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AgeismusAgeismus

Tendence preferovat Tendence preferovat mladmladšíší kandidkandidáátyty
ppřřes stejnes stejněě nebo dokonce lnebo dokonce léépe kvalifikovanpe kvalifikovanéé
starstaršíší
NapNapřř. v komer. v komerččnníím funkcm funkcíích, v kulturnch, v kulturníímm
prostprostřřededíí, obdivuj, obdivujííccíí vitalitu a vitalitu a fyzickoufyzickou
krkráásu mlsu mlááddíí,,
zatzatíímco profese spmco profese spíšíše vye vyžžadujadujíí
mravnmravníí nebo kvality intelektunebo kvality intelektuáálala. . 



AgeismusAgeismus
ppřředpojatost proti jakedpojatost proti jakéékoli vkoli věěkovkovéé

skupinskupiněě

DospDospíívajvajííccíí ((„„AdultismusAdultismus““),), stereotypy:stereotypy:
nezralý, neposlunezralý, neposluššný a nezodpovný a nezodpověědnýdný

Senior (Senior („„AgeismusAgeismus““),), stereotypy:stereotypy:
pomalý, slabý, zpomalý, slabý, záávislý a senilnvislý a senilníí



Diskriminace stDiskriminace stáářříí
ageismusageismus

Mýty o stMýty o stáářříí
1. Sta1. Stařříí žžijijíí vv rozvinutých zemrozvinutých zemíích  ch  -- do roku 2020 do roku 2020 

se výraznse výrazněě ppřřibliblíížžíí. St. Střřednedníí ddéélka lka žživota ivota 
vzrvzrůůststáá, sni, snižžuje se pouje se poččet det děěttíí

2. Sta2. Stařříí lidlidéé jsou stejnjsou stejníí
3. St3. Stáářříí mumužůžů a a žžen je stejnen je stejnéé -- uu žžen en 

osteoporosteoporóóza, diabetes, hypertenze, za, diabetes, hypertenze, 
inkontinenceinkontinence, , atritidaatritida

4. St4. Stáářříí je kje křřehkehkéé –– potpotřřebujebujííccíí ppééččii
5. Sta5. Stařříí nemajnemajíí spolespoleččnosti nosti ččíím pm přřispispěětt
6. St6. Stáářříí je ekonomickou zje ekonomickou zááttěžěžíí spolespoleččnostinosti







AgeismusAgeismus
bere vbere v úúvahu privilegia mlvahu privilegia mlááddíí, , 

zzřříídka dostupndka dostupnéé ve stve stáářříí

MladMladíí mohou chybovat mohou chybovat čči být pomali být pomalíí bez bez 
nnáálepky  nemohouclepky  nemohoucíí čči senilni senilníí
MladMladíí mohou zapomenout jmmohou zapomenout jmééno nebo adresu no nebo adresu 
bez toho, bez toho, žže by se se by se s nimi jednalo blahosklonnnimi jednalo blahosklonněě
MladMladíí mohou být popudlivmohou být popudlivíí nebo nepnebo nepřřííjemnjemníí bez bez 
toho, toho, žže by se nazývali podive by se nazývali podivíínsknskáá nebo potrhlnebo potrhlíí
Mladý muMladý mužž zobrazovat a sdzobrazovat a sděělovat svlovat svéé sexusexuáálnlníí
pocity  nebo  citový stav na vepocity  nebo  citový stav na veřřejnosti aniejnosti anižž by by 
byl nazvbyl nazváán oplzlým dn oplzlým děědkemdkem
MladMladíí lidlidíí mohou sdmohou sděělovat  plovat  přřííznaky nemocznaky nemocíí a  a  
zaujmou vzaujmou váážžnněěji spji spíšíše nee nežž pohled pohled „„on  ston  stáárnerne““



StStáárnoucrnoucíí vvěěk nechrk nechráánníí ……

d)   Věkové složení odsouzených
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ŠŠpatnpatnéé zachzacháázenzeníí

dle skupiny pro dohleddle skupiny pro dohled
nad omezovnad omezováánníím osobnm osobníí svobody svobody 
veveřřejnejnéého ochrho ochráánce prnce prááv svobody v svobody 

20062006

Podle  mPodle  mííry zry záásahu do lidsksahu do lidskéé ddůůstojnostistojnosti
→→



ŠŠpatnpatnéé zachzacháázenzeníí
JednJednáánníí nerespektujnerespektujííccíí lidskou dlidskou důůstojnoststojnost

podobu mupodobu muččeneníí, krut, krutéého, nelidskho, nelidskéého ho čči i 
poniponižžujujííccíího  zachho  zacháázenzeníí nebo trestnebo trestáánníí,,
neneúúcty kcty k ččlovlověěku a jeho prku a jeho práávvůům,m,
nerespektovnerespektováánníí jeho socijeho sociáálnlníí autonomie, autonomie, 
soukromsoukromíí
prprááva na spoluva na spoluúúččast vast v procesu o jeho vlastnprocesu o jeho vlastníím m 
žživotivotěě
zneuzneužžíívváánníí zzáávislosti na poskytovanvislosti na poskytovanéé ppééčči nebo i nebo 
jejjejíí prohlubovprohlubováánníí



Pojmy spojenPojmy spojenéé s týraným a s týraným a 
zneuzneužžíívaným stvaným stáářříímm

1. Fyzick1. Fyzickéé zneuzneužžíívváánníí
2. Sexu2. Sexuáálnlníí zneuzneužžíívváánníí
3. Psychologick3. Psychologickéé a emociona emocionáálnlníí zneuzneužžíívváánníí
4. Zanedb4. Zanedbáánníí
5. Vlastn5. Vlastníí zanedbzanedbáánníí
6. Opu6. Opuššttěěnníí
7. Finan7. Finanččnníí nebo materinebo materiáálnlníí vykovykořřisisťťovováánníí, , 

vydvydíírráánníí
poznatky zpoznatky z USA  z USA  z NationalNational Center On Center On ElderElder

Abuse, 1996Abuse, 1996



ObOběěti ti ššpatnpatnéého zachho zacháázenzeníí ve stve stáářříí, , USAUSA
baribariééry hlry hlášášeneníí::
poppopíírráánníí zneuzneužžíívváánníí
odpor kodpor k intervenci intervenci 
neznalost, kam se neznalost, kam se 
obrobráátit o pomoc tit o pomoc 
protokol kprotokol k hodnocenhodnoceníí
nejasnostnejasnostíí hranic hranic 
diskrdiskréétnosti tnosti 
obava zobava z odvetyodvety
nedostatek znalosti o nedostatek znalosti o 
prevalenci a definicprevalenci a definicíí o o 
zneuzneužžíívváánníí seniorseniorůů

1996



HlHlášášeneníí domdomááccíího nho náásilsilíí u senioru seniorůů
USAUSA



VVěěk zneuk zneužžíívaných v USAvaných v USA



PachatelPachateléé ššpatnpatnéého zachho zacháázenzeníí se se 
seniory dle pohlavseniory dle pohlavíí (USA)(USA)



PachatelPachateléé ššpatnpatnéého zachho zacháázenzeníí se se 
seniory dle vseniory dle věěku (USA)ku (USA)



PachatelPachateléé ššpatnpatnéého zachho zacháázenzeníí
u senioru seniorůů dle vztahu (USA)dle vztahu (USA)



Týraný senior? Týraný senior? ČČRR



DDůůvody zneuvody zneužžíívváánníí starstaréého ho ččlovlověěka ka 

zzááttěžěž pepeččovatele,ovatele,
postipostižženeníí a za záávislost starvislost staréého ho ččlovlověěka,ka,
nnáásilsilíí jako naujako nauččenenéé chovchováánníí, p, přřededáávanvanéé
zz generace na generaci,generace na generaci,
odpovodpověďěď na napna napěěttíí čči konflikt,i konflikt,
osobnosobníí problprobléémy,my,
zzáávislost na podpovislost na podpořře rodie rodičůčů,,
zneuzneužžíívváánníí -- nevhodnnevhodnáá odpovodpověďěď dděěttíí na na 

vlastnvlastníí nedostatenedostateččnost nost 



Z pZ přřednednášášek zdravotnek zdravotnííkkůů



PropuPropuššttěěnníí z nemocnice 16.2.2006z nemocnice 16.2.2006

PPřříístup personstup personáálulu
Syndrom vyhoSyndrom vyhořřeneníí u u 
zdravotnzdravotnííkkůů

Foto se souhlasem Foto se souhlasem 
nemocnnemocnéé 84 l. vdovy84 l. vdovy



ZneuZneužžíívváánníí starstaréého ho ččlovlověěkaka
v pohv poháádkdkáách bch břříí GrimmGrimmůů

SnSníímky z Pernmky z Pernííkovkovéé chaloupky pod Kunchaloupky pod Kuněětickou horou u tickou horou u 
PardubicPardubic



Michael BMichael Bíílek (sochalek (sochařř))
BabiBabiččkaka



SenioSeniořři ve Skandini ve Skandinááviivii



SenioSeniořři v reklami v reklaměě ČČRR



SociSociáálnlněě patologickpatologickéé jevyjevy
(Kde je zneu(Kde je zneužžíívanvanéé ststáářříí?)?)

ŠŠikana a nikana a náásilsilíí
DomDomááccíí nnáásilsilíí, n, náásilsilíí ppááchanchanéé na na žženenáách, dch, děětechtech
ZZášáškolkolááctvctvíí
ProblProbléém krize a identitym krize a identity
Alkoholismus a kouAlkoholismus a kouřřeneníí
Kriminalita a delikvenceKriminalita a delikvence
Drogy a protidrogovDrogy a protidrogováá prevenceprevence
ZZáávislost na patologickvislost na patologickéé (chorobn(chorobnéé) h) hřřee
ExtremismusExtremismus
Syndrom týraných a zneuSyndrom týraných a zneužžíívaných dvaných děěttíí
Syndrom zavrSyndrom zavržženenéého rodiho rodiččee
RizikovRizikovéé sexusexuáálnlníí chovchováánníí
SektySekty

http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sikana-a-nasili
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/domaci-nasili-nasili-pachane-na-zenach-detech
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/zaskolactvi
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/problem-krize-a-identity
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/alkoholismus-a-koureni
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/kriminalita-a-delikvence
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/drogy-a-protidrogova-pravence
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/zavislost-na-patologicke-chorobne-hre
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/extremismus
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/syndrom-tyranych-a-zneuzivanych-deti
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/syndrom-zavrzenych-rodicu
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/rizikove-sexualni-chovani
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sekty
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sekty
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sekty
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/sekty


ZZáápisky o pisky o žživotivotěě, smrti a , smrti a úúttěěku na Mku na Měěssíícc
SaroyanSaroyan WilliamWilliam, , ArgoArgo,  2001,  2001

Kniha napsanKniha napsanáá v v SaroyanovSaroyanověě nejtypinejtypiččttěějjšíším m žžáánru nru 
osobnosobníím, literm, literáárnrníím eseji.m eseji.
V knize z roku 1970 uV knize z roku 1970 užž ponponěěkud starkud staršíší SaroyanSaroyan
zaznamenzaznamenáávváá svsvéé mymyššlenky o lenky o žživotivotěě, smrti, , smrti, 
cestovcestováánníí vesmvesmíírem a rem a ččasem, o kasem, o káávvěě a cigareta cigaretáách,ch,
o cti a o tom, jak sto cti a o tom, jak stáárnout.rnout.
PPřřestoestožže je ue je užž starstaršíší, st, stáále v textu nalle v textu naléézzááme onoho me onoho 
bravurnbravurníího vypravho vypravěčěče ste stáále mladle mladéého a ho a 
dobrodrudobrodružžnnéého ducha, kterho ducha, kteréého lze poznat podle ho lze poznat podle 
humoru, zvhumoru, zvíídavosti, soucitu i citlivdavosti, soucitu i citlivéého vzteku.ho vzteku.

SaroyanSaroyan, , WilliamWilliam, 1908, 1908--19811981

http://knihy.abz.cz/obchod/saroyan-william-1908-1981


ČČernernáá kronikakronika

17.11.2006 13:0317.11.2006 13:03 -- NNáákladnkladníí automobil automobil 
srazil rsrazil rááno v no v KrasejovceKrasejovce na na ČČeskobudeskobuděějovickujovicku
67letou chodkyni67letou chodkyni..
ŽŽena podle lena podle léékakařůřů utrputrpěěla stla střřednedněě ttěžěžkkáá
zranzraněěnníí, ale p, ale přřesto zemesto zemřřela. Pela. Přřííččinu smrti protoinu smrti proto
ururččíí pitva.pitva.



Situace v Situace v ČČR?R?

V.s. stejnV.s. stejnáá jako v ostatnjako v ostatníích zemch zemíích  EU, ch  EU, 
USAUSA
ChybChybíí data, monitoringdata, monitoring……ppřředevedevšíším ochotam ochota
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