaní predstavuje hlavnú os autorkinho teoretického 
i empirického skúmania. Metodologickú oporu nachádza v kvalitatívnom výskume a analýze odpovedí na 
otázku, ako samotní seniori definujú autonómiu. Autorka tým sleduje aj mieru empirickej opory 
„konceptualizácie autonómie ako relatívnej samostatnosti jedincov vzhľadom na sociálne okolie, ich 
schopnosti, vôľu a možnosti viesť v danom sociálnom prostredí život podľa vlastných pravidiel, kontrolovať 
ich, tzn. samostatne určovať ciele, uplatňovať slobodu výberu, samostatne rozhodovať, resp. mať moc tak 
učiniť“. (s. 85) Vychádzajúc z tejto operacionalizácie autonómie, dospieva autorka k empirickému obrazu 
autonómie v troch hlavných významoch – autonómia ako fyzická sebestačnosť, ako finančná sebestačnosť a 
autonómia v zmysle samostatného rozhodovania. Tieto empirické významy autonómie, tak ako to prislúcha 
kvalitatívnemu skúmaniu, zároveň určujú aj štruktúru ďalšej časti knihy, kde je pozornosť zameraná na 
významové dimenzie osobnej autonómie. 
 Prvá dimenzia, fyzická sebestačnosť je prezentovaná spočiatku z pozície sociálnej gerontológie 
a konfrontovaná s výsledkami moravskosliezskej štúdie z pohľadu samotných seniorov a zároveň aj ich detí 
ako predstaviteľov strednej generácie. Podobná štruktúra sa vzťahuje aj na ďalšie dimenzie – na finančnú 
sebestačnosť a na význam samostatného rozhodovania. Z výsledkov analýzy vyplýva, že teoretická kon-
ceptualizácia autonómie má oporu v empirickej rovine. Z hľadiska obsahového je potrebné zdôrazniť, že 
u seniorov je dimenzia fyzickej sebestačnosti neoddeliteľne spätá so zdravím, pričom aj ďalšie významy 
autonómie zahŕňajú zdravie. Autorka uvádza: „Subjektívne zdravie ovplyvňuje aj ich chápanie hodnoty 
vlastnej autonómie: čím horšie zdravie, tým je autonómia cennejšia, až po hranicu úplnej závislosti, kedy 
namiesto autonómie vystupuje do popredia hodnota bezpečia a ľudskej dôstojnosti. Zdravie preto 
považujeme za špecifický význam autonómie v starobe.“ (s. 227) V súvislosti so zdravím má v tejto 
publikácii čitateľ možnosť oboznámiť sa aj s ponímaním zdravia ako kľúčovej kategórie sociológie 
medicíny, čím autorka preukazuje svoj ďalší rozmer. 
 V tretej časti knihy prechádza autorka od charakteristiky a významu autonómie k jej uchovaniu – t.j. k 
zvládaniu staroby, k stratégiám, ktoré sú potrebné k udržaniu autonómie. Znovu pomocou kvalitatívnej 
metódy, odvíjajúcej sa z princípov zakotvenej teórie, sa zameriava na hlbší prienik do procesu zvládania 
starnutia a staroby. Autorka neostáva v rovine neprehľadnej spleti jednotlivých výpovedí, čo nezriedka 
zaznamenávame ako interpretačné úskalie kvalitatívnej metódy, ale generalizuje v podobe typológií stratégií 
zvládania staroby. Podľa intenzity rozlišuje minimalistické („nejako prežiť“), akceptujúce („žiť primerane 
veku“) a ignorujúce stratégie („nedbať na starobu, až do konca ísť na plný plyn“). (s. 220) Z hľadiska 
zamerania vymedzuje stratégie orientované na zdravie a zdravý životný štýl, na sociálne vzťahy, na kultúrne, 
športové a iné záujmy, koníčky, na vlastnosti osobnosti (optimizmus, humor, tolerancia), na egoisticky 
chápané záujmy („hľadieť si svojho“) a na transcendentno (viera v boha). 
 Komplexnejší pohľad na stratégie zvládania staroby poskytuje typológia založená na kombinácii 
významov pripisovaných autonómii s postupmi ich udržania. Autorka dospela k šiestim typom, ktorých 
vhodne volené názvy naznačujú základnú charakteristiku – 1. prístup „mladá staroba“, 2. prístup „vyrovnaná 
staroba“, 3. prístup „ambivalentná staroba“, 4. prístup „popieranie staroby“, 5. prístup „vážne chorá, 
imobilná staroba“ a 6. prístup „zvládanie štvrtého veku“. (s. 225) Vďaka týmto typom vzniká čitateľom pred 
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očami plastický obraz psychickej, fyzickej a sociálnej rôznorodosti skupiny seniorov, ako aj ich potrieb 
a túžob, ktoré spoločnosť často reflektuje len v minimálnej miere, prípadne s minimálnym pochopením. 
 Výskum v recenzovanej publikácii je podľa slov autorky príspevkom k obohateniu poznania 
problematiky úspešného starnutia. I keď nie je návodom alebo receptom a ani nemá tendenciu ním byť, jeho 
praktické využitie je nespochybniteľné, lebo sprostredkúva žitú skúsenosť seniorov, rozširuje poznanie, 
poskytuje inšpirácie (ako áno, ale aj ako nie) a konfrontácie. Autorka uvádza v závere zaujímavý postreh – 
výskum totiž odhalil podstatný rozdiel v pohľade sociálnych pracovníkov na seniorov a služby im 
poskytované a v predstave samotných seniorov o sebe samých a vhodnej pomoci starým ľuďom 
v spoločnosti. Sociálni pracovníci totiž len ojedinele uplatňujú prístup akceptujúci autonómiu starších osôb 
a majú tendenciu vidieť ich ako chorých, nekompetentných, bez potreby autonómie. Autonómny pre nich 
väčšinou znamená fyzicky sebestačný. Tento zredukovaný pohľad na autonómiu seniorov však nebezpečne 
otvára priestor pre reprodukciu negatívnych stereotypov. 
 Z pohľadu čitateľa zo slovenského prostredia možno doplniť, že uvedené poznatky, i keď ich nemožno 
zovšeobecniť podľa exaktných princípov kvantitatívneho výskumu, by bolo možné a snáď i vhodné citlivo 
a invenčne využiť pri konceptualizácii alebo inovácii niektorých subsystémov sociálneho zabezpečenia, 
dôchodkového zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotnej výchovy, celoživotného vzdelávania, 
rozvoja sociálnych služieb, ako aj konceptov kvality života, opierajúcich sa o rovnosť šancí. Ak by sa tieto 
úvahy zdali realistom či skeptikom príliš hypotetické a nereálne, po prečítaní recenzovanej knihy by 
s veľkou pravdepodobnosťou nadobudli aspoň citlivejšiu optiku – vnímavejší pohľad na seniorov. 
 

Ľudmila Mistríková 
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