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Anotace: Příspěvek přináší zamyšlení nad otázkami ovlivňování života seniorů v současné společnosti 

prostřednictvím působení výchovných pracovníků ve vztahu k cílům sociální koheze. Obrací se k jedinci, jeho 

individuálním šancím korekce cesty životem, s akcentem na osobní podíl. Možnosti edukativní sféry a podoby 

subjektivního prožívání závěrečných let seniorů souvisejí s kvalitou vzájemně poskytované pomoci účastníků 

humánní interakce. 

 

Klíčová slova: sociální koheze, senioři, resilience, stárnutí, očekávání a strasti, životní moudrost, faktory 

edukace. 

 

Abstract: The paper presents reflection on issues affecting life of the elderly in today's society through the work 

of educators in relation to the objectives of social cohesion. It appeals to individuals, their individual chances 

correction path in life, with an emphasis on personal interest. Options educational sphere and forms of subjective 

experience of later years seniors related to quality of rendered assistance to participants in human interaction. 
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Úvodem 

  

Stále mohutnící vědomí dominantně rostoucího podílu seniorů v demografické struktuře obyvatelstva 

budoucích let nejen ve vyspělých evropských zemích, poukazuje na klíčové úkoly společnosti při ovlivňování 

stávajících podob života, výchovy a vzdělávání obyvatel. Pro zainteresované prvořadá role edukativní složky 

zahrnuje nejen zabezpečení optimálních forem přípravy lidí na zdolávání nástrah, překážek i úkolů, nýbrž také 

zvládání radostných, příjemných okamžiků ve všech životních etapách. Týká se všech občanů, od nejmenších 

dětí v rodinném prostředí, předškolních zařízeních (v ideální podobě) přes všechny pedagogické pokusy 

v následujících fázích školních let až k úsilí o kultivaci osob v dospělosti i v posledních etapách cesty životem.  

Význam cíleně orientované péče o zvyšování vzdělanostní úrovně dětí a mládeže, v ideálním případě 

těsně skloubené s účinným výchovným vlivem, od poskytnutí pomyslných základů v mateřských školách až po 

specielně vybrané vysoké školy, je evidentní, ze všech stran opakovaně diskutovaný a obecně akceptovatelný 

s více či méně výhradami, případně rezonovaným souhlasem. Úloha státu a školských institucí různého stupně, 

zaměření, kvality a účinků na mladého člověka, se a priori snaží plnit sociální očekávání, představy a koncepce, 

připravovat jedince pro náročnou budoucnost. V podmínkách sotva srovnatelných se dřívějšími obdobími musí 

bezpodmínečně zajistit optimální preprofesní vývoj, gradaci výchovně vzdělávací složky působení ve shodě se 

stoupajícími požadavky, změnami v rodinné, školní i mimoškolní sféře, pod sílícím tlakem masmédií, široké 

veřejnosti a dalších permanentně působících okolností současného života i potenciálních výhledů. Představuje 

enormní zatížení pedagogických profesionálů na úseku vzdělanostního rozvoje dětí a mládeže, ve školách pro 

studijně nadané až po ostatní, pohybující se ve středu až na okraji pomyslného pásma schopností, dovedností, 

zájmu, předpokladů i bariér stávajících žáků a studentů. Zřetelné nitky vládnoucí finanční motivace a spletitých 

vazeb učitele, vychovatele, pracovníky ve školství značně stresuje, mnohdy zvyšuje jejich obavy, dochází ke 

zmenšení odolnosti a někdy vede k podlehnutí zdravotním a sociálním potížím. V souladu s evidentním 

opomenutím relaxačních praktik, vědomou či nevědomou absencí hledání náhradních aktivit uspokojení mimo 

školské prostředí ze strany osob, odpovědných za kvalitu a přiměřené studijní výsledky svěřenců, dochází ke 

zvyšování četnosti kolizí aktérů výchovně vzdělávacího procesu, častějším názorovým a jiným střetům, 

rozšiřování pole soubojů mimo edukativní sektor.  

Pokud se sociální koheze chápe pouze jako kapacita společnosti pro zajištění blahobytu všech jejich 

členů, při současné minimalizaci rozdílů mezi nimi a aktivizaci uspokojování potřeb každého člověka, pak role 

pedagogických pracovníků směřuje do pásma degradace, propasti snah, absence nápadů, ztráty příležitosti 

inovací. Sotva si odpovědní pracovníci mohou na úseku práce se středoškolskou mládeží zaslouženě jednotně 

společně poklepat na ramenou za dokonalé splnění požadavku vytváření harmonických a stabilních sociálních 

vztahů při zabezpečování hospodářského a sociálního vývoje a klidného soužití. Pouze jedineční mistři 

učitelského a vychovatelského řemesla vědí své. Stále na sobě pracují, ustavičně hledají příznivé cesty a vhodné 

pěšinky ke kultivaci vzájemného poměru se svěřenci. Zejména spektrem jejich podílu lze optimisticky hledět do 

budoucna. Kvalitní učitelé a výteční vychovatelé přijali myšlenku, že předmětem jejich profesního zájmu, kromě 
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specificky odborného přenosu vědomostí a dovedností, je stimulace prezentované úrovně, s jakou se i mladí lidé 

cítí zapojení (angažovaní) ve společnosti, zda opravdu vnímají soudržnost, sounáležitost, spoluodpovědnost 

k souboru obecně přijímaných sociálních cílů a hodnot (srv. M. Daly et al., 2008). 

 

Problémy starších osob 

 

V textu myšlenkově realizovaný generační skok od revolučních, progresivních, veřejností protěžovaných 

a mediálně podporovaných mladých lidí ve věku do konce druhého decennia k životně důležitým otázkám 

starších osob znamená ohromný posun v pohledu na sledovanou problematiku.  

Seniorská kategorie se chápe různě. Většinou se spojuje s dosažením důchodového věku, včetně v dalším 

období předpokládaného posunu termínu, až k hranici zařazení nebo odsouzení mezi opravdu staré, slovy 

mladých „nemožné, neschopné, zbytečné, zaclánějící darmožrouty“. Konfuciova čínská moudrost „Kdo pohrdá 

stářím, pohrdá svou budoucností“ briskně zapadla do říše zapomnění, převládl kult bezbřehého entusiasmu 

z pozice síly, přehlídka geniálních předpokladů a nebetyčných schopností mladších jedinců hravě zvládnout 

veškeré překážky a zdatně dokazovat údajné egoisticky opakovaně prověřované kvality osobnosti lidskému 

stádu pomýlených pochlebovačů nebo apatických jedinců. Armáda seniorů však marně čeká na svou příležitost 

dosáhnout pomocí společenské koheze na hrozny blahobytu, uspokojení subjektivních potřeb, zajištění klidných 

závěrečných dní života, většinou bez laskavé přítomnosti blízkých a obětavých příbuzných. Odkázáni na milosti 

druhých a s předtuchou dalších šokujících zvratů, mnohdy osobnost degradujících zákonů, útisku ze všech stran 

světa mocných, se obávají téměř všeho. Někteří dlouhodobě zocelení dřívějšími stresujícími událostmi, 

strhujícím a náročným průběhem života, odolávají, jiní do víru změn stržení klesají na mysli.  

Většina starých osob však přesto zápolí, hledá soukromé uplatnění, vnitřní jistoty. Kde? Někteří v nových 

vztazích, třeba v zájmových spolcích s podobně smýšlejícími, nebo jiní našli spřízněnou duši se zvířaty, méně 

z nich odhalili kouzlo pěstování zálib, ostatní objevili svět vzdělávání, kultivace těla i ducha, kdysi propagované 

ideály antické kalokagathie. Žijí a radují se z každého dne, nacházejí nové přátele, objevují čerstvé stimuly pro 

dnešek a hlavně zítřek. Přesvědčili se, že se již nemohou spoléhat na pomoc společnosti. Věří výhradně vlastním 

silám a podle nátury, postoje k životu a zkušeností trpí, souží se, padají a vstávají nebo ještě dokážou zvednout 

hlas, prokazují dosavadní myšlenkovou sílu a jiskru, bojují. Opakovaně narážejí na zbytečné a trapné překážky, 

přesto se nevzdávají. A hlavně na sobě stále pracují, i ve vyšším věku lidsky rostou. Zdroj akceptovaného 

vstřícného postoje k ostatním totiž spočívá v jejich pevném vnitřním přesvědčení o trvalé nutnosti nabízet vlastní 

síly, pootevřít srdce, jemně, účinně, kultivovaně postihovat, ulehčovat slabiny a bolesti druhých, pohladit nejen 

skutkem, slovem, zrakovým kontaktem, infikovat jiné objímající aktivitou. Jejich krédo tvoří sotva pochopitelný 

neutuchající zájem, zúčastňují se rozmanitých, věku a možnostem přiměřených činností. Současně platí za 

mimořádný vzor jednání a pouhého člověčenství již často dlouhodobě zarmouceným, skleslým, zatrpklým, 

znechuceným, společností a zejména mladými „odepsaným“. Prostřednictvím privátní bohaté dávky optimismu, 

pozitivního smýšlení a energie dodávají zkormouceným novou naději. Opět rozdmychávají skomírající plamen 

života.  

Kolik vlastně známe takových opravdových osobností, které znovu a pořád začínají, houževnatě se perou 

se záludnostmi života s cílem vytrvat, odolávat tíživým myšlenkám, nepodlehnout zdravotním potížím a vydržet 

tlak sociálních komplikací? Kam až sahá osobní hladina resilience, odolnosti překonávat a pružně zvládat 

nástrahy života? Objevíme, uvědomujeme si vůbec podobné příklady lidsky orientovaných pracovníků 

v pomáhajících profesích, se srdcem na dlani a překypující ochotou přibližovat se k různě postiženým, 

bolestnými okamžiky a prožitými událostmi bytostně zasaženým osobám vyššího věku? 

 

Šance výchovného sektoru směrem k seniorům 

 

Přes zmíněné postesknutí existuje enormní přesvědčení a posilující naděje, že i na prahu třetího tisíciletí 

v současné společnosti žijí a humánně rostou fundovaní erudovaní profesionálové edukativní sféry, schopní 

vědomě dostát latentnímu slibu trvalé připravenosti a nabídky pomoci. Stovky osob v různých životních etapách, 

nacházejících se na scestí, pohybujících se již v pásmu zvýšeného nebezpečí uklouznutí nebo poklesku, případně 

dalších neznámých jedinců a skupin za hranicemi společností přijatých norem, čekají na pobídku, transparentní 

podnět. Samozřejmě také staří lidé. Toužebně doufají v zázrak, očekávají vlídné slovo povzbuzení, hřejivý 

úsměv, otevřeně podanou ruku, nezištné porozumění, projev skutečného zájmu o člověka, jeho radosti i strasti, 

výhry a prohry.  

Pokud jsme poctivě přesvědčeni o významu výchovy svědomí člověka každého věku jako prioritního 

úkolu i povinnosti cíleného formování druhých, pak je bezpodmínečně nutné podporovat význam či podmínku 

ovlivňování subjektivního pocitu jedince, partnera procesu korekce pro pozitivní dopady otevřeného vzájemného 

přístupu. Požadavek získání „vychovávaného“ pro oboustranně prospěšnou spolupráci, seniora s klady i zápory 

osobnosti, bytosti s plejádou životních zkušeností, úspěchů a zklamání, znamená někdy až nadlidský úkol. Přesto 

je povinností poučeného znalce lidských duší být pokaždé dominantním motorem, nosným prvkem, burcujícím 
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elementem, sloužícím k zajištění trojice podmínek. První požadavek zahrnuje uvědomovanou ochotu 

k součinnosti, nejen plný souhlas s působením „vychovávajícího“, ale také akceptace obavy z vytvoření bariéry 

lhostejnosti a eventuelního uzavření se do ulity ukončené komunikace. Druhá podmínka upozorňuje na potřebu 

získání osobní nezprostředkované nebo jinými prezentované aktuální zkušenosti (výhoda proti verbálnímu 

působení), bez zjevně projevovaného pedagogického vlivu, avšak v souladu s konkrétním pochopením logiky 

prožívané situace, činnosti, komunikace. Třetí premisa důsledně vyžaduje možnost svobodné volby jako záruky 

optimálního řešení. Rozhodovací proces „vychovávaného“ musí vždy hrát prim při formování samostatné, 

autentické svobodné osobnosti, která ponese celistvou odpovědnost za následky vlastního verdiktu (svoboda bez 

odpovědnosti vede k formování nezodpovědného, egocentrického, často i asociálního jedince). 

Starší člověk, vlastními silami, případně zákrutami pouti životem formovaný či nástrahami osudu 

deformovaný a mocenskými korigujícími zásahy zvenčí devastovaný živel, se nachází mezi dvěma extrémními 

limitujícími mantinely. Možná je jen dlouhodobě unavený, nemocný, apatický, zapšklý, znechucený, odmítavý, 

nedůvěřivý, nasáklý poraženeckými náladami, osamocený, celkově zklamaný spíš zdánlivými než skutečnými 

křivdami z okolí. Nebo si naopak zachovává vnitřní svěžest,  relativní tělesnou a duševní aktivitu, překypuje 

chutí a zájmem o mnohé stránky doposud neprobádaného světa, upřímně se raduje se z každého dne, oceňuje 

význam příznivých okamžiků, určitě ho potěší úspěchy příbuzných nebo známých, vyhledává vrstevníky, nebojí 

se konfrontace s mladšími, hraje na pozitivní strunu. Pouze se na chvíli zastavil na další křižovatce. Na poslední, 

kdo ví? Jako tvůrce či domnělý režisér životní cesty se opatrně a záměrně ohlíží za minulostí, rekapituluje 

dřívější události, hodnotí zážitky, někdy se nostalgicky přehrabuje ve vzpomínkách. Je si dobře vědom 

záludnosti i krás vlastní cesty životem, pomyslné plavby na vlnách desetiletí. Za četná léta si totiž uvědomil, že 

se může spolehnout výhradně na sebe. Jedinou opravdovou pomoc najde pokaždé na konci vlastní paže. 

Skličující zjištění spočívají ve faktu, že se příslušníci starší generace posouvají stále více na okraj, že dochází 

k jejich razantnímu vytlačování ze sociálního dění, z osobní účasti či parciálního podílu na zlepšování života. 

Společnost ani nejbližší okolí nemá šanci nabídnout mu zajištění slibovaného blahobytu, minimalizaci rozdílů 

mezi lidmi, případně avizovanou aktivizaci uspokojování potřeb. Zralý starší člověk nejprve tuší a pak se veřejně 

dozvídá o některých sociálních, politických, národnostních rozdílech, o falešné smyšlence dříve hojně 

proklamované rovnosti mezi lidmi. Vidí, slyší, vnímá, sleduje evidentní bezpráví a přehlížení, povrchnost, 

korupční a další skandály, formy násilí na dětech, ženách, seniorech, handicapovaných a dalších obětech 

agresivního jednání jiných členů společnosti, stěží chápe eskalaci většiny sociálně patologických jevů. Na konci 

života smířený se vším a všemi jen doufá v klidný odchod, pokud možno v uspokojivé zdravotní kondici. 

Hodnotný život ho naučil pečovat sám o sebe, uvědomit si příčiny vlastních strastí, nalézt správný pohled 

na skutečnost a otevřené situace, pochopit, že jediný zdroj bezpečí lze nalézt ve vnitřním světě. Moudrý člověk 

si osvojil potřeby uvolnění, otevřenosti a poctivosti k sobě samému, pochopil nutnost převzetí plné odpovědnosti 

za utváření svého života. Ve vyšším věku se mu vyplatilo dlouholeté úsilí o permanentní posilování mentální 

svěžesti i duševní schopnosti, hospodaření se životní energií. Se všemi důsledky převzal myšlenku, že vždy byl, 

pořád je a stále bude pánem vlastního života a že krédo životní cesty každého jedince musí spočívat v trvalém 

nacházení nových impulzů ! 

 

Závěr 

 

Nabídka nebo spíše morální povinnost společnosti přispět k zabezpečení spokojeného stáří každého 

člověka i v blízké době markantně sílící populace seniorů v sobě skrývá racionální jádro, humánní příspěvek 

k uvědomělým vztahům. Avšak pouhý apel na odpovědnost sociální, zdravotní, edukativní a jinou sféry svádí 

z nastoupené cesty, zdaleka nestačí. Pouze vzájemná koordinace přístupů, včetně masivního působení 

zainteresovaných institucí a pracovníků na zvýšení důležitosti subjektivního podílu každého staršího jedince při 

korekci vlastního místa na mapě společenského zařazení, může přinést plody v podobě spokojenosti 

s postavením a vážností člověka. 

Na první místo se však vždy zařadí rekonstrukce postojů samotných seniorů, kteří musí bezpodmínečně 

přijmout myšlenku, že jediný zdroj pomyslného bezpečí lze najít a rozvíjet výhradně osobním přispěním ve 

vnitřním světě. Každá osoba vyššího věku má právo stát se pomyslným světlem či majákem druhým, zamyslet se 

nad privátním stupněm otevřenosti vůči ostatním, ovládat umění uvolnění, dokazovat převzetí odpovědnosti za 

každý den. Jen méně zasvěceným unikají vybrané zásady smysluplného života v každém věku: potřeba ocenění, 

realita pomíjivosti i marnosti zbytečného trápení, požadavek osobní svobody, tolerance. 
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