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Dynamika populačního stárnutí ve světě
Abstrakt
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje trendů populačního stárnutí ve světě v období let
1950 až 2050. Proces stárnutí populace je analyzován prostřednictvím pěti ukazatelů: index stáří,
index ekonomické závislosti, úhrnná plodnost, naděje dožití při narození a mediánový věk.
Hodnoceny jsou země s největšími a nejmenšími hodnotami použitých ukazatelů. Dále jsou
zkoumány nejhomogenější a nejheterogenější regiony pomocí směrodatné odchylky hodnot
použitých ukazatelů. Hodnoceny jsou také země s největšími a nejmenšími rozdíly hodnot
použitých ukazatelů mezi roky 1950–2015 a 2015–2050. Nejdynamičtější stárnutí populace
proběhne do roku 2050 dle prognózy ve Východní a Jihovýchodní Asii. Tyto regiony budou
s největší pravděpodobností zastávat světové prvenství v hodnotách indexu stáří i mediánového
věku. Po celé sledované období zůstane s největší pravděpodobností Afrika populačně
nejmladším světadílem světa.
Klíčová slova: demografické stárnutí, populační vývoj, svět

The dynamics of the world population aging
Abstract
This bachelor thesis "Dynamics of Population Aging in the World" aims to evaluate the evolution
of current trends of demographic aging in the world. The impact of population aging is analyzed
through five indicators: old age dependency ratio, total dependency ratio, total fertility rate, life
expectancy at birth, and median age. The countries with the highest and smallest values of these
indicators are displayed. Furthermore, the most homogeneous and most heterogeneous regions are
researching using the standard deviation of the values of used indicators. The countries with the
largest and smallest differences in the values of the used indicators between 1950–2015
and 2015–2050 are also displayed. The most dynamic aging of the population will, according to
forecasts, occur till 2050 in Eastern and Southeast Asia. These regions are most likely to hold
world leadership in both age and median age levels. Throughout the reporting period, Africa will
most likely be the youngest continent in the world.
Key words: demographic aging, population development, world
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Kapitola 1

Úvod
„Délka života lidských jedinců se prodlužuje ruku v ruce s vývojem lidských civilizací“
(Dimitrová, 2007, s. 27). Především ve vyspělých zemích je možné pozorovat stálé
a nepřehlédnutelné zlepšení životních podmínek, zlepšování zdravotní péče, ekonomický rozvoj
a následné zvýšení naděje dožití, nárůst počtu obyvatel a populační stárnutí. V současné době je
celosvětovou realitou, že společnost stárne. Za tímto trendem stojí především zvýšení naděje
dožití a markantní pokles úrovně plodnosti, která ve vyspělých zemích poklesla dokonce
pod hranici prosté reprodukce, což je 2,1 dítěte na ženu. Přestože právě demografické stárnutí
promítá pokrok lidstva, a to především ve zdravotnictví a hospodářském vývoji, ve většině
publikací je stárnutí uváděno jako značný problém vyspělých zemí. Avšak stárnutí populace
není problém jen vyspělých zemí, ale zasahuje i do zemí rozvojových, byť ne tak dramaticky
díky jejich vysokým intenzitám plodnosti (Jeníček a Foltýn, 2010). Po celém světě již žije více
než 7 miliard obyvatel, z toho 16,8 % představují osoby starší 65 let a jejich podíl roste
znatelným tempem (UN, 2017).
Na základě současných předpovědí je možné předpokládat, že stárnutí v první polovině
21. století bude dokonce výraznější než stárnutí, které bylo možné sledovat ve druhé polovině
minulého století. V rozmezí pouhých 15 let se dle prognózy OSN počet osob starších 65 let
na světě zvýší o více než 60 % a do roku 2050 bude mít podíl pod 7 % osob starších 65 let
pouhých 33 států (UN, 2017). Zatímco podíly dětské a produktivní složky budou
pravděpodobně klesat, lze očekávat, že zastoupení vyšších věkových kategorií bude ve světové
populaci stále výraznější. Po bližším nahlédnutí do této tématiky se naskýtá řada otázek. Které
země světa budou v budoucnu pravděpodobně populačně nejstarší? Jak se změní věková
struktura světa v příštích letech?
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Na základě prostudované literatury byly stanoveny tyto hypotézy:
1. Ve druhé polovině 20. století probíhalo výraznější stárnutí populací především
ve vyspělých zemích (Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland).
2. Nejdynamičtější stárnutí populace zažijí do roku 2050 s největší pravděpodobností
rychle se rozvíjející země Východní / Jihovýchodní Asie.
3. Mladou populaci měla a bude mít s největší pravděpodobností po celé sledované období
Afrika.
4. Největší heterogenitu v rámci regionů bude možné do roku 2050 s největší
pravděpodobností u všech pozorovaných ukazatelů sledovat v regionech Východní
a Jihovýchodní Asie. Největší homogenitu naopak v Subsaharské Africe.
5. Úhrnná plodnost po celém světě od roku 1950 do roku 2015 klesla a do roku 2050 se
očekává mírný nárůst, především v zemích s nízkou úrovní plodnosti v současnosti.
Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současné trendy stárnutí
populace ve světě a vysvětlit jejich příčiny a důsledky, přičemž jsou sledovány roky 1950, 2015
a 2050. Důraz je kladen zejména na komparaci 19 regionů světa a všech 201 států světa (dle
metodiky OSN) a budoucí populační prognózu do roku 2050. Práce podává komplexní přehled
současných trendů a specifik demografického stárnutí a oblastí, do kterých zmíněný jev přímo
či nepřímo zasahuje.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. První je úvod, který vymezuje cíle práce a nastiňuje
fenomén demografické stárnutí. Druhá část popisuje metody práce a zdroj dat. Třetí je založena
na popisu souvislostí, který si klade za cíl poskytnout náhled na historický vývoj populace
světa. Ten je pro čtenáře stěžejní pro porozumění problematiky populačního stárnutí.
Teoretických konceptů, které popisují demografické chování populací, je celá řada. V této práci
je kladen důraz na tři z nich: demografickou revoluci, druhý demografický přechod
a epidemiologický přechod. Jsou to nejvýznamnější události, které od roku 1950 ovlivnily
věkovou strukturu světa. Výčet dalších konceptů by překračoval rámec této práce. V další, páté
části práce je předmětem zájmu popsání vývoje vybraných ukazatelů ve světě. Pozornost je
přitom zaměřena především na státy, které mají ve sledovaných letech nejvyšší a nejnižší
hodnoty daného ukazatele. Dále je sledována směrodatná odchylka u všech 19 regionů a jsou
vyzdvihnuty regiony s největší a nejmenší homogenitou. Ukázány jsou také země s největšími
a nejmenšími rozdíly hodnot ukazatelů mezi roky 1950 a 2015 a prognózy těchto největších
a nejmenších rozdílů ukazatelů mezi roky 2015 a 2050. Pro lepší zobrazení změn nejen mezi
těmito roky je použito také tempa růstu a jsou vyzdviženy roky a období, kdy došlo nebo dle
prognózy dojde k největším a nejmenším změnám v hodnotách použitých ukazatelů. Poslední
kapitola je závěr. Ten shrnuje dosažené poznatky a dává odpověď na stanovené hypotézy.
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Kapitola 2
Data a metody
Datová základna pro tuto práci pochází z internetové databáze World Population Prospects
2017. Revize světové populační prognózy z roku 2017 je 25. revize oficiálních prognóz
Organizace spojených národů (OSN) o počtu obyvatel, které připravilo populační oddělení
odboru hospodářských a sociálních věcí sekretariátu Organizace spojených národů. Odhady
a prognózy světové populace obsažené v této revizi pokrývají 150letý časový horizont, který lze
rozdělit na odhady (1950–2015) a prognózu do budoucnosti (2015–2100). Rok 2015 odděluje
minulé odhady od prognóz a nazývá se základní rok prognózy. Odhady demografických
komponent z roků 1950–2015 byly převzaty přímo z národních statistických zdrojů nebo byly
odhadnuty zaměstnanci divize oddělení odboru hospodářských a sociálních věcí populace,
v případě, že byly k dispozici pouze částečné údaje, nekvalitní údaje nebo starší údaje. Tento
problém se týká především zemí Subsaharské Afriky a dalších zemí, kde statistiky
nemají takovou přesnost jako v zemích vyspělých (UN, 2018c). „Z časového hlediska je možné
populační odhady uvažovat do minulosti, kdy obvykle jde o intercensální odhady pomocí
interpolace, nebo do budoucnosti, kdy počítáme demografické projekce, většinou extrapolací
současných demografických trendů. Spolehlivost populační prognózy je téměř výhradně závislá
na správnosti předpokladů o budoucím vývoji reprodukce“ (Pavlík a kol., 1986). OSN pracuje
nově se stochastickým přístupem, což jsou prognózy založené na modelech časových řad
věkově specifických demografických měr a na vícerozměrných statistických metodách (Arltová,
2011).
Revize z roku 2017 zahrnuje osm různých projekčních variant. Pět z těchto variant se liší
pouze podle různě uvažované úrovně plodnosti. V této práci byla užita prognóza se střední
variantou. Střední varianta by měla vystihovat nejpravděpodobnější směr budoucího vývoje.
Krajní, nesoucí správně označení „vysoká“ a „nízká“ varianta, představují rámec, jež by
skutečný vývoj za normálních podmínek, srovnatelných s představami, které byly aktuální
v době, kdy prognóza vznikala, neměl přesáhnout (Burcin a kol., 2008).
Hlavní výsledky populačních odhadů a prognóza ukazatelů WHO jsou prezentovány v celé
řadě souborů aplikace Excel na webových stránkách OSN. Zobrazují klíčové demografické
ukazatele pro každou skupinu lidí podle výše příjmů, regionu, mikroregionu a zemi nebo oblastí
pro vybraná období nebo data v letech 1950–2100. Nespolehlivost je jedním z vlastností každé
prognózy. Nejde však nejen o nejistotu modelu prognózy, nýbrž vychází z nepřesností
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v základních datech (O'Neill, 2001). Všechny populační prognózy tak v sobě ukrývají prvek
nejistoty, přesto má dlouhodobě populační divize OSN velmi kvalitní odhady, které se blíží
skutečnosti.
Do této práce je zahrnuto celkem 201 států. Podrobné výsledky má OSN totiž zveřejněno
pro 201 zemí nebo oblastí, které měly v roce 2015 alespoň 90 000 obyvatel. Dále je v práci svět
rozdělen do 19 regionů, též dle metodiky OSN (UN, 2018c), přičemž regiony Austrálie/Nový
Zéland, Melanésie, Mikronésie a Polynésie jsou sloučeny do jednoho regionu zvaný Oceánie.
Ve výsledcích jsou často zmiňovány země s malým počtem obyvatel. Je nutné brát v úvahu, že
tyto země mají v rámci celého světa menší váhu než země s větším počtem obyvatel.
Analýza populačního stárnutí světa je provedena především prostřednictvím pěti ukazatelů:
naděje dožití při narození (muži a ženy zvlášť), indexu stáří, indexu ekonomické závislosti,
úhrnné plodnosti a mediánového věku. Aby bylo možné přehledně porovnat historický vývoj
a kontinuální změny, jsou využity údaje z let 1950, 2015 a prognóza do roku 2050.
Index stáří
Dobrou vypovídající hodnotu o stárnutí populace mají jednotlivé indexy složené z poměrů
různých věkových skupin. Takovým je například index stáří (is), vztahující nejstarší věkovou
skupinu populace ku nejmladší. Nejčastěji udává počet osob starších šedesáti pěti let na sto osob
ve věku do čtrnácti let (Kalibová, 1997). Index je vypočten dle vzorce:

is =

𝑃65+
𝑃0−14

× 100,

kde:
P65+ je populace starší šedesáti pěti let,
P0–14 je populace mladší čtrnácti let.
Index ekonomického zatížení
Index ekonomického zatížení je poměr počtu obyvatelstva ve věku 0–14 let a 65 a více let (dále
65+) a obyvatelstva ve věku 15–64 let:

iez =

𝑃0−14 +𝑃65+
𝑃15−64

× 1000,

kde:
P 65+ je populace starší šedesáti pěti let,
P0–14 je populace mladší čtrnácti let,
P15–64 je populace starší patnácti a mladší šedesáti čtyř let.
Úhrnná plodnost
Úhrnná plodnost představuje průměrný počet živě narozených dětí, které by se narodily jedné
ženě za předpokladu, že by míry plodnosti podle věku (x) zaznamenané ve sledovaném
kalendářním roce zůstaly během jejího reprodukčního období (15–49 let) neměnné (Pavlík
a kol., 1986).
49
Úp= ∑49
15 𝑓𝑥 =∑15

kde:
𝑁𝑥𝑣 je počet živě narozených dětí ženám ve věku x
𝑃𝑥ž je střední stav žen ve věku x
fx míra plodnosti žen ve věku x.

𝑁𝑥𝑣
𝑃𝑥ž

,
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Naděje dožití při narození
Další z důležitých ukazatelů je naděje dožití. Tento ukazatel je konečnou výslednicí při tvorbě
úmrtnostních tabulek, jedná se tak o konstrukt modelové populace. Kalibová (1997, s. 25)
uvádí: „Při konstrukci úmrtnostní tabulky se setkáváme také s pomocným ukazatelem Tx, který
představuje počet „člověkolet“, jaký má daná generace (resp. její zbytek) před sebou.“ Tento
ukazatel dostaneme postupným načítáním lx od nejvyššího dokončeného věku. Pro lepší
pochopení je třeba si uvědomit, že počet osob, žijících v určitém dokončeném věku x zároveň
představuje počet let, které tyto osoby prožijí v jednom kalendářním roce (proto
„člověkoroky“). Naději pak lze vypočítat pro kterýkoliv dokončený věk.
Ukazatel délky života se uvádí buď: a) při narození, který ukazuje, jakého věku se
v průměru dožije každé narozené dítě v dané generaci při zachování řádu vymírání, nebo b)
od určitého přesného věku, který udává průměrný počet zbývajících let jednotlivých osob
od dosažení tohoto věku, neboli kolik let života budou ještě živí. Kromě termínu naděje dožití
se v některých publikacích používá i termín střední délka života (Kalibová a kol., 2009). Naděje
dožití ve věku x je charakterizována následujícím vzorcem (Kalibová, 1997):
T

ex= x,
lx

kde:
Tx je počet let života zbývající k prožití souboru lx jedinců.
Je to kumulace počtu prožitých let: Tx=∑ω−1
z=x Lz , x= 0, 1, 2,…
kde:
lx je ukazatel počtu dožívajících se přesného věku x, přičemž hodnota l pro věk 0, jakožto
kořen tabulky, se nejčastěji volí 100 000. Libovolná další hodnota lx představuje počet jedinců z
kořene l0, kteří se dožijí přesného věku x.
Mediánový věk
Jedná se o střední hodnotu, která rozděluje populaci na dvě stejně početné skupiny (Lundquist
a kol., 2015). Odlehlé hodnoty nemají na hodnotu mediánového věku tak razantní vliv jako
na průměrný věk, proto je pro statistické účely vhodnější použít právě tento ukazatel. „Díky
pozitivní asymetričnosti věkového složení je také vždy nižší než průměrný věk“ (Weeks, 2008).
Pro n liché:
pro n sudé:

𝑥̃ = 𝑥 (

𝑛+1
2

),

1

𝑛

𝑛

2

2

2

𝑥̃ = (𝑥( )+ 𝑥( + 1)),

kde:
x ̃ je medián,
n je celkový počet osob v populaci seřazených vzestupně dle věku (Zvára, 2003).
Dále je v této práci užito směrodatné odchylky (s), což je jedna ze statistických
charakteristik variability. Za její pomoci se měří rozptýlenost dat kolem aritmetického průměru.
Její výhodou jsou stejné jednotky, jaké mají hodnoty ve sledovaném souboru. Směrodatná
odchylka říká, nakolik se od sebe liší jednotlivé případy ve sledovaném souboru. Vyjde-li
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směrodatná odchylka malá, signalizuje podobnost jednotlivých prvků ve sledovaném souboru.
Na druhou stranu, když vyjde velká, prvky jsou ve sledovaném souboru navzájem odlišné.
Vypočte se dle následujícího vzorce (Hendl, 2006):

S= √𝑠 2 = √

∑(𝑋𝑖 −𝑋̅ )2
𝑛−1

,

kde:
n je počet měření,
Xi naměřené hodnoty zemí u jednotlivých ukazatelů (nebo hodnota i-té země),
𝑋̅ jejich aritmetický průměr.
Směrodatná odchylka je vypočtena u všech pěti ukazatelů (naděje dožití při narození,
úhrnná plodnost, index stáří, index ekonomického zatížení, mediánový věk) a u všech třech
sledovaných let (1950, 2015 a 2050). Počítána je zvlášť pro všech 19 sledovaných regionů.
Termíny obyvatelstvo a populace nejsou vždy nutně totožné, protože obyvatelstvo je
vymezeno jako soubor lidí žijící na určitém území (stát, okres) a populace jako skupina lidí
téhož genetického základu a původu, tj. obyvatelstvo jednoho státu se může skládat z několika
populací. A naopak politické hranice mohou rozdělit jednu populaci. V této práci se však
obyvatelstvem a populací rozumí stejný termín a je s nimi pracováno jako se synonymy.
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Kapitola 3

Demografické stárnutí a věk
Často se pod pojmem stáří rozumí souhrn změn ve struktuře a funkcí organismu. Ty se mohou
nejvíce pozorovat na poklesu výkonu jedince a jeho vyšší zranitelnosti. Stárnutí podléhají
všichni jedinci v průběhu času (Dimitrová, 2007). Podle Mühlpachra (2004) je stárnutí
asynchronní proces, kdy funkce organismu nerovnoměrně ztrácejí na výkonosti. V odborné
literatuře je možné se setkat s mnoha vymezeními stárnutí. Například podle
Kalvacha a Onderkové (2006) je stáří „obecným označením pro poslední fází ontogeneze,
v nichž se nápadněji projevuje souhrn involučních změn se zhoršováním odolnosti organismu“
(Kalvach a Onderková, 2006, s. 7). Na druhou stranu pojem stárnutí se spojováno i s populací,
např. Rabušic definuje stárnutí populace jako „zvyšování počtu a (především) podílu osob ve
věku nad 60 popř. 65 let na úkor velikosti mladších věkových skupin. Jedná se tedy
o významnou změnu v charakteru věkové struktury“ (Rabušic, 1995, s. 24). Ačkoliv by se
mohlo zdát, že pojmy stárnutí a věk jsou jasné, tyto termíny mohou mít různé významy, proto se
tato kapitola věnuje jejich vymezení.

3.1 Demografické stárnutí
Demografické stárnutí označuje proces, při kterém dochází ke změně věkové struktury populací.
Roste podíl osob ve vyšším věku. Podle velikosti jednotlivých věkových složek populace je
možné stanovit, zda je populace stará či mladá. Dle metodiky OSN je populace stará v tu chvíli,
kdy je podíl lidí ve věku 65+ větší než 7 % z celkové populace. Podle Rychtaříkové (2011) roste
relativní počet seniorů, i když je jejich absolutní počet konstantní, v případě, že dochází ke
snižování počtu živě narozených dětí.
Stárnutí obyvatelstva může probíhat tzv. zdola a shora věkové pyramidy. Při snižování
úrovně porodnosti nastává pokles relativního podílu dětské složky obyvatelstva a dochází ke
stárnutí zdola, a naopak stárnutí shora pozorujeme při prodlužování naděje dožití. Dá se říci, že
ke stárnutí zdola by docházelo i při vysoké porodnosti, pokud by byla i vysoká kojenecká
úmrtnost. V dnešní době ve vyspělých zemích probíhá současně stárnutí populace shora i zdola
věkové pyramidy, což je dáno nízkou porodnosti a dožíváním se vyššího věku.
Z pohledu veřejnosti se může zdát proces demografického stárnutí pouhým nárůstem
absolutního počtu lidí v postreprodukčním věku. Ten se přisuzuje zvýšení počtu starších osob
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v populaci, následným poklesem hrubé míry úmrtnosti a zvýšením naděje dožití. Dále se
v demografii rozlišuje relativní stárnutí, které je dáno snížením počtu osob v předreprodukčním
věku nebo i reprodukčním věku (Káčerová a Ondráčková, 2015). Je způsobeno snižováním
intenzity plodnosti, což má za následek zmenšení podílu dětské složky. V tomto případě se
nemění postreprodukční složka. Pokud se ale zvyšuje podíl lidí v postreprodukčním věku na
celkové populaci, a přitom se zvyšuje i podíl dětské složky, dochází současně ke stárnutí
i mládnutí populace. Z takového příkladu je zřejmé, jaký význam má vývoj podílů věkových
složek oproti změnám absolutního počtu. Oba procesy většinou probíhají současně nebo krátce
po sobě. K samostatným jevům stárnutí nebo mládnutí populace tedy dochází jen tehdy, kdy se
zvyšuje podíl jen jedné věkové složky na celkové populaci. Absolutní stárnutí je typické
zejména pro rozvojové země, kde je stále ještě vysoká hrubá míra úmrtnosti, zejména kojenecká
úmrtnost. Naopak relativní stárnutí se vyskytuje spíše v rozvinutých zemích. Lidé se zde více
soustředí na kariéru a výdělek než na zakládání větších rodin, v důsledku čehož klesá úhrnná
plodnost. Naopak hrubá míra úmrtnosti je zde již na tak nízké úrovni, že téměř nemá kam více
klesnout. Nicméně zde populace relativně stárne v důsledku zvyšující se naděje dožití (Jackson
a Howe, 2008).
Lze tedy říci, že problémem pro hospodářství po celém světě je hlavně relativní stárnutí,
kdežto absolutní stárnutí lze ve většině případů považovat za pozitivní fenomén dnešní doby.
Absolutní stárnutí je způsobeno zejména zvyšováním naděje dožití, což je důsledkem
ekonomického a technologického vývoje, zejména též pokroku ve zdravotnictví, zlepšení péče
o důchodce a zvyšující se kvality života nejen starých lidí (Loužek, 2008).

3.2 Koncepce věku
Výzkum věkového složení obyvatelstva a jeho porovnání pracuje s vybranými základními
pojmy, souvisejícími s věkovou analýzou populace.
„Věková struktura tvoří na jedné straně východisko a na druhé straně výsledek procesu
demografické reprodukce obyvatelstva. Jako taková představuje hlavní spojnici mezi minulým
a budoucím působením reprodukčních sil a zároveň je symbolem spojitosti populačního vývoje“
(Burcin a Kučera, 2010, s. 4).
Struktura obyvatelstva podle věku je vyjádřena rozdělením celkového počtu obyvatel do
jednoletých nebo víceletých (obvykle pětiletých) věkových skupin. V demografii se rozlišuje
z hlediska věku dokončený, přesný a dosažený věk. Dokončený věk je počet let, kterých dosáhla
zkoumaná osoba k okamžiku šetření (Poston a Bouvier, 2010). Přesný věk je délka života,
kterou daný jedinec prožil (například v okamžiku sčítání má osoba dokončený věk 29 let,
kdežto její přesný věk je 29 let a 8 měsíců). Dosažený věk se v publikacích používá již méně.
Označuje rozdíl mezi rokem pozorování a rokem narození (Pavlík a kol., 1986).
Při grafické prezentaci struktury obyvatelstva podle věku se používá nejčastěji dvojitý
histogram převrácený o 90 stupňů. Dle jeho vzhledu se nazývá věkovou pyramidou. Její levá
strana zobrazuje mužské pohlaví a pravá strana ženské pohlaví. Na jejích zářezech je možné
vidět důležité události, které ovlivnily život populace. Dle zastoupení dětské, reprodukční
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a postreprodukční složky populace se rozlišují tři typy věkové pyramidy (Vystoupil a Tarabová,
2004):
1. Progresivní, kde převažuje dětská složka obyvatelstva, tudíž je věková pyramida širší
v její spodní části. Tento typ je typický pro země, které neprošly demografickou revolucí nebo
se nachází na jejím počátku.
2. Stacionární, kde jsou dětská a postreprodukční složka obyvatelstva v rovnováze. Tento
typ věkové pyramidy je typický pro země, které procházejí demografickou revolucí. Početně
obyvatelstvo spíše stagnuje.
3. Regresivní, kde převažuje postreprodukční složka obyvatelstva. Základna věkové
pyramidy je úzká. Dětská složka zcela nenahrazuje reprodukční složku obyvatelstva, tudíž se
celkový počet obyvatel snižuje. Tento typ věkové pyramidy je charakteristický především pro
vyspělé země.
Pro získání představy o časovém hledisku jednotlivých událostí se používá čtvercová síť,
která se nazývá Lexisův diagram. Na vodorovnou osu se vynáší čas (t), a generace (z), na
svislou osu věk (x), nebo doba trvání události. Pod úhlem 45 stupňů pak vynáší tzv. čáry života
(Pavlík a kol., 1986).

3.3 Chronologický a prospektivní věk
Díky stále se prodlužující délce života a zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, převážně
ve vyspělých zemích, se začali odborníci na konci minulého 20. století více věnovat
problematice měření demografického stárnutí. Za hranici stáří se považoval věk 65 let, který se
používá jako hraniční u většiny ukazatelů (index stáří, index ekonomického zatížení). V dnešní
době lze tuto hranici považovat za nevyhovující i v důsledku toho, že lidé změnili své chování
tak, aby odrážely změny, které s sebou nese například nárůst individualismu, delší čas strávený
vzděláním a odkládání založení rodiny do pozdějšího věku. Starší lidé jsou dnes mnohem
aktivnější než v předchozích generacích. Šedesátiletí přizpůsobili svůj chod života tak, jako
padesátiletí v minulosti. Koncept věku se tak stal komplikovanějším. V roce 1975 byla
Normanem Ryderem zveřejněna teorie, která vyzývala, aby stáří začínalo ve věku, kdy by
naděje dožití klesla pod 10 let. Poté přišel v roce 1993 Jacob Siegel s návrhem využít 15 let.
Tyto návrhy daly podnět dalším autorům, kteří předložili myšlenku dvou věků, který by každá
osoba nesla: chronologický a perspektivní.
Chronologický věk vyjadřuje počet let, který má daný člověk již prožito. Konvenční měření
stárnutí, vycházející z chronologického věku, předpokládají, že 60letá osoba v roce 1900 byla
stejně stará jako 60letá osoba v roce 2000. Každý z nich totiž žil stejně dlouhou dobu. Nicméně,
troufli bychom si říci, že obě stárnou totožně? Starší lidé v posledních desetiletích začali
pravidelně dělat věci, které byly doménou mladších lidí. Koneckonců, 60 letý člověk v roce
2000 má ve většině zemí světa do konce života stále spoustu let. Stárnutí obyvatelstva se netýká
jen existence starších lidí, nýbrž se jedná také o osoby, které žijí delší život (Sanderson
a Scherbov, 2008).
Prospektivní věk říká, kolik let má daná osoba s největší pravděpodobností ještě před sebou.
Autoři uvádějí tento věk jako 15 nebo 10 let. Přesto označovat lidi za staré, pokud je jejich
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zbývající délka života 15 nebo méně let, nemusí být nejlepším řešením hodnocení stáří. Lidé by
mohli být považováni za staré v závislosti na množství fyzických, psychických, sociálních,
ekonomických a emocionálních faktorů, ale problém spočívá v neexistenci definice hodnotících
kritérií, ze kterých by se mohlo vycházet. Hranice by byla například 10 let a méně ve Švýcarsku
a 17 nebo méně ve Svazijsku (Sanderson a Scherbov, 2008). W. Sanderson a S. Scherbov ve své
publikaci tak zavedli nový ukazatel, který by vycházel právě z prospektivního věku. Je založen
na stanovení prospektivního věku v dané zemi v určitém roce. Vznikl tak prospektivní index
závislosti.

3.4 Maximální délka života
Kdo je nejstarší osoba, která kdy žila? I kdyby nikdy nebyla konečná odpověď na tuto otázku, je
možně si alespoň představit existenci takové osoby. Možná on, nebo pravděpodobněji ona, ještě
dnes žije. Nebo možná žil či žila před stovkami let, ale zmizela, aniž by zanechala stopu či
záznam o narození, sčítání nebo například novinový článek. Kdo je dnes nejstarší živý člověk1?
Tato osoba možná nebude nejstarší osobou vůbec2. Identifikace nejstaršího člověka na světě je
však i dnes velmi obtížná, a to kvůli rozšířené praxi toho, co demografové nazývají „věková
nesprávnost“. Jinými slovy, někteří lidé o svém věku nemluví pravdu. Pokud jsou dotazováni,
udávají špatný věk, protože si ho nepamatují nebo proto, že takové záležitosti jednoduše nikdy
nevěnovali pozornost (Wilmoth, 2000).
Jestliže tedy existují limity lidského života, jak vypadají? Je možné uvést dva způsoby, jak
se na stárnutí dívat: maximální průměrná délka života (naděje dožití) a maximální individuální
délka života (Wilmoth, 2000). První přístup označuje stárnutí lidských populací, druhý pohled
se specializuje na stárnutí individuální, nicméně oba tyto pohledy jsou v těsném kontaktu,
jelikož z individuální délky života vychází maximální průměrné délky života (Dimitrová, 2007).
Jak uvádí Manton a kol. (1991), v rámci maximální naděje dožití jsou známé tři teorie. První
z nich je teorie tradicionalistů. Ti se domnívají, že do budoucna nemůže naděje dožití při
narození markantně růst přes 85 let, jelikož v tomto věku se tělo vyčerpá. Opírají se především
o biologické stárnutí (Carnes a Olshansky, 1993). Druhý přístup je označován jako vizionářský.
Ti délku lidského života vidí již pozitivněji a určují tuto hranici na 100–125 let. Dávají totiž
naději do lékařských terapií pro odvrácení degenerativních nemocí ve stáří. Autoři třetího,
empiristického přístupu, vycházejí z trendů v úmrtnosti a odhadují maximální naději dožití při
narození 100 let3 (Manton a kol., 1991).
Individuální stárnutí je neodvratitelný proces, kde v jeho průběhu dochází k nepříznivým
změnám v morfologii a fyziologických funkcích dané osoby. Z biologického hlediska dochází
k životnímu vrcholu okolo 30 let, kdy se objevují projevy stárnutí. Například nalézají se první
1

Nejstarším žijícím člověkem světa je Japonka Chiyo Miyako, která se narodila 2 5.1901. Dne 21. 4. 2018 vystřídala
Nabi Tadžimovou.
2 Podle dostupných údajů se zatím nejvyššího věku, který byl oficiálně doložen, v roce 1998 dožila Francouzka
Jeanne Calmentová, která zemřela ve věku 122 let.
3 Zajímavostí je, že pokud by byli lidé tak adaptabilní jako v dětském věku, dožívalo by se 50 % jedinců až 700 let
(Pacovský, 1990).
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šedé vlasy, snižují se rychlosti reakce a zvyšuje se krevní tlak (Pavlík a kol., 1986). Na těchto
změnách pozorujeme značnou specifičnost, neboť organismus každého jedince funguje jiným
způsobem. Změny spojené se stárnutím nastupují v jiný okamžik, jiným tempem a nestejně se
projevují. Důvodem je vliv faktorů působících na jedince, jakými jsou socioekonomický status,
životní styl a psychická pohoda (Kalvach a kol. 2004).
Definování času, kdy danou osobu považujeme za starou, se setkává s velmi obtížnou
interpretací. Proto, jak uvádí Kalvach a kol. (2004), se zavádí tří přístupy, jak definovat, kdy je
člověk starý:
1) Kalendářní stáří je možné definovat nejsnáze. Určuje ho počet let dožitých jedincem.
V rámci kalendářního stáří se definují tři kategorie, která jsou vymezeny věkem. Do první
kategorie spadají osoby mezi 65–74 lety, do druhé mezi 75–85 lety a do poslední osoby ve věku
85let a více.
2) Sociální stáří se chápe ve vztahu k rolím, které se zastávají v určitých fázích života,
a jsou ve společnosti očekávány. Ve stádiu předproduktivním (0–14 let) se od jedinců očekává
příprava budoucí profesní dráhy. V produktivní části (15–64 let) se jedinci
zaměřují na ekonomickou a biologickou produktivitu. V poslední postproduktivní fázi, která je
vymezena věkem 65 a více (popřípadě 60 a více), se jedinci nachází před odchodem do penze
nebo již v penzijním věku.
3) Biologické stáří se z těchto kategorií definuje nejhůře. Na rozdíl od nich se tato kategorie
soustředí na změny v oblasti fyziologie, výkonosti a mentální úrovně organismu. Osoby
stejného kalendářního věku tak odpovídají různému biologickému stáří. Nesmí se zapomenout
na fakt, že každá osoba je svým způsobem jedinečná, na řadu událostí reaguje odlišně a měla
specifickou životní dráhu. Zatímco 70letý člověk se cítí stále mladý, žije aktivním životem,
druhý má problémy se zdravím a ztěžka může žít naplňující život (Von Faber a kol., 2011).
Pohodlně prožité stáří je cílem a zároveň touhou většiny lidí. Na stáří se podílí mnoho
faktorů, z nichž nejlépe uchopitelné jsou zdravotní stav, životní styl a sociálně ekonomické
vlivy. Je možné setkat se s více interpretacemi konceptu spokojeného stárnutí. Například stav,
který je možné změřit v daném momentě nebo naopak proces, kdy se jedinec úspěšně adaptuje
na změny spojené se stárnutím. Řada politik se potýká s problémem zdravého a spokojeného
stárnutí jak z fyzického, tak psychického hlediska (Von Faber a kol., 2011).

3.5 Dlouhověkost
Dlouhověkost je dle Mühlpachra (2004) označení pro pokročilý věk, obvykle nad 85-90 let.
Dlouhověcí lidé tvoří pouze malý podíl populace, ale jejich počet se stále zvyšuje (zlepšování
životní úrovně, pokrok v lékařství). V roce 2015 žilo na světě 16 824 osob starších 90
let a do roku 2050 bude těchto osob dle prognózy na světě žít 76 600. Podle Buettnera (2012),
který zkoumal dlouhověké obyvatelstvo, žije nejvíce dlouhověkých osob ve čtyřech oblastech
světa. V regionu Barbagia na Sardinii, na ostrově Okinawa v Japonsku, v oblasti Loma Linda
v Kalifornii a na poloostrově Nicoya, který leží v Kostarice.
Aby bylo možné studovat historické trendy v extrémní dlouhověkosti, je potřeba mít
správně vymezenou populaci se spolehlivými záznamy po delší časovou řadu. Nejdelší série se
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spolehlivou populační statistikou takových dat pochází ze Švédska. Považují se za spolehlivé
od roku 1861, dokonce i v souvislosti s věkovým hlášením jedinců ve velmi starých věkových
kategoriích (Wilmoth a Lundstroem, 1996). Záznamy mají dlouhou historii i ve Švýcarsku, kde
luteránští kněží měli povinnost začít shromažďovat takové informace na úrovni farnosti v roce
1686 (Wilmoth a Lundstroem, 1996).
Trendy úmrtnosti starších osob mají hlavní vliv na pokračující růst průměrné délky života
ve vyspělých zemích. Hlavními složkami úmrtnosti v těchto věkových kategoriích jsou
kardiovaskulární choroby a novotvary. Míra úmrtnosti na tyto dvě příčiny se v posledních
desetiletích snížila. Lékařská věda sehrála svou roli, ale i změny stravy a osobních zvyklostí,
stejně jako ekonomické změny (Wilmoth, 2000). Za prvé je pokles intenzity úmrtnosti způsoben
rozsáhlou touhou po delším a zdravějším životě. Za druhé, data dokazují, že úroveň úmrtnosti
postupně klesá. Za třetí, tyto zisky v dlouhověkosti jsou výsledkem složité řady změn (životních
standardů, veřejného zdraví, osobní hygieny a lékařské péče) s různými faktory hrajícími hlavní
nebo vedlejší role v různých časových obdobích. Za čtvrté, hodně z tohoto poklesu lze přičíst
řízeným činnostem jednotlivců a institucí, jejichž vědomé úsilí o zlepšení zdraví a snížení
úrovně úmrtnosti bude pokračovat i v budoucnu (Wilmoth, 2000).
Vzestup dlouhověkosti se považuje za jedno z největších úspěchů v dějinách lidstva. Tento
složitý soubor změn započal již před pár staletími. Před 30. léty minulého století byla většina
tohoto poklesu způsobena jinými faktory, než je lékařská péče (McKeown, 1979) a obecně se
připisuje lepším životním podmínkám. S nástupem antibakteriálních léků ve třicátých
a čtyřicátých letech lékařská péče začala hrát důležitou roli v těchto změnách a tato role se
v posledních desetiletích rozšířila díky zásahům v léčbě kardiovaskulárních chorob
a novotvarům, které přispěly k rychlému poklesu úmrtnosti v seniorském věku.
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Kapitola 4

Vývoj počtu obyvatel ve světě
Soupisy a odhady počtu obyvatel, prvotně pro hospodářské účely či daňovou politiku, se
civilizace zabývají už od starověku (Mezřický, 2011). Kolébkou lidstva je Afrika, odkud se
obyvatelstvo zhruba před 50–40 tisíci lety př. n. l. rozptýlilo po ostatních kontinentech. Údaje
o počtu obyvatel nemají z této doby velkou vypovídající hodnotu a je u nich víc než 50%
pravděpodobnost chyby. Van de Kaa (1999) uvádí, že okolo roku 0 dosahovaly celkové hodnoty
počtu obyvatel světa 250–300 milionů.
Pro vysokou úmrtnost a nevelké zdroje potravy byla tato čísla do neolitické revoluce prakticky
neměnná. Markantnější nárůst počtu obyvatelstva se spojuje právě s neolitickou revolucí, která
se vyznačuje postupným usídlováním obyvatelstva, které do té doby žilo kočovným způsobem.
Lidé si tak začali vědomě zemědělsky obstarávat potravu a chovat domácí zvířata, což umožnilo
zvětšení objemu potravy a větší orientaci na rodinný život. Došlo ke zvýšení úrovně plodnosti.
Tento proces změny začal přibližně okolo 10 tisíc let př. n. l. a trval řadu desetiletí (Mezřický,
2011). Podle dochovaných dat se během 3. a 4. tisíciletí př. n. l. počet obyvatel zdesetinásobil
(Koschin, 2005).
Další vývoj počtu obyvatel byl opět spíše konstantní díky morům, epidemiím a válkám.
Až ve druhé polovině 18. století přinesla průmyslová revoluce velký skok v počtu obyvatel.
Tento proces započal ve Velké Británii a poté se přesunul i do dalších západních zemí. Dopad
průmyslové revoluce na společnost byl velice rozsáhlý. Zvýšení počtu obyvatel proběhlo
především za pomoci společenských, kulturních a politických změn ve většině zemí světa
(Caldwell a Caldwell, 2006). Za velký milník v populačním vývoji lidstvo považuje dosažení
historicky první miliardy počtu obyvatel na přelomu 18. a 19. století, což trvalo více než 250
tisíc let. Nárůst počtu obyvatelstva pokračoval stále vysokým tempem. 20. století se stalo
stoletím s nejvyšším nárůstem počtu obyvatel, neboť jen za 50 let se populace více než
zdvojnásobila (Van de Kaa, 1999) (Obr. 1).
Druhé miliardy jsme se dočkali v roce 1927 (Obr. 1) a za pouhých 33 let (1960) bylo lidstvo
svědky třetí miliardy lidí. V roce 1963 dosáhl dokonce roční přírůstek o historického maxima
(2,2 %). Čtvrtá miliarda na sebe nenechala dlouho čekat a v roce 1974 byla dosažena. Pátá
miliarda byla zaznamenána ještě o rok rychleji (Van de Kaa, 1999). Tento vývoj kopíroval stále
stejný trend a 6 miliard lidí na světě je možné zpozorovat v roce 1999 (Mezřický, 2011)
(Obr. 1). Dle odhadů OSN měla být sedmá miliarda očekávána v roce 2013, avšak stalo se tak
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o dva roky dříve. K 1. 7. 2015 žije na Zemi zhruba více než 7,4 miliard obyvatel, přičemž roční
tempo růstu je 1,1 %.
Obr. 1: Vývoj populace ve světě od roku 0 do roku 2046, (v miliardách)
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V roce 2015 byla nejlidnatějším kontinentem Asie se 4,4 miliardami obyvatel, kde první
místo v počtu obyvatel zastávala Čína s 1,4 miliardami obyvatel. O necelou 0,1 miliardu méně
měla Indie, která podle prognózy OSN v dalších 15 letech Čínu s počtem obyvatel předčí
a stane se populačně největší zemí světa (UN, 2017).

4.1 Demografické teorie
Ve druhé polovině 18. století začaly v Evropě viditelné změny v demografickém chování
obyvatelstva, kterým vévodil růst populace. Proto se začali autoři tímto tématem více zabývat
a snažili se tyto změny popsat a vysvětlit v teoriích. První publikovaná teorie francouzského
demografa Adolpha Landryho byla teorie demografické revoluce. Vysvětluje přechod
od vysoké porodnosti, která byla vyrovnávána vysokou úmrtností, k nízké úmrtnosti, přičemž
zde je pro zachování populace nezbytné zachování úhrnné plodnosti nad 2,1 dítěte na ženu.
Demografický přechod je spojen se změnami v příčinách úmrtí. Ty se měnily už od dob
starověku, ale ne však s vytrvalým růstem naděje dožití. Tyto změny v příčinách smrti popisuje
teorie epidemiologického přechodu. Postupem času byla kvůli jejímu úzkému zaměření
rozšířena na teorií zdravotnického přechodu. Ta představuje dynamiku faktorů, které
k neustálému zvyšování naděje dožití vedou.
4.1.1 Demografická revoluce
Až do poloviny 18. století převládalo ve světě přirozené reprodukční chování. Charakteristická
byla vysoká úroveň plodnosti a vysoká úroveň úmrtnosti, což vedlo k nízkému celkovému
přírůstku obyvatelstva. Časté války, epidemie a hladomory zapříčiňovaly střídání populačního
růstu a stagnace. Tyto změny podnítily činnost několika autorů, kteří ve svých pracích
vysvětlují původ těchto změn. Poprvé byla formulace demografické revoluce popsána
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v díle A. Landryho v roce 1934. Propracovanější teorii publikoval dále F. W. Notenstein, který
ji nazval demografickým přechodem (z anglického demographic transition)
(Pavlík a kol., 1986). Celá demografická revoluce (v této práci též demografický přechod) je
souborem zřetelných kvantitativních i kvalitativních změn společnosti, které jsou ovlivňovány
procesy jako například urbanizace, rozpad tradičních rodin, rozvoj výrobních sil (Caldwell
a Caldwell, 2006). Tento proces probíhá u všech zemí světa, ne však ve stejný moment, ne
za stejných výchozích podmínek, a ne stejně dlouho. U velkých a heterogenních populací je celý
proces značně komplikovanější a delší, u malých populací je pro průběh revoluce zásadní
geografická poloha (Ševčík, 2007). „Vzniká na určitém stupni společenského vývoje a na jiném
opět končí.“ (Pavlík a kol., 1986, s. 509).
Zmíněný model demografické revoluce vysvětluje rapidní nárůst počtu obyvatel
v posledních cca 200 letech a má zpravidla 4 fáze. Na jeho začátku je možné pozorovat vysoké
hodnoty porodnosti a úmrtnosti (mnohdy dosti kolísající), které se v průběhu postupně snižují.
Nejdříve klesá úmrtnost (poměrně strmě) a následně i porodnost. Výsledkem jsou nízké
a stabilní hodnoty, které je možné pozorovat až ve 4. fázi přechodu (Lesthaeghe a Neels, 2002).
První znaky demografické revoluce byly zpozorovány na konci 18. století v Anglii a ve
Francii. Zanedlouho se rozšířily do Anglie a odtud do celého světa. V rozvinutých zemích
skončila zhruba v roce 1950, tudíž trvala asi 100 let, zatímco průběh v rozvojových zemích
začal po druhé světové válce a byl dvakrát rychlejší.
Model demografické revoluce má zpravidla čtyři fáze:
1. fáze: je charakteristická vysokými mírami úmrtnosti a porodnosti, přičemž oba ukazatele
jsou přibližně na stejné úrovni (což má za následek stagnaci populačního růstu (Caldwell
a Caldwell 2006). Je nutno upozornit na velké výkyvy v důsledku epidemií a morů. Hlavními
důvody jsou nedostatečná hygiena, hladomory, epidemie a bídná zdravotnická péče. V této fázi
demografické revoluce se nyní nachází velmi malé procento států.
2. fáze: S modernizací společnosti (rozšíření zdravotnické péče, vznik kanalizačních
systémů, zdrojů pitné vody) nejprve klesají míry úmrtnosti, avšak porodnost je stále stejně
vysoká. Následkem tohoto fenoménu dochází tzv. populační explozi. Momentálně se ve druhé
fázi demografické revoluce nacházejí například Keňa, Indie a Egypt (Kuna, 2010).
3. fáze: se vyznačuje poklesem měr porodnosti v důsledku změn životního stylu populací.
Za zmínku oněch změn stojí vzdělanost obyvatel, lepší dostupnost antikoncepce nebo například
nárůst individualismu (Lesthaeghe a Neels, 2002). Míra úmrtnost, i když pomaleji než míra
porodnosti, stále klesá, z čehož je zřejmý stálý přirozený nárůst počtu obyvatel. Ve třetí fázi se
v dnešní době nachází Brazílie (Mezřický, 2011).
4. fáze: je jako první fáze typická pro stejnou hodnotu úmrtnosti i porodnosti,
ovšem na výrazně nižších hodnotách. Porodnost stále mírně klesá a úmrtnost si zachovává
stejná čísla. Podle Kuny (2010) je nízká úroveň úmrtnosti dána díky kvalitnímu zdravotnictví,
rozšíření pitné vody a celkovým vzděláním obyvatelstva. Nízká intenzita porodnosti je
zaznamenána ve vztahu s plánováním rodiny, lepším postavením žen na pracovním trhu,
oddalování sňatků a informovanosti společnosti o možnostech antikoncepce. Čtvrtá fáze
charakterizuje především většinu vyspělých zemí (Evropa, USA, Austrálie).
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Kvůli pozdějšímu a pomalejšímu klesání hodnot porodnosti po celou dobu demografické
revoluce lze pozorovat nárůst počtu obyvatel. Nejvyšších hodnot počtu obyvatel
dosahuje na konci čtvrté fáze a dále růst počtu obyvatel již výrazně nepokračuje. S tím klesají
hodnoty kojenecké úmrtnosti a prodlužuje se naděje dožití, z čehož vyplývá, že populace stárne.
V první fázi hodnoty naděje dožití při narození dosahovaly cca 25–30 let, zatímco v poslední
fázi více než 70 let. Index stáří nyní převyšuje hodnotu 100, přitom dříve se pohyboval okolo
hodnoty 25 (Mezřický, 2011). Jako pomocného ukazatele je možné použít i úhrnnou plodnost.
Nástup demografické revoluce je charakterizován jejím poklesem pod hodnotou 5,0 dítěte
na ženu a na jejím konci pak trvalým poklesem pod hodnotu 2,5 dítěte na ženu (Pavlík a kol.,
1986).
Demografická revoluce probíhá v každé zemi jiným způsobem, přitom hlavní roli hrají
2 fáze, které se liší svou délkou. Podle délky dvou fází rozlišujeme 3 základní typy
demografické revoluce (Caldwell a Caldwell, 2006):
Francouzský: zde dochází v první i druhé fázi k současnému poklesu porodnosti i úmrtnosti,
což vede k relativně velmi nízkému přirozenému přírůstku obyvatelstva. Ve Francii se na konci
demografické revoluce zvýšil počet obyvatel pouze 1,8 krát, což je výrazně méně než
u ostatních zemí (Lesthaeghe a Neels, 2002).
Anglický: u tohoto typu dochází v obou fázích k poklesu úmrtnosti. V první fázi stagnuje
porodnost a poté dochází k prudkému poklesu a takto dochází k početnímu nárůstu obyvatelstva
(Pavlík a kol., 1986). Nejvyšších hodnot dosahuje přirozený přírůstek na pomezí obou fází,
před poklesem hrubé míry porodnosti. Ve Velké Británii došlo k téměř pětinásobnému růstu
počtu obyvatel. Populace zde rostla více než dvojnásobným tempem oproti Francii (Vystoupil,
2005).
Japonsko–mexický: tento model je typický pro rozvojové země. Ke zlepšování úmrtnostních
poměrů opět dochází v obou fázích přechodu, což je umožněno zejména díky pomoci vyspělých
zemí (zdravotní programy, dovoz léků). V první fázi se úroveň plodnosti zvyšuje (důsledek
zlepšení hygieny, lepší zdravotnické péče a zlepšení evidence přirozené měny). Ve druhé fázi
již klasicky klesá, jako je tomu u předcházejících modelů. U tohoto typu je typický rychlý
přirozený přírůstek obyvatelstva, a to v některých případech zdvojnásobení počtu obyvatel
během 20 let. V komparaci s předešlými modely tento typ probíhá relativně kratší dobu, jelikož
je ovlivňován zvenku a čím později k demografické revoluci dochází, tím se zpravidla zkrátí její
průběh (Caldwell a Caldwell, 2006).
Demografickou revoluci si mnohá média často pletou s populační explozí. Přitom
během demografické revoluce nemusí dojít k markantnímu populačnímu růstu.
4.1.2 Druhý demografický přechod
Ve vyspělých zemích došlo po 2. světové válce ke změně reprodukčního chování lidí. Tyto
změny byly odlišné od změn v rámci demografické revoluce, proto začali odborníci mluvit
o teorii druhého demografického přechodu (Lesthaeghe a Neels, 2002), který se nejdříve začal
objevovat v 60. letech 20. století ve vyspělých zemích Severní a Západní Evropy a přibližně
za 20 let i v postsocialistických zemích. Pro druhý demografický přechod je typický pokles
úhrnné plodnosti pod hodnotu 2,1 dítěte na ženu, což je hranice prosté reprodukce (Kalibová,
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1997). „Dochází při něm i k poklesu úrovně úmrtnosti, čímž se zvyšuje naděje dožití“ (Pavlík
a kol., 1986, s. 523).
Druhý demografický přechod je proces, za jehož hlavní znaky je možné uvést například
přesun od plnění nastavených společenských norem k individualismu, delší životní etapa
strávená vzděláváním, větší počet nesezdaných soužití, bezdětná manželství či oddalování
sňatku do pozdějších let (Lesthaeghe a Neels, 2002). Ke snížení a regulaci porodnosti přispívá i
masové rozšíření antikoncepce (Van de Kaa, 1987).
Je tedy více než zřejmé, že výše naznačené rysy druhého demograﬁckého přechodu zvýšení
plodnosti rozhodně nenahrávají. Někteří z těchto autorů považují v obecné rovině ubývání a
stárnutí obyvatelstva za problém. Je zde však i druhý tábor, který zmenšování populace a její
stárnutí nevidí nikterak tragicky, ale spíše naopak (Coleman, 2000). Tito odborníci sice
uznávají, že ve vyspělých zemích bude mladší generace ubývat, přesto v tomto trendu nespatřují
problém. Tvrdí, že postupným přechodem k populaci s větším počtem starších osob, se
společnost sama ustálí (Burcin a kol., 2008). Na druhé straně však také říkají, že „jedinou
cestou, jak si zachovat současnou populaci do budoucna, je buď vrátit střední délku života zpět
na hodnotu kolem 50 let, nebo přesvědčit rodiny, aby měly přinejmenším tři a půl dítěte nebo
importovat spíše vysoké počty imigrantů. Je jasné, že první možnost je absurdní, druhá utopická
a třetí vysoce problematická“ (Burcin a kol., 2008, s. 659).
4.1.3 Epidemiologický přechod
Hlavní roli v markantních demografických změnách populační dynamiky od počátku 18. století
hrála úmrtnost. Pojem epidemiologický přechod určuje posuny ve struktuře příčin smrti
a radikální přeměnu úmrtnosti podle věku, spojené se všeobecným snižováním úmrtnosti
v průběhu demografického přechodu (Robine, 2001). V 70. letech 20. století projevil jako jeden
z prvních snahu o vysvětlení těchto změn v úmrtnosti Abdel Omran (1986). Jeho teorie
epidemiologického přechodu se snaží představit posun ve zdravotnické péči. Nezbytné je
podotknout, že Omran ve své teorii z roku 1971 vycházel hlavně z trendů, které probíhaly
v západních zemích. Definuje ji jako „nejdůležitější historickou změnu, která ovlivňuje úroveň
a podobu lidské úmrtnosti“ (Omran, 2005, s. 731). Její začátky řadíme do 18. století, přesněji
do industrializovaných zemí. V průběhu této přeměny klesá úmrtnost z původních vysokých
hodnot a poté dojde k jejímu ustálení na nízké úrovni (Omran, 2005). U populace se
zaznamenává úbytek infekčních nemocí a postupně se zvyšuje počet případů chronických
degenerativních nemocí. Omranova klasická teorie přechodu říká, že všechny společnosti
postupně projdou těmito třemi stádii:
Prvním stádiem je stádium morů a hladomorů, které se objevují ještě před celým
epidemiologickým přechodem. Tyto hladomory nedovolují populační růst. Naděje dožití
při narození se pohybuje okolo hodnoty 25–30 let, kde je významným faktorem kojenecká
úmrtnost. Následuje období druhého stádia, kdy se hladomory redukují díky zlepšení sociálně
ekonomických podmínek a životního standardu obyvatelstva (možnosti bydlení, hygienické
podmínky, stravovací návyky a další) (Dimitrová, 2007), tím se úmrtnost snižuje a dochází
k populačnímu růstu. Kojenecká úmrtnost díky ústupu infekčních nemocí klesá a naděje dožití
při narození se začíná pohybovat kolem hodnoty 30–50 let (Preston a Haines, 1991). Ve třetí
fázi se zvyšuje počet zdravotních problémů spojených s industrializací a urbanizací. Takovými
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jsou degenerativní a civilizační choroby (onemocnění dýchacích cest, oběhové soustavy,
duševní poruchy, drogové závislosti). V této fázi stále úmrtnost klesá a naděje dožití
při narození dosahuje přibližně 70 let (Omran, 2005).
Omranovo rozdělení do tří fází odráží realitu jen do konce 60. let 20. století, kdy byla v této
době maximální naděje dožití při narození odhadována na 75 let. Ve stejné době také začínal
ve vyspělých zemích růst naděje dožití zpomalovat nebo stagnovat, ve Východní Evropě
dokonce došlo k jejímu snižování. Avšak během 70. let 20. století se růst naděje dožití znovu
zrychlil především díky poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Autoři Olshansky
a Ault (1986) tak přidali ještě čtvrté stádium, u něhož klesá úmrtnost hlavně u starších osob
a hodnota naděje dožití při narození dosahuje 85 let. Tento trend se ve vyspělých zemích začal
projevovat již v 70. letech 20. století a ve Východní Evropě pozorujeme tyto změny až po pádu
komunistického režimu. Při redukci úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy získávají větší
význam zhoubné novotvary a ostatní příčiny smrti.
Rychlost a způsob přeměny příčin úmrtí jsou odlišné v různých společnostech. Omran proto
formuloval tři typy epidemiologického přechodu: klasický typ, zrychlený typ a současný neboli
zpožděný typ.
Klasický model popisuje přeměnu úmrtnostních příčin v západních zemích. Během tohoto
přechodu došlo k nahrazení chorob nakažlivých těmi, které nakažlivé nejsou. Tyto změny
proběhly díky zlepšení hygienických a zdravotnických podmínek (vliv zdravotnictví je znatelný
až ve 20. století).
Zrychlený model popisuje změny v úmrtnostních poměrech hlavně v Japonsku a dalších
zemích jihovýchodní Asie a Východní Evropy (Mackenbach, 1994). Období hladomorů u těchto
zemí probíhalo podobně jako u klasického modelu, i když se zpožděním. Zásadní rozdíl ale leží
v období, kdy dochází k poklesu úmrtnosti až na hodnotu 10 ‰. K tomu dochází v mnohem
kratším časovém úseku než u klasického modelu. Také posun od infekčních k degenerativním
chorobám trval podstatně kratší časový úsek (Olshansky a Ault, 1986).
Zpožděný typ je typický pro rozvojové země. Pokles úmrtnosti nastává po druhé světové
válce za velké pomoci států zvenčí. Tento pokles není tedy přímým důsledkem zlepšení
socioekonomických podmínek.
Obecně během epidemiologického přechodu došlo ke změně příčin smrti a zvýšení naděje
dožití, za přispění poklesu kojenecké úmrtnosti (Olshansky a Ault, 1986). Je nutné doplnit, že
zlepšení úmrtnostních poměrů se týkalo především osob s lepším postavením ve společnosti.
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Kapitola 5

Demografické stárnutí ve světě
Že světová populace jako celek stárne, je naprosto evidentní, avšak pokud se podíváme na jeho
jednotlivé oblasti a regiony, musíme uznat, že vykazují značné rozdílnosti. Jakožto nejvíce
viditelný rozdíl shledáváme rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, přestože i zde se
objevují výjimky. Porovnání vyspělých a rozvojových zemí by zřejmě příliš nových informací
nepřineslo, jen by se pravděpodobně potvrdila již známá skutečnost, že vyspělé země jsou
zkrátka populačně starší. Proto je v předkládané práci stárnutí populace studováno
z regionálního pohledu.
Ve vyspělých zemích světa proběhla poslední část demografické revoluce už v 1. polovině
20. století, v zemích Jižní Ameriky, Číně a oblastech Asie až po roce 1950 a naposled v Africe,
kde se řada zemí do této fáze ještě nedostala (Gilleard a Higgs, 2014). Problém stárnutí
populace se dotýká i zemí, které jsou brány jako méně rozvinuté a ještě nedošly do konečné fáze
demografické revoluce. Příkladem mohou být státy v Jihovýchodní Asii, kde v posledních
letech poklesla úhrnná plodnost, zmenšuje se podíl dětské složky populace, přičemž větší počet
osob, které byly v ekonomicky aktivním věku, se dostává do důchodového věku a tento podíl je
větší než podíl dětské složky obyvatelstva. Ve většině případů za tímto trendem stojí omezení ze
70. let 20. století v oblasti počtu dětí v rodinách (Peters a Larkin, 1983). Cílem bylo snížení
populačního růstu a rozvoj země, došlo však spíše k nárůstu kojenecké úmrtnosti.
Populační růst v zemích s vysokou plodností bude pokračovat i do roku 2050 i v případě
rychlého poklesu plodnosti. V zemích s nízkou úrovní plodnosti (vyspělé země) lze očekávat
pokračující úbytek populace přirozenou měrou i v případě, že by se úhrnná plodnost dostala nad
hranici prosté reprodukce.
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Při současné hodnotě plodnosti na hranici prosté reprodukce záleží především na věkové
struktuře populace. Může tak dojít i ke krátkodobému růstu ale i úbytku početního stavu
populace (Bloom a kol., 2003)4.
Dle prognózy OSN z roku 2017 se ze současného počtu 7,349 mld. lidí stane 9,4 až 10 mld.
lidí v roce 2050 (UN, 2017). Přesto, že v Africe již klesá úhrnná plodnost, je očekáván 50%
nárůst světové populace právě tam. Na druhém místě v populačním růstu bude dle prognózy
Asie. Je evidentní, že pokud klesá úhrnná plodnost nebo se její hodnota nachází pod 2,1 dítěte
na ženu a prodlužuje se naděje dožití, populace stárne.
V současné době žije na planetě Zemi téměř 610 milionů lidí starších 65 let, což představuje
něco přes 8 % celkové populace světa, zatímco ještě před půl stoletím byl podíl osob starších
65 let o více než 3 procentní body nižší (UN, 2017). Většina světových oblastí má podíl osob
starších 65 let vyšší než 7 %, výjimkami jsou většina oblastí Afriky, Střední východ a jižní část
Asie a některá území v Latinské Americe. V roce 2015 žilo nejvíce starých lidí v Asii, nicméně
největší podíl seniorů vykazuje dlouhodobě Evropa (18 %) (UN, 2017). Značné zastoupení
starých lidí je typické také pro Severní Ameriku (15 %) a Austrálii a Oceánii (12 %). Naopak
nejmladším kontinentem je Afrika, která má jednoznačně největší podíl dětské složky (41 %),
zatímco osoby starší 65 let představují v afrických státech pouhá 3 % obyvatelstva. Latinská
Amerika a Asie rychle procházejí procesem demografické revoluce, důsledkem čehož je
zvyšující se tempo růstu starých lidí, kdy nejrychleji ze všech regionů stárne právě Asie (UN,
2017). Jednotlivé podíly vybraných věkových kategorií zobrazuje Obr. 2, kde je patrné
zmiňované vysoké procento starých lidí (nad 65 let) v Evropě i v Severní Americe. Ekonomicky
aktivní složka představuje více než polovinu obyvatelstva ve všech regionech světa, s výjimkou
Afriky, kde je zastoupení obyvatelstva ve věku 15–64 let ve věkové struktuře populace přibližně
o 10 % nižší oproti ostatním regionům ve prospěch vysokého procentuálního zastoupení dětí
do 15 let. Naopak Evropa má jednoznačně nejmenší podíl dětské složky na světě (Gilleard
a Higgs, 2014).
V roce 2015 je největší podíl osob ve věku 65 a více let možné pozorovat u zemí Evropy
a v Severní Americe (Obr. 2), ale Nový Zéland a Austrálie v rámci regionu Oceánie, vykazují
také velmi vysoká čísla (zhruba 4 %).

4

Samotná snížená úroveň porodnosti ale ještě neznamená i pokles absolutního růstu počtu obyvatel, neboť dochází k
populační setrvačnosti (Rabušic, 2001). Tento jev se nazývá populační momentum a znamená, že pokud klesá míra
porodnosti, počty porodů stále rostou, neboť počty nových matek rostou, jakožto doznívající efekt předešlého růstu
porodů. Populace přestane růst teprve po odeznění tohoto efektu. Jestliže nastane tento jev, zažije země s širokou
populační základnou velmi velký absolutní populační růst i přes klesající míry porodnosti (Merrick,1986).
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Obr. 2: Podíly věkových kategorií regionů světa 2015, (v %)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování

Se zvyšujícím se podílem postreprodukční složky, roste také index stáří, věkový medián
a průměrný věk ve světě (Bloom a kol., 2011). Vývoj indexu stáří od roku 1950 koresponduje
s trendem postupného stárnutí populace, zejména ve vyspělých zemích. Při celosvětovém
zkoumání je možné sledovat značně heterogenní vývoj dynamiky tohoto ukazatele. Patrné
diferenciace jsou vidět zejména při srovnání afrických a evropských zemí, nicméně je nutné
upozornit na fakt, že globálně došlo od roku 1950 ve všech zemích světa k jeho výraznému
zvýšení. Vzhledem k měnícímu se důchodovému věku, se mění i způsob výpočtu indexu stáří.

5.1 Index stáří
Stárnutí obyvatelstva a celkové stáří populace vhodným způsobem dokládá hojně používaný
index stáří. Představuje poměr mezi postreprodukční složkou obyvatelstva a dětskou složkou
v určité populaci. Svojí hodnotou říká, kolik osob starších 65 let připadá na 100 dětí ve věku
0– 4 let (Ševčík, 2007). Nejlépe vystihuje zvyšování počtu starších a snižování počtu mladších
osob v populaci (Lesthaeghe a Neels, 2002).
Hodnota indexu stáří (is) se světově v roce 1950 pohybovala na úrovni 14,8 %. Za dalších
65 let její hodnota vzrostla více než dvakrát a v roce 2015 dosahovala hodnoty 31,7 % (UN,
2017). Změna hodnot indexu stáří přímo koresponduje s celosvětovým trendem stárnutí
populace (Mezřický, 2011). Podle prognózy OSN z roku 2017 se očekává, že v roce 2050
vzroste is ještě více a jeho hodnota bude činit 74,2 %. V rámci světa pozorujeme relativně
heterogenní vývoj dynamiky tohoto ukazatele.
Očividné rozdíly shledáváme v prvé řadě při porovnávání evropských a afrických států.
V Africe, kde je průměrná hodnota is více než dvanáctkrát menší ve srovnání s průměrem
Evropy, v roce 2015 dosahovala hodnota is pouhých 8,4 % (UN, 2018a). Takto nízké hodnoty
nelze pozorovat u žádného dalšího kontinentu. Druhý kontinent v pořadí, co se týče hodnoty is,
byla ve stejném roce Latinská Amerika, jejíž průměr hodnoty is byl téměř čtyřikrát vyšší, než je
tomu u afrických států. Vzhledem k výše uvedeným faktům a dosavadnímu zkoumání věkové
struktury, není překvapující, že nejvyšší hodnoty is vykazovala v roce 2015 Evropa (111,65 %).
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Velmi vysoký poměr osob v roce 2015 ve věku 65+ vůči dětem do 14 let bylo možné pozorovat
také v Severní Americe, kde se is pohyboval na hodnotě 78,3 % (UN, 2018a). Nezbytné je též
zvlášť zmínit Austrálii a Nový Zéland, kde se tento ukazatel pohyboval na podobných
hodnotách jako v případě Severní Ameriky. Austrálie dosahovala v roce 2015 hodnot 79,5 %
a Nový Zéland 73,3 % (UN, 2018a).
Světová hodnota indexu stáří od roku 1950 do roku 1965 klesala a od té doby zažívala
pouze vzrůst, který je prognózován i do roku 2050. Největší tempo přírůstku indexu stáří zažila
v roce 2005 Asie (20,53 %) a do budoucna se dle prognózy předpokládá největší tempo
přírůstku v roce 2020 v Karibiku (24,24 %). Největší tempo úbytku lze pozorovat v roce 1960
v Asii. Do budoucna lze dle výpočtů očekávat největší tempo úbytku v Evropě v roce 2050, kde
hodnota indexu stáří bude dle prognózy od roku 2030 klesat (UN, 2018a).
Od roku 1950 došlo ve všech sledovaných vyspělých zemích k nárůstu hodnoty is, který se
zde v roce 1950 pohyboval okolo hodnot 30 %, v roce 2015 okolo hodnoty 100 % a na konci
sledovaného období, v roce 2050, to bude s největší pravděpodobností 170 % (UN, 2017).
Co se týče zemí s nejnižšími indexy stáří v roce 1950, je možné zde pozorovat země
z různých koutů světa. Nigérie s viditelně nejnižší hodnotou 1,88 % obsazovala první místo.
Dalšími zeměmi s hodnotou pod 5 % jsou Mauritánie, ostrovní stát v Oceánii Tonga, karibský
ostrovní stát Aruba a africký stát Džibutsko. Dalšími zeměmi, které měly hodnotu is pod 5 %,
byly Šalamounovy ostrovy, Tanzánie, Francouzská Polynésie, Nepál, Samo, Burkina Faso
a Guam. Naopak největší hodnoty indexu stáří vykazovaly v roce 1950 především státy
evropské (Tab. 1). Na prvních 17 místech se umístily pouze ony (UN, 2018a).
Nejnižší hodnoty is v roce 2015 připadaly africkým státům. Prvních 23 pozic měly,
s výjimkou Afghánistánu, pouze státy Afriky. S hodnotou is pod 5 % se nacházela Uganda,
těsně za ní Angola (4,9 %), poté Niger, Gambie a Čad (Tab. 1). Na druhé straně se na předních
příčkách ve většině statistik zkoumajících stáří státu umisťuje Japonsko a jinak tomu není ani
v tomto případě, kde s hodnotou is 200,25 % jasně vévodilo světu (Tab. 1). Druhé až páté místo
patřilo, již také tradičně, evropským státům. V Evropě měla nejvyšší index stáří Itálie (162,92
%), v těsném závěsu bylo s hodnotou 160,97 % Německo a poté Portugalsko (147,32 %)
a Bulharsko (143,34 %) (Tab. 1) (UN 2018a). Do budoucna se dle prognózy očekávají nejnižší
hodnoty is opět v afrických zemích, kde se hodnoty oproti minulému zkoumanému období
výrazně nezvedly. Hodnoty is v těchto zemích se budou nejspíše nacházet hluboko
pod předpovídaným světovým průměrem (74,2 %). Nejnižší hodnotu is bude s největší šancí
vykazovat Niger s hodnotou 6,11 %. Extrémně vysoké hodnoty se dle prognózy očekávají
v roce 2050 především ve státech Jihovýchodní Asie a Evropy. Vévodit světu bude s největší
pravděpodobností Singapur, Jižní Korea a Portugalsko s hodnotou is mírně nad 305 % (Tab. 1)
(UN, 2018a).
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Tab. 1: Index stáří v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950, 2015, 2050, (v %)
Země
Niger

1950
1,88

Země
Uganda

2015
4,51

Země
Niger

2050
6,11

Mauritánie

3,27

Angola

Tonga

3,73

Niger

4,90

Somálsko

8,64

5,06

Čad

9,75

Aruba

4,19

Džibutsko

4,23

Gambie

5,10

Mali

9,87

Čad

5,18

Uganda

10,38

Velká Británie

48,24

Lucembursko

49,16

Bulharsko

143,34

Řecko

291,98

Portugalsko

147,32

Tchaj-wan

298,98

Francie
Belgie

50,31

Německo

160,97

Portugalsko

305,11

52,37

Itálie

162,92

Jižní Korea

305,49

Normanské ostrovy

57,26

Japonsko

200,25

Singapur

305,73

Svět

14,83

Svět

31,70

Svět

74,23

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování
Dle směrodatné odchylky indexu stáří se v roce 1950 od sebe navzájem nejméně lišily
hodnoty ve Střední Americe a nejvíce v Severní Evropě (Tab. 2). V rámci tohoto regionu
nejmenší hodnotu indexu stáří vykazovalo Finsko (22,29 %) a největší Normanské ostrovy
(57,26 %) (Tab. 2) (UN, 2018a).
U obou regionů Západní a Střední Afriky v roce 2015 bylo možné pozorovat velmi malé
rozdíly mezi hodnotami is zemí, které zde leží (Tab. 2). Naopak ve Východní Asii bylo možné
vidět markantní rozdíly hodnot indexu stáří, kde nejen tomuto regionu, ale i světu, vévodí
Japonsko. Ve stejném regionu se též nachází Mongolsko s hodnotou indexu stáří 13,5 %, což
byla v tomto regionu v roce 2015 nejnižší hodnota is (Tab. 2) (UN, 2018a).
Populační prognóza OSN ukazuje, že v roce 2050 se situace oproti předešlému
pozorovanému období pravděpodobně příliš nezmění. Nejmenší heterogenita se předpokládá
opět v Západní Africe (Tab. 2). Největší heterogenitu bude nejpravděpodobněji možné
pozorovat ve Východní Asii, avšak s tím rozdílem, že největší index stáří se v tomto regionu
bude dle prognózy očekávat v Jižní Koreji (Tab. 2) (UN, 2018a).
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Tab. 2: Směrodatné odchylky indexu stáří v regionech světa, 1950, 2015, 2050, (v %)
Region

1950

2015

2050

Východní Afrika

6,72

13,37

46,90

Střední Afrika

5,20

2,13

6,86

Severní Afrika

2,28

7,77

31,02

Jižní Afrika

1,81

3,14

14,31

Západní Afrika

5,89

2,14

12,72

Východní Asie

3,10

54,45

86,22

Střední Asie

4,98

5,27

12,12

Jižní Asie

5,35

8,09

42,53

Jihovýchodní Asie

2,73

20,35

83,11

Západní Asie

8,02

22,87

48,01

Východní Evropa

5,94

21,68

35,24

Severní Evropa

9,42

22,09

21,34

Jižní Evropa

5,59

28,81

44,53

Západní Evropa

8,20

22,70

32,92

Karibik

3,73

26,27

48,79

Střední Amerika

1,32

9,25

34,13

Jižní Amerika

6,24

14,67

36,01

Severní Amerika

2,43

12,43

22,61

Oceánie

8,94

23,00

43,93

Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Podle změny is z roku 1950 do roku 2015 došlo k nejdynamičtějšímu stárnutí populace
určitě v Japonsku (Obr. 3). V roce 1950 jeho index stáří činil 13,8 % a v roce 2015 se tato
hodnota ocitla na hodnotě 200,25 % (UN, 2018a), což byla nejvyšší hodnota is na světě.
Japonsko bylo však na počátku sledovaného období mezi vyspělými zeměmi odlišným státem,
co se týče charakteristiky populačního vývoje. Bylo slabě pozadu v demografickém vývoji
a o to rychleji zde změny v demografickém chování nastaly. Mezi dalšími zeměmi s výrazným
vzrůstem is v období 1950–2015 se řadily země Evropy (UN, 2018a). Tyto rozdíly jsou o jednu
třetinu p. b. menší než v případě Japonska.
Naopak země, které v období let 1950–2015 prokázaly pokles is, jsou země méně rozvinuté,
především africké a asijské (Obr. 3). Zámořský department Francie Mayotte byla země
s největším poklesem is ve stejném období. Oproti dalším zemím se jeho hodnota is snížila
markantně a to o 24,5 p. b. (UN, 2018a). Nutno dodat, že se jedná o stát populačně malý.
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Rozdíl hodnot indexu stáří (p. b.)

Obr. 3: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot indexu stáří mezi roky 2015 a 2050, (v p. b.)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Mezi roky 2015 a 2050 bude s největší šancí nejmarkantnější nárůst indexu stáří především
v zemích Jihovýchodní Asie (Obr. 4). Konkrétně nejvyšší hodnotu tohoto rozdílu bude dle
prognózy celosvětově zastávat Singapur, kde bude tato hodnota v roce 2050 pravděpodobně
i celosvětově nejvyšší. Za pouhých 35 let se jeho hodnota indexu stáří zhruba zčtyřnásobí
na 305,73 % (UN, 2018a). Další zemí s očekávaným vysokým zvýšením hodnoty indexu stáří je
Čína. V roce 2015 vzrůstala čínská postreprodukční složka tempem 3 % za rok, zatímco počty
narozených dětí vzrůstaly tempem jen o pouhá 2 % ročně (UN, 2018b). Čína je v současnosti
jedním z nejrychleji stárnoucí zemí na světě. Další oblastí, kde se očekává rapidní vzrůst indexu
stáří, jsou země Jižní Evropy, které už v roce 2015 vykazovaly jedny z nevyšších hodnot světa
(v průměru 115 %). V roce 2050 se zde dle prognózy očekává hodnota is 208 % (UN, 2018a).
Na opačném konci žebříčku lze pozorovat vývoj pravděpodobně nejmenších přírůstků mezi
roky 2015 a 2050. Mezi těmito zeměmi se umístily země Subsaharské Afriky. Jejich hodnoty
do budoucna se budou dle výpočtů pohybovat na stále nízkých hodnotách. V roce 2050 bude
mít dle prognózy prvních deset zemí s nejmenšími rozdíly is mezi roky 2015 a 2050 průměrnou
hodnotu is 10,4 % (UN, 2018a).
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Rozdíl hodnot indexu stáří (p. b.)

Obr. 4: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot indexu stáří mezi roky 2015 a 2050, (v p. b.)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

5.2 Index ekonomické závislosti
Celosvětově je možné shledávat dva trendy. Jedním je stárnutí populace, které je zapříčiněno
větším počtem starších osob. To znamená větší počet osob závislých na podpoře od státu.
Druhým jevem je nižší porodnost, což má za následek snížení absolutního počtu osob
v předreprodukčním období (dětí do 14 let). Jev jmenovaný na druhém místě se může zdát
ekonomicky výhodný, protože zmírňuje tlaky na ekonomicky aktivní složku obyvatelstva.
Avšak z dlouhodobého hlediska tento trend pozitivní není, neboť do budoucna nižší počet
narozených dětí vstoupí do ekonomicky aktivního věku a tím se jeho podíl sníží. Ty osoby,
které jsou v dnešní době v ekonomicky aktivním věku, odejdou do důchodu a jelikož podíl
ekonomicky aktivních bude nízký, nastane problém s jejich nahrazením (Vidovićová, 2008).
Tento fakt je vhodné ukázat pomocí indexu ekonomického zatížení.
Index ekonomického zatížení (iez) zhruba udává, kolik ekonomicky neaktivních osob
připadá na 100 osob ekonomicky aktivních, přesněji na 100 osob zhruba ve věku ekonomické
aktivity. Konkrétně byl použit index s věkovými hranicemi 15 a 65 let. Tento ukazatel je
používaný pro posouzení věkové struktury z hlediska ekonomického vývoje, avšak
nezohledňuje vztah obou skupin ekonomicky neaktivních osob a tudíž lépe zobrazuje, jak velké
břímě nese ekonomicky aktivní část obyvatelstva. Dětská složka populace představuje tu,
do které se investuje a která bude v dalších letech složkou ekonomicky aktivní, zatímco osoby
v poproduktivním věku budou mít stále stejný status ekonomicky neaktivních. Z ekonomického
hlediska jsou příhodnější nižší hodnoty iez (Rabušic, 1995). Vývoj iez v porovnání s vývojem
indexu stáří nebyl tak plynulý, a to právě díky vývoji zastoupení obou ekonomicky závislých
věkových skupin (skupiny dětské a seniorské, jež bylo možné sledovat výše pomocí indexu
stáří) (UN, 2018b).
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Hodnota indexu ekonomického zatížení se v roce 1950 celosvětově pohybovala na hodnotě
64,8 % a za 65 let poklesla na 52,5 % (UN, 2018a). Nad světovým průměrem bylo možné vidět
státy Afriky díky většímu relativnímu počtu dětí do 14 let. Podle prognózy se očekává, že
do roku 2050 se hodnota iez dostane na úroveň 59,1 %. Od roku 2020 bude s největší šancí
průměrné světové tempo přírůstku iez pouze kladné. Vyšší hodnoty budou převládat
ve vyspělých zemích, kde tuto hodnotu bude ovlivňovat početná skupina osob v důchodovém
věku.
Evropa, Severní Amerika a Oceánie (regiony rozvinuté), vykazovaly před rokem 2015 nižší
celkové poměry závislosti než oblasti rozvojového světa (Asie, Afrika, Latinská Amerika
a Karibik). Evropa zejména udržovala velmi nízké celkové hodnoty iez v tomto období,
zejména díky její nižší míře závislosti na dětech. Časný přechod od převládajícího poměru
závislosti dětí k převládající závislosti osob v důchodovém věku vede prudkému nárůstu
celkového poměru závislostí v Evropě (Schmeidler a kol, 2009). Konkrétně tomu bude v roce
2020, kdy lze očekávat průměrné tempo přírůstku 4,43 p. b. Do roku 2050 bude s největší
pravděpodobností tempo přírůstku v Evropě pouze kladné. Výsledkem je, že do roku 2050 se
očekává, že celkový iez bude v Evropě vysoký (74,9 %) (UN, 2018a), podobně jako tomu bylo
v Africe v šedesátých letech. Ale s tím rozdílem, že bude dán hlavně vysokým podílem starších
osob namísto vysokého podílu dětí. Tento stav, kdy ekonomicky aktivní složka populace bude
mít problém uživit složku dětskou a seniorskou, se projeví zejména v Evropě a Severní Americe
(Schmeidler a kol., 2009).
Je nutné poukázat na Afriku, která měla v rámci indexu stáří v roce 1950 jedny z nejnižších
hodnot, kde teď naopak jasně převládá nejvyšší index ekonomického zatížení. Až do roku 1990
pozorujeme v rámci tohoto světadílu kladné tempo přírůstku (UN, 2018a). Od té doby vykazuje
hodnota iez pouze úbytek a dle prognózy bude v tomto trendu pokračovat i do roku 2050
(nejznatelnější v roce 2030, -5,22 p. b.). Africké státy patří mezi nejmladší na světě. A to
především díky vysoké úhrnné plodnosti (Magnus, 2009). Mírně pod světovým průměrem se
v tomto případě nachází Evropa, která, oproti Africe, disponuje malou dětskou složkou
obyvatelstva. Klesající trend je pozorován díky faktu, že se obecně rodí méně dětí a tím pádem
klesá i podíl dětské složky obyvatel (Hőhn a kol., 2008). Avšak problém nastane v situaci, kdy
větší část současné ekonomicky aktivní složky obyvatelstva pokročí do důchodového věku
a dětská složka obyvatelstva, která tolik početná nebude, ji bude mít problém nahradit.
Z důvodu zvyšování seniorské složky obyvatelstva je tedy velmi pravděpodobné, že
do budoucna iez poroste. V roce 2015 dle statistik dosáhl světový průměr iez svého minima,
protože prognóza budoucího vývoje značí růst obou ukazatelů (Bloom a kol., 2011). Podle
střední varianty odhadu vyroste do roku 2050 index ekonomického zatížení z 52,5 % v roce
2015 na 59,1 % (UN, 2017). Do roku 2050 se očekává, že méně rozvinuté regiony jako celek
budou mít poměr celkové závislosti 57,2 %, nižší než v roce 1950 (70,5 %), přesto s odlišným
poměrem věkových složek než v minulosti. Převládat bude značně složka obyvatelstva 65+.
V Severní Americe a Oceánii se očekává, že tempo přírůstku bude s největší pravděpodobností
od roku 2015 pouze kladné a do roku 2050 hodnoty iez dosáhnou 65,2 % v Severní Americe
a 61,8 % v Oceánii (UN, 2018a). Je ale třeba dodat, že se očekává větší podíl starších osob

Mariana Bošková: Dynamika populačního stárnutí ve světě

36

na poměru celkové závislosti. V obou regionech, stejně jako v Evropě, je očekávaný nárůst
celkového poměru iez způsoben především rostoucí podílem starší populace.
V Latinské Americe a Karibiku se očekává, že iez přestane klesat kolem roku 2020 a poté
by měl zahájit stálý nárůst, až dle prognózy dosáhne hodnoty 57,3 % v roce 2050 (v roce 2015
byla hodnota iez 49,7%). Průběh vývoje iez Asie se podobá cestě Latinské Ameriky a Karibiku,
avšak na úrovni mírně nižších hodnot. V Asii se oproti Latinské Americe a Karibiku seniorská
složka obyvatelstva zvyšuje dříve než dětská složka obyvatelstva, ale do roku 2050 se očekává,
že oba regiony budou mít celkový poměr iez téměř totožný (55,8 % a 57,3 %, Asie a Latinská
Amerika) (UN, 2018a).
Nejnižší hodnoty iez v roce 1950 vykazovaly především státy Evropy (Tab. 3), kde
v prvních 30 zemích bylo 25 evropských. Dalšími zeměmi byl Guam, který držel v tomto roce
světové prvenství. Zajímavostí je, že Belgie měla podíl osob ve věku 0–14 21 %, se kterým byla
celosvětově na druhém místě (po Lucembursku) a podíl osob ve věku 65+ byl 11 %, což Belgii
drželo na třetím místě, co se týče největšího podílu osob v důchodovém věku (UN, 2018a).
Z toho vyplývá, že Belgie byla v roce 1950 opravdu jedna z nejstarších populací světa. V roce
1950 byly pozorovány nejvyšší hodnoty iez ve státech Afriky a v ostrovních státech v Oceánii
a Karibiku (Tab. 3). Tyto státy disponovaly velmi malým podílem obyvatelstva v seniorském
věku a naopak dětská složka populace představovala v průměru zhruba 45 % z celkového
obyvatelstva (UN, 2017). Počet obyvatel se však v těchto ostrovních státech pohybuje okolo
100 000, což je pouhý zlomek na celosvětové populaci (UN, 2018a).
Nejnižší iez měly v roce 2015 země Západní Asie, v čele se Spojenými arabskými emiráty
(17,38 %), Katarem (17,53 %) a Kuvajtem (29,79 %) (UN, 2018a). Tyto země měly nejnižší
podíl seniorů na obyvatelstvo v ekonomicky aktivním věku. Dále se s nízkými hodnotami bylo
možné setkat v jihovýchodní Africe a v zemích asijských tygrů. Nutno podotknout, že tyto nízké
hodnoty jsou celkově mnohem nižší než celosvětově nízké hodnoty v roce 1950. Naopak
nejvyššími hodnotami iez disponovaly země Afriky, například Niger, Mali, Čad a Uganda, kde
tyto vysoké hodnoty, v některých případech nad 100 %, zapříčiňoval onen větší podíl dětské
složky (UN, 2017). Tyto africké státy mají do budoucna potenciál k využití mladé populace
a čerpání benefitů, které s sebou přináší demografická dividenda 5.
Do roku 2050 prognóza předpokládá, že nejnižší hodnoty iez se budou opět vyskytovat
v zemích Středního východu (Tab. 3), kde se očekává nárůst osob v důchodovém věku
(například v roce 2015 měl Katar podíl osob 65+ 1,1 % a do roku 2050 se očekává 12,6 %).
Počet dětí do 14 let by měl dle odhadů v těchto zemích mírně vzrůst. Nejvyšší hodnoty iez se
5

Model demografické dividendy vyjadřuje míru vztahu závislých osob k práceschopnému obyvatelstvu. Početné

generace z období, kdy byla vysoká plodnost, se dostávají do produktivního věku. Tento větší podíl osob
v ekonomicky aktivním věku (nejčastěji se uvádí 15–64 let) je pro danou zemi příhodný. Jednak umožňuje vyšší
ekonomickou produkci a dále udržuje náklady sociálního systému na relativně nízké úrovni. Je totiž lepší vydělávat
na nižší počet ekonomicky neaktivních osob, kterými jsou děti a senioři (Vallin, 2005). Je nezbytné vyzvednout, že
bonusy demograﬁcké dividendy nejsou automatické, tím pádem zde nastává pouhá možnost jejího přínosu.
K zdařilému využití demograﬁcké dividendy k ekonomickému a hospodářskému rozvoji je nutná příhodná
kombinace státních politik a opatření, která zajistí ideální prostředí. Příkladem ve světě může být situace v Jižní
Americe, kde byly příjmy z demografické dividendy omezeny kvůli nestabilní politické situaci a nekoncepční
hospodářské politice (Bloom a kol., 2003).
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dle střední varianty prognózy budou pravděpodobně v roce 2050 týkat států Jižní Evropy
(Tab. 3), kde se odhaduje, že více než 1/3 populace bude pravděpodobně starší 65 let (UN,
2018a). Je nutné doplnit, že tyto hodnoty jsou v průměru znatelně nižší než v roce 2015, což je
dáno menším podílem dětí do 14 let v populaci.
Tab. 3: Index ekonomické závislosti v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950, 2015,
2050, (v %)
Země

1950

Země

2015

Země

Guam

39,78

SAE

17,38

Katar

Lucembursko

42,31

Katar

17,53

SAE

Macao

44,53

Macao

26,62

Bahrajn

Belgie

47,07

Kuvajt

29,79

Omán

Česko

48,56

Bahrajn

30,16

Nepál

Niger

101,61

Angola

97,58

Portugalsko

Jordánsko

102,31

Čad

100,17

Řecko

Tonga

102,70

Uganda

101,62

Itálie

Grenada

112,15

Mali

101,87

Japonsko

Sv. Vincenc a Grenadiny

113,75

Niger

111,62

Španělsko

2050
31,58
34,66
36,07
39,90
42,78
89,58
90,83
91,25
95,79
96,03

Svět

64,84

Svět

52,52

Svět

59,07

Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

V rámci regionů se od sebe v roce 1950 nejméně lišily hodnotami iez země ve Východní
Evropě (Tab. 4). V průměru se hodnota iez pohybovala kolem hodnoty 52 %. Z těchto států
mělo nejmenší hodnotu Česko (48,6 %) a největší naopak Moldavsko (55,8 %). Oceánie byla
v roce 1950 naopak regionem s největšími rozdíly mezi hodnotami iez. Na jedné straně bylo
možné shledat Tongu s iez 102,7 % a na straně druhé Guam s hodnotou 39,8 % (UN, 2018a).
Zde děti do 14 let představovaly čtvrtinu populace, kdežto v Tonze představovaly polovinu
populace (podíl osob 65+ byl téměř totožně nízký) (UN, 2017).
Největší homogenitu prokazovala v roce 2015 Severní Amerika (Tab. 4), jelikož jde ale
o region sestávající pouze ze dvou zemí, navíc s podobným demografickým chováním, není
tento výsledek překvapující. Dalším regionem byla Severní Evropa, kde nejmenšími hodnotami
v rámci tohoto regionu disponovaly Normanské ostrovy (47,1 %) a největšími Švédsko
(58,5 %). Normanské ostrovy mají okolo 160 000 obyvatel (UN, 2018a), tudíž na celosvětovou
statistiku nemají veliký vliv. Nejmenší homogenitu v roce 2015 zastávala Západní Asie
(Tab. 4). Nedaleko od sebe zde leží Jemen s hodnotu iez 76,8 % a Spojené arabské emiráty
(SAE) s hodnotu iez 17,4 %. Dětská složka obyvatelstva tvořila v Jemenu 40,6 %, zatímco
v SAE 13,8 % (UN, 2018a).
V roce 2050 bude dle prognóz nejvíce homogenním regionem, co se týče hodnot iez, Jižní
Afrika (Tab. 4). Hodnoty iez se tu budou dle výpočtů pohybovat od 46,3 % (Svazijsko)
do 50,9 % (Namíbie). Oproti tomu region s největšími rozdíly hodnot iez v roce 2050 bude
pravděpodobně region Východní Asie. Nejmenší hodnotu iez bude s největší pravděpodobností
vykazovat Mongolsko (53,9 %) a největší Japonsko (95,8 %) (UN, 2018a). To se bude dle
výpočtů od východoasijského průměru 69,8 % odchylovat výrazně, a to o 26 p. b.
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Tab. 4: Směrodatné odchylky indexu ekonomické závislosti stáří v regionech světa, 1950, 2015,
2020, (v %)
Region

1950

2015

2050

Východní Afrika

9,09

16,88

7,45

Střední Afrika

9,55

11,40

6,18

Severní Afrika

5,29

11,92

4,59

Jižní Afrika

4,37

7,00

1,57

Západní Afrika

8,24

11,86

7,96

Východní Asie

14,73

10,56

14,40

Střední Asie

3,88

5,01

2,78

Jižní Asie

7,67

14,47

7,22

Jihovýchodní Asie

9,57

14,42

10,66

Západní Asie

12,40

19,15

10,63

Východní Evropa

2,34

4,52

6,42

Severní Evropa

4,78

3,24

3,54

Jižní Evropa

10,96

4,19

11,08

Západní Evropa

4,48

4,55

4,21

Karibik

13,66

6,55

10,87

Střední Amerika

4,33

6,29

5,36

Jižní Amerika
Severní Amerika
Oceánie
Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

13,67
2,82
17,88

5,93
1,92
10,27

4,69
2,15
5,82

Největší vzrůst v hodnotách iez mezi roky 1950 a 2015 je zaznamenán v zemích Afriky
(Obr. 5). Konkrétně u Mali, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Čadu. Hodnoty iez povyrostly
za těchto 65 let až o 30 p. b. a momentálně v některých afrických státech převyšují 100 %
(UN, 2017). Naopak největšího poklesu dosáhly mezi roky 1950 a 2015 především země
Arabského poloostrova a Karibiku. Zde se opět nachází ostrovy s menším počtem obyvatel, což
znamená, že jejich hodnoty iez světově statistiky nijak zvlášť neovlivní. Jejich početná dětská
složka z minulosti dávno zmizela a momentálně představuje v průměru pouhých 15 %.
Extrémními případy jsou SAE a Katar, kde hodnota iez v roce 2015 činila 17,38 % a 17,53 %
(UN, 2018a), to znamená, že většina obyvatelstva se nacházela v ekonomicky aktivním věku
a tyto země mají možnost čerpat z přínosů demografické dividendy.
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Rozdíl hodnot iez (v p. b.)

Obr. 5: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot indexu ekonomické závislosti mezi roky 1950 a 2015,
(v p . b.)
40
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Do roku 2050 prognóza signalizuje největší nárůst iez hlavně v zemích Asie a Jižní Evropy
(Obr. 6). Zde je možné pozorovat opravdu znatelné stárnutí populace, jelikož více než třetina
populace se bude pravděpodobně nacházet v důchodovém věku (starší 65 let) (UN, 2018b).
Největší pokles iez se dle prognózy očekává do roku 2050 v zemích Afriky (Obr. 6), které
do budoucna díky pomalu snižující se úhrnné plodnosti zažijí snížení dětské složky
obyvatelstva. Afghánistán, který se v žebříčku řadí na první místo se znatelným odstupem, se
svým demografickým chováním podobá zemím Afriky. Jeho podíl dětí do 14 let se od roku
2015 do roku 2050 se s největší pravděpodobností zredukuje dle prognózy téměř na polovinu
(UN, 2018a).

Rozdíl hiodnot iez (v p. b.)

Obr. 6: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot indexu ekonomické závislosti mezi roky 2015 a 2050,
(v p . b.)
60
40
20
0
-20
-40
-60

Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty
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Zvýšená ekonomická zátěž představuje hrozbu pro efektivní fungování ekonomiky, jelikož
se stupňuje tlak a nároky na ekonomicky aktivní část obyvatelstva, vznikají vyšší požadavky
na důchodový systém a náklady ve státním rozpočtu výrazně stoupají. Problémy plynoucí
ze zvyšujícího se absolutního počtu seniorů jsou vidět zejména na lokální úrovni, především
v jednotlivých obcích. Zásadním faktorem, především ve vyspělých zemích, jsou rostoucí
požadavky na sociální infrastrukturu, zejména sociální služby, zdravotnictví, sociální bydlení,
pečovatelské domy, domovy důchodců apod. (Haškovcová, 2010).

5.3 Úhrnná plodnost
Budoucí populační růst je velmi závislý na cestě, kterou se bude ubírat plodnost. Poměrně malé
změny v plodnosti, které se projeví v průběhu několika desetiletí, mohou způsobit velké rozdíly
ve struktuře celkové populace (UN, 2017). Při střední variantě prognózy světová plodnost
poklesne z 2,47 dětí na ženu v roce 2015–2020 na 2,21 dětí na ženu v letech 2050–2055. Po celé
sledované období (1950–2050) vykazuje světové tempo přírůstku úp záporné hodnoty (2018a).
Od roku 1970 došlo k poklesu úrovně plodnosti ve většině oblastí světa. Výjimku tvořila
Severní Amerika, kde bylo v období let 1980–1995 a 2000–2010 tempo přírůstku kladné
a Evropa, kde bylo tempo přírůstku kladné v období let 2000–2015. Největší hodnoty přírůstku
dosáhlo, dokonce celosvětově, v roce 2005, kdy bylo 8,39 % (UN, 2018a). Úhrnná plodnost
nejmarkantněji klesne dle výpočtů OSN v období let 1950–1955 a 2015–2020 především
v Latinské Americe. Konkrétně nejvíce klesla v roce 1990, kdy tempo úbytku činilo 7,44 %.
Dále v Africe, kde jsou úrovně plodnosti nejvyšší ve všech jejích oblastech, v letech 2015–2020
dle prognózy celková úhrnná plodnost klesne z 6,62 dětí na ženu v letech 1950–1955
na 4,43 dětí na ženu. Afrika v období let 2015–2020 bude mít dle prognózy celosvětové
prvenství v této statistice. Vzhledem k tomu, že Afrika v období let 2015–2020 pravděpodobně
bude vykazovat velice vysoké hodnoty úp, zvyšuje její hodnota celosvětový průměr, který
v období let 2015–2020 pravděpodobně bude činit 2,47 dítěte na ženu. Do roku 2050 prognóza
ukazuje, že v rámci světa bude mít Afrika nejvyšší hodnoty tempa úbytku, konkrétně bude
nejspíše tato hodnota v roce 2020 (-6,32 %). Nutné je ovšem také upozornit, že i v rámci Afriky
existují velké rozdíly. Zatímco střední, východní a západní regiony Afriky se pohybovaly
v rozmezí 4–6 dětí na ženu, Severní a Jižní Afrika budou s největší pravděpodobností vykazovat
v období let 2015–2020 poměrně nízké hodnoty úhrnné plodnosti a to konkrétně 2,49 dětí
na ženu v Jižní Africe a 2,65 dětí na ženu v Severní Africe (UN, 2018a). Tato data korespondují
se skutečností, že severní část tohoto světadílu je ekonomicky i sociálně na lepší úrovni
než zbytek světadílu. Děje se tak zejména díky cestovnímu ruchu a obchodním stykům
s Evropou, dále je zde menší dětská úmrtnost (Myrskylä a kol., 2009).
Naopak nejmenší pokles tohoto ukazatele, a to o zhruba jednu třetinu, je možno vidět
v Evropě. Dále i v Severní Americe. V obou těchto oblastech byla již v letech 1950 ukončena
demografická revoluce. Pokles úhrnné plodnosti proběhl dříve a v té době již obě oblasti
vykazovaly nízké hodnoty úhrnné plodnosti, které neměly, na rozdíl u ostatních částí světa, kam
klesat (UN, 2017). Co se týče vyhlídek do budoucnosti, tak do roku 2050–2055 se dle prognózy
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očekává mírný nárůst úhrnné plodnosti právě v Evropě a v Severní Americe. Po celé toto období
prognózy naznačují kladné tempo přírůstku.
Nejnižší hodnoty úp v období let 1950–1955 vykazovaly země Evropy (Tab. 5). Prvních
20 států žebříčku hodnot nejnižších úp zastávaly pouze země Evropy. V Lucembursku,
Lotyšsku, na Normanských ostrovech a v Estonsku již v tomto období úp klesla pod hranici
prosté reprodukce (UN, 2018a). V naprosté většině evropských zemí byl již v tomto období
ukončen proces demografické revoluce. V období let 1950–1955 se na nejvyšší příčce
při srovnání zemí s největší úp umístila Rwanda, kde na jednu ženu připadlo 8 dětí (Tab. 5).
V těsném závěsu stál v témže období francouzský zámořský department Mayotte s hodnotou
7,91 dítěte na ženu. Na dalších místech pozorujeme hlavně země Afriky a Karibiku (UN,
2018a). Tyto ostrovní státy však díky menším populacím celosvětově statistiku natolik
neovlivní.
Naopak nejnižší hodnoty úhrnné plodnosti v období let 2015–2020 vykazoval Tchaj-wan
(UN, 2018a). Zde díky kampani za rodinu s jedním dítětem došlo k dlouhodobému omezení
plodnosti i přirozeného přírůstku. Z evropských států mělo nejnižší hodnoty úp Moldavsko
(1,23 dítěte na ženu), ale nízké hodnoty úhrnné plodnosti vykazovalo také Portugalsko a Polsko,
které měly hodnotu úp méně než 1,3 dítěte na ženu (Tab. 5). Vysoké hodnoty úhrnné plodnosti
byly v řadě rozvojových zemí vyvolány i zdejší kulturou a sociálním prostředím (UN, 2018a).
Na muže s větší rodinou je nahlíženo jako na vůdce, kteří jsou respektováni. Hlavním úkolem
žen je plodit děti a starat se o rodinu. Na tu je v těchto zemích kladena větší priorita než na práci
a výdělek (Kuna, 2010). Absolutně nejvyšší hodnoty úhrnné plodnosti v období let 2015–2020
měly ekonomicky zaostalé země, zároveň jasné světové prvenství zaujímal Niger (7,15 dítěte
na ženu) (Tab. 5). Na prvních 29 místech se kromě Východního Timoru umístily pouze země
Západní, Střední a Východní Afriky s hodnotu úp vyšší než 4,3 dítěte na ženu (UN, 2018a).
Stabilní pokles úhrnné plodnosti s největší pravděpodobností bude ve většině zemí světa
pokračovat i po roce 2015, nicméně již pozvolnějším tempem. Značná heterogenita mezi
jednotlivými zeměmi bude patrná i v následujících obdobích, jelikož současné rozvojové země
si zřejmě zachovají vysoké počty narozených dětí na jednu ženu, zatímco v rozvinutých zemích
nedojde k výraznějšímu nárůstu, ale spíše naopak bude pokračovat klesající trend (Chan a kol.,
2016). I v budoucnu si pravděpodobně zachovají nejvyšší hodnoty úhrnné plodnosti africké
státy (Tab. 5). Ačkoliv půjde o hodnoty nižší, než jsou známy v současnosti, lze přesto
předpokládat, že budou nad hranicí prosté reprodukce (UN, 2017).
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Tab. 5: Úhrnná plodnost v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950–1955, 2015–2020,
2050–2055, (v počtech dětí na ženu)
Země
Lucembursko
Lotyšsko
Normanské ostrovy
Estonsko
Rakousko
Dominikánská rep.
Vanuatu
Samoa
Mayotte
Rwanda
Svět

1950–1955
1,98
2,00
2,06
2,06
2,10
7,60
7,60
7,63
7,91
8,00
4,96

Země
Tchaj–wan
Moldavsko
Portugalsko
Singapur
Polsko
Čad
Mali
Dem. rep. Kongo
Somálsko
Niger
Svět

2015–2020
1,22
1,23
1,24
1,26
1,29
5,80
5,92
5,96
6,12
7,15
2,47

Země
Singapur
Portugalsko
Moldavsko
Polsko
Sv. Lucie
Burundi
Zambie
Somálsko
Angola
Niger
Svět

2050–2055
1,38
1,58
1,58
1,60
1,60
3,40
3,41
3,57
3,58
4,42
2,21

Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Dle směrodatné odchylky úhrnné plodnosti byla v období let 1950–1955 nejhomogenějším
regionem Severní Amerika (Tab. 6), což je v důsledku skladby regionu. Je totiž tvořen jen
dvěma státy, které jsou si navzájem, co se týče populačního vývoje, podobné. Dalším regionem
v pořadí byla v období let 1950–1955 Severní Afrika. Zde se pohybovaly všechny
hodnoty nad 6,3 dítěte na ženu. Nejméně podobné si hodnotami úp v období let 1950–1955
byly navzájem země v Západní Asii. V zemích tohoto regionu, kde se většina obyvatelstva hlásí
ke křesťanství (Arménie, Izrael, Gruzie), se hodnoty úp pohybovaly na nižších číslech
(UN, 2018a). Naopak v zemích s převažujícím islámským náboženstvím byly hodnoty úp výše.
V období let 2015–2020 se pouze o pár setin ve směrodatných odchylkách úhrnné plodnosti
lišily všechny regiony Evropy (Jižní, Západní, Severní a Východní) (Tab. 6). V současnosti jde
o země s celosvětově nejnižšími hodnotami úp. Stejný trend se vyskytoval také v Severní
Americe. V období let 2010–2020 region s největší směrodatnou odchylkou mediánového věku
bude dle prognózy Jihovýchodní Asie, kde se hodnoty věkového mediánu budou dle těchto
výpočtů pohybovat od 1,26 dítěte na ženu (Singapur) do 5,34 dítěte na ženu (Východní Timor)
(UN, 2018a).
Dle vyhlídek prognózy se do období let 2050–2055 očekává celosvětově větší homogenita
v rámci jednotlivých regionů. Stejně jak v předešlém období 2015–2020 budou dle prognózy
nejmenší rozdíly ve všech regionech Evropy a v Severní Americe (Tab. 6). Z těchto regionů
bude dle prognózy mít největší úp v období let 2050–2055 Francie (1,95 dítěte na ženu)
a nejnižší Moldavsko a Řecko (1,58 dítěte na ženu). Největší rozdíly v hodnotách úp bude
s největší šancí vykazovat v období let 2050–2055 Jihovýchodní Asie (Tab. 6). Konkrétně bude
dle prognózy mít největší hodnotu úp v tomto roce Východní Timor (2,85 dítěte na ženu)
a nejmenší Singapur (1,38 dítěte na ženu) (UN, 2018a).
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Tab. 6: Směrodatné odchylky úhrnné plodnosti v regionech světa, 1950–1955, 2015–2020, 2050–2055,
(v počtech dětí na ženu)
Region

1950–1955

2015–2020

2050–2055

Východní Afrika

6,70

6,24

5,09

Střední Afrika

4,63

4,74

3,21

Severní Afrika

3,60

4,05

4,65

Jižní Afrika

3,06

4,69

2,27

Západní Afrika

5,13

4,64

3,79

Východní Asie

9,86

5,70

5,13

Střední Asie

1,57

1,67

1,90

Jižní Asie

6,85

4,17

4,88

Jihovýchodní Asie

9,30

4,93

5,26

Západní Asie

10,18

4,56

4,61

Východní Evropa

3,09

3,36

3,42

Severní Evropa

5,15

4,30

3,64

Jižní Evropa

4,00

2,72

2,35

Západní Evropa

2,36

0,84

0,56

Karibik

6,53

4,68

5,17

Střední Amerika

6,37

3,16

3,36

Jižní Amerika

6,81

3,53

4,44

Severní Amerika
Oceánie
Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

0,45
9,13

1,70
5,54

1,22
6,28

Za období let 1950–1955 a 2015–2020 ve všech zemích s výjimkou Gambie úhrnná
plodnost zaznamená dle prognózy pokles. Největší pokles mezi období let 1950–55
a 2015– 2020 úp se prokáže s největší šancí především u států jihovýchodní Asie (Obr. 7).
V celosvětovém měřítku bude dle prognózy konkrétně největší pozorován v Tchaj-wanu, kde se
za 65 let úp sníží o 5,50 dítěte na ženu a v období 2015–2020 bude mít pravděpodobně úp
celosvětově nejnižší. Dále bude pozorován výrazný pokles také v arabských státech, kde
demografická revoluce stále v rozmezí tohoto sledovaného období probíhala a i probíhá.
Rozdíly úp budou dle prognózy prokazovat nejmenší hodnoty v období let 1950–1955
a 2015–2020 v zemích Subsaharské Afriky (Obr. 7). Úp zde naroste s největší pravděpodobností
během tohoto období v průměru zhruba o 0,3 dítěte na ženu (UN, 2018a). Takto nízké rozdíly
ovlivňuje zejména stále přetrvávající vysoká porodnost, dodržování tradičních hodnot
a minimální rozšíření antikoncepce. Vzhledem k tomu, že ve většině států Evropy je již v této
době dokončen proces demografické revoluce a hodnoty úp jsou ustáleny na nízkých hodnotách,
tak se mezi země s malým poklesem hodnot up budou řadit dle výpočtů právě ony (UN, 2017).
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Rozdíl hodnot úp (v počtech dětí na ženu)

Obr. 7: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot úhrnné plodnosti mezi období let 1950–1955
a 2015–2020, (v počtech dětí na ženu)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Projekce budoucí plodnosti naznačuje, že do období let 2050–2055 největší pokles úp
proběhne ve většině případů v zemích Subsaharské Afriky (Obr. 8). Očekává se pokles až o 2,85
dítěte (konkrétně v Demokratické republice Kongo) (Obr. 8). Pokles větší než 2,5 dítěte na ženu
se dle prognózy očekává do období let 2050–2055 v dalších 27 zemích Afriky. Naopak mírný
nárůst se mezi roky 2015–2020 a 2050–1955 s největší šancí očekává ve zvláštních
administrativních oblastech Číny: Tchaj-wanu, Macau a Hong Kongu (Obr. 8). Zmíněné nárůsty
však pravděpodobně budou dle prognózy maximálně o 0,4 dítěte na ženu. Dále jsou mírné
nárůsty očekávány dle výpočtů v regionech jižní a jihovýchodní Evropy. Je očekáváno, že
ve všech těchto regionech bude úp pod hranicí prosté reprodukce a to přibližně 1,7 dítěte
na ženu (UN, 2018a).
Obr. 8: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot úhrnné plodnosti mezi období let
2015–2020 a 2050–2055 (v počtech dětí na ženu)

Rozdíl hodnot úp (v počtech dětí na
ženu)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty
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5.4 Naděje dožití při narození
K základním ukazatelům k vyjádření nejen toho, jak je daná populace stará, nýbrž i jak je
ekonomicky a sociálně vyspělá, patří ukazatel naděje dožití při narození neboli střední délka
života při narození (Hoff, 2011). Naděje dožití je ukazatel založený na obyvatelstvu. Osoba
spadající do věkové skupiny, kde se naděje dožití při narození rovná 30 rokům, může zemřít
třeba zítra. To znamená, že naděje dožití je ukazatel, který vypovídá o populaci, nikoli
o jednotlivcích (Sanderson a Scherbov, 2008).
S postupem času je možné ve všech koutech světa pozorovat postupný nárůst naděje dožití.
Výjimku tvoří Evropa a Afrika v roce 1990, kdy bylo možné zaznamenat záporné tempo
přírůstku. Vývoj zmíněného ukazatele zhruba sleduje vývoj ekonomický (UN, 2018b).
Zvyšování příjmů je tedy velice účinným prostředkem pro zlepšování životní úrovně, mimo jiné
také zajišťuje lepší dostupnost a kvalitu lékařské péče i jiných produktů pozitivně ovlivňujících
lidské zdraví. Naděje dožití při narození se v 80. a 90. letech 20. století celosvětově pohybovala
okolo hodnoty 65 let (UN, 2017). V dnešní době se tato hodnota značně diferencuje. Zatímco
naděje dožití při narození pro obě pohlaví nad 78 let lze pozorovat v ekonomicky vyspělých
zemích, v zemích rozvojových se hodnota pohybuje okolo 68 let (Chan a kol., 2016). Lidé se
mohou těšit z vysoké naděje dožití nejvíce ve státech Evropské unie, kde byla v roce 2015
hodnota tohoto ukazatele 81 let. Dále v Severní Americe (79 let) a Austrálii a Oceánii (77 let)
(UN, 2018a). V těchto zemích se díky rapidnímu zlepšení medicíny v oblasti kojenecké
úmrtnosti v první půlce 20. století zvýšila naděje dožití rychleji než v druhé půlce, kde se
zvýšila naděje dožití hlavně u starších osob (Kannisto, 1994). Na druhém konci žebříčku stojí
region Subsaharská Afrika, která je s hodnotou naděje dožití při narození 60 let pod světovým
průměrem (UN, 2017).
V případě Afriky je vhodné upozornit na její severní část, která se odlišuje od zbývající části
kontinentu. Severní Afrika měla v roce 2015 totiž naději dožití při narození vyšší než 70 let, což
je asi o 10 let více než je celoafrický průměr (UN, 2018a). Stejný případ lze shledávat také
v Asii, kde vyššími hodnotami disponovala její východní část s hodnotou naděje dožití při
narození 75 let v roce 2015. Neobvyklá byla vysoká naděje dožití při narození v Číně, která se
s hodnotou přes 75 let blížila vyspělým zemím. Ve stejném roce měla Asie hodnotu 68 let
(2018a). Je trendem, že rozvinutější asijské země stárnou rychleji, což je dáno pravděpodobně
jejich ekonomickým růstem (Prskawetz a kol., 2008). Vhodným příkladem je Jižní Korea, kde
se v období let 1950–2015 zvýšil mediánový věk z 19 let na 40,8 let6. Na jednom konci stupnice
se v rámci Asie nacházel Singapur s nejvyšší očekávanou nadějí dožití při narození v roce 2015
pro obě pohlaví 83,3 let. Na druhém konci stupnice se v rámci Asie nacházel Afghánistán
s nejnižší očekávanou nadějí dožití při narození za obě pohlaví 64,3 let (UN, 2017).
Mírně pod evropským průměrem se nacházela v roce 2015 Východní Evropa, kde se
největšího věku dožívalo obyvatelstvo Česka (78 let). U Jižní, Severní a Západní Evropy lze
vidět naopak hodnoty nad 80 let, což bylo lehce nad průměrem tohoto kontinentu (UN, 2018a).
Za vysokými hodnotami těchto regionů ovšem stála odlišná příčina. V zemích Skandinávie se
v průměru delší život přisuzuje kvalitní zdravotnické péči a zdravému životnímu stylu
6

Průměr mediánového věku Asie byl v roce 2015 30,3 let (UN, 2018a).
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obyvatelstva (pestrá strava, sportovní vyžití). Kdežto v zemích Jižní Evropy je tento trend
přisuzován spíše ležérnímu a pohodovému stylu života. Jižané si nepřipouštějí stres, pro mnohé
z nich není prioritou kariéra a mají rádi všelijaké oslavy plné tance, zpěvu a smíchu (Gola,
2008).
Nezbytné je určitě sledovat naději dožití při narození odděleně za každé pohlaví, jelikož
hodnoty se značně liší. Na světě se obecně rodí více chlapců než dívek. Avšak kvůli životnímu
stylu přinášející větší fyzickou zátěž a častěji namáhavější zaměstnání se muži v průměru
dožívají o 5 let méně než ženy (Chan a kol., 2016).
Naděje dožití při narození se od roku 1950 výrazně zvýšila. Mezi lety 1950–1955
a 2015– 2020 pravděpodobně dle prognózy světové obyvatelstvo získá v průměru o 23 více let
života navíc (Tab. 7). Největší tempa růstu bylo pozorováno v Asii v roce 1965 (13,57 %) (UN,
2018a). Zisky ale nebudou s největší pravděpodobností stejným způsobem rozděleny mezi muže
a ženy.
Nejnižší hodnoty naděje dožití žen při narození v období let 1950–1955 vykazovaly
především země Subsaharské Afriky (Tab. 7). Z toho celosvětově nejnižší hodnotu mělo
v tomto období Mali s hodnotou 27,71 let. V průměru se v těchto zemích dožívaly ženy o 20 let
méně, než byl celosvětový průměr (52,30 let). Zatímco ve stejném období v průměru o 20 let
vyšší hodnoty bylo možné pozorovat především v zemích Severní Evropy. Celosvětově nejvyšší
hodnotu naděje dožití při narození žen mělo v období let 1950–1955 Norsko (74,60 let). Kromě
zemí Evropy se na vyšších pozicích nacházely Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy americké
a Kanada, které měly hodnotu naděje dožití při narození žen nad 71 lety.
Není překvapením, že na prvních místech v nejnižší naději dožití při narození se v období
2015–2020 umístí dle prognózy země Subsaharské Afriky (Tab. 7). Jedna z příčin může být
i zásah epidemie AIDS do naděje dožití v řadě afrických zemí na konci 80. a 90. let 20. století.
Konkrétně se jedná o stát Sierra Leone, která se oproti období 1950–1955 posune dle prognózy
z pátého místa na první (Tab. 7), dále o státy, které se v prvních pěti objevily nově: Čad,
Nigérie, Středoafrická republika a Pobřeží slonoviny (UN, 2018a). Na druhé straně největší
naději dožití při narození budou mít s největší pravděpodobností v období let 2015–2020 ženy
v Japonsku (podrobněji uvedeno níže), v průměru 87,18 let, dále v Hong Kongu (87,15 let) a
ve správní oblasti Číny Macau (86,97 let) (Tab. 7). Tyto státy vystřídají dle prognózy pětici
severoevropských států s největšími hodnotami z let 1950–1955 (UN, 2018a).
V Evropě se v období let 2015–2020 nejvyšší hodnoty naděje dožití při narození pro ženské
pohlaví budou s největší pravděpodobností pohybovat ve Španělsku, Francii (Tab. 7) a dále
v Itálii, kde se ženy budou dle prognózy průměrně dožívat 85,37 let. V období let 2050–2055 se
dle střední varianty prognózy budou nejnižšího věku dožívat ženy opět v Africe. Oproti období
let 2015–2020 si ženy polepší v průměru o 10 let. Všechny země Afriky se budou dle prognózy
nacházet pod světovým průměrem 81,30 let. Do období let 2050–2055 se u žen očekávají dle
prognózy nejvyšší hodnoty naděje dožití při narození v zemích Východní Asie. Konkrétně
nejvyšší hodnota naděje dožití žen při narození bude s nejvyšší pravděpodobností shledávána
v Macau (91,87 let) a v Hong Kongu, kde bude hodnota dle prognózy jen o dvě setiny nižší
(Tab. 8) (UN, 2018a). V tomto období se nebudou dle výpočtů výrazně lišit země s nejvyššími
hodnotami naděje dožití žen při narození od zemí v období let 2015–2020.
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Tab. 7: Naděje dožití při narození v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950–1955,
2015–2020, 2050–2055, ženy, (v letech)
Země

1950–1955

Země

2015–2020

Země

2050–2055

Mali

27,71

Sierra Leone

52,94

Sierra Leone

64,75

Jižní Súdán

29,36

Čad

54,55

Čad

65,80

Afghánistán

29,43

Nigérie

54,93

Pobřeží slonoviny

66,99

Východní Timor

30,37

Středoafrická rep.

55,29

Togo

68,31

Sierra Leone

30,58

Pobřeží slonoviny

55,90

Nigérie

68,78

Dánsko

72,41

Francie

85,68

Španělsko

90,62

Nizozemsko

73,24

Španělsko

86,04

Jižní Korea

90,73

Švédsko

73,31

Macao

86,97

Japonsko

91,80

Island

74,46

Hong Kong

87,15

Hong Kong

91,85

Norsko

74,60

Japonsko

87,18

Macao

91,87

Svět

52,27

Svět

75,29

Svět

81,27

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování

U mužů je možné vidět v nejvyšších světových hodnotách naděje dožití při narození
v období 1950–1955, oproti ženám jen rozdíl na druhém a čtvrtém místě, kde si Island
a Nizozemsko prohodily pozice (Tab. 7 a 8). Nejvyšší příčku i u mužů, stejně tak jako u žen,
drželo Norsko s hodnotou 71,00 let. Hodnoty naděje dožití při narození se liší o zhruba 3 roky
ve prospěch žen (UN, 2018a).
V období let 1950–1955 bylo možné pozorovat nejnižší naději dožití při narození převážně
v regionu Subsaharská Afrika. Hodnoty naděje dožití při narození mužů se zde pohybovaly
kolem 32 let. V případě období 2015–2020 lze u nejvyšších hodnot naděje dožití při narození
mužů pozorovat na prvních dvou místech evropské státy (Tab. 8), z nichž nejvyšší hodnoty bude
s největší šancí prokazovat Švýcarsko, kde se muži průměrně dožívají 81,61 let. V těsném
závěsu se bude dle prognózy držet Island a Austrálie. Hong Kong představuje jediný stát, který
se v tomto období v prvních pěti bude objevovat s největší pravděpodobností jak u žen
(87,15 let), tak u mužů (81,23 let). Překvapivá je absence Japonska, a to v období 2015–2020,
kde hodnota naděje dožití při narození mužů bude dle prognózy činit 80,73 let. Nízké hodnoty
bude s největší pravděpodobností vykazovat i v tomto období Subsaharská Afrika, přestože se
v průměru naděje dožití při narození mužů zvedne dle prognózy zhruba o 20 let. V některých
státech (například Mali, Jižní Súdán) se s největší šancí více než zdvojnásobí (UN, 2018a).
Do budoucna budou s největší šancí nízké hodnoty naděje dožití při narození mužů stále
hlavně v zemích Subsaharské Afriky, kde se hodnota bude pravděpodobně lišit od světového
odhadovaného průměru zhruba o 13 let. Na příčkách států s nejvyšší nadějí dožití při narození
u mužů se v období 2050–2055 objeví podle prognózy Island s hodnotou 86,47 let. Jen o pár
setin menší hodnota tohoto ukazatele bude nejspíše v Izraeli (Tab. 8) (UN, 2018a).
Důsledkem vyšších hodnot naděje dožití při narození u žen je, že i věkový medián je
v průměru vyšší u ženské části populace. Nejzanedbatelnější rozdíly mezi nadějí dožití
při narození u mužů a žen jsou v rámci Afriky (v průměru 3 roky), naopak největší je možné
shledávat u regionů s větším počtem starých lidí. Například v Evropě, kde se ženy dožívají
v průměru o 8 let vyššího věku než muži (Bongaarts, 2006).
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Tab 8: Naděje dožití při narození v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950–1955,
2015–2020, 2050–2055, muži, (v letech)
Země

1950–1955

Země

2015–2020

Země

2050–2055

Mali

26,30

Středoafrická rep.

51,35

Sierra Leone

61,85

Jižní Súdán
Sierra Leone
Afghánistán

26,63
27,09
27,93

Sierra Leone
Čad
Lesotho

51,67
52,09
52,44

Čad
Pobřeží slonoviny
Gambie

62,05
62,82
64,92

Gambie

29,09

Pobřeží slonoviny

52,95

Togo

64,95

Dánsko

69,72

Hong Kong

81,23

Švédsko

86,12

Island

70,04

Singapur

81,25

Švýcarsko

86,27

Švédsko

70,44

Austrálie

81,28

Singapur

86,27

Nizozemsko

70,64

Island

81,56

Izrael

86,30

Norsko

71,00

Švýcarsko

81,61

Island

86,47

Svět

48,71

Svět

70,34

Svět

76,83

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování
Nejmenší rozdíly hodnot naděje dožití při narození vykazovala v období let 1950–2015 u
obou pohlaví Severní Amerika (Tab. 9 a 10) (UN, 2018a), kde jde opět o region stávající se
pouze ze dvou států. Z toho důvodu je žádoucí zmínit druhý region v pořadí, kterým byla
u mužů Střední Asie, kde se hodnoty studovaného ukazatele pohybovaly na škále od 47,9 až
52,4 let (Turkmenistán a Uzbekistán). U žen pak byly hodnoty ukazatele naděje dožití při
narození v roce 1950 nejvyrovnanější v Západní Evropě. Největší rozdíly v hodnotách naděje
dožití při narození byly pro obě pohlaví v období let 1950–1955 v Západní Asii. V tomto
regionu u obou pohlaví vykazoval nejmenší hodnotu naděje dožití při narození Jemen a nejvyšší
Izrael (UN, 2018a). Tento fakt dokládá skutečnost, že Izrael je země s naprosto odlišnou
historií, odlišným obyvatelstvem a celkově odlišným způsobem a charakterem života.
Nejmenší rozdíly v naději dožití při narození bude v období let 2015–2020 možné nově pro
muže shledávat v Západní Evropě (Tab. 9), kde se hodnoty naděje dožití při narození s největší
šancí ustálí na velice vysokých hodnotách. Všechny státy budou dle prognózy překračovat
hodnotu 78,5 let. Nejvyšší hodnotu pro muže v rámci tohoto regionu bude nejspíše prokazovat
Švýcarsko (81,61 let) a nejmenší Německo (78,96 let). Nejvyšší hodnotu pro ženy bude
vykazovat dle výpočtů ve stejném roce Francie (85,68 let) a nejmenší Německo (83,57 let)
(UN, 2018a). Největší směrodatnou odchylku naděje dožití při narození za období let 2015–
2020 je možné pozorovat jak u mužů, tak u žen ve Východní Africe, kde se od sebe budou dle
prognózy nejvíce lišit Somálsko s Jižním Súdánem a Mayotte s Réunionem. Zatímco Somálsko
se bude řadit s největší šancí mezi země s nejnižší nadějí dožití při narození s hodnotou
55,29 let, v Mayotte i v Réunionu se průměrně muži budou dožívat, na tento region, vysokého
věku 77, 32 let. Hodnotou nad světovým průměrem 70,3 let se bude moci dle prognózy ještě
chlubit také ostrovní stát Mauritius (UN, 2018a). Nicméně tyto země s vysokými hodnotami
jsou zeměmi populačně menšími a opět nemají na světové statistiky velký vliv.
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Tab. 9: Směrodatné odchylky naděje dožití při narození v regionech světa, 1950–1955, 2015–2020,
2050–2055, muži, (v letech)
Region

1950–1955

2015–2020

2050–2055

Východní Afrika

6,70

6,24

5,09

Střední Afrika

4,63

4,74

3,21

Severní Afrika

3,60

4,05

4,65

Jižní Afrika

3,06

4,69

2,27

Západní Afrika

5,13

4,64

3,79

Východní Asie

9,86

5,70

5,13

Střední Asie

1,57

1,67

1,90

Jižní Asie

6,85

4,17

4,88

Jihovýchodní Asie

9,30

4,93

5,26

Západní Asie

10,18

4,56

4,61

Východní Evropa

3,09

3,36

3,42

Severní Evropa

5,15

4,30

3,64

Jižní Evropa

4,00

2,72

2,35

Západní Evropa

2,36

0,84

0,56

Karibik

6,53

4,68

5,17

Střední Amerika

6,37

3,16

3,36

Jižní Amerika

6,81

3,53

4,44

Severní Amerika

0,45

1,70

1,22

Oceánie

9,13

5,54

6,28

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování

Nejmenší rozdíly v naději dožití při narození u mužů bude možné pozorovat v období let
2050–2055 dle prognózy opět v Západní Evropě jak u mužů, tak u žen (Tab. 9 a 10). Nejvyšší
hodnoty bude dle prognózy nabývat opět Švýcarsko s rekordní hodnotou 86,27 let pro muže.
V nejnižší naději dožití při narození mužů pro Západní Evropu vystřídá nejspíše Německo
Francie (84,54 let). V rámci tohoto regionu se bude očekávat rozdíl v hodnotách necelé 2 roky,
což není extrémní rozdíl. V období let 2050–2055 se v rámci regionů největší heterogenita pro
mužské pohlaví očekává v Oceánii. Papua Nová Guinea a Kiribati zde vykazují v období let
2050–2055 nejmenší hodnoty (Tab. 9). Obě tyto země budou mít dle prognózy naději dožití při
narození pouze lehce nad 67 let. Naproti tomu se v témže regionu nachází Austrálie, které se
předpovídá hodnota naděje dožití při narození dokonce 86,11 let (UN, 2018a). Největší
heterogenita pro ženské pohlaví se s největší pravděpodobností očekává ve Východní Africe
(Tab. 10), kde prognóza předpovídá největší hodnotu naděje dožití při narození ženám
v Réunionu (88,80 let) a nejnižší v Somálsku (69,64 let) (UN, 2018a). Je ale nutno vzít v úvahu,
že Réunion je země populačně malá.
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Tab. 10: Směrodatné odchylky naděje dožití při narození v regionech světa, 1950–1955, 2015–2020,
2050–2055, ženy, (v letech)
Region

1950–1955

2015–2020

2050–2055

Východní Afrika

7,33

7,37

5,40

Střední Afrika

4,62

4,45

1,90

Severní Afrika

3,65

3,86

3,47

Jižní Afrika

3,19

5,22

2,44

Západní Afrika

4,82

5,18

3,95

Východní Asie

9,10

5,21

4,86

Střední Asie

2,24

1,30

1,56

Jižní Asie

7,42

4,54

4,10

Jihovýchodní Asie

9,73

5,25

4,52

Západní Asie

10,80

3,83

3,58

Východní Evropa

2,05

1,90

1,73

Severní Evropa

3,58

1,68

1,72

Jižní Evropa

5,05

2,67

2,61

Západní Evropa

1,41

0,79

0,86

Karibik

6,42

4,45

4,13

Střední Amerika

6,27

2,63

2,36

Jižní Amerika

7,69

3,85

3,75

Severní Amerika

0,08

1,28

1,37

Oceánie
Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování

9,35

5,22

4,98

5.5 Mediánový věk
Dalším vhodným ukazatelem, který je možné použít pro zkoumání stárnutí populací a současně
poslední, který je v této práci pro účely světové komparace uveden, je věkový medián.
Hodnota věkového mediánu za celý svět byla v roce 1950 23,6 let a od té doby vzrostla
o více než 6 let, v roce 2015 dosahovala 29,6 let (UN, 2017). Největšího tempa růstu dosáhla
v roce 2010 v Karibiku (6,61 %). Obdobně jako ostatní uvedené ukazatele, které hodnotí stáří
populace, bude věkový medián kopírovat trend postupného zvyšování se, což dokazuje tempo
přírůstku, které bude dle prognózy až do roku 2050 kladné, s výjimkou Evropy v roce 2050
(-0,64 p. b.) (OSN, 2019a). Jeho nárůst bude ovšem dle prognózy mírnější. Podle prognózy se
v roce 2050 pravděpodobně zvýší na 36,1 let (Tab. 11). I přes neustálé zvyšování mediánového
věku ve všech oblastech světa, budeme mezi regiony pozorovat značnou diferenci.
Jeho největší nárůst od roku 1950 pozorujeme v Evropě, která byla v roce 2015 regionem
s nejvyšším věkovým mediánem (41,6 let). Konkrétně bylo v Evropě největší tempo přírůstku
v roce 2000 (4,43 %) (UN, 2018a). To potvrzuje i již zmíněný trend v nejrychleji stárnoucí
oblasti světa. Zde se v roce 2050 očekává podíl osob starších 60 let 30 % a to znamená, že
každé třetí osobě bude nad 60 let. Na úrovni států bude mít nejstarší populaci pravděpodobně
Španělsko a v těsném závěsu za ním Itálie. V obou zemích lze očekávat na jednu osobu
přibližně 3,4 osob nad 60 let (UN, 2018b). Dalšími dotknutými oblastmi budou pravděpodobně
dle prognózy Severní Amerika, Latinská Amerika a Oceánie. Oceánie měla celosvětově
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za období 1950–2015 největší tempo přírůstku mediánového věku v roce 2010 (6,61 %) a dle
prognózy bude mít celosvětově také největší tempo přírůstku za období let 2015–2050 v roce
2025 (6,15 %) (UN, 2018a).
V roce 2015 měly všechny vyspělé země mediánový věk 35 let nebo více. Dle prognózy se
předpokládá, že 15 zemí světa bude mít střední věk vyšší než 50 let, většina se nachází v Evropě
(např. Portugalsko, Řecko, Španělsko, Bosna a Hercegovina, Itálie a Polsko) nebo v Asii
(Singapur, Hong Kong, Japonsko a Jižní Korea) (UN, 2018b). Do roku 2050 se předpokládá, že
mediánové věky všech rozvinutých zemí budou větší než 41 let a předpokládá se, že v řadě
rozvojových zemí bude věkový medián v tomto rozsahu mít také Gruzie, Čína, Chile, Kuba
a Thajsko. Mezi vyspělými zeměmi mají Spojené státy americké relativně mladší obyvatelstvo
z důvodu mezinárodní migrace. Bez migrace by průměrný věk ve Spojených státech amerických
v roce 2050 byl odhadován na 43,8 let namísto 42 let předpokládaných s migrací (UN, 2017).
Naproti tomu světadíl s nejnižšími hodnotami mediánového věku v roce 1950 byla Afrika,
kde tato hodnota činila v průměru 19,3 let a v roce 2015 je stále světadílem s nejnižší hodnotou
(19,4 let) (Tab. 11). Zde bylo až do roku 1990 tempo růstu mediánového věku záporné, od
tohoto roku už bylo pouze kladné a dle vyhlídek prognózy bude kladné až do roku 2050
(UN, 2018a). V rámci Afriky lze též pozorovat značné rozdíly, hodnotám se vymyká hlavně
severní a jižní část tohoto kontinentu. I do budoucna bude mít Afrika pravděpodobně v roce
2050 relativně mladou populaci. Zde se podíl dětské složky v roce 2050 očekává 24 %, což
bude pravděpodobně dvakrát tolik než podíl seniorské složky (UN, 2017). V Asii je obdobný
případ například Japonska, kde věkový medián dosahuje hodnoty 46,3 let, což je vysoce nad
asijským průměrem 30,3 let. Dalšími zeměmi vymykající se průměru jsou Hong Kong (43,2 let)
a Jižní Korea (40,8 let) (UN, 2018a).
Mediánový věk v méně rozvinutých zemích dosahoval v roce 2015 27,8 let, přičemž toto
číslo by se do roku 2050 mělo změnit na 34,8 let. V těchto zemích bude v roce 2050 dle
prognózy polovina populace zastupovat věková skupina pod 18 let. Obzvláště mladá populace
se nachází ve skupině 47 nejméně rozvinutých zemí7, jejichž celkový mediánový věk je stále
ještě pod 20 lety a pravděpodobně v příštích 35 letech pravděpodobně nepřekročí 27 let (UN,
2018a). Tyto země zahrnují většinu těch, kde je plodnost stále vysoká a neprokázala žádný
pokles nebo pouze začínající pokles.
Tab. 11: Mediánový věk populace v regionech světa, 1950, 2015, 2050, (v letech)
Region
Svět
Afrika
Asie
Evropa
Latinská Amerika a Karibik
Severní Amerika
Oceánie

1950
23,60
19,30
22,10
28,90
19,90
30,00
27,90

2015
29,60
19,40
30,30
41,60
29,20
37,90
32,80

2050
36,10
24,80
39,70
46,60
41,10
42,40
37,40

Zdroj: UN, 2018, vlastní zpracování
7

Dle definice OSN zahrnuje soubor nejméně rozvinutých zemí celkem 47 zemí s nízkými příjmy, které čelí vážným

strukturálním překážkám udržitelného rozvoje. Jsou velmi zranitelné vůči ekonomickým a environmentálním šokům
a mají nízkou úroveň lidských aktiv. Tyto země jsou též zahrnuty v souboru méně rozvinutých zemí (UN, 2018c).
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Nejmenší mediánový věk v témže období se vyskytoval v zemích Subsaharské Afriky,
v čele s Nigerem, kde hodnota mediánového věku dosahovala v roce 1950 15,2 let. Mladé
populace také charakterizovaly země Střední Ameriky a Karibiku, například Paraguay (16,5 let)
a Venezuela (17,2 let) v Jižní Americe (OSN, 2018a). Většina zemí Oceánie měla v roce 1950
také mladé obyvatelstvo. Naopak v roce 1950 byl největší mediánový věk v Korunním závislém
území Normanské ostrovy a v Rakousku (Tab. 12). Následovaly další země Evropy, Austrálie
a Spojené státy americké, kde hodnota převyšovala 30 let.
Nově se do pětice nejmladších států v roce 2015 dostalo Mali s hodnotou 16,0 let a první
příčku stále zastává v roce 2015 Niger s věkovým mediánem 14,9 let (Tab. 12). Zde se věkový
medián dokonce snížil o tři desetinná místa. Jistě není překvapením, že ve světovém měřítku se
na nejvyšších příčkách umístily v roce 2015 především země Evropy (UN, 2018a). V roce 2015
bylo z celkových 20 nejstarších států světa právě 16 evropských. Nejvyšší pozici v roce 2015
v tomto světovém žebříčku věkového mediánu obsazuje Japonsko (46,3 let) (Tab. 11). Nicméně
zjištění, které stojí za větší pozornost, je zámořský department Francie Martinik, který
s hodnotou 43,7 let obsazuje páté místo v žebříčku (viz Tab. 12) (UN, 2018a). Příčinou by mohl
být větší počet Francouzů v seniorském věku, kteří toto místo vyhledávají za účelem strávení
klidného stáří v příjemném prostředí karibského klimatu. Ovšem je nutné brát v úvahu menší
počet obyvatel Martiniku, tudíž jeho mladší obyvatelstvo nehraje celosvětově velkou roli.
Mezi regiony s nejnižšími hodnotami se v roce 2050 budou dle prognózy i dále řadit africké
země (Niger, Somálsko, Angola, Mali) (Tab. 12). V roce 2050 se nově v žebříčku pěti zemí
světa s nejnižší hodnotou mediánového věku objeví dle prognózy Somálsko, kde se hodnota
očekává 20,7 let. Prvních 25 zemí s nejnižší hodnotou mediánového věku, která nepřekročí 25
let, budou dle odhadů v roce 2050 pouze země Afriky. Nejvyšší hodnoty mediánového věku se
dle prognózy budou pravděpodobně týkat Jižní Koreji, Japonska, Portugalska, Singapuru
a Tchaj-wanu. Jejich postreprodukční složka se dle prognózy bude podílet na celkové populaci
s více než 50 % (UN, 2018a).
Tab. 12: Mediánový věk v zemích světa s nejnižšími a nejvyššími hodnotami, 1950, 2015, 2050,
(v letech)
Země

1950

Země

2015

Země

2050

Niger

15,25

Niger

14,92

Niger

18,09

Sv. Vincenc a Grenadiny

15,36

Uganda

15,79

Somálsko

20,73

Tonga

15,54

Mali

15,98

Angola

21,13

Grenada

16,33

Čad

16,08

Mali

21,55

Paraguay

16,48

Angola

16,40

Uganda

21,89

Lucembursko

35,00

Martinik

43,70

Singapur

52,82

Německo

35,25

Portugalsko

43,91

Portugalsko

53,06

Belgie

35,49

Německo

45,89

Japonsko

53,17

Rakousko

35,70

Itálie

45,91

Tchaj-wan

53,74

Normanské ostrovy

35,73

Japonsko

46,35

Jižní Korea

53,94

Svět

23,59

Svět

29,62

Svět

36,05

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování
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Nejhomogenějším regionem v rámci států v roce 1950 byla Střední Amerika, kde se
všechny hodnoty mediánového věku pohybovaly okolo 18,5 let. V roce 1950 byla regionem
s největší směrodatnou odchylkou mediánového věku Oceánie, kde se hodnoty věkového
mediánu pohybovaly od 15,5 let (Tonga) do 30,4 let (Austrálie) (UN, 2018a).
V roce 2015 byla nejhomogenějším regionem Severní Amerika, která v tomto trendu bude
pokračovat nejspíše i v roce 2050 (Tab. 13) (UN, 2018a). Tento region však reprezentují pouhé
dva státy, což výsledek zkresluje. Je na místě tedy poukázat na následující regiony, které měly
směrodatnou odchylku mediánového věku v roce 2015 také malou. Byly to regiony Západní
Afrika
a Západní Evropa. Je vhodné podotknout, že v rámci regionů se v roce 2015 nejvíce lišily
hodnoty států Jihovýchodní Asie, kde se průměru nejvíce oddaloval Singapur (Tab. 13).
V rámci stejného regionu se v roce 2015 markantně vymykal i Východní Timor (UN, 2018a).
V roce 2050 bude na druhém místě s nejmenšími odchylkami mediánového věku od
průměru po Severní Americe dle předpokladů Severní Evropa. Zde se průměr mediánového
věku dle střední varianty prognózy bude s největší pravděpodobností pohybovat okolo 45 let.
Stejně jako v roce 2015 se budou dle prognózy nejvíce lišit hodnoty v regionu Jihovýchodní
Asie (UN, 2018a). Zde nejmenší hodnotu mediánového věku bude s největší pravděpodobností
vykazovat Východní Timor (23, 4 let), zatímco v nedalekém Singapuru bude dle výpočtů tato
hodnota činit 52, 8 let.
Tab. 13: Směrodatné odchylky mediánového věku v regionech světa, 1950, 2015, 2050, (v letech)
Region

1950

2015

2050

Východní Afrika

3,23

6,08

7,16

Střední Afrika

2,84

2,22

2,37

Severní Afrika

0,96

3,49

4,93

Jižní Afrika

1,02

2,21

2,67

Západní Afrika

2,14

1,89

3,81

Východní Asie

2,83

5,50

6,52

Střední Asie

0,98

2,22

2,41

Jižní Asie

1,24

4,10

5,32

Jihovýchodní Asie

1,89

6,21

7,77

Západní Asie

2,72

5,75

6,27

Východní Evropa

2,18

2,02

3,02

Severní Evropa

2,94

2,24

1,74

Jižní Evropa

2,88

2,83

2,20

Západní Evropa

2,52

1,89

2,65

Karibik

2,36

6,16

4,28

Střední Amerika

0,78

3,07

3,66

Jižní Amerika

3,39

3,43

4,09

Severní Amerika

1,25

1,46

1,57

Oceánie

4,53

6,14

6,00

Zdroj: UN, 2018a, vlastní zpracování

Rozdíly v mediánovém věku mezi roky 1950 a 2015 jen potvrzují výše zmíněná fakta.
Největšího nárůstu mezi těmito 65 lety dosáhlo Japonsko, jakožto nejrychleji stárnoucí populace
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světa (Obr. 9). Věkový medián zde povyrostl o 24 let. Na druhém místě v žebříčku rozdílu
mediánu se nacházely již zmíněná Jižní Korea a Martinik s hodnotou vzrůstu 21,8 let. Není
překvapení, že v prvních deseti zemích se objevily nově industrializované země Asie, tzv.
Asijští tygři (Obr. 9). Jedná se Tchaj-wan, Singapur, Hong Kong a Thajsko (UN, 2018a).
Naopak pokles mediánového věku a tím omlazení populace zažil nejvíce ostrovní
department Francie Mayotte (Obr. 11). Zde mediánový věk poklesl z původních 30,3 let v roce
1950 na 19 let v roce 2015. Na opačné straně Afriky se v Guinejském zálivu nachází ostrovní
stát Svatý Tomáš a Princův ostrov, který byl na této příčce hned druhý s poklesem o 6,5 let.
Hned v těsném závěsu lze pozorovat africký stát Benin s poklesem o 5,9 let. Dále se v prvních
deseti zemích nacházely africké státy, převážně ze Subsaharské Afriky (Obr 11) (UN, 2018a).

Rozdíl hodnot mediánového věku
(vletech)

Obr. 9: Země s největším a nejmenším rozdílem hodnot mediánového věku mezi roky 1950 a 2015, (v letech)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

Co se týče rozdílu mezi roky 2015 a 2050, je možné pozorovat změnu oproti předešlému
porovnání. Celosvětově se budou pravděpodobně dle prognózy mediánové věky pouze zvyšovat
(Obr. 10). Největší zvyšování mediánových věků bude probíhat dle prognózy nejspíše převážně
u zemí Asie a Střední Ameriky. Největší nárůst podle prognózy vychází v Libanonu (Obr. 10),
kde se mediánový věk zvýší do roku 2050 o 19,0 let, což je markantní rozdíl oproti celosvětové
hodnotě 6,5 roku. Hodnoty vzrůstu mediánového věku v letech 2015–2050 dalších zemí v první
desítce se budou s největší šancí pohybovat od 16,4–14,3 let (UN, 2018a). Vzhledem k tomu, že
země Evropy měly již v roce 2015 poměrně vysoké věkové mediány, v rozmezí let 2015–2050
se předpokládá, že nebudou růst tak razantně. Naopak ve výše jmenovaných zemích bude
probíhat poslední fáze demografické revoluce, kdy se míry porodnosti a úmrtnosti ustálí
na nízkých hodnotách.
Nejméně znatelný pokles mediánového věku se bude s největší šancí mezi roky 2015 a 2050
odehrávat v zemích Severní Evropy (Finsko, Švédsko, Dánsko) (Obr. 10). V těchto zemích se
mediánový věk zvedne dle prognózy přibližně o 2,5 roku. Na dalších místech je možné
pozorovat země Evropy a země Karibského zálivu, kde byly hodnoty v roce 2015 vysoké a od té
doby se zvýší s největší pravděpodobností oproti světové hodnotě jen málo (UN, 2017). Přesto
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tyto země kvůli jejich početně malým populacím nemají na celosvětovou statistiku takový vliv.
Odlišná situace se bude dít nejspíše v Nigeru, který bude stále mít i v roce 2050 mediánový věk
s největší pravděpodobností velice nízký. Jeho hodnota se předpokládá 18,1 let, což bude o
3,2 roku více než v roce 2015. Pro porovnání je vhodné dodat, že v Africe bude tato hodnota
nejspíše činit 24,8 let (UN, 2018a).

Rozdíl hodnot mediánového věku (v letech)

Obr. 10: Země světa s největším a nejmenším rozdílem hodnot mediánového věku mezi roky 2015 a 2050, (v letech)
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Zdroj: UN, 2018a, vlastní výpočty

5.6 Možná řešení populačního stárnutí
Ideální řešení populačního stárnutí není podle Blooma a kol. (2011) vzpouzení se přírodě
a přirozenému vývoji. Naproti tomu právě nejvhodnější prostředek omlazení společnosti je oné
motivování rodin a snaha politik k založení početněji větších rodin a tak dostat úhrnnou
plodnost zpět na hodnotu 2,1 dítěte. Jako prostředky slouží především příspěvky v oblasti
bydlení, výhodné půjčky nebo finanční podpora v období mateřské dovolené. Ne vždy se tato
opatření shledala s kladným výsledkem, jelikož počet dětí v rodině nezáleží čistě jen na
ekonomické a finanční situaci, nýbrž musíme vzít v úvahu i životní styl, kulturní prostředí
a celkové preference jedinců.
Možností pro zeslabení demografického stárnutí, kterou uvádí Tomeš (2006), by mohla být
imigrace mladých osob z rozvojových zemí. Tímto způsobem by se částečně vyrovnala věková
struktura mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Jako benefit shledává, že tyto osoby mají
zájem o manuální práce s potřebou menší kvalifikace, o které je ve společnostech vyspělých
zemí menší zájem. Avšak tato představa vyžaduje nastavení trhu tak, aby odpovídal pracovním
potřebám, efektivní začlenění imigrantů do pracovního procesu a v neposlední řadě též jejich
dlouhodobý zájem zůstat v dané zemi (Nyce a Schieber, 2005). Přesto nevýhodou této myšlenky
je potřeba početněji větší migrační vlny, a i za této situace hrozí, že by řešení bylo pouze
krátkodobé (Bloom a kol., 2011). To znamená, že migrace nemůže být řešením pro stárnoucí
populace sama o sobě. Pouze může být jen přídavek diverziﬁkovaného přístupu, současně
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za přispění ostatních kroků sociálního charakteru. Další chybou dle Burcina a kol. (2008), které
se často autoři ve svých publikacích dopouštějí, je opomíjení reality, že samotní imigranti
stárnou stejně jako původní obyvatelé. „Noví tak musí prostřednictvím své mladší věkové
struktury eliminovat věkové přírůstky těch, kteří již příslušníky sledované populace jsou“
(Burcin a kol., 2008, s 675).
Problém stárnutí populací se diskutuje na mezinárodní úrovni v nejvýznamnějších
světových organizacích jako například OSN, Světová banka (WB) nebo Světová obchodní
organizace (WTO) (Lundquist a kol., 2015). K událostem, stojících za zmínku, jistě patří přijetí
„Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (MIPAA)“ pod záštitou
OSN v roce 2012. Zkráceně „Madridský plán“ na rozdíl od mnohých publikací poukazuje
na stárnutí populace v kladném slova smyslu. Hodnotí ho jako úspěch lidstva a má za cíl rozvoj
zemí s větším počtem lidí v důchodovém věku a jejich blahobyt do co nejzazšího věku
(UN, 2002). Protože když budou lidé žít zdravější, spokojenější a celkově kvalitnější život, je
možné vyprodukovat více statků a bohatství nejen pro celý stát, ale i pro vlastní potřeby. Tím
pádem si budou moci našetřit na stáří větší obnos peněz a nebudou tak muset být tolik
odevzdaní na podporu od státu (Mullan, 2000). Řada odborníků poukazuje naopak na fakt
omlazení společnosti z psychologického hlediska, jelikož celá řada dnešních starších osob je
mnohem více vitální, aktivní a zdravá než jejich předchůdci (Hőhn a kol., 2008).
Zásadním cílem zdravotnického systému nemusí být prodlužování věku, nýbrž prodlužování
času, ve kterém se senioři cítí spokojeně a zdravě, což je možné díky zmenšování zdravotních
rizik, změnou zdravotního systému a lepší systém sociální podpory (Prskawetz a kol., 2008).
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Kapitola 6

Závěr
Demografické stárnutí, které je vymezeno procesem plodnosti, úmrtnosti a migrace, v žádném
regionu světa nepůsobí tyto procesy identicky (například ve stejnou chvíli nebo stejnou
intenzitou), a proto je demografické stárnutí velmi individuálním fenoménem. Všech zemí světa
se proces demografického stárnutí dotýká, v minulosti byl dán především snižováním plodnosti,
dnes je hlavním důvodem rostoucí naděje dožití (pokles úmrtnosti ve vyšším věku).
Cílem práce bylo zhodnotit demografické stárnutí ve světě na základě pěti vybraných
ukazatelů: indexu stáří, indexu ekonomického zatížení, úhrnné plodnosti, naděje dožití při
narození a mediánového věku, a dat Organizace spojených národů pro roky 1950, 2015 a 2050.
S ohledem na použitá data byly analyzovány regiony OSN. Problematika populačního stárnutí
je fenoménem 20. a 21. století, nicméně v sobě odráží dlouhodobý vývoj jak populační, tak
ekonomický, politický a kulturní.
Ve druhé polovině 18. století bylo možné v dnešních vyspělých zemích pozorovat změny
trendů v plodnosti a úmrtnosti, které popisuje první demografický přechod. V tomto období se
zde odehrávalo snižování úrovně úmrtnosti díky zlepšení podmínek k životu (lékařská péče,
hygienické podmínky). Velkou změnu bylo možné zaznamenat v úrovni kojenecké úmrtnosti,
která rapidně klesla. Následně klesla úroveň plodnosti, neboť v dětském věku umíralo stále
méně dětí. Ve 20. století ve vyspělých zemích však došlo k dalšímu poklesu úrovně plodnosti,
přičemž se i nadále snižovala intenzita úmrtnosti a měnila se struktura příčin úmrtí, což popisuje
tzv. Druhý demografický přechod a Epidemiologický přechod. I tento vývoj významně přispěl
k fenoménu populačního stárnutí.
Podle výsledků analýzy se demografické stárnutí nejvíce projevilo v zemích Evropy, což
dokazuje největší nárůst hodnoty indexu stáří mezi roky 1950 a 2015 například v Itálii,
Německu a Portugalsku. Další zemí bylo Japonsko, které mělo v roce 1950 is na hodnotě
13,8 % a v roce 2015 tato hodnota činila 200,25 % (UN, 2018a). Jeho věkový medián též
vzrostl světově nejvíce a to o 24 let. Tato čísla dokazují, že Japonsko je nejrychleji stárnoucí
populace světa. Dále věkový medián vzrostl mezi roky 1950 a 2015 v zemích Asijských tygrů
(Tchaj-wan, Singapur, Hong Kong a Thajsko) (UN, 2018a). Hypotéza 1 se potvrdila jen
částečně, neboť nejdynamičtěji stárnoucí populace byly mezi roky 1950 a 2015 nejen
ve vyspělých zemích, ale i v rychle se rozvíjejících ekonomikách.
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Do roku 2050 se podle prognózy předpokládá nejdynamičtější stárnutí populace v regionech
Východní a Jihovýchodní Asie. Nárůst hodnoty is zde bude pravděpodobně největší na světě
(přes 200 p. b.) (Singapur, Jižní Korea a Čína). Totéž platí pro hodnoty iez, které se dle
prognózy také dočkají největšího nárůstu v Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Hong Kongu a Macau.
Zde je možné pozorovat opravdu znatelné stárnutí populace, neboť více než třetina populace se
bude pravděpodobně nacházet v důchodovém věku (starší 65 let) (UN, 2018b). Tím byla
potvrzena druhá hypotéza.
Prokázalo se, že platí též třetí hypotéza. Země Afriky po celé sledované období vykazují
nejnižší hodnoty is a dle prognózy do roku 2050 stále budou; zvýší se pouze o minimum.
Hodnoty se pohybují a s největší pravděpodobností i nadále budou pod světovým průměrem.
Totéž platí i u naděje dožití při narození a mediánového věku. Je na místě ale upozornit na
severní část Afriky, kde se například hodnota naděje dožití v roce 2015 pohybovala okolo
hodnoty 70 let (UN, 2018a).
V souladu se čtvrtou hypotézou vykazovaly u všech ukazatelů jedny z největších heterogenit
v roce 2015 regiony Východní a Jihovýchodní Asie. Ve Východní Asii se v hodnotách vymyká
a dle prognóz bude i nadále vymykat zaostalejší Mongolsko a v regionu Jihovýchodní Asie
Východní Timor. Zbytek výsledků není s hypotézou zcela v souladu. Dalším heterogenním
regionem byla v roce 2015 a dle prognózy i bude Oceánie. Především v ukazatelích naděje
dožití při narození, úp a mediánového věku. Tato heterogenita je ovlivněna ekonomicky
vyspělejší Austrálií a Novým Zélandem, které se hodnotami od zbytku zemí v Oceánii liší.
Homogenním regionem u všech ukazatelů byla v roce 2015 a bude dle prognózy i do budoucna
Severní Amerika, neboť tento region reprezentují pouhé dva státy s podobným demografickým
chováním populace, tento výsledek není překvapivý. Další homogenní region je dle výpočtů
Západní a Severní Evropa. Země v těchto regionech byly v roce 2015 a s největší šancí budou
i v roce 2050 demografickým chováním na podobné úrovni. Země Subsaharské Afriky byly
v roce 2015 v některých ukazatelích homogenní, zatímco v některých nikoliv a toto lze očekávat
i do roku 2050.
Pátá hypotéza se také potvrdila. Do období let 2015–2020 všechny země světa, s výjimkou
Gambie, prokáží dle prognózy pokles úhrnné plodnosti. Vysokými hodnotami budou disponovat
i nadále africké státy, které dle prognózy do období let 2015–2020 vykáží nejmenší pokles úp.
Ovšem dle výpočtů do období let 2050–2055 se jejich hodnoty úp budou rapidně snižovat
a pravděpodobně klesnou ze zhruba 5 dětí na ženu (2015–2020) na zhruba 3 děti na ženu
(2050–2055) (UN, 2018a). Naopak nárůst úp mezi období let 2015–2020 a 2050–2055 se
s největší pravděpodobností očekává v zemích Jihovýchodní Asie a Jižní Evropy. Ty mají
v současné době jedny z nejnižších hodnot úp světa. Nárůsty však pravděpodobně budou dle
prognózy maximálně o 0,4 dítěte na ženu.
Výsledky analýzy demografického stárnutí potvrzují, že se jedná o celosvětově vysoce
aktuální téma, neboť byl potvrzen dynamický proces stárnutí. Má spojitost s mnoha dalšími
sférami a zachází do oborů, jakými jsou například, politika, vzdělávání, důchodový systém nebo
zdravotnictví. Starší lidé vyžadují více lékařské péče a více nákladů na sociální zabezpečení
(Haškovcová, 2010). Demografické stárnutí se však nemůže považovat pouze za negativní jev,
jak ho většina médií prezentuje, ale může s sebou může přinášet i jisté výhody a přínosy.
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Příkladem může být demografická dividenda, která umožňuje vyšší ekonomickou produkci
a udržuje náklady sociálního systému na relativně nízké úrovni. A to díky početným generacím
z období, kdy byla vysoká plodnost, které se nachází v produktivním věku. Tato situace se může
odehrávat při správném nastavení státních politik a opatření (Vallin, 2005).
Představitelé vlád by proto měli počítat s procesem demografického stárnutí a měli by mu
adekvátně politiku přizpůsobit. Měli by být připraveni na vyšší počet osob v důchodovém věku
a správně nastavit důchodový a zdravotnický systém. Důraz by se též měl klást na zařazení
starších osob do společnosti a dopřát jim kvalitní a příjemné stáří, jelikož tento proces se bude
s velkou pravděpodobností týkat každého z nás.
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