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Abstrakt
Stěžejním cílem této práce je představit životní situaci dnešních seniorů v České republice
v kontextu postupujícího demografického stárnutí z různých úhlů pohledu a přispět tak
k prohloubení dosavadních poznatků o životních podmínkách, problémech a zkušenostech osob
seniorského věku. Pozornost bude zaměřena na vybrané tématické okruhy. Jednat se bude
především o podrobný popis demografického stárnutí v České republice od počátku 90. let 20.
století s nastíněním perspektiv budoucího vývoje, představení vybraných charakteristik
obyvatelstva seniorského věku a dále o vybrané oblasti života starších osob, jako jsou
mezigenerační vztahy v rodině, bydlení, ekonomická situace, odchod do důchodu a jeho vliv na
život jedince či vnímání a prožívání stáří. Zvláštní pozornost bude věnována problematice
poskytování péče nesoběstačným seniorům, kteří z důvodu narůstajícího věku a zhoršujícího se
zdravotního stavu nejsou schopni vykonávat běžné aktivity každodenního života bez pomoci
druhé osoby, neboť tato otázka se v kontextu současného vývoje a společenských podmínek jeví
jako stále více aktuální.
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Living conditions of elderly people in the context of demographic ageing
in the Czech Republic

Abstract
The central aim of this study is to present an overview of the living conditions of senior citizens
in the Czech Republic in the context of continuing demographic ageing from a number of
different perspectives and thus contribute towards the enhancement of current knowledge of the
living standards, problems and every-day experiences of Czech elderly people. The study
focuses on a range of selected topics and provides a detailed description of the demographic
ageing process in the Czech Republic since the beginning of the 1990s along with a general
outline of expected future developments, a presentation of a selection of characteristics shared
by elderly people as well as a review of certain factors impacting their lives such as inter-
generational relationships within the family, housing, economic conditions, retirement and its
impact on individual lives and the general perception and experiences of ageing. Special
attention will be devoted to the provision of care for those elderly people who, due to increasing
age and worsening health, are unable to perform the normal activities of every-day life without
the assistance of others since this issue, in the context of current developments and social
conditions in the Czech Republic, is becoming an increasingly important issue for society as a
whole.
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