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Abstrakt: Stereotypný pohľad na starnutie častokrát nepopisuje snahu nájsť pozitívne 

hodnoty tohto životného obdobia a možnosti, ktoré naďalej dokážu zmysluplne 

naplniť čas alternatívnym programom. Spoločnosť však ponúka projekty, ktoré majú 

nie len voľno-časový charakter, ale najmä vzdelávací ráz. Snahou príspevku je preto 

prostredníctvom teoretického konceptu poukázať na  potenciálny prínos vzdelávania v 

oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT)v oblasti reziliencie u seniorov. 
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Abstract: The stereotypical view of getting older often does not describe the effort to 

find the positive values of this life period and possibilities that remain meaningful 

way to spend  time with alternative program. However, the society offers projects that 

have not only a leisure character  but mainly educational character. Therefore, the aim 

of this article is to highlight  potential  asset  of education in the area of information - 

communication technologies (ICT) in the area of resilience of the seniors. 
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Úvod 

Každé životné obdobie človeka prináša svoje výhody aj obmedzenia. 

Častokrát žijeme na okraji neistoty, čo nás čaká. Pre ideálne získanie 

nadhľadu počas zmien, ktoré sprevádzajú život v období staroby je 

neoceniteľným faktorom aj reziliencia. Koncept, ktorého opodstatnenie je 

vnímané v situácii záťaže, je možné na základe zažitých životných situácii 

meniť. V príspevku je snahou poukázať na možný vplyv IKT na úroveň 

reziliencie. Reziliencia v ideálnych podmienkach nadobúda status pomoci pri 

adaptácií, prípadne je možné na ňu samotnú nazerať ako na schopnosť 

adaptovať sa, využiť nadobudnuté poznatky zo situácií, prispôsobiť sa záťaži 

a ťažiť z danej situácie v budúcnosti. Zvládnutie involučných zmien v období 

starnutia je otázkou aj sociálneho kapitálu, zdravotného stavu a pod., ale aj 

globálne schopnosti adaptovať sa na tieto zmeny. Čo komplexne dokáže 

pokryť reziliencia. Sociálny kapitál v tomto teoretickom príspevku 

predstavuje priestor, kde je využitie vzdelávania sa seniorov v oblasti IKT 

významné. Inými slovami, v období starnutia je pre ideálnu úroveň 
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reziliencie významný aj sociálny kapitál. K vytváraniu, využívaniu 

sociálneho kapitálu  môžu napomôcť vedomosti o IKT ich praktické 

zužitkovanie skrz technológie, ktoré ponúka moderná doba.   

 

1.  Reziliencia a seniori 

Starnutie svetovej populácie spôsobuje rastúci záujem o koncept 

úspešného starnutia. Jedinci, ktorí dosiahnu seniorsky vek preukázali svoju 

schopnosť prežiť celý rad nepriaznivých situácii. Boli schopní udržať alebo 

znovu získať svoje zdravie, vyrovnať sa s nástrahami a prispôsobiť sa 

mnohým stratám, ktoré sprevádzajú proces starnutia (Ostwald a Dyer 2011, 

in: Stuart-Hamilton 2011). Existujú pojmy skrz ktoré je možné vysvetliť ako 

si dokážu ľudia kompenzovať tieto straty počas života a prispôsobiť sa ľahšie 

zmenám. Medzi tieto pojmy patrí reziliencia, zmysel pre súdržnosť, 

hardiness, a i. Tieto koncepty, aj keď nie sú identické, zdieľajú základné 

presvedčenie o dôležitosti a význame zmyslu života (Ostwald a Dyer 2011, 

in: Stuart-Hamilton 2011).  

Rezilienciu je možné popísať ako osobnostnú charakteristiku, proces, či 

protektívnu silu, ktorá umožňuje jednotlivcom možnosť prispôsobiť sa 

nežiaducim účinkom a zároveň si zachovať nezávislosť a pohodu (well-

being). Nygren et al. (2005) poukazuje na päť vzájomne prepojených 

charakteristík, ktoré boli identifikované ako skelet reziliencie: 

 Vyrovnanosť (balans medzi životom a skúsenosťami); 

 Vytrvalosť (ochota a schopnosť ostať aktívny); 

 Sebestačnosť (viera v samého seba a svoje schopnosti); 

 Zmysluplnosť (pochopenie, že život má zmysel); 

 Existenciálna osamelosť (uvedomenie si, že životná cesta každého 

človeka je jedinečná). 

Reziliencia je tradične skúmaná predovšetkým v detstve a dospievaní, 

avšak ide o koncept relevantný počas celého života.  Starý človek býva 

charakterizovaný svojou príslušnosťou k vekovej skupine dosiahnutím 60, 

resp. 65 rokov. Vyšší vek so sebou prináša obdobie najväčších životných 

kríz. Senior stráca určité sociálne úlohy, stráca skôr nadobudnuté kontakty, 

menia sa jeho perspektívy a hodnotový systém (Balogová 2009). Ide o 

obdobie spájané predovšetkým so statusom dôchodcu, predstavou často 

neproduktívny, neaktívny jedinec so zdravotnými charakteristikami súvisiace 

s involučným procesom (Jančeková 2005, in: Matoušek 2005). Vzhľadom k 

tomu, že starší ľudia čelia rastúcim výzvam, je dôležité skúmať faktory, ktoré 

môžu podporovať rezilienciu v starobe, najmä z pohľadu sociálnych vzťahov 

(Fuller-Iglesias 2008). Keďže rezilienciu môžeme definovať ako schopnosť 

zvládať nástrahy životných období, byť posilnený a vynaliezavejší. Možno 

konštatovať, že jej faktory umožňujú jedincom prekonať záťažové situácie, 
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zmeny v ich živote, aby mohli žiť plnohodnotne ďalej (Rolland a Walsh 

2006). 

Pre pochopenie reziliencie je dôležitá aj vývojová perspektíva. Súbor 

stabilných charakteristických čŕt, spôsoby vyrovnávania sa a adaptácie 

zahŕňajú procesy, ktoré sa môžu časom meniť. Rovnako aj formy záťaže nie 

sú len krátkodobé, nejde len o jeden podnet, ale často komplexný súbor 

meniacich sa podmienok, ktoré majú vplyv na budúcnosť jedinca. Vzhľadom 

k tomuto vplyvu času, žiadna stratégia na záťaž nie je rovnako stále úspešná. 

Dôležité je mať vybudovaných viacero stratégií zvládania uplatniteľných pre 

spektrum situácií. Reziliencia je z tohto pohľadu definovaná ako rozhodujúca 

schopnosť využiť správnu stratégiu na konkrétnu záťaž (Rolland a Walsh 

2006).  

Rozhodujúcim faktorom pre seniorov je aj sociálny kapitál, pretože bez 

opory rodiny, priateľov alebo organizácií sa stávajú spoločensky izolovaní 

(Ostwlad a Dyer 2011, in: Stuart-Hamilton 2011). Sociálny kapitál môžeme 

tiež definovať na základe prostriedkov, ktoré jedinci vkladajú do sociálnej 

štruktúry, čo by sa dalo interpretovať ako investícia do sociálnych vzťahov s 

očakávaným návratom týchto investícií v podobe bezpečia, pokoja, bývania 

(Halachová a Žiaková 2010) V tomto kontexte predstavuje potom sociálna 

izolácia a nedostatok sociálnej opory pravdepodobne akútne a chronické 

stresory ovplyvňujúce biologické a behaviorálne mediátory,  ako napríklad 

rastúce preťaženie či nezdravé správanie. Sociálny kapitál  vychádza zo 

sociálnych interakcií a sietí vzťahov, ktoré sú určené na posilnenie pohody 

seniorov možno konštatovať, že nedostatočná sociálna opora a vnímaná alebo 

skutočná sociálna izolácia predstavujú zaťažujúce faktory, ktoré môžu mať 

vplyv na imunitný, metabolický a kardiovaskulárny systém, rovnako ako aj 

na samotné správanie jedinca (White 2009, [cit. 2016-10-10]). Sociálny 

kapitál má teda protektívny charakter, udržanie funkčných sociálnych sietí 

má významný vplyv na fyzické a psychické zdravie (Ozbay 2007, [cit. 2016-

10-10]). 

Vyvstáva otázka, akým spôsobom si môžu seniori sociálnu sieť udržať v 

kontexte vzdialenostiam, subjektívnym zdravotným ťažkostiam, a podobným 

faktorom, ktoré sa s týmto vekom spájajú.  

 

2. Informačno-komunikačné technológie a reziliencia seniorov 

Prepojením opodstatnenia sociálneho kapitálu v kontexte reziliencie 

seniorov, nasledujúca časť príspevku pojednáva o alternatíve využitia IKT.  

Mnoho starších ľudí má v súčasnosti - najmä západná spoločnosť v 

porovnaní s akýmkoľvek iným historickým obdobím - viac príležitostí 

ovplyvňovať spôsob, akým chcú žiť, odrážajúc zlepšenie zdravotných a 

finančných zdrojov v tomto storočí (Baars et al. 2013). 

Vo výskume Leppert et al. (2005, [cit. 2016-10-10]) na vzorke N= 599  

seniorov (priemerný vek 69,3 roka) bola odolnosť hodnotená ako protektívny 
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osobnostný faktor pre fyzickú pohodu. U respondentov s vyššou odolnosťou 

bolo hlásených menej subjektívnych sťažností na fyzický stav. Z výsledkov 

regresnej analýzy vyplynulo, že reziliencia bola významný prediktor 

vzhľadom na vek a rod respondentov. Vzhľadom na vek sa preukázalo, že nie 

je významný rozdiel, vzhľadom k veku, ženy vykazovali nižšiu úroveň 

reziliencie.   

Štúdia Fuller-Iglesiasovej et al. (2008, [cit. 2016-10-10]), kde bolo N=99 

seniorov ako respondentov, nad 65 rokov, a ktorí zažili viac negatívnych 

životných udalostí v priebehu posledných 12 rokov, poukazuje obdobne na 

zaujímavé fakty. Významným činiteľom kvality sociálnych vzťahov sa 

ukázali manželské kvalitné vzťahy a veľkosť sociálnej siete. Na základe 

regresnej analýzy je možné vyvodiť, že bez ohľadu na rod, väčšia veľkosť 

sociálnej siete korelovala s nižším výskytom depresívnych symptómov a 

vyššej životnej spokojnosti. Následne štúdia poukazuje na význam riešenia 

reziliencie v starobe a naznačuje, že spoločenské vzťahy môžu byť dôležitým 

protektívnym faktorom vo zvyšovaní reziliencie, ako facilitátora v živote

 Moderná spoločnosť je dynamická neustále sa meniaca a vyžadujúca od 

staršieho človeka zvládanie nových situácií, ktoré sú náročné na prežívanie 

a zvládanie. Starnutie a staroba sú významnou etapou ontogenetického 

vývinu jednotlivca a predstavujú prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. 

Sú javom individuálnym a spoločenským (Balogová 2009).  

Tak ako dochádza k demografickým zmenám vedúcim k starnutiu 

populácie, v rovnakom čase dochádza aj k rýchlym zmenám v oblasti 

technológií a technologických zručností. Technológie sa stali neoddeliteľnou 

súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Naďalej sa integruje do 

rôznych aspektov spoločnosti, vrátane práce, vzdelávania, poskytovania 

služieb, komunikácie a spoločenských aktivít. Prijatie a využívanie nových 

technológií je závislé na mnohých faktoroch, jedným z nich je aj vek (Feist a 

McDougall 2013, [cit. 2016-10-10]). 

Postoje k starnutiu sú stále často negatívne a je sporné do akej miery sú 

starší ľudia vítaní a integrovaní do spoločnosti (Stuart-Hamilton 2011). 

Starnúci ľudia však napriek stereotypom v spoločnosti neustále môžu a aj sa 

usilujú o budovanie určitých cieľov, ktoré dávajú ich životu neustále zmysel 

napriek tomu, že typickým znakom starnutia je, že časový horizont života sa 

postupne mení a spôsobuje buď pocit naliehavosti, alebo aj pocit, že niektoré 

ciele už nie sú natoľko podstatné (Baars et al. 2013). 

Počas starnutia dochádza ku kognitívnym, fyzickým, senzorickým a pod. 

zmenám, podstatná je však aj oblasť sociálneho kapitálu. IKT môže mať 

významný vplyv na spoločenský život seniorov a senioriek. V spoločenských 

vedách je neustála debata, či tento typ môže zvýšiť všeobecnú tendenciu 

klesania sociálneho kapitálu vekom (Blit-Cohen a Litwin 2004). 

Výsledky štúdie Feistovej a McDougallovej (2013, [cit. 2016-10-10]) 

poukazujú na to, že využitím IKT sa zmenili postoje respondentov voči 
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dôvere k týmto technológiám vzhľadom na správnu pomoc a podporu pri 

využívaní technológií. Zmeny po adekvátnom zaškolení v oblasti IKT boli 

zreteľné aj v tom, že respondenti tieto moderné technológie viac považovali 

ako potenciálny nástroj k zlepšeniu zdravia, pohody, pocitov sociálneho 

začlenenia. Vhodné vzdelávanie a využitie informačných a komunikačných 

technológii zvyšuje sebavedomie, zlepšuje pohodu a znižuje sociálnu izoláciu 

skrz rastúci sociálny kapitál, čím dochádza aj k posilneniu medzigeneračnej 

väzby. 

 

Graf č. 1 Postoje seniorov k využívaniu IKT pred a po zaškolení      

Zdroj: Feistova a  McDougallova 2013 (spracované autorkou) 

 

Blit-Cohen et al. (2004) popisuje, že z IKT môžu seniori a seniorky veľa 

získať, najmä tým, že technológie ponúkajú priestor k šíreniu svojich 

myšlienok s ostatnými, môžu získať nové sociálne väzby. Zároveň za 

významný benefit považuje napríklad cestovanie cez kybernetický priestor, 

ktorý nevyžaduje fyzický pohyb (ktorý je často dôvodom zvýšenej sociálnej 

izolácie) a nie je viazaný na čas alebo miesto.  

 

Záver 

Informatívny koncept problematiky reziliencie, seniorov a IKT sa zdá byť 

prepojiteľný. Na základe teoretických východísk objasnených aj skrz 

výsledky empirických výskumov možno konštatovať, že vhodné spôsoby 

zaškolenia seniorov a senioriek v oblasti IKT sú kľúčom k zabezpečeniu 

potrieb seniorov v oblastiach (napríklad sociálny kapitál), ktoré sú prínosné 

pre ich úroveň reziliencie.  
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