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Úvod
Proměny muzeí a jejich vztah k veřejnosti, edukační obrat, místo neformálního 
vzdělávání v paměťových institucích

Významnou část muzejního publika tvoří senioři. Příprava a realizace muzejně edukačních
programů pro tuto návštěvnickou skupinu klade na muzejní pedagogy v mnohém odlišné poža-
davky v metodickém přístupu, než které jsou zvyklí běžně uplatňovat při práci s dětmi a mládeží.
Každý muzejní pracovník, který přichází do kontaktu s návštěvníky – seniory, poznává, že je ne-
zbytné si k profesionálnímu zvládnutí zprostředkování edukačního obsahu kulturního dědictví pro
nejstarší návštěvníky osvojit určité znalosti a dovednosti. Předložená metodika nemůže obsáhnout
všechny informace a odborné poznatky z oblasti andragogiky, gerontagogiky, gerontologie a mu-
zeologie, které se ke stárnutí, stáří a muzejní prezentaci vztahují. Jejím cílem však je pomoci mu-
zejním pedagogům uvědomit si základní charakteristiky seniorů jako cílové návštěvnické skupiny
a napomoci při volbě odpovídajících edukačních cílů a metod při přípravě muzejně edukačních
programů, případně při dalších muzejních prezentačních aktivitách a práci s muzejním publikem.

Žijeme v období demografických změn. Vyšší průměrná délka života a menší podíl dětí a mladších
věkových kategorií v evropské populaci přinášejí téma seniorů a stárnutí do všech oblastí současného
života. Ani muzea a další paměťové instituce nemohou zůstat stranou významných proměn ve spo-
lečnosti a složení svého publika. Mnozí dnešní senioři si ještě pamatují tradiční muzejní expozice za-
plněné množstvím systematicky uspořádaných exponátů v bytelných vitrínách a případně obsáhlé
doprovodné texty, které si nikdy během návštěvy se školní třídou nedokázali celé přečíst.  Současná
muzejní prezentace proměnila vztah k návštěvníkovi, zabývá se jeho potřebami, vytváří nabídku při-
pravenou na míru jednotlivým cílovým skupinám muzejního publika. Muzea se veřejnosti nepředstavují
především jako tradiční významné vědecké instituce, ale jako místa neformálního vzdělávání a učení
se, spolutvůrci komunitního života a zprostředkovatelé společenského dialogu mezi většinovou spo-
lečností a minoritami. S rozšířením možností zábavy a získáváním informací muzea a další paměťové
instituce usilují o edutainment. Současný důraz na vizualizaci a expanzi virtuální reality chápou muzea
jako příležitost a výzvu zprostředkovat tradiční témata za pomoci moderních technologií interaktivně
a multimediálními prostředky. Ze všech uvedených trendů je třeba znovu zdůraznit ten, který je v po-
sledních desetiletích považován za nejdůležitější a vžil se pro něj termín edukační obrat (educational
turn). Muzea a další paměťové instituce mohou vzdělanostní společnosti nabídnout jedinečný produkt,
kterým je zprostředkování vzdělávacího potenciálu našeho kulturního dědictví. Návštěvníci mají mož-
nost učit se přímo prostřednictvím jedinečných předmětů, muzejních exponátů a sbírek.

Mezi projevy aktivního plnohodnotného života patří celoživotní vzdělávání a učení se a uspo-
kojování kulturních a sociálních potřeb jedince. John H. Falk a Lynn Dierking uvádí, že seniorům
jde o společenský kontakt a proto jejich motivace k návštěvě muzea působí zvenčí, z jejich okolí.
(dle Mikulášková, 2014, s. 15–16) Do uspokojování sociálních potřeb se muzea zapojují svojí ko-
munitní funkcí a jako tzv. třetí místa. (Šerák, 2014, s. 40) O vzdělávání byla řeč již výše, o roli
muzeí při naplňování kulturních potřeb též není třeba obšírně psát. Muzeologie a muzejní peda-
gogika již dávno reflektuje roli seniorů v muzeích.



Celoživotní učení se a vzdělávání se nevyhýbá ani seniorům, kteří představují stále význam-
nější cílovou skupinu muzejního publika. „Výzkumy potvrzují, že vzdělávací aktivity v ekonomicky
postaktivním věku přispívají k pocitu důstojnosti a životního uspokojení, k začlenění do společnosti,
k seberealizaci i fyzickému a duševnímu zdraví.“ (Honzíková, 2012, s. 3) Následující text se bude
proto věnovat vztahu seniorů ke vzdělávání a možnosti učit se. Metodiku uzavřou odpovědi na
praktické otázky týkající se přípravy muzejně edukačního programu pro seniory, výběr metod,
témat a cílů práce s touto návštěvnickou skupinou. 
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Přehled výchozí terminologie

Stárnutí (jinak také involuce) je přirozený a nezvratný multifaktorový proces změn (převážně re-
gresivních) morfologie a fyziologických funkcí organismu v čase, synergické narušení biologické
a psychické rovnováhy. Tyto změny jsou individuálně specifické. Věda rozeznává například stárnutí
biologické, sociální, psychologické a demografické. Závěrečnou etapou tohoto procesu je stáří. 
Stáří, jakožto důsledek involučních změn a pozdní fáze ontogeneze, představuje závěrečnou
etapu života a završení procesu stárnutí. Vzhledem k velkému množství kritérií určujících po-
čátek stáří je výklad tohoto pojmu historicky i kulturně proměnlivý. Obecně rozšířená statistická
definice stáří z perspektivy dosaženého věku není konsensuální a kalendářní věk tak nemůže
být jednotným hodnotícím ukazatelem. Relevantními kritérii mohou být rovněž dimenze biolo-
gická (funkční zdatnost těla), ekonomická (pokles příjmů), sociální (ztráta prestiže, změna so-
ciálních rolí), technologická apod. V sociální vědách je stáří členěno na tzv. třetí a čtvrtý věk.
Stáří je nutno chápat jako multifaktoriální a vysoce individualizovaný jev mající charakter
sociálního konstruktu. Z medicínského hlediska se za stáří zpravidla považuje období života
po 75. roce, z hlediska demografického je hranice stáří stanovena na 60–65 let. 
Rovněž pojem senior není kategorií primárně statistickou, ale spíše sociologickou. Jedná se
o obecné a významově neutrální označení staršího jedince vycházející ze slova sénium (stáří).
Obecně je za seniora označován jedinec, který dosáhl vyššího věku, přičemž specifikace vě-
kového zařazení je kontextuálně proměnlivá. V dokumentech OSN a WHO je hranice stáří po-
měrně nekonsistentně stanovena na 60 až 65 let, statistiky OSN, Eurostatu či Českého
statistického úřadu pak nejčastěji pracují s věkovými kohortami 0–14 let, 15–64 let a 65+. Pro
účely tohoto textu proto budeme vycházet z výše uvedené metodiky a za seniora budeme
považovat jedince ve věku 65+.
Gerontagogika je teoreticko empirická vědní (sub)disciplína, jejímž předmětem je studium
a systematizace poznatků týkajících se edukace seniorské populace v nejširším slova smyslu,
tj. výchovy a vzdělávání ve stáří a ke stáří. V užším pojetí je to věda zaměřená na teorii a praxi
edukace starších jedinců. Pojem není terminologicky konsensuální, v různých kontextech se
používá i název geragogika či gerontopedagogika, příp. vzdělávací gerontologie. Kromě vlastní
edukace seniorů zahrnuje i edukaci proseniorskou a preseniorskou.



7

1 Teoretický úvod do problematiky 
(Michal Šerák)

Tématika kontinuálního stárnutí populace se v posledních letech ocitá v centru pozornosti od-
borné i laické veřejnosti. Na otázku postavení osob v postproduktivním věku přitom bývá nahlíženo
nejen v kontextu sociálním, ale i ekonomickém, politickém, kulturním a filozofickém. Na jedné straně
jsme svědky narůstajícího mezigeneračního napětí (ve své exponované podobě nabývajícího až
charakteru ageismu), které bývá dynamizováno mj. probíhajícími diskusemi o podobě stávajícího
důchodového systému či zdravotní péče. Na straně druhé dochází k expanzi segmentu služeb za-
měřených na seniorskou populaci, která stále více nabývá podoby lukrativní zákaznické skupiny.
Jednou z těchto expandujících oblastí je i sféra edukace. Ačkoliv naprostá většina seniorských edu-
kačních aktivit má zájmový a neutilitární charakter, vlivem měnící se demografické situace získává
stále větší význam i další profesní (kvalifikační, rekvalifikační) vzdělávání starších osob.

1.1 Demografické stárnutí populace

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu tvoří jedinci patřící do kategorie seniorů
více než 18 % populace (ČSÚ, 2016). Do budoucna lze navíc očekávat výrazný nárůst tohoto po-
dílu, neboť podle některých prognóz by za třicet let měl být v seniorském věku každý třetí obyvatel,
tj. 33 % (ČSÚ, 2013b). Kromě takřka zdvojnásobení počtu seniorů (počet osob ve věku nad 85 let
se má dokonce zvýšit více než pětinásobně) se zároveň počítá i s pozvolným poklesem poměrného
zastoupení dětí (až o jednu čtvrtinu). Tento trend bude výrazně akcelerován stárnutím silných po-
válečných ročníků, které začínají v těchto letech překračovat seniorskou věkovou hranici, přičemž
tento efekt není kompenzován odpovídající úrovní natality (ČSÚ, 2014).

Tento předpokládaný vývoj demografické struktury obyvatelstva v ČR se však nijak zásadně
neliší od situace v ostatních vyspělých zemích. V poválečných letech byl pro složení obyvatelstva
v západní Evropě a USA typický relativně nízký podíl seniorů (vlivem poměrně vysoké úmrtnosti
především v důsledku světových válek, úrovně zdravotnictví, jakož i celkové kvality života) i dětí
(vliv klesající natality – tento trend nebyl vykompenzován ani několika populačními explozemi, tzv.
baby boomy) a naopak neobvykle vysoký počet ekonomicky aktivních osob v dospělém věku.
Tato situace se nicméně v posledních letech mění v pravý opak: kontinuálně ubývá jedinců ve
středním věku a úměrně tomu se zvyšuje počet seniorů (jediné, co se tak nemění, je stále nízký
počet dětí). Výrazná je tato proměna demografické křivky především v Evropě, kde by senioři
mohli v roce 2050 tvořit 53 % populace (Evropská komise, 2005). Uvádí se, že celkové stárnutí
společnosti bude pravděpodobně do budoucna představovat velmi závažný sociální a ekonomický
problém projektující se především do nabídky pracovní síly, efektivnosti důchodového systému
nebo systému zdravotní péče. 
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1.2 Specifika seniorů jako sociální skupiny

Ačkoliv senioři jako celek netvoří homogenní skupinu a veškeré snahy o bližší charakteristiku
musejí zákonitě vykazovat znaky generalizace a zjednodušování, jsou v odborné literatuře popi-
sovány některé vlastnosti pro tuto sociální kategorii typické. Mezi často zmiňovanými jevy nega-
tivního charakteru, chápanými rovněž jako primární příčiny sociální exkluze a diskriminace seniorů,
jsou zastoupeny:
 ohrožení chudobou
 nezaměstnatelnost
 zdravotní omezení
 obtížné zvládání moderních technologií
 sociální a prostorová izolace
 systémová segregace
 diskriminace, předsudky, ageismus.

Celospolečenské podpory se dostává stále populárnějšímu konceptu tzv. aktivního stárnutí,
rozvíjejícímu se od konce devadesátých let vlivem iniciativy Světové zdravotnické organizace
(WHO). Aktivní stárnutí můžeme v této souvislosti definovat jako: „…proces optimalizace podmínek
a příležitostí pro zachování zdraví, aktivního zapojení a životních jistot s cílem zvyšovat kvalitu ži-
vota lidí během jejich stárnutí.“ (WHO, 2013) Podnětný je v tomto kontextu i koncept tzv. úspěšného
stárnutí zaměřený na posilování kvality života a pozitivní adaptaci ve stáří. Cílem je dosažení
určité úrovně fyzické, sociální a psychosociální pohody ve stáří (McKeon, 2008). Petřková a Čor-
naničová (2004) v této souvislosti připomínají tzv. model ROSA: Racionální postoj ke svému stár-
nutí; Orientace na budoucnost; Sociální kontakty a přiměřená Aktivita.

Ve svých východiscích jsou výše uvedené koncepty založeny na realitě kontinuálně se zvy-
šující naděje dožití ve vyspělých zemích. V ČR se aktuálně jedná o horizont 76 let u mužů a 82
let u žen (ČSÚ, 2016). Po dosažení hranice seniority má tedy průměrný občan před sebou per-
spektivu cca 15 let dalšího života. Tato životní etapa se navíc stále prodlužuje a její kvalitě je proto
potřeba věnovat pozornost. Koncept aktivního stárnutí proto získává své vyjádření v celé řadě
mezinárodních i národních dokumentů, v jejichž pojetí je chápán jako životní strategie ochrany
fyzického a psychického zdraví v závislosti na stárnutí jedinců. Většina realizovaných výzkumů
potvrzuje pozitivní dopad aktivity v pokročilém věku na posilování zdravotního stavu, zatímco pa-
sivita a vyvazování se ze společenských problémů zvyšuje riziko chronických onemocnění. Cílem
konceptu je tak mimo prodloužení pracovní aktivity především kombinace prvků produktivního
stárnutí se silným důrazem na kvalitu života a psychickou a fyzickou pohodu. Je založen na uvě-
domění si práv starších dospělých ve smyslu jejich nezávislosti, participace, důstojnosti, péče
a osobního naplnění. (Evropská komise, 1999)



2 Senioři jako cílová skupina dalšího vzdělávání
(Michal Šerák)

V současné společnosti je možnost zapojení do edukačních procesů v jakékoliv fázi života je-
dince považována za jedno ze základních lidských práv. Toto právo je nepopiratelné a nezadatelné,
nicméně míra jeho naplnění je závislá na jednotlivých aspektech konkrétní společenské reality,
např. na společenské atmosféře, podpoře státu, dostupnosti institucionálního systému edukace, cel-
kové kvalitě života apod. Vzdělávání seniorů rovněž zůstává, více než jakýkoliv jiný segment edukace
dospělých, otázkou svobodné volby a odpovědnosti každého jednotlivce za svůj osobní rozvoj.

Edukační práce se seniory by proto měla v souladu s deklarovanými Principy OSN pro seni-
orskou politiku (1991) respektovat následující základní potřeby (Čornaničová, 2000):
 autonomie (především přístup ke vzdělání a ke službám);
 participace (možnost zapojení do procesů rozhodování, předávání vlastních poznatků,

zakládání spolků a sdružení);
 seberealizace (plný rozvoj potenciálu, přístup k edukačním, kulturním, duchovním a rekreačním

zdrojům);
 důstojnost (problémy vykořisťování a zneužívání, slušné zacházení);
 péče (přístup ke zdravotnickým, sociálním a právním službám, systém ústavní péče).

Psychologický pohled na problém aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě za-
chovány všechny majoritní potřeby středního dospělého věku, především potřeby aktivity a užitečnosti.
Při edukační práci se seniory jde proto především o saturaci následujících potřeb (Čornaničová, 2007):
 nezávislost (především přístup ke vzdělání a ke službám)
 participace (možnost zapojení do procesů rozhodování, předávání vlastních poznatků,

zakládání spolků a sdružení)
 seberealizace (plný rozvoj potenciálu, přístup k edukačním, kulturním, duchovním a rekreačním

zdrojům)
 důstojnost (problémy vykořisťování a zneužívání, slušné zacházení)
 péče (přístup ke zdravotnickým, sociálním a právním službám, systém ústavní péče

2.1 Účast a motivace seniorů k dalšímu vzdělávání

Vzdělávání osob v postproduktivním věku představuje velkou výzvu pro všechny instituce zabý-
vající se formální i neformální edukací. S narůstajícím zájmem o další vzdělávání a vzhledem ke
stále se rozšiřující nabídce neustále stoupají nároky na kvalitu a účelnost poskytovaných služeb. Ve
společnosti jako celku lze v posledních desetiletích zaznamenat narůstající zájem o participaci na
dalším vzdělávání, takže stále větší počet jedinců má osobní zkušenosti s edukačními aktivitami
(profesního i zájmového charakteru), což se zcela zákonitě projektuje do jejich očekávání i celkového
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přístupu. Zároveň se kontinuálně mění struktura zmiňované cílové skupiny. Svou roli hraje především
stále vyšší vykazovaná úroveň vzdělání a míry funkční gramotnosti seniorské populace, jakožto ná-
sledek měnící se demografické křivky obyvatelstva a stavu, kdy důchodového věku aktuálně dosahují
silné poválečné ročníky (tzv. baby boomers), které nikoliv nevýznamnou část svého pracovního života
již prožily v akcelerujících podmínkách nastalých po roce 1989. Tato generace se od svých před-
chůdců odlišuje jinými pracovními i životními návyky, strukturou svých znalostí a dovedností (např.
úroveň funkční gramotnosti, včetně technologické, znalost cizích jazyků apod.), osobní akceptací
konceptu celoživotního učení, jakož i zvýšenými požadavky na kvalitu svého života. (Šerák, 2013)

Zásadní roli hraje rovněž rostoucí vzdělanostní úroveň mladších seniorů, neboť v této souvi-
slosti můžeme poukázat na prokázanou přímou vazbu mezi úrovní nejvyššího dosaženého vzdě-
lání a ochotou získané znalosti a dovednosti dále rozvíjet. Naprostá většina dosud realizovaných
výzkumů potvrzuje předpoklad, že s výší vzdělání jedince stoupá i frekvence jeho účasti na edu-
kačních aktivitách. Tito lidé rovněž většinou vykazují výraznější informovanost a zainteresovanost,
než jedinci s nižším vzděláním. To vše se následně projektuje do zvýšených nároků na obsahové
i organizační zabezpečení edukačních aktivit určených pro jedince v postproduktivním věku. Pro-
kazatelný je např. rostoucí zájem o e-learningové kurzy, jejichž nabídka začíná představovat v pro-
středí např. U3V již naprostý standard (viz rozvoj virtuálních U3V), ačkoliv obecně je míra
počítačové gramotnosti starší populace stále na nízké úrovni.

Bohužel, jedním z výrazných deficitů (reálně neexistujícího) systému vzdělávání dospělých
v ČR je mj. nedostatek relevantních informačních zdrojů, které by komplexně ilustrovaly zapojení
obyvatelstva do edukačních aktivit. Situace je způsobena nejen nejednotnou metodikou, ale i roz-
dílností zkoumaných parametrů. Segment vzdělávání seniorů byl navíc dosud situován na okraji
zájmu a velká část dosud realizovaných šetření jej tak do sféry svého zkoumání vůbec nezahrnula.
Dosud pravděpodobně nejkomplexnější statistiky pocházejí z výběrového šetření Adult Education
Survey z roku 2011. V kontextu cílové skupiny starších dospělých jsou relevantní následující údaje:
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Tabulka 1. Účast na neformálním vzdělávání (v %).

Celkem Muži Ženy
Věk 55–64 20,1 20,9 19,4
Věk 65–69 5,4 4,7 6,1
Starobní důchodci 5,8 3,4 7,2

(Zdroj: ČSÚ, 2013a)

Dle zjištěných šetření je nejvyšší míra účasti na neformálním vzdělávání (cca 41 %) dosahována
mezi 35. a 44. rokem života, přičemž v následujících věkových etapách následuje relativně prudká
regrese. Očekávané disproporce vykazuje účast na profesních i na zájmových edukačních aktivitách.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že senioři netvoří homogenní skupinu a účastníci edu-
kačních aktivit v tomto kontextu v žádném případě nepředstavují reprezentativní vzorek této po-
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pulace. Menší míru zapojení vykazují především jedinci s nižšími příjmy a nižší mírou vzdělání
(i když tento ukazatel reálně nehraje u seniorské populace natolik zásadní roli, jako je tomu u mlad-
ších generací), zhoršenou zdravotní kondicí, bydlící sami a ve větší dojezdové vzdálenosti od
společenských a kulturních center. Poměrně výrazná je divergence mezi oběma pohlavími, která
je nicméně typická pro naprostou většinu aktivit edukace seniorů a vychází primárně z demogra-
fického složení zkoumané věkové skupiny. Svou roli hraje i rozdílná hodnotová orientace či pre-
ference sociálních kontaktů. (Kocianová a kol., 2013)

Tabulka 2. Struktura účastníků neformálního vzdělávání dle motivace (v %).

Pracovní Soukromá         Pracovní i soukromá 
motivace motivace motivace

Věk 55–64 11,7 13,3 8,9
Věk 65–69 0,7 4,4 0,8
Starobní důchodci 0,8 11,9 0,9

(Zdroj: ČSÚ, 2013a)

Zatímco v minulosti bylo vzdělávání seniorů motivováno především snahou o zvyšování důs-
tojnosti a kvality života, dnes se do popředí zájmu dostávají rovněž ekonomické aspekty (blíže
Šerák, 2009). Motivy účasti starších spoluobčanů na dalším vzdělávání jsou tak velmi různorodé.
Většinou jsou zmiňovány následující: udržení psychické a sociální aktivity, snížení pocitu osamo-
cení, sociální integrace, udržování soběstačnosti, naplnění osobních zájmů či realizace toho, co
účastník nestihl v dobách své ekonomické aktivity. Dominantním faktorem se ukazuje především
snaha věnovat se oboru, o který jedinec projevoval zájem již v minulosti, ale vývoj jeho životní
dráhy mu z nejrůznějších důvodů neumožnil se tomuto tématu intenzivněji věnovat. 
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2.2 Docilita seniorů

Ačkoli některé výzkumy uvádějí, že až 70 % dospělé populace preferuje autonomní učení, je
oblast edukace seniorů v převážné míře závislá na činnosti specializovaných organizací. Nezbyt-
ným předpokladem zvyšování kvality jimi nabízených aktivit je pak porozumění specifikům a po-
třebám této cílové skupiny. Při tvorbě vzdělávacích programů pro seniory je také nutné vycházet
z různorodosti dané (výrazně heterogenní) skupiny, neboť mezi staršími dospělými se vyskytují
mnohé rozdíly jak v psychice a v poznávacích schopnostech, tak ve fyzické oblasti a v tělesné
zdatnosti (Špatenková, 2013). 

Primárním faktorem ovlivňujícím efektivitu učebního procesu je docilita zúčastněného jedince.
Docilita je definována jako schopnost učit se. Rozvíjení této schopnosti představuje velmi růz-
norodý proces, který ovlivňují aspekty 
 fyzické (věk, pohlaví, zdraví)
 kognitivní (inteligence, styl učení)
 afektivní (postoje, motivace, potřeby)
 sociální (vzdělání, rodina, společnost).

Mezi těmito prvky existuje vztah vzájemného ovlivňování. Zásadní otázkou zůstává především
míra proměny výše uvedené schopnosti v souvislosti s procesem stárnutí. Na základě dlouholetých
výzkumů a pozorování (jedny z prvních publikoval již E. L. Thorndike ve svém díle Adult Learning
z roku 1928, následovali např. Ebbinghaus, Lowe, Harke a mnoho dalších) bylo potvrzeno, že
i starší lidé mají dostatečný kapitál pro učení. Studie rovněž prokázaly, že tělesná a duševní vý-
konnost se v průběhu života projevuje rozdílnými cestami. Zatímco tělesná výkonnost začíná

Nejčastěji uváděné důvody účasti na edukačních aktivitách

 Saturace zájmových a poznávacích potřeb
 Aktivizace a udržení kognitivních i fyzických funkcí
 Osobní rozvoj a růst
 Kvalitní naplnění volného času
 Přizpůsobení se probíhajícím změnám
 Zprostředkování a udržování sociálních kontaktů
 Pochopení možností a omezení seniorského věku
 Změny postojů a chování nutných ke kvalitnímu a plnohodnotnému prožívání stáří
 Udržení a rozvoj mezigenerační komunikace   



13

kolem 50. roku života upadat, výkonnost duševní ji již po 30. roce života překonává a dokonce
neustále narůstá. Např. W. A. Owens zkoumal v druhé polovině 20. století skupinu 127 mužů v roz-
mezí 31 let. Výsledkem bylo zjištění, že po této době dosahovali sledovaní jedinci v předložených
testech prakticky stejných výsledků. V období sénia sice dochází k jejímu mírnému poklesu, jehož
intenzita je ovšem velmi individuální a za normálních podmínek nikdy zcela nezmizí (Hegyi, 2000).
Tento pokles navíc není zcela nezvratný a za pomoci tréninku kognitivních schopností jej lze čás-
tečně zastavit či dokonce dosáhnout výrazného zlepšení. 

Ačkoli je stárnutí vysoce individualizovaný proces, je možné identifikovat řadu jevů typických
právě pro tuto fázi lidské ontogeneze. U starších dospělých jsou časté především následující psy-
chosociální změny:
 zpomalení psychomotorického tempa
 pokles schopnosti celkové adaptability
 změna procesu vnímání a pozornosti
 změna paměťových procesů
 proměna afektivního prožívání
 zvýraznění stávajících typických vlastností.

Jednou ze zásadních změn je snížená schopnost čelit novým a neočekávaným problémům,
které nelze vyřešit na základě dosaženého vzdělání či zkušenosti. Jde o procesy spojené s tzv.
fluidní a krystalickou inteligencí (Tomczyk, 2015):
• Krystalická inteligence je založena na kognitivních procesech získaných během života uče-

ním, na vědomostech a na schopnostech je využívat (schopnost učit se ze zkušenosti). Má
těsný vztah k paměti a k naučeným způsobům logického usuzování.

• Fluidní inteligence je vrozená a ovlivněná nadáním jedince. Jde o relativně stálou charakte-
ristiku osobnosti vyjádřenou schopností tvořivě řešit problémy.

Zatímco úroveň fluidní inteligence se s věkem snižuje, u krystalické inteligence můžeme za-
znamenat trend zcela opačný (Holmerová, Jurášková, Zikmundová a kol., 2007). Z výše uvede-
ného vyplývá, že jedinec v mladším věku má vzhledem k většímu zastoupení fluidní inteligence
výraznější předpoklady k úspěšnému řešení nečekaných problémů a nových situací. Starší jedinec
si naopak díky rozvoji krystalické inteligence rychleji poradí v různých situacích na základě dosa-
vadních zkušeností, znalostí a praxe, kterou mladý člověk ještě neměl možnost získat. Postupné
zhoršování fluidní inteligence tak oslabuje schopnost řešit nové události, přičemž na důležitosti
naopak nabývají vazby nových informací na informace již osvojené. Starší lidé proto obecně in-
klinují ke známým a ověřeným modelům řešení situací, hrozí nebezpečí stereotypizace úsudku.
Oba typy inteligence dohromady pak vytvářejí celkovou kapacitu člověka učit se, myslet a řešit
problémy. Celková míra inteligence je tedy dána komplementaritou a vzájemným doplňováním se
dispozic inteligence fluidní a krystalické. (Špatenková, 2013)

Z hlediska mozku je vlivem věku prokázán úbytek mezibuněčných vazeb, rozšiřování moz-
kových komor, zeslabování mozkové kůry a pokles přítoku krve a zásobování kyslíkem. S rostou-
cím věkem klesá počet neuronů a buňky ztrácejí schopnost množit se dělením.   



Stárnutím je postižena především vizuální paměť a paměťová schopnost se přesouvá z me-
chanické na logickou. Dlouhodobá paměť je věkem postižena méně výrazně než paměť krátkodobá,
bývá nicméně emočně zkreslena. Negativní trend naopak vykazuje paměť epizodická (schopnost
tvořit vzpomínky na konkrétní události) a sémantická (schopnost učit se nová fakta). Z pohledu do-
cility seniorů lze rovněž konstatovat, že věk hraje významnou roli především v souvislosti s faktorem
lehkosti (obtížnosti) učení. (Hartl, 1999) S přibývajícím věkem je učení obtížnější a klade i vyšší ná-
roky na dobu potřebnou k osvojení. Laboratorní experimenty prokázaly, že již studenti ve věku 
40–45 let potřebují k naučení stejné látky v průměru o 10–20 % více času, než žáci o generaci mladší
(Palán, 1999). Tento fakt ale v žádném případě nesnižuje docilitu seniorů a je-li vyloučen faktor
rychlosti, není až do věku 60 let pokles duševních schopností zaznamenáníhodný. 
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 během života člověk přijde o cca 10–20 % neuronů
 mozkové komory (tj. dutiny v mozku obsahující mozkomíšní mok) se postupně rozšiřují,

rýhy mezi závity mozkové kůry se prohlubují
 spoje mezi nervovými buňkami řídnou, přičemž k redukci spojů začíná docházet již po

22. roce života
 úbytkem nervových buněk jsou nejvíce zasaženy čelní mozkové laloky, ve kterých sídlí

centra zraku a sluchu a rovněž hippocampus (odpovědný za ukládání informací a schop-
nost učit se novým věcem)

 skenování mozku odhalilo, že čelní kůra mění svůj tvar ještě po čtyřicítce (jde o oblast
mozku zodpovědnou za rozhodování, plánování, empatii, chápání a sociální chování),
mozek se proto vyvíjí i v pozdějším věku 

 klesá míra přítoku krve i zásobování kyslíkem
 ztráty neuronů jsou pravděpodobně způsobeny chorobami omezujícími krevní zásobení

kyslíkem (např. arterioskleróza, nedostatek pohybu apod.), nikoliv samotným stárnutím
 nejméně jsou stárnutím postiženy vývojově nejstarší části mozku.

(podle Klevetová, 2012 a Holler, 1996)

Kvalita a efektivita osvojování nových informací závisí primárně na duševní svěžesti a pohodě,
míře zapojení celé osobnosti, počtu vytvořených asociací a kvalitě pochopení. Zásadní pře-
kážku pro efektivní využívání paměti představuje stres a nedostatek soustředění. K udržení
paměťových návyků je zapotřebí paměť cvičit a zpracovávané informace ukládat na základě
aktivního přístupu, který je časově úspornější a trvanlivější než osvojení mechanické.



Proces stárnutí má negativní vliv i na schopnost koncentrace. Senioři mají obvykle problémy
s plynulým přesouváním pozornosti z jednoho podnětu na druhý a se soustředěním na větší počet
různorodých podnětů vlivem omezení kognitivní kapacity. Pozornost je často zaměřována ne-
správným směrem a oslabena je i schopnost soustředit se na relevantní informace a eliminovat
ty nepotřebné. (Vágnerová, 2007) Dochází rovněž k nárůstu chybovosti a zpomalení reakcí na
vnější podněty v důsledku zpomalení nervového systému (Stuart-Hamilton, 1999). Tato postupná
regrese smyslového vnímání i zhoršování paměti může mít někdy za následek i rozvoj některých
problémů psychického charakteru (deprese, úzkost, agrese, labilita apod.).
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Tabulka 3. Vztah mezi věkem a vybranými schopnostmi.

– paměť pro jednoduché materiály
Bez poklesu nebo s možností – profesní paměť
dalšího růstu – paměť pro tóny

– slovní zásoba
– všeobecná informovanost

– motorická rychlost
S určitým poklesem – senzomotorická koordinace

– tradiční školní učivo
– analogické usuzování

– výbavnost nových materiálů
S nejvýraznějším poklesem – učení se symbolům 

– vštípivost čísel a bezesmyslných slabik

(Hartl, 1999)

Zásadní vliv na úroveň duševní svěžesti má především intelektuální aktivita jedince. Mozek
se chová podobně jako sval. Pokud je pravidelně trénován, podává vyšší výkon. Pokud je zaned-
báván, tak jeho výkonnost oslabuje. Obecně se dá konstatovat, že pravidelná duševní činnost,
kreativní přemýšlení a učení se novým věcem má na úroveň docility seniorů podstatně větší vliv
než biologický věk.



3 Bariéry účasti seniorů na edukačních aktivitách
(Michal Šerák)

Zásadním problémem, který výrazně determinuje participaci seniorů na edukačních a kulturních
aktivitách, je existence řady bariér. Ty se kromě výše zmíněného faktoru účasti či neúčasti projektují
i do aspektů kvality a efektivity realizovaných akcí, jakož i do celkové spokojenosti účastníků. 

JIŽ SAMOTNÝM VÝBĚREM TÉMATU, PROSTORU, ČASU A FINANČNÍCH POŽADAVKŮ DO-
CHÁZÍ K PŘEDBĚŽNÉ SELEKCI POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ!

V obecném pojetí můžeme dle Crossové (1982) bariéry členit na základě následujícího schématu:
 situační: vyplývají z aktuálního kontextu a životní situace jedince, týkají se např. dopravní ob-

služnosti a dostupnosti, finanční náročnosti apod.;
 institucionální: jsou spojeny primárně s poskytovatelskou organizací; může se tedy jednat

např. o samotnou programovou nabídku, tj. její obsah a kvalitu, časový harmonogram, mobiliář,
administrativní a informační podporu apod.;
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Z výše uvedených aspektů můžeme odvodit následující překážky a omezení efektivního
učení seniorů:
 osvojování nových poznatků zabere starším lidem více času
 senioři si obtížněji osvojují logicky nestrukturované informace
 problém představuje i nedostatečně zvládnutá strategie učení
 látka prezentovaná větší rychlostí omezuje kvalitu i kvantitu naučeného výraznějším způ-

sobem, než je tomu u mladších osob
 zatímco delší přestávky během procvičování naučeného vedou u mladších osob k zlepšení

jejich pracovního výkonu, u seniorů naopak dochází k jeho zhoršení
 podstatnou roli v procesu učení hraje fyzický a psychický stav jedince, především případná

zdravotní omezení
 problémem bývá snížená odolnost vůči rozptylujícím podnětům
 významný je rovněž stupeň aktivity a síla motivace
 učební látka by měla v každém případě vykazovat intencionální charakter

(upraveno podle Livečky, 1979)



 dispoziční: týkají se psychické a fyzické kondice jedince, jeho zdravotního stavu, motivaci,
sebepojetí, kompetencí aj.
Částečně průřezovými bariérami jsou pak např. bariéry komunikační, mezigenerační, kulturní,

politické, genderové, sociální apod. O některých z výše uvedených aspektů již bylo v předchozím
textu pojednáno. Bližší pozornost budeme nadále věnovat specifickým typům situačních a insti-
tucionálních bariér, tj. prostorovým a časovým kontextům organizace edukačních aktivit.

3.1 Prostorové bariéry

V následujícím textu se zaměříme na některé vybrané aspekty především institucionálních
bariér, spojených např. s dopravní obslužností, přístupem do veřejných budov, získáváním infor-
mací a celkovou dosažitelností nabízených služeb. Jedním z nejdiskutovanějších a nejrozšířeněj-
ších problémů je otázka dostupnosti a uživatelské vstřícnosti vůči klientům s pohybovým
omezením. Mezi nejvýraznější faktory tzv. biologického stárnutí totiž patří změny v pohybovém
systému. Ty se projevují např. postupně se snižující výškou těla (jde o důsledek vysychání a opo-
třebovávání meziobratlových plotének), ubýváním kostní hmoty, poklesem svalové síly, úbytkem
pružnosti vazivové tkáně, tuhnutím chrupavek, osteoartrózou kloubů, poruchami statiky a dynamiky
páteře a rovněž zpomalením rychlosti nervových vzruchů. To vše ve svém důsledku vede k tomu,
že je pohyb starších lidí pomalejší a méně jistý. Řídnutí kostí navíc zvyšuje riziko fraktur. 

Dalším určujícím faktorem jsou vedle celkového zhoršování psychomotorických schopností
i regresivní změny ve smyslovém vnímání. Ty se týkají především zraku a sluchu, přičemž u ostat-
ních smyslů nebývají postupné změny natolik výrazné (Stuart-Hamilton, 1999). Po dosažení še-
desátého roku lze až u 90 % osob pozorovat výrazné zhoršení zraku a u 30 % sluchu. Tyto změny
pak způsobují pokles celkového výkonu i omezení některých činností. Mohou se negativně projevit
rovněž v komunikaci s druhými lidmi, kdy se může jednat o příčinu např. podezíravosti, nejistoty,
úzkosti nebo hněvivosti. Zvyšuje se rovněž i riziko úrazu.

Kromě seniorů a osob s pohybovým omezením nebo zdravotním handicapem se samozřejmě
existující institucionální bariéry mohou týkat i např. matek s kočárky nebo malých dětí. Přesto jsou
to však starší dospělí, kteří jsou těmito omezeními postiženi nejčastěji. Snaha o odstranění reálné
sociální i edukační exkluze by měla být úkolem nejen pořádajících institucí, ale měla by se ocitnout
v centru pozornosti i veřejných orgánů, krajů i obcí, neboť možnost zapojení do kulturních a edu-
kačních aktivit, podmíněna mj. dostupností staveb a dosažitelností informačních zdrojů, je základní
podmínkou aktivního zapojení jedince do života celé společnosti. Neuralgickým bodem, podmi-
ňujícím naplnění tohoto cíle, je v prvé řadě komplexní plánování. Vzdělávací instituce by v rámci
strategické přípravy svých aktivit měly vycházet z otázky, zda navrhované organizační i obsahové
zabezpečení vyhovuje potenciální cílové skupině (tedy např. seniorům), příp. přímo osobám se
speciálními potřebami (např. s pohybovým omezením). Rizikové jsou v tomto kontextu především
starší budovy, v nichž ovšem sídlí převážná část edukačních a kulturních institucí.
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Mezi nejčastěji se vyskytující bariéry prostředí patří (Šerák, 2014):
 přístupnost staveb: Zde hrají hlavní roli aspekty užívání staveb a možnosti volného a ničím

neomezeného pohybu pro všechny zúčastněné. Předpokladem naplnění těchto východisek
je odstraňování stávajících prostorových bariér a zabránění vzniku nových.

 dopravní přístupnost: Rozsah účasti, strukturu skupiny účastníků i celkovou spokojenost
determinuje rovněž míra dosažitelnosti místa konání. Je třeba brát v potaz frekvenci hromadné
dopravy (na zřeteli je třeba mít i možnosti účastníků z obcí v dojezdové vzdálenosti), její bez-
bariérovost a vzdálenost, rovněž tak potenciální bariéry omezující přístupnost individuální do-
pravou (vzdálenost od hlavních komunikací, dostatečná možnost parkování apod.). V potaz
je třeba brát i odpovídající signalizační a informační prostředky spojující uzlové dopravní body
s místem konání aktivity.

 prostorová organizace: Významnými prvky ovlivňujícími průběh aktivit jsou dispoziční faktory,
mezi které patří především zařízení místnosti a celková vybavenost budovy (např. protisklu-
zové a stabilizační prvky, přítomnost vhodných opor, charakter výškových rozdílů, ergonomie
a rozmístění nábytku apod.).

Nečastější změny smyslového vnímání v procesu stárnutí

ZRAK
 zhoršení akomodace (schopnost zaostřovat na různé vzdálenosti)
 presbyopie (stařecká dalekozrakost, ztráta pružnosti čočky)
 měnící se vnímání intenzity světla (šerozrakost)
 posun ve vnímání barev (především zelené, modré, fialové)
 zpomalení procesu zpracování zrakových podnětů
 zhoršení periferního vidění (zúžení zorného pole)

SLUCH
 nedoslýchavost, tzv. presbyakuze
 ztráta schopnosti vnímat některé (především vysoké) frekvence
 zhoršení vnímání některých souhlásek ( V, B, D apod.)
 snížení schopnosti lokalizovat zdroj zvukových podnětů
 výskyt ušního šelestu 

(podle Stuart-Hamilton, 1999 a Langmeier, Krejčířová, 2006) 



Negativní dopady části výše uvedených bariér je možné korigovat či zcela odstranit na
základě vhodně realizované diagnostiky budoucích frekventantů nebo efektivním využívá-
ním hodnocení a celkové zpětné vazby získané od předchozích absolventů.

Prostorové bariéry lze z alternativní perspektivy rovněž členit dle následujících kritérií:
 vertikální (schody, výškové rozdíly);
 horizonální (povrchy pochozích ploch, sklony ramp);
 prostorové (nevhodné umístění mobiliáře, malé manipulační parametry, instalace opěrných

pomůcek);
 antropometrické (např. výška sedací plochy);
 ergonometrické (tvar ovládacích prvků, mobiliář);
 orientační (orientační systém, piktogramy, taktilní informace).

Odstraňování architektonických a orientačních překážek, omezujících volný vstup a pohyb, je
finančně i projektově často velmi náročné a ke zlepšení celkové situace dochází jen velmi zvolna.
U nově realizovaných staveb brání (alespoň teoreticky, neboť praxe je často poněkud jiná) možnému
vzniku bariér stavební zákon a prováděcí vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpe-
čujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zásadní roli zaujímá
vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Jako základní platforma potom slouží Evropská koncepce přístupnosti, která byla vypraco-
vána již v roce 1996 jako dokument, jehož cílem je zajištění vyhovujícího, bezpečného a pohodlného
životního prostředí pro všechny občany. Základním pilířem je princip tzv. univerzálního designu,
který v zásadě vylučuje dělení populace na osoby zdravé a osoby s handicapem. 

Základní požadavky na prostorové uspořádání a organizaci z hlediska seniorské populace
vstřícných edukačních aktivit je možno shrnout následujícím způsobem:
 dostupnost místa konání (dosah veřejné dopravy, parkovací plochy);
 bezbariérovost všech prostor (výtahové plošiny, nájezdy);
 vhodná intenzita osvětlení (nepřiměřené světlo unavuje, příp. rozptyluje)
 odpovídající mobiliář a jeho orientace v prostoru;
 přiměřená velikost, kontrast a grafika informačních a orientačních zdrojů;
 přítomnost protiskluzových a stabilizačních prvků;
 zajištění optimální teploty (cca 21 ºC, s rostoucí teplotou roste únava) a klimatu (pozor na vy-

dýchaný vzduch) ve výukové místnosti.

Rizikovým faktorem je především překonávání existujících výškových rozdílů, kde hrozí per-
manentní riziko úrazů. Nutností je přítomnost prvků zvyšujících pohybový komfort, např. madla,
zábradlí, neklouzavé povrchy, zvýraznění hran schodů apod. Nebezpečí představují i neočekávané
překážky pohybu, např. rohožky, koberečky, kabely, nerovnosti povrchu apod. I mnohé tak oblíbené
a rozšířené rampy a nakloněné plošiny působí kontraproduktivně a samy o sobě nabývají podob
vertikální bariéry. „Staří lidé často lépe snášejí namáhavou chůzi po schodech než nejistý pohyb
po nakloněné rovině rampy.“ (Glosová a kol., 2009, s. 26). U samotných schodišť platí, že ideální
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sklon, nejlépe odpovídající fyziologickým požadavkům, je 30°. Nejen z výše uvedených důvodů
jsou obecně preferovány prostory v přízemí. 

Samozřejmostí by měl být dostatek míst na odpočinek. Toto se týká nejen samotných použí-
vaných prostor, ale v zásadě celé přístupové trasy (např. od zastávky městské hromadné dopravy).
Maximální vzdálenost mezi jednotlivými body umožňujícími oporu a posezení by neměla přesa-
hovat 350–450 m bez zastávky. 

Při práci se staršími dospělými je rovněž nutné počítat s větším manipulačním prostorem.
Tento požadavek se týká nejen uspořádání učebny, ale rovněž přístupových prostor (rámy dveří),
sociálního zařízení apod. Respektovat je rovněž potřebu přehlednosti daného prostředí. 
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Obr. 1: Příklady prostorových požadavků snad-
ného pohybu. (Zdařilová, 2007)

Samotné prostory konání by měly mít zajištěnou možnost odpovídajícího osvětlení a ventilace
(před každou výukou by mělo být zajištěno důkladné vyvětrání!). Důležitá je podoba a velikost
mobiliáře, která by měla každému umožnit pohodlný přístup – účastníkům na svá místa a rovněž
lektorovi ke každému ze studentů-seniorů (Tomczyk, 2015). Vzhledem k průměrné délce edukač-
ních aktivit a s přihlédnutím k fyzickým determinantům účastníků v seniorském věku je vhodné,
pokud konstrukce a materiál mobiliáře (židle, stoly) umožňují pravidelnou změnu polohy jedince
bez rušivých elementů zasahujících do průběhu výuky (vrzání židlí, podlahy apod.). Židle by měly
svým tvarem, velikostí a výškou odpovídat potenciálním omezením. Výraznou překážkou bývá
např. nutnost vstávání z nízkých poloh. Nevhodné je sezení „divadelního“ typu (pouze židle bez
stolů, časté např. v sálech nebo obecně místnostech neurčených primárně pro vzdělávací potřeby),
které neumožňuje pohodlné pořízení psaného záznamu. Je třeba pamatovat i na dostatečný pro-
stor k odložení osobních věcí účastníků (kabáty, tašky, kabelky, deštníky, apod.).



3.2 Časové bariéry

Specifika seniorské populace je třeba zohlednit i při stanovování časového harmonogramu.
Nevhodným výběrem času nebo neadekvátní délkou konání můžeme již předem odradit řadu po-
tenciálních zájemců, příp. demotivovat stávající frekventanty. Zároveň je třeba brát v úvahu před-
pokládanou heterogenitu účastnické skupiny a přizpůsobit organizaci edukační aktivity v souladu
s dispozicemi pokud možno všech účastníků, včetně těch se speciálními potřebami.

Pozornost je v tomto pohledu nutné věnovat následujícím faktorům:
 celkový rozsah kurzu: U mnoha seniorů se projevuje nedůvěra a obavy z dlouhodobých zá-

vazků. Delší časová perspektiva je u nich determinována primárně zdravotními problémy, an-
ticipovaným úbytkem sil a snížením celkové míry funkčnosti. Stejně tak ale hraje roli
skutečnost, že senioři dnešní doby, zvláště ti mladší, jsou ve stále větší míře aktivní a zane-
prázdněni. Významná část vzdělávajících se seniorů navštěvuje akce více dostupných orga-
nizací. Starší dospělí proto ve velké míře dávají přednost krátkodobým nebo intenzivním
jednorázovým kurzům před dlouhodobými cykly.

 čas konání: Za ideální dobu pro pořádání seniorských aktivit se považuje dopoledne, příp.
časné odpoledne. Rozhodně je vhodné vyhnout se pozdějším večerním hodinám, zejména
v zimním období. Především seniorky-ženy mohou pociťovat zábrany chodit mimo domov za
tmy, která může mít za následek horší orientaci v prostředí a sníženou míru jistoty. Další po-
tenciální bariérou může být redukovaná hustota dopravy (i hromadné) v pozdních hodinách
a menší počet lidí na veřejných prostranstvích

 délka aktivity a počet přestávek: Obecně se uvádí, že průměrný dospělý jedinec je schopen
udržet soustředění cca 10–15 minut. Po této době je nutné opět zaujmout posluchačovu po-
zornost (změnou tempa výkladu, zapojením výukových pomůcek, přímým oslovením auditoria
apod.) Celá aktivita by měla být rovněž rozdělena na kratší časové úseky (cca 45–60 minut)
oddělené přestávkami. Praxe ukazuje, že s prodlužující se dobou je vhodné tyto přestávky
aritmeticky prodlužovat. 

 délka pauz: Délka přestávek (viz výše) by měla být adekvátní přáním a potřebám účastníků.
Vzhledem k některým specifikům seniorské populace (pohybové omezení, osobní potřeby)
by měly být pauzy v kurzech určených této cílové skupině naplánovány na poněkud delší
dobu, než bývá obvyklé. Naprostou samozřejmostí je snadná dostupnost toalet.

 tempo výkladu: S narůstajícím věkem se snižuje rychlost kognitivních reakcí. Senioři proto
obvykle čtou, píší, mluví a celkově reagují pomaleji než jedinci v mladším věku. Tomu by mělo
být přizpůsobeno tempo výkladu i samostatné práce a účastníci by měli mít k dispozici dostatek
času. Minimalizuje se tak i nebezpečí stresu a práce pod tlakem, což ve svém výsledku ne-
gativně determinuje celkovou výkonnost jedince. Příliš rychlý a intenzivní výklad může mít za
následek i pokles pozornosti a celkově rychlejší nástup únavy a nesoustředění.
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4 Dvacet zásad pro lektory a organizátory
vzdělávacích aktivit určených seniorům 
a starším dospělým
(Michal Šerák)

Velmi častým – a bohužel velmi marginalizovaným – problémem bývá celkový přístup ke star-
ším dospělým. Ten je často deformován převažujícími stereotypy (všichni staří lidé jsou křehcí,
potřebují fyzickou pomoc, hůře slyší apod.) a lektoři či organizátoři pod jejich vlivem mnohdy volí,
byť s dobrými úmysly, zcela nevhodný styl komunikace. Jeho výsledkem může být narušená důs-
tojnost a integrita účastníků, narušení celkové atmosféry.

Je třeba proto dodržovat následující zásady:
1) Důsledně se vyhýbat jakékoli stereotypizaci. S každou skupinou a s každým účastníkem by

se mělo pracovat individuálně a nepředjímat předpokládané typické charakteristiky. 
2) Zachovávat partnerství a rovnocennost všech účastníků. Pro celý průběh aktivity platí, že

všichni přítomní si jsou rovni a všichni mají stejná práva.
3) Respektovat identitu. Pokud je to alespoň trochu možné, oslovujeme účastníky jejich jménem

a titulem, např. „paní Nováková“ nebo „inženýr Procházka“. V každém případě pak respektujme
formu oslovení, která je ze strany účastníků vyžadována.

4) Předem stanovit veškerá pravidla potřebná pro zdárný průběh kurzu (oslovování, časový plán,
četnost přestávek, zadávání samostatných úkolů, možnost kladení otázek apod.) a důsledně
trvat na jejich dodržování (týká se účastníků, organizátorů i samotného lektora).

5) Vytvořit přátelské a kooperativní prostředí. Spokojenosti účastníků i efektivitě realizovaných
aktivit napomůže pocit sdílené identity. Vhodné je hovořit o „našem kurzu“, „naší instituci“ (kni-
hovně, škole, akademii, klubu…), „našem úkolu“, „našich cílech“ apod. Vzájemnému pozitiv-
nímu vztahu mezi lektorem a účastníky napomáhá i možnost neformální komunikace před
nebo po výuce, prozrazení vybraných a vhodných informací z osobní biografie nebo ilustrování
výkladu osobními zážitky či zkušenostmi.

6) Zachovávat úctu a slušnost. Nezbytným předpokladem vytvoření důstojného a kooperativního
prostředí je důsledná absence familiárnosti, infantilizace a elementarizace ve vystupování lek-
tora i organizátorů. Je třeba potlačit tendenci hovořit se seniory jako s dětmi (formou i obsa-
hem). Vyhýbáme se tendenci používat zdrobněliny, v žádném případě nepoužíváme oslovení
typu „babi“, „dědo“, „starý pane“ apod. Pokorná (2010) používá pro tento způsob komunikace,
založený na stereotypech spojených s dispozičním omezením osob v seniorském věku, ozna-
čení „elderspeak“. Ten je typický především zvýšenou úrovní hlasitosti, nadměrnou mimikou,
používání dětské slovní zásoby, pomalou a maximálně zjednodušenou mluvou apod.

7) Respektovat daná omezení a bariéry. Jedná se např. o nedoslýchavost, částečnou imobilitu,
různé problémy fyziologického rázu apod. Pokud je k tomu příležitost, měli bychom si všechny



tyto skutečnosti aktivně a taktně ověřit předem a zařídit se podle nich. Pomoc – např. při po-
hybových problémech – bychom měli vždy nabídnout, ale nevnucovat! Výukové materiály,
prezentace, zápisy na tabuli či flip apod. je nutné přizpůsobit z hlediska velikosti písma nebo
kontrastu, zajištěno by vždy mělo být dostatečné osvětlení v učebně atd.

8) Udržovat oční kontakt a maximalizovat srozumitelnost výkladu. Platí pravidlo, že zásadně vždy
hovoříme otočeni čelem ke svým posluchačům! Zvyšuje to porozumění sdělovaných informací,
kdy vedle čistě akustickým faktorů napomáhají porozumění i prvky nonverbální komunikace,
např. mimika či gesta. Zásadním faktorem je i možnost okamžité zpětné vazby. I zde je ovšem
zapotřebí respektovat individuální vlastnosti zúčastněných osob. Nikdy proto při komunikaci
se starší osobou nezvyšujme automaticky hlas, aniž bychom si předem neověřili nutnost
tohoto opatření. Samotný oční kontakt je zapotřebí udržovat přiměřenou dobu, tj. maximálně
6 sekund. Překročení tohoto intervalu již může být považováno za nepříjemné až agresivní.

9) Omezit rušivé vlivy prostředí. Je třeba identifikovat přítomné zdroje hluku – např. klimatizace,
rušná ulice apod. – a v případě nemožnosti jejich odstranění přizpůsobit hlasitost výkladu. Dů-
ležité je rovněž najít si správnou polohu a vzdálenost od účastníků, aby byla zajištěna obou-
stranná komunikace. Pokud to okolnosti dovolují, je rovněž vhodné na začátku výuky
domluvit s účastníky pravidla týkající se používání mobilních telefonů. Ideální je samozřejmě
jejich vypnutí, příp. ztlumení.

10) Projevovat zájem a poskytovat zpětnou vazbu. Vhodná interakce mezi lektorem a účastníky na-
pomáhá celkové atmosféře. Důraz by měl být kladen primárně na aktivní naslouchání. Vhodné je
časté kladení otázek (i zpřesňujících), žádoucí je co nejčastější prezentování vlastních názorů
a životních zkušeností účastníků, na které je vhodné vstřícně a pozitivně reagovat („To je skutečně
zajímavé“, „Velmi dobrý příklad“ apod.). Negativně působí tzv. pasivní naslouchání, při kterém
nevěnujeme řečníkovi pozornost (náš protějšek to velmi často pozná na základě signálů neverbální
komunikace). Při komunikaci klademe důraz na otevřené otázky, které umožňují i jiné odpovědi
než ANO – NE. Účastník by tak měl mít možnost samostatné a neomezené formulace odpovědi.
Pozor rovněž na tendenci zodpovídat si položené otázky samovolně (Jak se máte? Dobře, že?).

11) Rozvíjet pozitivní přístup, poskytovat ocenění. Praxe ukazuje, že dospělý člověk má ve srov-
nání s dětmi mnohem výraznější tendenci spojovat si své úspěchy či neúspěchy s vlastním
sebehodnocením. Nervozita a strach z neúspěchu proto hrají v oblasti edukace dospělých
velmi výraznou roli. Z toho důvodu je zapotřebí klást důraz na pozitivní motivaci a celkově
vstřícný přístup, oceňovat všechny úspěchy a pokroky, chválit za snahu. Případné hodnocení
výsledků studia by mělo být prováděno vždy individuálně (pokud to není v rozporu s cíli a za-
měřením aktivity), aby nebyl narušen status jedince v rámci účastnické skupiny.

12) Respektovat princip zpomalení a minimalizovat projevy časového stresu. Senioři obvykle rea -
gují pomaleji (viz předchozí text), je tedy zapotřebí přizpůsobit tempo práce a výkladu dispo-
zicím účastníků a nabídnout jim dostatečný čas na zpracování předávaných informací
a formulování případných dotazů. Rozhodně je zapotřebí vyvarovat se jakémukoli časo-
vému nátlaku, např. v podobě vyjádření netrpělivosti. Vhodné je hovořit pomalu, srozumitelně
a v krátkých jednoznačných větách. V praxi se rovněž osvědčuje zapojení „pomocného lek-
tora“, zvláště u nácviku konkrétních dovedností (např. počítačové kurzy, ruční práce apod.).
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Místo tohoto pracovníka (často se jedná o asistenta nebo začínajícího lektora s menšími zku-
šenostmi) bývá obvykle za zády účastníků, kde má přehled o realizovaných aktivitách. V pří-
padě potřeby pak může operativně zasáhnout a pomoci konkrétnímu studentovi při zvládnutí
jeho úkolu, aniž by byli ostatní rušeni a bez nutnosti přerušení výkladu hlavním lektorem.

13) Vybírat vhodné didaktické metody. Metody vzdělávání by měly být voleny s ohledem na témata a cíle
vzdělávání. Lektor by měl zvážit využívání dalších metody výuky (vedle přednášky), v nichž mohou
účastníci reflektovat a sdílet své různorodé zkušenosti, tedy především metody založené na diskusi
účastníků. Zde je nutné diskusi podněcovat, podporovat, usměrňovat a shrnout její výsledky.

14) Podporovat aktivitu účastníků. Ti by měli být pomocí vhodné motivace a prostřednictvím pre-
zentovaných cílů a úkolů vedeni k vlastní tvořivé činnosti a sebevzdělávání. 

15) Orientace na praxi. Vzdělavatel resp. organizátor vzdělávacích aktivit pro starší dospělé by
měl v maximální možné míře poskytovat nabídku takových témat vzdělávání, která budou mít
pro účastníky smysl, tedy témat, která jsou spojena s jejich životem a fungováním ve společ-
nosti, komunitě a rodině. 

16) Uspořádat obsah do krátkých, logicky ucelených částí. Informace by měly být uspořádány do
kontextu, propojeny navzájem a komparovány se zkušenostmi a životní praxí účastníků. Lektor
by se měl vždy držet tématu a pokud se od něj odchýlí, měl by to relevantně zdůvodnit. Kon-
traproduktivně působí tendence prezentovat v krátkém časovém úseku velké množství infor-
mací. Tato situace může být způsobena např. snahou naučit účastníky co největší množství
látky, často se ovšem jedná i o „komplex odborníka“, kterému chybí žádoucí nadhled a odstup
od tématu, o kterém zná velké množství detailů a všechny považuje za důležité. Výsledný
efekt takového přístupu je – i přes sebevětší snahu lektora i účastníků – sporný.

17) Periodicky opakovat důležité informace. Jak již bylo výše uvedeno, stárnutí bývá obvykle dopro-
vázeno snižováním kapacity operační paměti. Z toho důvodu je nutné zásadní informace přimě-
řeným způsobem opakovat, což pomáhá vytvořit paměťovou stopu. Výhodné je rozdělení učiva
na menší logické celky (viz výše). Posluchačům je tak zároveň usnadněna orientace v celkové
struktuře výkladu. Z opačné perspektivy i senioři samotní mají tendenci opakovat již sdělené.
Často se jedná o výraz nejistoty či snahy ubezpečit se, že mu bylo porozuměno. Důležité je časté
připomínání struktury výkladu (o čem se již hovořilo, o čem se hovoří a o čem se teprve hovořit
bude) a vhodná vizualizace obsahu (obrázkem, grafem, tabulkou apod.). Kde je to možné, měly
by být využívány mnemotechnické pomůcky, umožňující lepší a trvalejší zapamatování.

18) Vhodně vybírat odbornou terminologii a cizí slova. Používáme takové výrazy, formulace a ana-
logie, které jsou adekvátní účastnické skupině. Je třeba si dát pozor především na odborné
a slangové výrazy, cizojazyčné fráze (problematická je například infiltrace anglické terminologie
do běžné řeči), ale rovněž i na ironii a nejednoznačná sdělení. Pokud něco z výše uvede-
ného použijeme, samozřejmostí je důsledné vysvětlení zamýšleného významu.

19) Úspornost sdělení. Vzdělavatel by neměl tvořit příliš dlouhé věty (kratší věty se lépe poslou-
chají, chápou a lektor tak i lépe vystačí s dechem) a neměl by používat příliš dlouhá slova.
Jeho slovník by měl být zajímavý, ale neměl by používat aktuálně módní slova – působí to
nepřirozeně a někteří účastníci nemusí rozumět.

20) Úsměv nic nestojí a většinou bývá chápán jako výraz pozitivního přístupu. Nešetřeme jím!
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5 Co je třeba udělat, aby senioři přišli do muzea
(Tomáš Drobný)

Současní senioři žijí odlišným způsobem života než starší lidé před dvěma, třemi desetiletími.
Jejich pracovní návyky a profese je orientovaly na odlišné volnočasové aktivity. Na rozdíl od před-
chozích generací dnešní senioři ztratili část přirozených životních aktivit spojených převážně s ven-
kovským způsobem života, kterým se věnovali i po odchodu do důchodu (práce na zahradě, péče
o domácí zvířata, o dům, pomoc v rodině, sousedská výpomoc apod.). Naopak stále početnější
skupina seniorů si snaží udržet četné zájmové aktivity jako sport a cestování. Celoživotní vzdělá-
vání a využívání kulturní nabídky je součástí jejich životního stylu. 

Je to totiž mimo jiné právě aktivní participace na kulturních a edukačních aktivitách, která je
chápána jako základní aspekt úspěšného stárnutí. V tomto kontextu lze identifikovat řadu přínosů
zapojení starší populace jak pro konkrétní jedince, tak pro celou společnost. Z hlediska jednotlivce
jde především o rozvoj kognitivních a fyzických funkcí, který ve svém důsledku zpomaluje proces
stárnutí a působí preventivně proti rozvoji demence nebo jiných podob regrese. Důležitá je i re-
dukce sociální exkluze a izolace, rozvíjení sociálních kontaktů, prohloubení samostatnosti a vlastní
důstojnosti, posílení identity, umožnění reflexe společenských změn nebo udržení a rozvíjení me-
zigenerační komunikace. Z pohledu společnosti můžeme hovořit o významném faktoru zamezu-
jícím projevům ageismu a působícím na rozvíjení celé komunity jako integrovaného systému.
Zapojení starších dospělých umožňuje efektivnější přenos zkušeností a generačně podmíněných
kulturních vzorců a v neposlední řadě jde i o přínos ekonomický.

Hospodářství vyspělých zemí je totiž stále výrazněji ovlivňováno nástupem tzv. stříbrné ekono-
miky (silver economy). Lze ji definovat jako segment ekonomiky spojený s rostoucími výdaji společ-
nosti souvisejícími se stárnutím populace a se specifickými potřebami obyvatel ve věku 50+ (Evropská
komise, 2015). Jde o výrobky a služby zaměřené na cílovou skupinu starších dospělých. Do bu-
doucna se očekává expanze tohoto segmentu a tím i vytváření nových pracovních příležitostí. Stár-
noucí populace bude kontinuálně zvyšovat své nároky a tím dojde k postupnému ovlivňování života
společnosti z jejich strany a rovněž zvyšování finančních toků. Očekáván je výrazný dopad na již
existující i vznikající trhy stimulací poptávky po zboží a službách určených pro starší dospělé. V rámci
Bonnské deklarace pro stříbrnou ekonomiku z roku 2005, přijaté v rámci iniciativy desíti evropských
regionů (Česká republika mezi signatáře nepatří) s názvem Silver Economy Network of European
Regions – SEN@ER, byly identifikovány některé segmenty, kterých se výše uvedený trend dotýká
nejvýrazněji. Patří mezi ně především oblast služeb spjatých s bydlením a se zdravotním stavem,
dále cestovní ruch, finanční služby, sport a kultura. (Silver Economy, 2005) To vše se následně pro-
jektuje do zvýšených nároků na obsahové i organizační zabezpečení kulturních a edukačních aktivit
určených pro jedince v postproduktivním věku, včetně měnících se požadavků na marketing. 

K návštěvě muzea může seniory lákat několik důvodů. Předně je třeba zmínit, že za nejčastější
důvod návštěvy muzea je považována sociální motivace. Dále příležitost věnovat se oblasti, kterou



se zabývají již dlouhodobě, ať již profesně nebo zájmově. To může platit pro historiky, archeology,
přírodovědce, znalce a milovníky výtvarného umění i odborníky z profesí, jejichž oblast prezentují
specializovaná muzea. Dalším podnětem k návštěvě muzea je kulturní zvyklost, řekněme návyk
a také skutečnost, že osoba má k muzeu vybudovaný osobní vztah, např. jedná se o lokálního
patriota. Část seniorů navštíví muzeum proto, že prezentuje téma, které se stalo jejich koníčkem,
a rozhodli se mu ve stáří věnovat. Tito senioři se stávají návštěvníky výstav a dalších doprovodných
programů, např. přednášek, besed, filmových projekcí, literárních čtení. Senioři se mohou pro náv-
štěvu muzea rozhodnout i z důvodů pěstování sociálních kontaktů a rodinných vazeb. Muzeum
nabízí příležitost setkat se s přáteli, být mimo domov, ve společnosti. Muzea jsou vhodným místem
pro společně strávený čas prarodičů s vnoučaty (Hooper-Greenhil, 1996, s. 102–104). Mohou být
i hostiteli společenských a kulturních akcí různorodého zaměření, např. obecních a městských
oslav a slavností. Mnozí senioři stejně jako ostatní generace vyhledávají zážitky, zejména takové,
které jsou přiměřené jejich zdravotní a mentální kondici. 

Informace o kulturní nabídce muzeí senioři kromě ostatních nositelů reklamy a informací čer-
pají z důkladné četby komunálních zpravodajů, jakými jsou různé radniční noviny a z reklamních
tiskovin. Jak však vyplývá z většiny dosud realizovaných výzkumů, jednoznačně nejrozšířenějším
zdrojem informací je u seniorské populace doporučení od přátel či rodinných příslušníků. V po-
sledních letech nicméně – i přes obecně nižší počítačovou gramotnost této cílové skupiny – vý-
razně narůstá obliba internetu, který je navíc často uváděn jako druhý doplňující zdroj, pomocí
kterého je možné sekundárně ověřovat prvotní údaje (získané nejčastěji od přátel, z periodik či
z letáků). Zvláště mezi vzdělanějšími jedinci jsou rovněž oblíbena odborná periodika jakožto spo-
lehlivý a aktuální zdroj informací. (Šerák, 2011) Pokud chtějí muzea seniory účinně oslovit, měla
by se zaměřit na uvedený způsob komunikace. Vhodným způsobem je rovněž možné uplatnit re-
klamní pobídky využívané všemi obchodníky. Využít je možno nejrůznějších marketingových ná-
strojů, jakými jsou například dárky a zejména slevy.

5.1 Co senioři očekávají od muzea a od muzejního edukačního programu

Když odhlédneme od komentovaných prohlídek, besed a exkurzí a budeme hledat programy
s aktivizačními prvky, musí nás napadnout, že na rozdíl od dětského publika si muzea a galerie
s nabídkou takových typů v případě seniorů a dospělých mnohdy neví rady. Neplatí přitom, že se-
nioři a dospělí nemají zájem o vzdělávání, vyhýbají se jakýmkoliv formám hraní si anebo nemají
zájem o kulturní zážitky a návštěvu muzeí (Honzíková, 2016, s. 31, DOX, projekt VETLICAT).
Otázka tedy zní, zda muzea a muzejní pedagogové znají potřeby seniorů a dospělého muzejního
publika, zda na ně dokáží reagovat. Dostatečné průzkumy a analýzy potřeb tohoto segmentu mu-
zejních návštěvníků zjevně chybí (Mikulášková, 2014, s. 46). V praxi přežívají i mnohé další před-
sudky (Broušková, 2016, s. 41).

Nejlépe na tom není propagace většiny muzeí a dalších veřejných kulturních institucí. Navíc
se část české kultury, muzea nevyjímaje, potýká s dlouhodobou ztrátou prestiže ve společnosti.
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Před sto lety patřili muzejní pracovníci nejen mezi celonárodní, ale i lokální elity a muzejní budovy
vyjadřovaly potřebu reprezentace tehdejších národních ambicí a vzestupu měšťanstva a střední
třídy. Dnes roli společenských celebrit v oblasti kultury zaujímají pouze ti umělci, kteří jsou mediálně
známí. Společenská prestiž kulturní instituce a vyhledávání určité formy exkluzivity patří mezi kri-
téria rozhodování příslušníků nejstarší generace, především pokud výběr jejich aktivit provází ně-
která omezení, která jim zabraňují zúčastnit se společenského života v takovém rozsahu, jako
dříve. 

Od počátku 20. století muzea preferovala jiné skupiny návštěvníků než seniory. Byla před-
nostně vnímána jako místo edukace dětí a školní mládeže, případně vzdělávání pracujících. Až
do začátku 90. let minulého století zahrnovaly muzejně edukační programy zaměřené na dospě-
lého návštěvníka téměř výhradně tradiční formy – komentované prohlídky a přednášky. Nemůžeme
opomenout ani činnost různých klubů přátel a spolků, muzejních a vlastivědných společností, které
sdružovaly a sdružují nejen příznivce, ale i aktivní externí spolupracovníky. Senioři v těchto sdru-
ženích tvoří podstatnou část, mnohdy nejpočetnější skupinu a podílejí se na jejich chodu. Senioři
vždy uvítají tento typ nabídky ze strany muzeí a galerií, protože vychází vstříc jejich zájmům a po-
třebám. Získávají pocit příslušnosti k instituci a ke společenství lidí, které jim nahrazuje ztrátu kon-
taktů z dřívějšího pracovního prostředí. Senioři také velmi oceňují programovou nabídku, která
představuje plán aktivit na půl roku nebo na rok dopředu, protože přináší pozitivní perspektivu do
jejich všedního života a představuje události, na které se opravdově těší. Charakteristické pro čin-
nost těchto uskupení jsou i aktivity mimo zdi muzejních budov, typicky exkurze, výlety a naučné
procházky a nově i dny otevřených ateliérů.

Důsledky stárnutí přináší člověku různá omezení. Přestože vyrovnávání se s nimi je individu-
ální záležitostí každého jedince, následně se projevuje stejnými vzorci chování a jednání. Mezi
ně patří zvýšená snaha vyhnout se předpokládaným rizikům. Návštěva muzea, které je dobře fun-
gující institucí, představuje pro seniory nabídku poznání něčeho nového v přátelském a předví-
datelném prostředí a na známém místě. Pokud chceme oslovit seniory s pozvánkou k účasti na
muzejně edukačním programu, je důležité, aby si z předkládaných informací mohli učinit co nejlepší
představu, co mohou očekávat, pokud se programu zúčastní. Je nezbytné, aby se senioři dozvě-
děli, o čem program bude, aby porozuměli správně tématu a bylo pro ně toto téma přitažlivé a jim
blízké. Chtějí vědět, jak bude program vypadat, jak bude probíhat, zda pro ně nebude náročný
v oblastech, kde si již nejsou vzhledem k svým omezením zcela jistí, že jej úspěšně zvládnou.
Senioři se chtějí dozvědět, kdy bude program končit a mít pocit, že jejich zájem o účast není zá-
vazný a v případě, že se rozhodnou jej přerušit, bude na to nahlíženo s pochopením. 

27



6 Způsoby a tipy na zapojení seniorů 
do činnosti muzeí a jiných paměťových 
institucí (Tomáš Drobný)

Tradičně byli senioři považováni za muzejní návštěvníky s významným potenciálem zkušeností
a paměti (Zárybnický, 2012, Rutar, 2012). Proto řada muzeí využívala jejich předpokladů při odborném
zpracování sbírkového fondu a jeho vytváření, dokumentaci zanikajících řemeslných postupů, tradic
a zvyklostí a jejich využití při prezentaci pro návštěvníky. S oceněním přínosu seniorů se převážně
setkáváme při jejich uplatnění v pozici muzejních dobrovolníků (Müllerová, 2011, Vykoupilová, 2013).
Lze uvažovat o zapojení seniorů v muzejních projektech dokumentace současnosti (iDnes.cz / Pl-
zeňský kraj, projekt Europeana 1989.). V posledních letech se pozornost často soustředila na význam
seniorů jako zdrojů informací případně i dokumentů využívaných historiky soudobých dějin zpraco-
vávajících oral history (Drobný, 2014). Senioři mohou v roli pamětníků, případně odborníků „ve vý-
službě“, vystupovat v besedách pořádaných muzei. Opakovaně se v muzejně pedagogické literatuře
zdůrazňuje návštěvnická skupina prarodičů s vnoučaty (Mikulášková, 2014, s. 16). Senioři jsou vní-
máni jako „rodinní pedagogové“, kteří zpřístupňují svým vnoučatům výstavy vyprávěním vlastních
vzpomínek a zkušeností, kteří jsou schopni bez přítomnosti muzejních lektorů a pedagogů zodpo-
vědět mnohé dětské dotazy a vysvětlit význam a funkci exponátů přiblížením kontextu. Mnohá ko-
munikace mezi seniory a jejich vnoučaty tak připomíná vedení konstruktivistické metody učení.

6.1 Typické muzejně edukační programy oslovující seniory k participaci

V seniorské kategorii muzejního publika nastal před dvěma desetiletími zřetelný posun. Vznikly
nové formy edukačních produktů, jako např. Senior gymnázium (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek),
Mendel klub pro aktivní seniory (Masarykova univerzita Mendelovo muzeum), spolupráce s uni-
verzitami třetího věku nebo spolupráce muzeí s domovy pro seniory, třeba v podobě instalování
speciálně vytvořených minivýstav, zápůjček uměleckých děl, prezentací sbírkových předmětů
v těchto zařízeních apod. 

Současné muzejní edukační programy můžeme roztřídit do několika typů: 
1. bez významného aktivizačního prvku – frontální přednášky, besedy, komentované prohlídky,

vzdělávací cykly, exkurze, 
2. s aktivizačním prvkem – workshopy, tvůrčí a artefiletické dílny  
3. programy (projekty) s využitím seniorů při sbírkotvorné a prezentační práci muzea – orální

historie, prezentace kulturního dědictví a jeho funkce např. v technických muzeích. 
4. specifické programy z hlediska místa realizace jsou ty, které se uskutečňují přímo v jejich pro-

středí – domovech, stacionářích, příp. klubech (outreach). (Projekt ETNA a vzdělávání (seniorů)
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v kulturních institucích.) Vyžadují jak specifickou přípravu obsahu, tak spolupráci s příslušným za-
řízením a jsou limitovány jinými skutečnostmi, než představuje obvyklý muzejní provoz. 

Z edukačního hlediska je postačující uvedené dělení na programy s minimální aktivizací, za
kterou lze považovat otevřenou diskusi při přednáškách a besedách, příp. exkurzích, s význam-
ným aktivizačním momentem, workshopy a tvůrčí dílny, při kterých mají senioři statut aktivního
účastníka. Za edukační programy se specifickým typem aktivizace zúčastněných, kteří se stávají
kooperujícími partnery muzeí, lze považovat oral history a různé formy spoluvytváření sbírek a je-
jich odborné dokumentace a nakonec dobrovolnické aktivity s převzetím prezentačních úkolů sa-
motného muzea. Pro značnou odlišnost v mnoha praktických ohledech ještě doplňuji kategorii
programů v místě pobytu seniorů (outreach).

Edukační produkty muzea nabízené seniorským návštěvníkům lze také dělit dle: 
 způsobu přípravy, 
 místa realizace, 
 účastnické základny,
 vztahu k muzeu a jeho sbírkám, ke vztahu senior – muzeum je přiřazeno dobrovolnictví,
 nespecializované produkty pro širokou veřejnost (Mikulášková, 2014, s. 24–25). 

Z marketingového hlediska lze rozlišit jednorázové doprovodné programy, pravidelné komunitní
a vzdělávací doprovodné programy, programy pro klienty přímo v domovech seniorů a programy
pro prarodiče s vnoučaty (tamtéž).

Pro vytváření muzejně edukačních programů pro seniory je třeba zvolit i vhodné didaktické
metody a aktivity. Typy edukačních programů muzeí pro seniory se z velké části překrývají s běž-
nými programy pro dospělé návštěvníky.  Zahrnují celou škálu vzdělávacích aktivit včetně komen-
tovaných prohlídek a výkladů pro dospělé, přednášky, diskuze, besedy, semináře a konference,
spolupráci s vysokými školami na univerzitách třetího věku (Moravské zemské muzeum, Vlasti-
vědné muzeum v Olomouci a Národní muzeum), Akademií volného času (Muzeum hlavního města
Prahy, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník) apod. (Honzíková,
2012, s. 49–67) Obvyklé muzejně edukační programy doplňují specializované výstavy a expozice
zaměřené přímo na seniory a výstavní projekty vzniklé se zapojením seniorů do jejich přípravy. 

Obdobně k široké veřejnosti směřují pracovní, výtvarné a artefiletické dílny a workshopy,
mnohé byly vytvořeny speciálně pro seniory např. „Creativ 60+ – nebojte se tvořit“ v Moravské
galerii v Brně (Senioři v galerii, Projekt ETNA a vzdělávání (seniorů) v kulturních institucích.)
a „Hravé Vánoce“ Okresního muzea a galerie v Jičíně. Do stejné typové kategorie ještě patří „Ces-
tovní kufřík s uměním“ a pracovní listy (Galerie umění Karlovy Vary). Nelze opomenout ani obsa-
hově různorodé doplňkové kulturní programy s edukačním obsahem, jako jsou vernisáže, autorská
čtení, módní přehlídky, divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, kinokavárny a filmové
večery. Všechny takové aktivity spadají do prezentační nabídky muzea a většinou neobsahují
specificky seniorské zacílení. 

Specifické postavení mohou mít soutěžní aktivity. Např. soutěže typu „O nejkrásnějšího veli-
konočního beránka“ a obdobné aktivity s vánočkou, štrůdlem nebo kraslicí pořádané například
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Vlastivědným muzeem Jesenicka, resp. Muzeem v Novém Strašecí oslovují převážně a jistě i zá-
měrně právě seniorky (Honzíková, 2012, s. 55). V tomto kontextu je třeba připomenout, že většinu
návštěvníků – seniorů v muzeu tvoří ženy (obvyklá míra participace je 75–80 %). 

Naopak muzejní edukační programy založené na orální historii a vztahu k památkám a lokální,
regionální či celonárodní paměti jsou autentickým projevem muzejního přístupu a bez zapojení
seniorů se navždy ztrácí část vypovídací schopnosti předmětů, míst a událostí (Židovské muzeum,
Programy pro školy. Hanin kufřík, Vzdělávací a kulturní centrum židovského muzea v Praze, Zmi-
zelí sousedé, DOX, Září 2014. Češi v první linii.). Mezi tradiční muzejní nabídku řadíme exkurze,
výlety, vycházky či projekty typu „outdoor muzeum“. Chybí podrobný průzkum, který by mapoval
tento typ prezentační činnosti muzeí ve vztahu ke svému sběrnému území a v muzejně pedago-
gické literatuře je zaznamenáno jen málo příkladů. Výsledky výzkumu by pravděpodobně přinesly
informaci o poměrné četnosti poznávacích programů v exteriéru a jejich oblibě mezi aktivními se-
niory. Tento druh vzdělávacích a poznávacích aktivit nabízí i další organizace, které nejsou již
přímo svázány s muzei, např. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Kromě tradičních skan-
zenů, muzeí v přírodě a archeoparků za outdoorová muzea můžeme považovat expozice jakou
je Stezka svobody v Mikulově (Občanské sdružení Paměť) nebo přírodovědné naučné stezky.  

Ve výše uvedeném přehledu typů edukačních programů pořádaných pro seniory byly vyjmeno-
vány i programy mimo zdi muzeí. Jsou jimi aktivity v domovech a penzionech pro seniory, případně
v denních či týdenních stacionářích. Zahrnují jak putovní výstavy (Metodické centrum muzejní pe-
dagogiky, projekt „Zapomenutá expedice za australskými domorodci“), např. s výtvarnou tematikou,
tak prezentaci historických sbírek a dalších předmětů s naučným kulturním obsahem (Relikviář pro
každého z Bečova nad Teplou), projekt Cestovního kufříku s uměním od Galerie umění Karlovy Vary,
jako jednu z variací využití muzejního kufříku (Honzíková, 2012, s. 62). K ostatním aktivitám navště-
vovaným seniory se řadí rodinné programy, které ale cílí obecně na dospělé návštěvníky a jejich děti
a vnoučata nebo muzejní a vlastivědné kroužky a kluby přátel, které jsou však jen organizačním ná-
strojem muzejní prezentace pro dospělé návštěvníky, s četným zastoupením seniorů (tamtéž).

6.2 Potenciální problémy při práci se seniory

Senioři jsou skupinou muzejního publika, se kterou mají muzejní pedagogové nejmenší zku-
šenosti, a proto se nezřídka práci se seniory vyhýbají. Často je možné setkat se s předsudky,
které pramení z toho, jak byli senioři dříve charakterizováni. Mnohá muzea, zejména ta, jejichž
lektoři a muzejní pedagogové nemají ani základní gerontagogickou průpravu, se práce se seniory
obávají nebo s nimi nemají dobrou zkušenost. Negativní hodnocení po zkušenostech z práce se
seniory máme zaznamenány i v muzeologické literatuře: „Senioři patří k nejnáročnějším cílovým
skupinám vzdělávání, která má své specifické požadavky a která velmi ráda a velmi často posuzuje
kompetence lektora v celém širokém spektru.“ (Honzíková 2012, s. 35). 

Senioři jako cílová skupina muzejního publika se vyznačují některými specifiky, se kterými se
u dospělých návštěvníků setkáváme jen ojediněle nebo prakticky vůbec. Mnohá doporučení a pra-
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vidla pro přípravu a vedení edukačního programu byla již výše uvedena. Každý, kdo se jimi řídí,
je na nejlepší cestě ke spokojeným návštěvníkům z řad seniorům a také spokojenosti vlastní, mu-
zejních pedagogů a pracovníků. Přesto je zde zapotřebí zmínit některá úskalí, abychom se s nimi
mohli úspěšně vypořádat. Taktně poukázáním na oprávněný zájem ostatních účastníků programu,
trpělivě při opakovaném vysvětlení důležitých informací a argumentů, vstřícně leč důrazně při vy-
žadování pravidel platných pro návštěvníky muzea a účastníky edukačního programu a v nepo-
slední řadě s pochopením pro různá omezení a příčiny, které zejména ve vyšším věku mohou
způsobit nejedno nedorozumění či nepříjemná překvapení. 

Velmi záleží na úvodu a zahájení edukačního programu. Senioři vyžadují větší pocit jistoty
a předvídatelnosti, co mohou očekávat a jaké na ně budou kladeny požadavky a nároky. Zde je
na místě kromě používané „ledolamky“ vhodné navození atmosféry často za pomoci neformálního
tématu pozitivního charakteru (odkud přijeli, co se změnilo v muzeu nebo okolí k lepšímu, jak se
jim líbila nějaká předchozí výstava nebo kulturní událost) přejít k tomu, co mohou očekávat a jaká
platí pravidla pro účastníky programu. Důležité je seznámení s muzeem, kde si mohou odpočinout,
posadit se a občerstvit, kde se nachází šatna a toalety, případně kde se bude edukační program
odehrávat, jak dlouho bude trvat a zda bude během něj i případná přestávka. Muzejní pedagog
nesmí opomenout představit sebe a případné spolupracovníky včetně uvedení, jakou roli budou
během programu zastávat a také informovat o své pracovní náplni v muzeu.  

Senioři dokáží být vděčným publikem, a to vždy, když muzejně edukační program splní jejich
očekávání. Často ve svém hodnocení kladou velký důraz na subjektivní kritéria, jak je téma zaujalo,
jestli jim bylo blízké a alespoň částečně známé, zda nabízené vědomosti a zprostředkované zna-
losti odpovídají jejich dosavadní zkušenosti a pohledu na svět, kdo téma prezentoval, jak se jim
aktivity a prostředí líbily. Senioři obvykle méně přihlíží k objektivním skutečnostem charakteru di-
daktického obsahu, jeho aktuálnosti, účinnosti zvolených didaktických metod a vhodnosti použitých
aktivizačních prvků, kvalitě vizuální prezentace apod. než běžní dospělí návštěvníci. Při hodnocení
tato návštěvnická skupina nezřídka klade vysoké nároky na odbornost a kompetentnost zpracování
tématu a renomé muzejní instituce, je kritická ke způsobu vedení edukačního programu, jeho ob-
sahu a zejména ke kompetentnosti muzejního pedagoga nebo lektora, který program řídí. 

Typickou pro tuto skupinu je i snížená míra flexibility jak při zvládání požadavků, které jsou na
ně během programu kladeny (zvláště pokud nejsou na takový způsob práce zvyklí), tak při adaptaci
na prostředí a další nepředvídatelné skutečnosti. Starší lidé nesnadno přijímají jiné postoje a ná-
zory, než které dlouhodobě sami zastávají a kterým věří. Proto vyšší riziko oproti ostatním částem
muzejního publika představuje nedostatečně připravený edukační program s prvky improvizace
nebo jen situace, při které účastníci nabydou tento pocit. 

Mnozí senioři se nezdráhají vyjádřit svoji nespokojenost jak v osobním kontaktu (například
s vedoucím edukačního programu), tak veřejně. Pokud nebyla naplněna očekávání návštěvníka,
nezřídka se domnívají, že byli „o něco ošizeni“. Chyba nastala většinou již při propagaci muzejního
edukačního programu a informaci o jeho obsahu a podobě v uveřejněné reklamě či anotaci anebo
v úvodu edukačního programu při jeho představení. 

Potřeba sociálních vazeb a projevů respektu a uznání od okolí mnohdy přispívá k cíleným
projevům sebeprezentace a vstupem do diskuzí na veřejnosti způsobem, kterým někteří senioři
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odvádějí pozornost k vlastním názorům, které s obsahem edukačního programu nesouvisejí (mo-
nology k publiku). Domnělé příležitosti časově i obsahově neomezeně diskutovat s odborníkem
mohou využívat tito senioři i k tomu, aby mohli prokázat svoji kompetentnost ve vztahu k tématu,
udílet rady na základě „svých životních zkušeností“ a vydávat doporučení směřující k činnosti
muzea, způsobu prezentace exponátů, pojetí výstavy a dalším odborným a společenským prob-
lémům. Zpravidla pomůže, když dotyčného upozorníme na to, že ještě někdo další se hlásí s do-
tazem a dosud nedostal příležitost, případně že téma, které není předmětem programu, probereme
po jeho ukončení. Pokud má senior zájem o nějakou oblast muzejní činnosti, můžeme mu nabíd-
nout zapojení se do činnosti muzea formou dobrovolnictví. 

Na závěr je potřebné se zmínit ještě o jednom riziku, které může vyplývat ze samotné muzejní
expozice, zvoleného tématu muzejně edukačního programu a způsobu prezentace některých udá-
lostí a jevů, které se týkají současnosti nebo jsou předmětem široké společenské diskuze. Muzejní
expozice a muzejně edukační programy prezentují kromě objektivních událostí a faktů také hod-
notové soudy a postoje. Mnohé z nich mohou být přijímány zejména částí starší generace jako
konfliktní. Senioři rádi na něco zavzpomínají a ocení, když jim výstava určité vzpomínky evokuje,
ale mohou to být i asociace nepříjemné. Je třeba poukázat na to, že muzejní práce využívající
emoční stránku lidské osobnosti má také svůj etický rozměr. Je třeba brát ohled na věk, vyspělost
a mentální připravenost každého návštěvníka.

Pamětníci hrají významnou roli při inscenování muzejní prezentace nepříliš vzdálené historie.
Jejich vztah k tématu je autentický. Jsou zdrojem informací a také je třeba na jejich osudy a zážitky
brát ohled. V tom je možné spatřovat i určité riziko. Případný rozpor mezi životním příběhem pa-
mětníka a interpretací minulosti odborníky má zřetelný etický rozměr. Závazek pravdivosti a věc-
nosti při zpracování citlivých témat je také v muzeu třeba doplnit i o empatický přístup ke každému
návštěvníkovi. Jeho osobní zážitky a zkušenosti jsou skutečnou součástí historie, výsledky bádání
a dnešní odborná diskuze jen její dobově podmíněnou interpretací. Z tohoto důvodu nemůže mít
v muzeu nikdy přednost vědecký výklad světa před respektem před jedinečností každé lidské
osoby a její mravní a intelektuální integritou.
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