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Celosvětovým fenoménem 21. století je akcelerace de-
mografického stárnutí populace. Výsledkem tohoto 
procesu je skutečnost, že senioři tvoří větší část spo-
lečnosti než kdykoli předtím v minulosti. V roce 2017 
žilo na světě 962 milionů osob ve věku 60 let a více 
a je reálný předpoklad, že do roku 2050 se toto číslo 
zdvojnásobí [1]. V České republice je trend demogra-
fického stárnutí obdobný. Česká populace stárne již 
od konce osmdesátých let dvacátého století. Výrazné 
zrychlování tohoto procesu se projevuje v posledních 
letech, a to především ve věkové skupině 80 let a více 
[2]. 

Stárnutí a stáří je často charakterizováno jako ob-
dobí ztrát spojené s  mnoha negativními stereotypy, 
což způsobuje, že seniorům je v současné konzumní 
společnosti přiřazováno stigma nepotřebnosti a bez-
cennosti. Tato stigmatizace má dopad nejen na for-
mování postojů společnosti ke starší generaci, ale také 
na postoje jedinců k jejich vlastnímu stáří a stárnutí, 
včetně subjektivního vnímání osobní důstojnosti. Ne-
gativní stereotypy, které původně jedinec spojoval s ji-
nými osobami (se seniory), tak často způsobují nega-
tivní vnímání i vlastního stárnutí v pozdějším životě.

Low et al. [3] definoval postoje jako stabilní a in-
tegrující soudy, které shrnují myšlenky, pocity a vzpo-
mínky na lidi týkající se objektů nebo situací, které 
jsou odvozovány z  přímých zkušeností jedince nebo 
z  pozorování. Postoje jsou dále formovány tradice-
mi, náboženstvím a  sociokulturními aspekty typic-
kými pro konkrétní společnost. Všechny tyto faktory 
ovlivňují výsledný postoj společnosti i jedince ke stá-
ří a  stárnutí. Respekt společnosti vůči zkušenostem, 
autoritě a moudrosti starší generace vede k toleranci 
a vytváření pozitivních postojů společnosti vůči seni-
orům. Naopak negativní postoje společnosti jsou vět-
šinou spojené s vnímáním seniorů jako nevýkonných, 
nemocných, konzervativních a skeptických jedinců. 

Negativní postoje a stereotypy ve vztahu ke stárnu-
tí a stáří jsou v současné konzumní společnosti běžné 
a způsobují vývoj negativního očekávání a postojů se-
niorů k tomu, že jsou staří. To má vliv na jejich cho-

vání, sebevědomí a sebeúctu, rozvoj deprese a úzkosti, 
pokles kognitivních schopností i zhoršené subjektivní 
hodnocení kvality jejich života [4,5]. Negativní po-
stoj ke stárnutí a stáří ovlivňuje také názor seniora na 
vlastní zdraví a může mít dopad na jeho fyzické zdra-
ví, rozvoj geriatrické křehkosti, omezení pohybové 
aktivity a  redukci samostatně vykonávaných aktivit 
denního života [6].

Závěrem je třeba připomenout, že stereotypy spo-
jené se stárnutím jsou v současnosti běžné. Pochopení 
míry, do jaké interní stereotypy ovlivňují psychický 
i  fyzický stav seniorů, je ve společnosti s  akcelera-
cí demografického stárnutí populace velmi důleži-
té. Vliv médií i  tlak společenského prostředí mohou 
způsobit, že jedinec bude pociťovat depresi ze svého 
stárnutí. Je však na osobním rozhodnutí a volbě kaž-
dého jednotlivce, zda bude nezvratný proces stárnutí 
vnímat pouze negativně, nebo se bude snažit hledat 
i  pozitivní aspekty spojené s  touto etapou lidského 
života. Identifikace a  řešení psychosociálních potřeb 
stárnoucí populace, které bude podporovat pozitivní 
postoj ke stárnutí a stáří, se proto stává celospolečen-
skou výzvou začátku třetího tisíciletí.
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