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Úvod 
 

Aktivita ve smyslu ĉinorodosti je v souĉasnosti se stárnutím pevně a zdá se, ţe 

neoddělitelně, spojena. Důleţitost aktivity pro zachování fyzické i mentální 

svěţesti zmiňují uţ starověcí uĉenci, od přibliţně 50. let dvacátého století pak 

gerontologové kladou stále větší důraz na aktivitu, jako nezbytný zdroj vyrov-

nání se se stářím. Podnětem pro tento příklon k aktivitě byly mnoţící se lékař-

ské a psychologické výzkumy dokazující význam aktivity pro zachování fyzic-

ké a mentální svěţesti do vyššího věku. Tento příklon k aktivitě vyústil ve for-

mulaci teorie aktivity (activity theory) (Havighurst – Albrecht 1953) zaloţené 

na přesvědĉení, ţe starší lidé mají stejné psychické a sociální potřeby jako lidé 

středního věku. Teorie aktivity spojila aktivitu s ţivotní spokojeností a kvalitou 

ţivota. A z tohoto přesvědĉení vycházejí všechny další teorie i koncepty stárnu-

tí. Aktivita má pak i výrazně pozitivní vliv na stárnoucí (Silverstein – Parker 

2002), jejich větší ţivotní spokojenost (Marsillas et al. 2017; Menec – Chipper-

field 1997) a sniţuje riziko kognitivního postiţení. (Fabrigoule et al. 1995) 

Navíc Havighurst a Albrecht oznaĉovali jimi prosazovanou podobu stárnutí 

jako úspěšné stárnutí (successful ageing) a toto spojení aktivity s „dobrým“ 
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stárnutím a pasivity s „neúspěšným“ stárnutím zůstává dosud velmi silné a 

produkuje nezanedbatelné nezamýšlené důsledky.  

 Jakýmsi zvýznamněním aktivity v souĉasnosti je vítězství konceptu aktivní-

ho stárnutí (WHO 2002) v odborném i veřejném diskurz. (Hasmanová Mar-

hánková 2014; Petrová Kafková 2013) Aktivní stárnutí tak, jak jej definuje 

Světová zdravotnická organizace (WHO 2002), se snaţí být maximálně inklu-

zivním konceptem, proto je jeho definice znaĉně obecná a rozpoznává znaĉné 

mnoţství determinant. A jde o koncepci celoţivotní, tak jako stárnutí je proces, 

který nás provází od narození. Determinanty zahrnují materiální podmínky, 

sociální, environmentální faktory, stejně jako behaviorální a osobnostní deter-

minanty a v neposlední řadě faktory strukturální. Všechny tyto faktory a jejich 

vzájemné vztahy mají ovlivňovat podobu stárnutí a kvalitu ţivota ve stáří. Tyto 

determinanty jsou platné universálně v průběhu ţivota, ne jen ve stáří. Nejen ve 

veřejném, ale i odborném diskurzu, zejm. při vytváření politik a sociální práci, 

dochází k redukování tohoto konceptu na pokraĉování v ekonomické aktivitě a 

podporu fyzické ĉinnosti především skrze aktivity volnoĉasové. Tyto zúţené 

percepce konceptu vyvolávají znaĉnou kritiku celého konceptu (van Dyk 2014; 

Hasmanová Marhánková 2013; Katz 2000; Moulaert – Paris 2013) a ve svém 

důsledku vytvářejí nové nerovnosti a diskriminaci těch, kteří redukované pojetí 

konceptu nejsou schopni naplnit.  

 Koncept aktivního stárnutí se blíţí ve svých praktických aplikacích spíše 

třetímu věku, tak jak jej definoval Laslett (1989), tedy mladému stáří pojatému 

jako koruna ţivota naplňována relativně zdravými a bohatými jedinci. A toto 

kulturní pole je sociálně strukturně podmíněno a jeho naplňování je dosaho-

váno především střední třídou, přestoţe je vytouţené všemi. (Gilleard – Higgs 

2005) A zatímco na úrovni spoleĉnosti obecně uţ Bourdieu (1984) mluví o 

podmíněnosti pozice v sociálním poli a tedy i ţivotního stylu vlastnictvím růz-

né míry ekonomického a kulturního kapitálu, koncept aktivního stárnutí je tříd-

ně slepý.  

 Glorifikace urĉitého ţivotního stylu a některých aktivit jako vhodnějších 

nezbytně favorizuje jedince, kteří inklinují k „ţádoucímu“ chování díky svému 

habitu. (Hasmanová Marhánková 2014) V západních spoleĉnostech je tento 

tlak podpořen stárnutím silné pováleĉné kohorty socializované do výrazně kon-

zumní a na mladistvost orientované spoleĉnosti. (Gilleard et al. 2005) Lasletto-

va vize se však realitou mladého stáří obecně nestala, i kdyţ některé privilego-

vané skupiny se jí svým chováním blíţí. Ĉást z nich je přitom stále ekonomicky 

aktivní, coţ by snad bylo moţné chápat jako naplňování třetího věku v jeho 

nejĉistší podobě. (Scherger et al. 2011) Pokraĉující ekonomická participace pak 

především souzní s představami vlád o řešení proměny demografické struktury 

populace. 
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 Udrţování zdravého ţivotního stylu a naplňování širokého spektra aktivit 

především, i kdyţ nikoliv výluĉně, ve veřejném prostoru se tak zdá být jedno-

znaĉným a preferovaným rysem mladého stáří. Reálně je jejich výkon podmí-

něn řadou dalších strukturálních faktorů, neţ jen samotným věkem. Našim 

cílem je proto se na souvislosti věku a dalších faktorů v kontextu preferované-

ho ţivotního stylu a výkonu konkrétních aktivit podívat podrobněji a odhalit, 

ĉím jsou podmíněny, zda je to samotný věk ĉi socioekonomický status. A jaké 

další faktory podobu ţivotního stylu podmiňují. Vyuţíváme pro to dat z Ĉeské 

republiky. Pouţitá data jsou průřezová, proměnu s věkem proto nebylo moţné 

zachytit případnou změnou preferencí jedince v ĉase, ale slouţí nám k tomu 

širší věkové rozpětí respondentů, zahrnující jedince od 40 let, tedy ve věku 

středním, v mladém i pozdním stáří. Sledována je tak případná odlišnost dle 

věkových dekád. Samotné dělení na jedince v důchodu a ekonomicky aktivní 

by v tomto pohledu bylo nedostateĉné, protoţe právě první roky po odchodu do 

důchodu jsou ve výše zmíněných koncepcích spojovány s největší ĉinorodostí. 
 

Teoretická východiska 
 

Dominující koncept aktivního stárnutí při svém naplňování ĉasto vychází 

z biomedicínského pohledu na fyzickou aktivitu a zdravý ţivotní styl a ve své 

podstatě tak ĉinnosti hierarchizuje, neboť aktivity posilující fyzickou kondici 

jsou více ceněné neţ jiné ĉinnosti. (Lassen 2014) A aktivity, které nesledují 

logiku pracovní etiky (Weber 1930), jsou systematicky zneviditelňovány. 

(Biggs 1993) Je tedy dokazována a zvýznamňována vlastní uţiteĉnost pro spo-

leĉnost, vedená narativem nestát se přítěţí pro druhé, zachovat si soběstaĉnost. 

Z percepce nutnosti produktivity a osobního odpovědného přístupu k vlastnímu 

stáří jako produktivnímu pak vycházejí studie měřící potenciál spoleĉnosti ak-

tivně stárnout a její připravenost (Principi et al. 2016) ĉi index aktivního stár-

nutí. (Vidovićová – Petrová Kafková 2016; Zaidi 2015) Ve svém důsledku 

přináší tato percepce aktivního stárnutí slepost vůĉi aktivitám, které primárně 

představu zdravého ţivotního stylu a pracovního étosu nenaplňují. Tato per-

cepce má tendenci upozadit i běţné ĉinnosti přispívající k mentální a fyzické 

zdatnosti jedince, jako jsou peĉení buchet ĉi péĉe o psa. (Hasmanová Marhán-

ková 2013) 

 Výše popisované vnímání aktivního stárnutí má tendenci vytvářet striktní 

dělicí ĉáru mezi aktivitou a pasivitou. Oznaĉení konceptu jako aktivní stárnutí 

totiţ nutně evokuje otázku, co je tedy stárnutím neaktivním. Pasivita evokuje 

obraz seniora sledujícího televizi a rezignujícího na jiné ĉinnosti a ve veřejných 

představách se zdá být opakem aktivního stárnutí. Vnímání aktivity v dichoto-

mii k pasivitě, jako „dobrého“ stárnutí, vede k vnímání zdřímnutí si, sledování 

televize ĉi sezení v křesle jako způsobům zastaralého, nemoderního ideálu 

stárnutí. (Lassen – Moreira 2014) Přitom zdřímnutí si umoţňuje starším další 
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aktivitu (Venn – Arber 2011), kdyţ se potřeba odpoĉinku v pokroĉilém stáří 

zvyšuje. (Horgas et al. 1998) Dichotomizaci aktivní vs. pasivní zřejmě vnímají 

i samotní senioři, pro které aktivní stárnutí ztělesňuje potřebu zůstat aktivní 

(mentálně, fyzicky i spoleĉensky) a právě opositum k pasivitě je rozhodující. 

Lidé totiţ konceptualizují svůj ţivot skrze přenesení profesních termínů do 

svých osobních narací. (Gubrium – Holstein 1997, 1998) Být pasivní totiţ 

znamená zestárnout. Stáří v pohledu seniorů neurĉuje chronologický věk, ale 

právě pasivita. (Stenner et al. 2011) Senioři přitom zřejmě rozlišují, zda je tato 

pasivita vynucená zdravotními problémy (Townsend et al. 2006) ĉi ne. Bez 

ohledu na chronologický věk, je to právě zkušenost vzrůstající pasivity / úbytku 

ĉinností, která je asociována se ztrátou vitality a tedy i pocitem stáří. (Stenner 

et al. 2011) Towsend s kolegy (2006) přitom při studiu toho, jak senioři vní-

mají ostatní seniory, zjistila, ţe pasivita těch, kterým nebrání ve spoleĉenských 

aktivitách zdravotní problémy, je percipována výrazně negativně. Vnímají ten-

to přístup jako vzdání se, rezignaci. Autoři tento „typ“ seniorů oznaĉili „niĉe-

mové“ (villains), s tím ţe pro participanty šlo typicky o bezejmennou masu, 

charakterizovanou brbláním, stěţováním si a neaktivitou. „Niĉemové“ jsou 

v ostrém kontrastu, k druhé skupině – „hrdinům“, kteří zůstávají optimistiĉtí i 

tváří v tvář potíţím a nevzdávají se. Jak však Townsend s kolegy (2006) upo-

zorňují, síla těchto příběhů stereotypizaci spíše posiluje, neţ oslabuje. „Niĉe-

mové“ jsou totiţ vnímáni jako „ti druzí“ a jsou jim připsány negativní stereoty-

py stáří. Podobně Hasmanová Marhánková (2013) v ĉeském prostředí identifi-

kovala mezi participantkami center pro seniory distingování skupin seniorů na 

základě ĉinorodosti, kdy neaktivita je vnímána jako individuální selhání. Lidé 

totiţ usilují být aktivní, proto aby dokázali, ţe nejsou „skuteĉně“ staří. 

(Calasanti – King 2005) Koncept aktivity ve své snaze o přeznaĉení negativ-

ních konotací stárnutí, ztrácí samotné stáří ze zřetele. Stáří jsou tak sice připsá-

ny pozitivnější obsahy, ale pouze dokud jako stáří nevypadá. (Ibid.) 

 A jak uţ bylo výše zmíněno, pro naplnění ideálu nestaĉí pouze být aktivní, 

ale věnovat se „těm správným“ ĉinnostem. Z pohledu seniorů jsou to přede-

vším volnoĉasové aktivity, koníĉky a krouţky, jak se zdá z výzkumu Hasma-

nové Marhánkové (2013). Geronotologie však jasné vymezení „aktivity“ nemá 

(Katz 2000), přestoţe jde o ĉasté výzkumné téma. Ve své podstatě je měření 

aktivity nemoţné, protoţe ĉinnosti vţdy překraĉují jakékoliv rámce a zařazení. 

(Ibid) Diskurz „správných“ ĉinností a jednání je silně přítomen i ve způsobu 

fungování denních center pro seniory a u pobytových sluţeb. Davidson s kol. 

(2003) tak mohou vidět řešení malé participace muţů v denních centrech pro 

seniory v moţnosti dát si k obědu pivo ĉi zahrát si snooker. 

 Přestoţe redukovaná pojetí aktivního stárnutí ve své podstatě naši proměnu 

s věkem popírají, je zřejmé, ţe samotné stárnutí proměnu aktivit přináší. S tím, 

jak lidé stárnou, mění se jejich aktivity v závislosti na proměně jejich preferen-
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cí, omezeních schopností a zdraví. A tyto změny jsou individuálně podmíněné, 

můţe jít o výĉet aktivit, které jedinec vykonává, stejně jako o způsob, kterým je 

vykonává ĉi jejich trvání a frekvenci. (Verbrugge et al. 1996) Řada aktivit, 

zejm. těch zvýznamňovaných souĉasnými diskurzy, je závislá na urĉité mini-

mální úrovni funkĉní zdatnosti a mobility. (Stalvey et al. 1999) Věková dife-

renciace ĉinností je podmíněna také tím, ţe odlišné věkové kohorty zaţily ve 

svém mládí rozdílnou kulturu volného ĉasu. (Cutler – Hendricks 1990) Spek-

trum ĉinností je tedy i generaĉně podmíněné. 

 Na základě výzkumů vyuţití ĉasu v průběhu dne je rozlišováno několik 

základních typů ĉinností obvykle oznaĉovaných jako nutné (obligatory, tj. ne-

zbytné pro přeţití a zachování – péĉe o sebe sama, spánek, chůze,…), commit-

ted tedy produktivní role a údrţba domácnosti a volnoĉasnové (discretionary) 

aktivity. (Verbrugge et al. 1996) Podobně Klumb a Baltes (1999) vyuţívají 

stejného dělení jen s názvoslovím regenerativní, produktivní a konzumní ĉin-

nosti. Podíl těchto typů ĉinností na celkovém objemu během dne je v průběhu 

ţivotního běhu proměnlivý. Ve všech případech jde o snahu co nejlépe zachytit 

veškeré ĉinnosti dne a klasifikovat je a jejich výĉet je tak nutně normativní. 

 Výrazným mezníkem ĉasových dispozic a náplně dne je odchod do starob-

ního důchodu, který obvykle přináší výrazné navýšení disponibilního ĉasu a 

zároveň výrazné sníţení příjmů. Starobní důchod obecně vede k rozvolnění 

hranic práce a volnoĉasových aktivit. (Allen – Chin-Sang 1990) Přesto volno-

ĉasové aktivity, především sledování televize a ĉetba, zabírají v seniorském 

věku přibliţně polovinu ĉasu. (Horgas et al. 1998) Sociálně podmíněné nerov-

nosti v aktivitách však mají tendenci přetrvávat i v důchodovém věku. (Scher-

ger et al. 2011) A podobně jako nemůţeme mluvit o homogenní skupině senio-

rů, ale spíše o jejich extrémní heterogenitě, nemůţe mluvit ani homogenní 

střední třídě. Sociální prostor není uţíván monolitickými entitami, ale jsou 

v něm systematické symbolické tenze. (Jarness 2017) Sociální identita totiţ 

spoĉívá na rozdílech (Bourdieu 1984) a sociální hranice mezi třídami i uvnitř 

nich jsou upevňovány a racionalizovány skrze symbolické hranice. (Lamont – 

Molnár 2002) Ty jsou ustavovány a upevňovány právě konkrétním poměrem 

vlastnictví různých druhů kapitálů, tedy kapitálu ekonomického v podobě fi-

nanĉních zdrojů, kulturního odvozeného především z dosaţeného formálního 

vzdělání a také kapitálu sociálního, tedy sociálních sítí, které je moţné vyuţít 

v případě potřeby. Coţ je v kontextu stárnutí mimořádně důleţité, protoţe se 

mohou stát zdrojem přeneseného aktérství. (Béhague et al. 2008) Pozice jedin-

ce v sociálním poli daná jeho vlastnictvím kapitálů pak dává dispozici, ĉi jiný-

mi slovy znamená vyšší pravděpodobnost urĉité preference ţivotního stylu, 

koníĉků, hudby, ale i politiky atd. (Bourdieu 1984) Toto však pro prostředí 

ĉeských seniorů potvrzeno nemáme. 
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 Výběr aktivit je tedy podmíněn pozicí jedince v sociálním poli. Lidé 

s vyšším vzděláním a kvalifikovanějším zaměstnáním mají větší pravděpodob-

nost s věkem zintenzivnit svoje volnoĉasové aktivity ĉi zaĉít nové, zatímco lidé 

z niţších tříd mají pravděpodobnost se ĉinnostem věnovat méně. (Scherger et 

al. 2011) Vzdělání, jako základní sloţka kulturního kapitálu, pak přináší i vyšší 

míru produktivní ĉinnosti, ovšem pouze u ţen nikoliv u muţů. (Klumb – Baltes 

1999) Vzdělání totiţ přispívá především k některým typům produktivní aktivi-

ty, jako např. dobrovolnictví. (Herzog et al. 1989; Wilson 2000) Kulturní kapi-

tál je nezbytnou podmínkou pro zájem, pochopení a uţívání si mnoha druhů 

kultury. Sociální habitus pak ĉiní různé formy kulturní participace více ĉi méně 

atraktivními. (Scherger et al. 2011) Kultura také hraje významnou roli 

v Laslettově (1989) vizi třetího věku, kdy lidé ve třetím věku mají významně 

přispívat k zachování kulturních institucí. 

 Kromě kulturního a ekonomického kapitálu se v kontextu stárnutí zdá být 

vlivný i kapitál sociální. (Lin 2017) Přínos aktivní participace ţivotní spokoje-

nosti je podmíněn mírou sociálního kapitálu, respondenti bez smysluplných 

sociálních vztahů tak nejvíce profitují z velké diverzity aktivit, ale lidé 

s velkým mnoţstvím sociálních vztahů mají z aktivní participace relativně 

menší nárůst ţivotní spokojenosti. (Litwin – Stoeckel 2014) Dle zjištění Sil-

verstein a Parker (2002) je maximalizace participace na aktivitách uţívána 

seniory jako adaptaĉní strategie kompenzující sociální a fyzické deficity. Seni-

oři, kteří zvýšili svoji participaci v aktivitách bez ohledu na jejich typ, vykazo-

vali zlepšení svých ţivotních podmínek. 

 Iso-Ahola a kol. (1994) ukázali odlišný vliv věku na různé typy aktivit. Za-

tímco poĉet lidí zaĉínajících se věnovat fyzicky nároĉný aktivitám ĉi venkov-

ním aktivitám s věkem klesá, dochází k výraznému nárůstu poĉtu těch, kteří 

zaĉali nějaké nové hobby ĉi domácí ĉinnost. Tyto výsledky potvrdili i Scherger 

s kolegy (2011), kteří dokazují, ţe odchod do důchodu typicky znamená více 

ĉasu věnovanému nějaké ĉinnosti doma, nějakému koníĉku. Oproti mladším 

lidem se senioři průměrně méně věnují placené práci a nároĉným fyzickým 

ĉinnostem (Gauthier – Smeeding 2003), v pokroĉilém stáří pak klesá obecně 

výkon všech produktivních ĉinností i ĉinností konzumních. (Klumb – Baltes 

1999; Scherger et al. 2011) Nutno však poznamenat, ţe dle Klumb a Baltes 

(1999) tvoří produktivní aktivity 16 % denní náplně i v pokroĉilém věku. 

A také, ţe k úbytku venkovních aktivit obecně dochází aţ kolem 80 let. 

(Scherger et al. 2011) Ve vysokém stáří také narůstá objem ĉasu věnovaný péĉi 

o sebe, spánku a odpoĉinku. (Verbrugge et al. 1996) Senioři tráví mnoţství 

ĉasu ĉinnostmi vázanými na domov a rodinu, zájmovými ĉinnostmi a religiózní 

praxí. (Vidovićová – Petrová Kafková 2012) Některé studie indikují i navýšení 

ĉasu tráveného o samotě. Studie Silverstein a Parker (2002) ze švédského pro-

středí dokládá, ţe i po 80 roce si mnozí zachovávají znaĉné mnoţství volnoĉa-
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sových aktivit a více neţ třetina jejich mnoţství dokonce navyšuje. Spektrum 

volnoĉasových aktivit je podmíněno disponibilními zdroji a ĉasem (Tinker 

2014) a toto vysvětluje i většinu genderově a věkově podmíněných rozdílů 

v aktivitách. (Klumb – Baltes 1999) Kromě financí a ĉasu jsou determinantami 

také velikost obce a prostorová mobilita. (Scherger et al. 2011) 

 Dle Scherger a kolegů (2011) se mladí lidé, více neţ ostatní, úĉastní kultur-

ních akcí, zatímco koníĉky jsou doménou především mladších seniorů. Mladé 

seniorky také tráví nejvíce ĉasu ze všech skupin prací v domácnosti (Klumb – 

Baltes 1999), coţ je zřejmě důsledek genderových rozdílů, kdy „ţeny neodchá-

zejí do důchodu“, pouze placenou práci vymění za větší péĉi o domácnost. 

(Skucha – Bernard 2000) Zatímco muţům totiţ ţivot s partnerkou přináší méně 

ĉasu věnovaného produktivním aktivitám a nárůst volnoĉasových aktivit, pro 

ţeny to platí obráceně. (Klumb – Baltes 1999) Ţivot bez partnera pak přináší 

vyšší participaci na kulturních akcích a ĉlenství v klubech, nemá však vliv na 

koníĉky. (Scherger et al. 2011) 

 Z výše uvedeného vyplívá, ţe naplňování různých druhů aktivit se s věkem 

mění a nemusí vţdy nutně s věkem pouze klesat. Podstatný vliv na výkon růz-

ných ĉinností se zdají mít i míra kulturního, ekonomického i sociálního kapitá-

lu. Tato zjištění budeme níţe ověřovat v ĉeském prostředí. Pro zachycení vlivu 

věku se nesoustředíme pouze na seniorskou populaci, ale zahrneme i mladší 

kohorty, coţ nám umoţní lepší pochopení vlivu věku. Naše zjištění jsou však 

limitována průřezovou povahou dat, coţ nám neumoţní rozlišit, zda jsou zjiš-

těné rozdíly skuteĉně důsledkem stárnutí ĉi jde o rozdíly generaĉní. 
 

Metodologie a data 
 

Výše uvedené otázky o vlivu věku a kapitálů na aktivitu budeme zodpovídat 

pomocí sekundární analýzy dat z výběrového šetření „Spotřeba a spotřebitelé 

ve vyšším věku“
3
. Sběr dat byl realizován v listopadu a prosinci 2011 a celkově 

byla získána data o 1443 respondentech. Data byla sbírána kvótním výběrem 

s vyuţitím metody PAPI, kvótními znaky bylo pohlaví, věk, vzdělání, kraj a 

velikost obce. Sběr byl zaměřen na populaci 40letou a starší, respondentů 

60letých a starších je 46 %. Podrobnější charakteristika vzorku viz Tabulka 

ĉ. 1. Vzhledem k tomu, ţe data byla získána kvótním nikoliv náhodným výbě-

rem a vzorek je relativně malý, jsme omezeni v moţnostech aplikace statistic-

kého modelování zaloţeného na pravděpodobnostním základu. (Soukup 2006; 

Soukup – Rabušic 2007) Naše analýzy se proto omezí na deskriptivní analýzy a 

vzájemné korelace proměnných, tyto techniky jsou však pro zodpovězení vý-

zkumné otázky adekvátní. 

                                                 

3
 Výběrové šetření bylo uskuteĉněno v rámci projektu ĉ. DC5/2011 „Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku“ podpo-

řeném Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
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Tabulka ĉ. 1: Základní sociodemografické charakteristiky souboru 
 

  % N 

Věk 

40-49 let 26 374 

50-59 let 28 402 

60-69 let 25 366 

70-79 let 14 195 

80+ let 7 106 

Pohlaví 
muţi 47 677 

ţeny 53 766 

Vzdělání 

zš 23 335 

vyuĉen(a) 38 552 

sš 22 319 

vš 16 237 

Žije s partnerem 
ano 63 908 

ne 37 535 

 

Poznámka: Souĉty v jednotlivých kategoriích se nemusejí rovnat celkovému N nebo 100 % v důsledku 
chybějících odpovědí, případně zaokrouhlování. 

 

 Vztah k aktivitě je sledován ve dvou podobách, jednak konkrétními ĉin-

nostmi, kterým se jedinec věnuje a také obecnějším postojem k pro-aktivnímu 

ţivotnímu stylu ve vlastním stáří. Postoj k preferovanému životnímu stylu 

v důchodu byl dotazován takto: „Jak by měl podle Vás vypadat ideální ţivot 

v důchodu?“, kdy respondenti volili jednu z následujících variant: 1) důchod 

jako čas plně věnovaný rodině nebo druhým lidem (21 %), kterou dále označu-

jeme jako „život pro druhé“; 2) život v důchodu stejný jako před důchodem – 

zaměstnání a řada různých aktivit (11 %) (tj. dále zkráceně zaměstnání); 3) 

důchod jako čas věnovaný především sobě, svým zálibám a rozvoji vlastní oso-

by (31 %) (tj. seberozvoj); 4) důchod jako čas pohody, strávený u televize nebo 

čtením novin, žádné náročné akce (19 %) (tj. relaxace); 5) spousta cestování, 

poznávání nových věcí a aktivní společenský život (18 %) (tj. činorodost). Tyto 

varianty byly Vidovićovou (2013) myšleny jako „weberovské ĉisté typy“ vy-

cházející jak z politik stárnutí, tak z představ veřejnosti o podobě a náplni dů-

chodového věku (Rabušic 2004). A i kdyţ se některé z variant zdají být podob-

né, odkazují k různým ve veřejném prostoru přítomným podobám stárnutí.  
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Tabulka ĉ. 2: Faktorové zátěže vybraných činností – položek indexů 
 

 
Náročné Tradiční Odpočinkové 

Návštěva divadelního, tanečního představení, baletu 0,538 
  

Návštěva kina 0,609 
  

Poslouchání rádia 
  

0,382 

Návštěva galerie, umělecké výstavy 0,524 
  

Vlastní umělecká činnost (hra na hudební nástroj, kresba aj.) 0,339 
  

Četba knih 
  

0,433 

Četba novin a časopisů 
  

0,482 

Vzdělávání (jazyky, odborné informace, počítače apod.) 0,611 
  

Hry rozvíjející myšlení jako šachy, scrable, křížovky, sudoku 
  

0,365 

Zájmové kurzy (např. vaření ) 
   

Aktivní sportování (sám/ sama provozuji) 0,521 
  

Návštěva sportovních akcí jako divák /divačka 
 

0,478 
 

Péče o domácí zvířata, mazlíčky. 
 

0,343 
 

Péče o užitková zvířata (králíci, slepice, koně apod.) 
 

0,422 
 

Péče o dům, chatu, zahradu apod. 
 

0,548 
 

Hobby, kutilství 
 

0,576 
 

Návštěva muzea, hradu, zámku 0,627 
  

Výlety, procházky 
  

0,404 

Práce na počítači, hraní PC her 0,588 
  

Televizní výherní soutěže, kvízy, vědomostní soutěže 
  

0,443 

Návštěva plesu, taneční zábavy, párty 0,583 
  

Návštěvy kaváren, čajoven 0,597 
  

Návštěvy pivnic, hospod 
 

0,512 
 

Večeře v restauraci 0,638 
  

Návštěvy večírků, posezení s přáteli, s vrstevníky 0,52 
  

Posezení s rodinou 
  

0,438 

Akce s dětmi (výlety, hry apod.) 0,373 
  

Pasivní odpočinek (nic nedělám, relaxuji) 
  

0,317 

Vzájemné korelace (Pearsonovo r):    

1  ,299* ,378* 

2   ,152* 

 

Poznámka: Metoda Principal Component Analysis, rotace Quartimax s Kaiserovou normalizací; KMO 0,860, 
p ˂ 0,001; uvedené jsou pouze poloţky s faktorovu zátěţí 0,3 a vyšší. * p ˂ 0,01 

 

 Druhou sledovanou proměnnou je výčet činností, které k různým ţivotním 

stylům odkazují. Ty byly zjišťovány následující otázkou: “Které z následují-

cích ĉinností jste se věnovala/a v posledním půl roce a zároveň byste je ozna-

ĉila za své oblíbené?,“ kdy u kaţdé poloţky respondent vybíral z variant ano / 

ne. My jsme sledovali souhlasné odpovědi. Baterie obsahuje 31 poloţek. Ty 

byly na základě výsledků faktorové analýzy rozděleny do tří sumaĉních indexů 
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(jednotlivé faktorové zátěţe poloţek viz Tabulka ĉ. 2 níţe). Některé z variant 

nesytily ţádný z faktorů a jejich frekvence byla velmi nízká, takţe byly 

z dalších analýz vylouĉeny. Poloţka „výlety, procházky“ shodě sytila dva in-

dexy a byla do indexu relaxaĉních ĉinností zařazena na základě meritorního 

významu. Procházky jsou totiţ typem venkovní mobility, která zůstává zacho-

vána i ve vysokém věku a při zdravotních omezeních. (Vidovićová et al. 2013) 

Naproti tomu návštěva hradu ĉi galerie vyţaduje mnohem větší úsilí vĉetně 

typicky cestování na větší vzdálenost a zvládnutí delšího ĉasu „na nohou“, tím 

se nám zdá zařazení mezi nároĉné ĉinnosti logickým. Podobně posezení 

s rodinou můţe znamenat i krátkou návštěvu dětí ĉi vnouĉat v domově seniora 

ĉi seniorky, zatímco posezení s přáteli, vrstevníky vyţaduje větší úsilí a tím ţe 

je v poloţce i „návštěva veĉírků“, zdá se nám statistické rozdělení i meritorně 

správné. 

 První z indexů jsme nazvali index náročných činností a můţe nabývat hod-

not 0 - 13 s průměrnou hodnotou 4,1 (medián 4). Druhý index tradičních čin-

ností nabývá hodnot 0 – 6 s průměrnou hodnotou 2,5 (medián 2). Třetí index 

odpočinkových činností pak můţe nabývat hodnot 0 – 8, s průměrem 5,7 (me-

dián 6). Byť se můţe zdát, ţe naplňování těchto typů ĉinností, těchto indexů, 

bude závislé na velikosti místa bydliště, platí tato souvislost pouze u indexu 

tradiĉních ĉinností a to velmi slabě. Jeho míra s velikostí města klesá (Kendall-

ovo tau b = 0,17). Slabou souvislost můţeme vysvětlit tím, ţe mezi tradiĉními 

ĉinnostmi jsou i např. péĉe o domácí zvířata, dům ĉi chatu a zahradu, které se 

ĉasto týkají i lidí z měst. Naopak bydliště v malé obci nebrání naplňování kul-

turních a dalších ĉinností obsaţených v indexu nároĉných ĉinností. Malý rozdíl 

v naplňování tohoto typu ĉinností mezi seniory ţijícími ve městech a na venko-

vě nalezla i Vidovićová (2018). 

 Ekonomická pozice byla v datech zjišťována více proměnnými na základě 

jejich deskriptivních analýz a vzájemných korelací byly vybrány pro naše úĉely 

tři: ekonomické postavení, dichotomizované na důchodce (47 %) a jedince po-

hybující se na trhu práce (53 %) a dále subjektivní bohatství, které nabývá prů-

měrné hodnoty 4,83 (medián 5, kdy 10 znamená bohatý). A především třídou 

odvozenou na základě klasifikace (posledního) zaměstnání CZ-ISCO a katego-

rizovanou na vyšší (7 %), střední (46 %) a niţší (47 %). Proměnné spolu kore-

lují jen slabě
4
. Ostatní proměnné pouţité v původních datech spolu s těmito 

vybranými naopak korelovaly silně a jejich pouţití by proto nepřineslo doda-

teĉnou informaci.  

 K sociálnímu kapitálu pak odkazují, i kdyţ je za poloţky měřící přímo soci-

ální kapitál nemůţeme povaţovat, dvě proměnné. Jednak otázka zda respon-

                                                 

4
 Hodnoty Kendallova tau C byly následující: ekonomické postavení – třída -0,15; ekonomické postavení – subjektivní 

bohatství 0,177; třída – subjektivní bohatství -0,245. Pro všechny hodnoty platí signifikance p < 0,05. 



 

208                                                                             Sociológia 51, 2019, č. 2 

dent žije s partnerem, kterou vyuţíváme jako zjednodušující indikátor rodinné-

ho stavu a zároveň sloţení domácnosti, které obojí můţe podstatným způsobem 

ovlivňovat výběr aktivit a ĉas jim věnovaný. V kontextu stárnutí jde pak o 

proměnnou zásadní. V našem souboru ţije s partnerem 63 % respondentů. 

A také k sociálnímu kapitálu nepřímo odkazuje pocit osamělosti, který byl 

měřen na 10bodové škále, kdy můţeme předpokládat, ţe menší pocit osamělos-

ti by měl odkazovat k vyššímu sociálnímu kapitálu a tedy pevnějšímu zapojení 

v sociálních sítích. Proměnná byla dotazována následovně: „Cítíte se někdy 

osamělý/á?“, s moţností odpovědi na škále 1-10, kdy 1 = nikdy a 10 = stále. 

Osamělost nabývá v našem souboru průměru 4,3 (medián 4). Obě tyto proměn-

né volně odkazující k sociálnímu kapitálu spolu korelují (Pearsonovo r = 0,39, 

p < 0,05). Kulturní kapitál je pak měřen nejvyšším dosaţeným vzděláním je-

dince, tedy formálním vzděláním (viz Tabulka ĉ. 1). 

 Poslední pouţitou kontrolní proměnnou je zdravotní stav, zjišťovaný jako 

subjektivní zdravotní stav deklarovaný na deseti bodové škále, jejíţ krajní vari-

anty byly oznaĉeny 1 – zcela bez zdravotních potíţí a 10 – výrazné zdravotní 

potíţe. Zdravotní stav nabývá v souboru průměru i mediánu 5. 
 

Výsledky 
 

Preferovaný životní styl v důchodu 

Ţivotní styl v podobě větší ĉi menší tendence k ĉinorodosti ĉi naopak klidněj-

ším ĉinnostem a pasivitě jsme měřili dvěma proměnnými. Jednak představou o 

ideálním (budoucím) způsobu ţivota v důchodu a pak také typem ĉinností, 

kterým se jedinec skuteĉně věnuje. Výsledky provedených analýz ukazují pře-

devším dvě následující tendence. 

 Jednou z nich je větší příklon ke klidovějšímu způsobu trávení ĉasu s věkem 

(Eta = 0,304, p < 0,05), kdy s věkem dochází k preferenci relaxace před za-

městnáním, ĉinorodostí a seberozvojem. Podíl respondentů preferujících ţivot 

pro druhé se s věkem nemění. Pokles preference ĉinorodých aktivit s věkem 

indikuje tenzi mezi představami o trávení důchodu v budoucnu a jeho reálnou 

podobou. Nebo-li lidé, které tranzice do důchodu teprve ĉeká, ĉastěji doufají, 

ţe se jejich ţivot tímto přechodem nezmění a za ideální povaţují znaĉnou akti-

vitu a ĉinorodost. Zatímco lidé, kteří jiţ v důchodovém věku jsou, vnímají jako 

ideální méně aktivní trávení ĉasu. Zdá se, jako by se představy o ĉinorodém 

trávení ĉasu v důchodu střetávaly s pasivnější realitou vyššího věku. Výrazný 

nárůst preference relaxace je patrný u nejstarší věkové kategorie 80-89letých, 

45 % z nich povaţuje relaxaci za ideální způsob trávení ĉasu ve stáří. Mezi 70-

79letými je to přitom jen 29 % a mezi 60-69letými 20 % a mezi mladšími ko-

hortami 13 %. Výrazně intervenující proměnou totiţ představuje zdravotní stav 

(korelace typu preferovaných aktivit a zdraví měřená pomocí Eta = 0,239, p < 

0,05). Zdá se proto, ţe se zhoršením zdravotního stavu v souvislosti s vyšším 
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věkem dochází k přeorientování se na méně nároĉné ĉinnosti a to i na úrovni 

představ o trávení ĉasu.  
 

Tabulka ĉ. 3: Preferovaný životní styl v důchodu dle sledovaných proměn-

ných 
 

  
Život pro druhé Zaměstnání Seberozvoj Relaxace Činorodost 

Celkem 
 

21,0% 10,7% 31,2% 19,2% 17,9% 

Věk 

40 - 49 16,9% 11,9% 31,1% 13,1% 26,9% 

50 - 59 20,8% 12,7% 32,4% 12,9% 21,3% 

60 - 69 22,9% 9,8% 34,9% 19,6% 12,8% 

70 - 79 24,5% 8,3% 27,6% 29,2% 10,4% 

80 + 23,3% 6,8% 20,4% 44,7% 4,9% 

Vzdělání 

zš 26,6% 8,5% 26,3% 29,9% 8,8% 

vyuĉen(a) 18,7% 12,5% 31,9% 21,1% 15,9% 

sš 22,5% 7,7% 33,4% 12,5% 23,8% 

vš 16,5% 13,9% 33,5% 8,3% 27,8% 

Třída 

vyšší 16,7% 18,6% 29,4% 9,8% 25,5% 

střední 21,8% 11,5% 30,8% 14,8% 21,2% 

niţší 20,7% 8,8% 32,1% 24,9% 13,5% 

Pohlaví 
ţena 26,9% 8,2% 28,9% 17,3% 18,7% 

muţ 14,5% 13,6% 33,7% 21,2% 17,0% 

Partnerství 
ne 22,8% 6,9% 31,3% 23,2% 15,7% 

ano 20,0% 13,0% 31,1% 16,8% 19,2% 

Ekonomická 

pozice 

v důchodu 23,4% 8,3% 31,2% 25,5% 11,6% 

ekonomicky 
aktivní 

18,9% 12,9% 31,1% 13,5% 23,6% 

 

 Nezanedbatelný vliv hraje také gender (Cramerovo V = 0,171, p < 0,05). 

Ţeny ĉastěji neţ muţi (27 % vs. 15 %) preferovaly důchod jako ĉas pro druhé, 

a naopak o něco méně vnímaly jako ideální ţivotní způsob v důchodu zaměst-

nání (8 % vs. 14 %) a relaxaci (17 % vs. 21 %). O něco méně ĉasto neţ muţi 

volily také seberozvoj (29 vs. 34 %). Tyto rozdíly jsou na hranici statistické 

chyby, indikují však genderově podmíněnou rozdílnou preferenci ţivotních 

stylů.  

 Druhá výrazná tendence je vyšší tendence k ĉinorodosti s vyšší mírou kapi-

tálů a tedy i vyšším socioekonomickým postavením. Konkrétně s vyšším vzdě-

láním, vyšší třídou, přítomností partnera, jako kvazi-indikátorem sociálního 

kapitálu a ekonomickou aktivitou. U vzdělání (Eta = 0,215, p < 0,05) nachází-

me výrazný příklon k ĉinorodosti se vzrůstajícím vzděláním a naopak pokles 

preference relaxace. Třída představu ideálního ţivota v důchodu ovlivňuje po-

dobně, navíc však s třídou roste preference zaměstnání. Partnerství pak přináší 

mírný příklon k pro-aktivnějšímu ţivotnímu stylu ve stáří, i kdyţ vzájemná 



 

210                                                                             Sociológia 51, 2019, č. 2 

statistická souvislost není nijak těsná (Eta = 0,121, p < 0,05). Lidé bez partnera 

o něco ĉastěji volí relaxaci (23 % vs. 17 %), méně zaměstnání (7 % vs. 13 %) a 

ĉinorodost (16 % vs. 19 %). Podobně vyšší pocit osamělosti (viz Tabulka 5) 

vede k větší preferenci relaxace a niţší preferenci zaměstnání a ĉinorodosti. 

Přitom nepůjde pouze o vdovy, tedy převáţně starší seniorky, v souboru je totiţ 

stejně ovdovělých jako rozvedených. Ekonomická aktivita v kontrastu 

k důchodu znamená větší tendenci k zaměstnání a ĉinorodosti a naopak menší 

preferenci relaxace. Subjektivní bohatství na první pohled stoupající tendenci 

k aktivitě s vyšším subjektivním bohatstvím potvrzuje, rozdíly jsou však pouze 

malé. A ţádný významný rozdíl jsme nenalezli ani u pocitu osamělosti. Prefe-

rovaný ţivotní styl se tedy zdá lišit nejen podle věku a zdraví (hraniĉní je při-

tom aţ pokroĉilé stáří), výrazným determinantem se potvrzuje být i míra kapi-

tálů. 
 

Tabulka ĉ. 4: Preferovaný životní styl v důchodu dle subjektivního 

bohatství, pocitu osamělosti a zdraví (průměrné hodnoty) 
 

 Subjektivní bohatství Osamělost Zdraví 

Zaměstnání 5,6 3,5 4,2 

Činorodost 5,3 3,8 4,4 

Seberozvoj 4,8 4,3 4,9 

Život pro druhé 4,6 4,4 5,1 

Relaxace 4,3 5,0 6,0 

 

Preferovaný životná styl v důchodu v kontextu volených činností 

V dalším kroku se podívejme, jak se preferovaný ţivotní styl v penzi projevuje 

v konkrétních ĉinnostech, ĉi v případě našeho výĉtu spíše koníĉcích, které lidé 

vykonávají. Budeme tedy nejdříve sledovat vztah preferovaného ţivotního 

stylu a vykonávaných ĉinností. 

 Síla vztahu se u jednotlivých typů ĉinností liší, nejtěsnější je u nároĉných 

aktivit (Eta = 0,327, p < 0,05), u tradiĉních a odpoĉinkových je naproti tomu 

jen slabá (Eta = 0,132 resp. 0,144, p < 0,05). Nejvyšší variabilita je u nároĉ-

ných ĉinností, kde rozdíl mezi nejaktivnějšími a nejméně aktivními dosahuje 

40,8 % moţné variability. U ostatních dvou typů ĉinností je variabilita podstat-

ně menší a rozdíl mezi krajními pozicemi dosahuje pouze 3,6 resp. 4,8 % moţ-

né variability těchto indexů. U všech tří je však, byť v různé míře patrné, ţe 

lidé preferující ĉinorodé stáří mají nejvyšší hodnoty indexů ĉinností, věnují se 

tedy nejvíce aktivitám. Naopak lidé preferující relaxaci mají i nejniţší průměr-

nou hodnotu nároĉných aktivit. 
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Graf ĉ. 1: Průměrná hodnota indexů činností v kontextu preferovaného 

životního stylu v důchodu 
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maturitu a respondenty s niţším vzděláním. Rozdíly jsou v tomto případě malé, 
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jsou rozdíly mezi třídami nevýznamné, ale u odpoĉinkových nacházíme rozdíl 

mezi niţším spektrem odpoĉinkových ĉinností lidí s niţší třídou a větším spek-

trem u ostatních dvou tříd. Nárůst nároĉných ĉinností s vyšší třídou je pak 

znaĉný. 
 

Tabulka ĉ. 5: Průměrné hodnoty indexů činností dle sledovaných proměn-

ných 
 

  Náročné Tradiční Odpočinkové 

Věk 

40 - 49 5,9 2,8 5,6 

50 - 59 4,7 2,7 5,7 

60 - 69 3,5 2,4 5,9 

70 - 79 2,3 2,1 5,9 

80+ 1,3 1,6 5,4 

Vzdělání 

zš 2 2 5,5 

vyuĉen(a) 3,7 2,6 5,6 

sš 5,3 2,6 5,9 

vš 6,6 2,6 6 

Třída 

vyšší 6,6 2,8 6,0 

střední 4,9 2,4 5,9 

niţší 2,9 2,5 5,5 

Pohlaví 
ţena 4,2 2 6 

muţ 4,1 3 5,4 

Partnerství 
ne 3,3 1,9 5,7 

ano 4,6 2,8 5,7 

Ekonomická pozice 
v důchodu 2,8 2,1 5,8 

ekonomicky aktivní 5,3 2,8 5,7 

 

 Vzhledem ke znaĉnému vlivu třídy i věku nepřekvapí znaĉný rozdíl ve 

spektru ĉinností mezi ekonomicky aktivními a důchodci, kdy důchodci mají 

výrazně niţší spektrum nároĉných ĉinností (2,8 vs. 5,3) i tradiĉních ĉinností 

(2,1 vs. 2,8), v odpoĉinkových se neliší. Ještě silnější je pak vztah sledovaných 

indexů se subjektivním bohatstvím. Ve všech případech platí, ţe s rostoucím 

pocitem bohatství roste mnoţství ĉinností, kterým se jedinec věnuje. Nejsilnější 

je tento vztah u indexu ĉinností nároĉných (Pearsonovo R = 0,351, p < 0,05), o 

něco slabší pak u indexu ĉinností tradiĉních (Pearsonovo R = 0,212, p < 0,05). 

Index ĉinností odpoĉinkových je vzhledem ke své malé finanĉní nároĉnosti 

ovlivněn subjektivním bohatstvím jen slabě, přesto však statisticky významně 

(Pearsonovo R = 0,132, p < 0,05).  

 A je logické, ţe vztah můţeme nalézt i mezi spektrem ĉinností a pocitem 

osamělosti, jako kvazi-indikátorem sociálního kapitálu. U všech tří indexů vede 

pocit osamělosti k menší intenzitě ĉinností. Silný je tento vztah zejména u ĉin-

ností nároĉných (Pearsonovo R = 0,264, p < 0,05) a tradiĉních (Pearsonovo R = 
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0,201, p < 0,05). U ĉinností odpoĉinkových je vztah velmi slabý, ale přesto 

přítomný, coţ se nám zdá být jako podstatné zjištění (Pearsonovo R = 0,059, 

p < 0,05). 

 Subjektivní zdraví pak nejvíce ovlivňuje ĉinnosti nároĉné, zde můţeme 

nalézt silnou statistickou souvislost (Pearsonovo R = 0,420, p < 0,05). Lidé 

s horším zdravím tedy naplňují nároĉné ĉinnosti výrazně méně neţ lidí bez 

zdravotních omezení, coţ je logický výsledek. Slabou souvislost jsme pak na-

lezli mezi zdravím a tradiĉními ĉinnostmi (Pearsonovo R = 0, 211 p < 0,05). 

Naopak odpoĉinkové ĉinnosti nejsou zdravotním stavem podmíněné (Pearso-

novo R = 0,053). Tato souvislost vytvořených indexů se zdravotním stavem 

nám navíc potvrzuje vhodnost rozdělení ĉinností do indexů. 

 Můţeme tedy shrnout, ţe vyšší míra ekonomického, sociálního i kulturního 

kapitálu přináší vyšší spektrum ĉinností a to i ĉinností vnímaných jako pasivní 

(ĉetba, sledování televize, …), naopak zvyšující se věk představuje pro větší 

pestrost ĉinností bariéru. Niţší spektrum ĉinností však přináší aţ pokroĉilé 

stáří, nikoliv přechod do důchodu. Gender pak na výkon ĉinností nepůsobí, 

přestoţe nabízený výběr ĉinností odkazuje spíše k tradiĉně muţským moţnos-

tem a opomíjí řadu ĉinností, kterým se věnují ve stáří ţeny. Tento výsledek 

přitom není v souladu s respondenty deklarovaným ideálním ţivotním způso-

bem ve stáří, kde se ţeny zdály být aktivnější. Z těchto rozporných výsledků 

můţeme usuzovat, ţe u ţen dochází k většímu nesouladu mezi představami o 

ţivotním způsobu a jeho konkrétní realizací. Podstatným je také zjištění, ţe 

zatímco u nároĉných ĉinností variuje jejich spektrum v závislosti na věku, 

zdraví i míře sledovaných kapitálů, ĉinnosti odpoĉinkové věk a zdraví nede-

terminují, zatímco míra kapitálů a gender ano. 
 

Závěr a diskuze 
 

Předkládaný text se soustředil na souvislosti ţivotního stylu, ĉinností s věkem a 

mírou ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu. Význam aktivity 

zejména a ne jen ve stáří dokazují mnohé geriatrické i psychologické výzkumy. 

Aktivita se zdá přispívat k zachování mentálního i fyzického zdraví a tím i 

vyšší kvalitě ţivota a prospěšné se zdá být zejm. zapojení v širokém spektru 

ĉinností a sociálních vazeb. (Baltes 2009; Baltes – Baltes 1993; Fabrigoule et 

al. 1995; Menec – Chipperfield 1997; Silverstein – Parker 2002) Aktivnější 

ţivotní styl se tedy bez ohledu na konkrétní vykonávané ĉinnosti zdá být vhod-

nou adaptaĉní strategií v průběhu celého ţivotního běhu. Důraz na aktivitu je i 

nedílnou souĉástí soudobých konceptů stárnutí, zejména konceptu aktivního 

stárnutí (WHO 2002), v jejichţ redukovaných podobách bývá adorována pře-

devším nároĉnější fyzická aktivita a který má být celoţivotní přípravou na stáří. 

Benefit pro jedince však přináší nejrůznější typy aktivit, jak ukazují studie ci-

tované výše. Souĉasný důraz na aktivitu pak ve svém důsledku vytváří norma-
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tivní tlak na naplňování „správné“ podoby stárnutí, na konzumaci „správných“ 

aktivit navzdory věku. A přestoţe je situace ve středoevropských zemích odliš-

ná od USA a Velké Británie, tlak na naplňování a oceňování specifického mo-

delu stárnutí je zde také patrný. (Hasmanová Marhánková 2013) Na druhou 

stranu můţe stárnutí kvůli postupnému fyzickému a mentálnímu úbytku zna-

menat opouštění nejrůznějších ĉinností. Nelze ani opomenout, ţe míra aktivity 

je veskrze individuální a existují indicie ukazující normální rozloţení, tedy 

sledující Gaussovu křivku aktivity v populaci. (Vidovićová 2005) 

 Na základě výsledků našich analýz můţeme konstatovat, ţe představa ideál-

ního ţivotního stylu je výrazně závislá na věku a potaţmo tedy i zdravotním 

stavu. Výraznější proměnu však přináší aţ pokroĉilé stáří. Silný je zejména 

rozpor mezi vlastní představou o aktivním trávení seniorského věku mezi mla-

dšími respondenty a příklon k pasivnějším ĉinnostem a věnovaní se druhým u 

respondentů starších. Toto zjištění můţeme interpretovat jako doklad urĉité 

platnosti teorie vyvázání (Cumming – Henry 1961), přestoţe je právě koncepty 

aktivity zpochybňována. Průřezová povaha dat nedovoluje identifikovat, zda 

máme vysvětlení hledat v rozdílech kohortních ĉi generaĉních. Příklon 

k pasivitě by proto bylo vhodné sledovat na dostateĉně dlouhé ĉasové řadě 

panelových ĉi alespoň longitudinálních dat. Takové však zatím, pokud je nám 

známo, nemáme v Ĉeské republice k dispozici. 

 Druhým zjištěním je větší příklon k aktivnějšímu ţivotnímu stylu u jedinců 

s vyšší mírou kapitálů. Zásadní se zdá být míra ekonomického a kulturního 

kapitálu, působí však i kapitál sociální. Potvrzuje se tak trvající platnost starší 

studie Kuchařové, která konstatovala, ţe „význam vzdělání pro spoleĉenské 

postavení a zapojení jednotlivce se nevztahuje jenom na dobu ekonomické 

aktivity, ale v podstatě se stejnou důleţitostí i k seniorskému věku“. (Kucha-

řová 2002: 57) A ukazuje také na velmi postupný a mírný pokles aktivity 

s věkem u vysokoškolsky vzdělaných jedinců. Podobně Vidovićová (2005) na 

stejných datech zjišťuje, ţe nízká míra aktivity je spojená s niţším vzděláním, 

vyšším věkem a některými indikátory niţšího well-being, jako např. osamělos-

tí. Zásadní význam vzdělání, jako základní sloţky kulturního kapitálu, je i 

v souladu se studií Schergera s kolegy (2011). Ti v britském prostředí s pomocí 

dat z English Longitudinal Study of Ageing ukázali, ţe vzdělání, zaměstnání a 

bohatství hrálo zásadní roli ve zkoumaných typech volnoĉasových aktivit a 

nejvíce pro participaci na kulturních akcích. Vzdělání, jako nejsilnější sloţku 

kulturního kapitálu, přitom identifikovali jako nejsilnější determinant aktivit, 

který ĉásteĉně ovlivňuje i rozdíly mezi věkovými skupinami. (Scherger et al. 

2011) Není to však jen kulturní kapitál, ale i kapitál ekonomický a sociální, co 

pestrost ĉinností v ĉeském prostředí podmiňují. Ve středoevropském prostoru 

není přímo ţivotnímu stylu seniorů věnována velká pozornost a obvykle je 

případně zkoumán bez ohledu na třídu, vzdělání a další důleţité stratifikaĉní 
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faktory (Bendikova – Bartík 2015), jasné vnesení stratifikace do těchto analýz 

se nám proto zdá důleţité. 

 Za třetí jsme potvrdili mírnou genderovou diferenciaci v preferenci ţivot-

ního stylu, můţeme však konstatovat, ţe tyto rozdíly jsou spíše menší. Ţeny 

mají niţší šanci neţ muţi volit jako preferovaný ţivotní styl relaxaci, ĉastěji 

neţ muţi však volí věnování se druhým, coţ potvrzuje stereotypní vnímání 

muţské a ţenské role v rodině. V souladu s genderovými stereotypy však není 

konkrétní podoba ţivotního stylu, tedy volba koníĉků a volnoĉasových ĉin-

ností. Zde můţeme konstatovat, ţe ţeny se stejně ĉasto jako muţi věnují akti-

vitám, které jsme oznaĉili jako „nároĉné“ (např. vzdělávání, sportování, kul-

tura, práce na PC...) a které odkazují především k Laslettově (1989) představě 

třetího věku. Kromě toho mají ţeny větší spektrum „odpoĉinkových“ ĉinností, 

zatímco muţi naopak aktivit „tradiĉních“, i kdyţ rozdíly jsou opět spíše menší. 

Jen malou genderovou diverzitu v ĉinnostech dle jejich typu zaznamenala i 

Kuchařová (2002). 

 Ĉtvrtým zjištěním je výrazný vliv míry kapitálů také na konkrétní aktivity, 

kterým se jedinec věnuje. Jakkoliv je znám vliv vzdělání a třídy na podobu 

trávení volného ĉasu, jako překvapivý chápeme tento vliv na spektrum „odpo-

ĉinkových“ ĉinností. I kdyţ jsou zjištěné rozdíly relativně malé, můţeme kon-

statovat, ţe lidé s niţším vzděláním a niţším ekonomickým a sociálním kapitá-

lem mají i menší spektrum odpoĉinkových aktivit. Výrazný vliv vzdělání na 

spektrum ĉinností je v souladu se zjištěními Kuchařové (2002) a Vidovićové 

(2005), na rozdíl od Vidovićové (2005) však ukazujeme i znaĉný vliv třídy.  

 Jak však připomínají Vergrugee s kolegy (1996) individuální rozdíly mezi 

lidmi jsou mnohem větší neţ ty způsobené např. stárnutím. Změny v aktivitách 

mají tendenci být postupné a mají tendenci zachovávat tak konzistenci i dyna-

miku v ţivotě. Navíc můţeme připomenout, ţe podle WHO (1998) jsou pro-

spěšné všechny ĉinnosti ĉi způsoby participace ve spoleĉnosti, které přispívají 

k subjektivní kvalitě ţivota jedince, bez ohledu na to jak souzní s aktuální před-

stavou o ideální podobě stárnutí. A aktivní stárnutí by mělo být senzitivní 

k třídním, kulturním, genderovým, etnickým a dalším odlišnostem. (Walker 

2002) 
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