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Abstrakt 

V posledních letech se můžeme v gerontologické literatuře setkat s novými termíny 

reflektujícím jevy nové či nově sledované. Mezi tyto termíny patří tzv. „SuperAging“. Tato stať 

seznamuje čtenáře s obsahem termínu ve dvou hlavních souvislostech: 1) v rámci společnosti 

– sociologie a demografie, 2) v rámci neuropsychologie a kognitivního stárnutí jedinců. Cílem 

je rozšířit tyto pojmy a jejich obsah mezi českou psychologickou obec. 
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Novel terms have been introduced in gerontology, reflecting new or newly observed 

phenomena. „SuperAging“ is one of those terms. This text introduces its content to the readers 

in the main areas of interest: 1) societal view of sociology and demography, 2) neuropsychology 

and cognitive ageing of individuals. Our goal is to make the aspects of SuperAgeing familiar to 

Czech psychologists. 

 

Keywords: ageing, demography, longevity, cognition 

 
_____________________ 

Došlo: 8. 4. 2020 

Schváleno: 17. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 



 

2020, roč. 14, č. 1 

                                                 Přehledové studie 

 

56 
 

SuperAging společnost 

Stárnutí společnosti je v posledních letech zmiňované stále častěji, a to především v souvis-

losti se změnami a výzvami, které tento demografický vývoj s sebou nese. Jde o celosvětový 

trend, nicméně některé státy mají podíl starších obyvatel mnohem vyšší než jiné (UN, 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019b). Podle podílu starších 

osob ve věku 65 a více let (tj. dle „indexu stárnutí“ (srov. Valaoras, 1950)) se můžeme 

v odborných i populárních sděleních setkat s termíny jako aging, aged, super-aged a hyper-

aged society, tj. stárnoucí, zestárlá, velmi zestárlá neboli super-zestárlá či hyper-zestárlá 

společnost.  

V tomto textu se budeme držet anglických termínů. Cowgill & Holmes (1972) navrhli 

klasifikaci společností podle podílu seniorů na společnosti mladé / young (do 7 %), dospělé / 

mature (7-9,9 %), zestárlé / aged (nad 10 %). Andrews a Phillips (2005, s. 43) rozlišují další 

dvě kategorie super-aged (20-29,9 %) a dokonce hyper-aged (30+ %). V pracích převážně 

asijské provenience, ale i v reportech mezinárodní ratingové agentury Moody‘s se setkáváme 

se zmínkami o definicích Spojených národů (UN) či Světové zdravotnické organizace (WHO) 

pro stárnoucí / ageing společnosti (7 % seniorů), zestárlé / aged (14 %) a super-aged či super-

aging (20 nebo 21 %) (Lu, 2017). Příkladem super-aging společnosti je Japonsko, kde kolem 

roku 2030 prognózy hovoří o třetině seniorů v populaci (Muramatsu & Akiyama, 2011). Super-

aged společností je mj. také Německo a Singapore. V posledních letech mezi tzv. zestárlé 

společnosti (aged society), u nichž je podíl seniorů v populaci vyšší než 14 %, vstoupily Taiwan 

a Jižní Korea. Zmíněné definice se autorkám nepodařilo dohledat v žádných primárních 

zdrojích UN nebo WHO.  

Celosvětový trend podílu osob ve věkové skupině 65 a více let (65+) je vzestupný, od 1 člověka 

ze 17 v roce 1990, přes 1 z 11 v roce 2019 až po projekci 1 ze 6 v roce 2050 (UN, Department 

of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019a). Statistické údaje v ČR potvrzují, 

že se nejvyšší přírůstky v počtu obyvatel koncentrují ve věkové skupině 65+ (Aktuální 

populační vývoj v kostce, 2020). Konvenční způsob pohledu na ukazatel starobní závislosti (old-

age dependency ratio) založený na chronologickém věku (poměr osob ve věku 65+ ku počtu 

osob ve věku 20-64 let) není příliš vhodný s ohledem na významné rozdíly mezi jednotlivými 

regiony v délce dožití, kvalitě života ve stáří, péči o seniory, příjmech, riziku chudoby aj. Proto 

se postupně mění pohled na tuto problematiku a zvažují se jiné přístupy. Na příklad přístupy 

založené na prospektivním věku (předpokládané zbývající roky života), které by znamenaly 

dynamický práh „stáří“. Tento odvozený ukazatel prospektivní starobní závislosti roste 

celosvětově pomaleji (UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

2019a). Ilustrací rozdílů v rámci Evropské Unie jsou data o zaměstnanosti lidí ve věkové 

kategorii 65+, a to od 1,6 % ve Španělsku po 11,7 % v Portugalsku (v roce 2014). Evropský 

průměr byl na 5,3 % s ČR (4,9 %) těsně pod průměrem. Téměř polovina pracujících v této 

věkové kategorii pracovala na plný úvazek, těsně nadpoloviční většina jako OSVČ. Cca 20 % 

pak pracuje v zemědělství (Federal Statistical Office, 2016).  
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Dlouhověkost 

Stárnutí společnosti se jednak rovná nárůstu počtu osob ve vyšším věku (a tím i jejich podílu 

v populaci), ale také prodlužování lidského života. Každý normálně stárnoucí organismus, 

i člověk, prochází involučním procesem. Negativní jevy, se kterými se během života setkal jako 

nemoci, stres, úrazy, si vybírají daň. Hromadí se chyby v přepisování genetického kódu, tělesné 

i duševní síly postupně uvadají, zpomalují se procesy hojení a obnovy, dochází k úbytku tkání, 

člověk je více náchylný k onemocněním, neboť i imunitní systém je slabší (Taffet, 2019). 

Nicméně, tento proces je značně individuální a jeho průběh je dán genetickými faktory, 

prostředím i životním stylem. Nárůst počtu osob dožívajících se sta let a více umožnil 

důkladnější výzkum dlouhověkosti. V současné době panuje názor, že do 70-80 let věku je 

hlavním determinantem zdraví a délky dožití životní styl. Poté začíná převažovat dědičná 

složka (Passarino et al., 2016). Průkopníkem studia dědičnosti dlouhověkosti byl Tom Johnson, 

který koncem 80. let XX. století publikoval studie genetických analýz háďátka obecného 

(Johnson, 1987). V současnosti se studiem dlouhověkosti zabývá řada center i dílčích studií 

po celém světě včetně České republiky. Například na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy pod vedením doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. je to Centrum pro studium 

dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK (CELLO, b.r.).  

Mezi geograficky ohraničené anomálie − ”modré zóny”, místa, kde se lidé dožívají 

nadprůměrného věku, patří ostrovy Okinawa (Japonsko), Ikaria (Řecko), Nicoya Peninsula 

(Kostarika), Sardinie (Itálie), a Loma Linda (Kalifornie, USA) (Buettner & Skemp, 2016). 

 

Dobré stárnutí 

Délka života samotná není asi pro nikoho z nás jediným měřítkem kvality života. Výzkumy 

i průzkumy v rozvinutých státech se vzácně shodují na nejčastěji udávané preferované délce 

života 80 let (Duncan, 2012; Lang et al., 2007). Může se to zdát málo. Očekávaná délka života 

celosvětově je kolem 73 let, ale mezi opačnými póly spektra stojí 30 let. Nejdéle se dožívají 

lidé v Hong Kongu (85 let) a nejkratší život lze očekávat ve Středoafrické republice (54 let) 

(Life Expectancy of the World Population, b.r.). Důvodem pro de facto zkrácení ideální délky 

života na 80 let v rozvinutých zemích může být asociace nejvyššího věku se zdravotními 

obtížemi, křehkostí a nesoběstačností a nízkou kvalitou života (Lang et al., 2007). Lidé si 

zřejmě přejí sami uniknout tomu, s čím se během života setkávají, a nepřejí si sami zažít: 

dlouhou dobu závislosti obtěžující okolí, život udržovaný dlouho v bolesti až utrpení (Brown, 

2015) (viz níže – DALY). Faktory, od nichž lidé odvozují celkovou kvalitu života, se důrazem 

mění v závislosti na věku, ale v podstatě jsou univerzální pro všechny: fyzické a duševní zdraví, 

emoční well-being, finanční zdroje, sociální vztahy, společenská aktivita a prostředí (Vaarama, 

2009). S těmito faktory se zároveň můžeme setkat v definicích úspěšného stárnutí podle WHO, 

jež se jen mírně liší od původního biomedicínského modelu Rowe a Kahna z roku 1987: absence 

nemoci, vysoká úroveň kognitivních funkcí a aktivní zapojení do života. Tomuto modelu ovšem 

bylo vytýkáno, že se týká jen hrstky elitních seniorů, protože z úspěšného stárnutí vylučuje lidi 

trpící chorobami, kterých je ve starším věku většina (Lowry et al., 2012). Baltesovi pak přišli 

s ekologicky pojatou definicí úspěšného stárnutí založeného na přizpůsobení se – optimalizaci 

vlastních zdrojů a kompenzaci svých omezení (Baltes & Baltes, 1990).  
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Nověji je propagováno “Zdravé stárnutí”, které dle WHO zahrnuje jak kapacity jedince, tak 

jeho prostředí, a je to “proces rozvoje a udržování funkčních schopností, které umožní well-

being/pohodu ve starším věku”. Mezi funkční patří schopnost plnit své základní potřeby, učit 

se, rozvíjet se a dělat rozhodnutí, mobility, budovat a udržovat vztahy a přispívat něčím 

společnosti (World Health Organization, 2015). Na společenské úrovni byl v Evropě pro 

porovnání míry, do jaké starší lidé od 55 do 74 let mohou realizovat svůj plný potenciál, 

vytvořen Index aktivního stárnutí (Active Aging Index, AAI) (UNECE / European 

Commission, 2019). AAI je založen na národních statistikách a zahrnuje celkem 22 ukazatelů. 

Mezi nimi jsou ukazatele zaměstnanosti, dobrovolnické aktivity, péče o děti a vnoučata, 

tělesného cvičení, celoživotního učení, fyzické bezpečnosti, využívání informačních a komu-

nikačních technologií, očekávaný věk dožití v 55 letech a další (Čepelka, 2018). Přestože 

definic úspěšného stárnutí a jeho ekvivalentů (optimální, elitní, zdravé, aktivní, atd.) je mnoho, 

v naprosté většině se objevuje funkční samostatnost, nezávislost či disabilita jako jeden 

z parametrů (Lowry et al., 2012; Nyberg & Pudas, 2019). Jako jedno ze standardních měřítek 

se užívají „Roky života vážené disabilitou“ (Disability-Adjusted Life Years (DALY)) – čili 

ztracená léta života v důsledku nemoci (Kříž, 2016). DALY 1 si můžeme představit jako jeden 

rok ztraceného „zdravého“ života. Celosvětová data o DALY hovoří o 2 500 000 tisících letech 

ztracených v důsledku nemocí na světě v roce 2017; v globálu  jsou sice největším viníkem 

přenosné choroby a neonatální poruchy, ovšem ve vyspělých státech s vysokým 

sociodemografickým indexem jsou to civilizační chronická onemocnění (Kyu et al., 2018). 

Proto nepřekvapí, že podíl na DALY v Evropské unii mají právě chronická onemocnění (87 % 

DALY), z nichž ponejvíce ischemická choroba srdeční (EU Science Hub, 2020). 

Komplementární metrikou k DALY jsou HALE – Healthy Life Expectancy, tedy počet let 

ve zdraví.  

Mezinárodní studie Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study porovnávající 

světová data ukázala kromě rozdílů mezi zeměmi dle jejich socio-demografického indexu, také 

na rozdíly mezi pohlavími (příklad viz tabulka 1 a 2). Vidíme, že dochází k prodlužování 

celkové délky života i délky života ve zdraví. Přičemž k největšímu skoku v délce života 

ve zdraví u narozených došlo mezi lety 1990 a 2017 u mužů.  

Z dostupných dat je zřejmé, že je nutné soustředit se na preventivní opatření a determinanty 

zdraví (Kyu et al., 2018). V tabulkách 1 a 2, kde je jen několik příkladů vidíme nárůst očekávané 

délky života i let prožitých ve zdraví. Je patrné, že se neočekává, že přidané roky života budou 

prožité ve zdraví (rozdíl mezi lety 1990 a 2017 v očekávané délce života je větší než rozdíl 

HALE mezi těmito lety). 
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Tabulka 1. Očekávaná délka dožití a HALE při narození v letech 1990 a 2017 

 Očekávaná délka dožití HALE Rozdíl 

 Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 

Země 1990 2017 1990 2017 1990 2017 1990 2017 ODŽ HALE ODŽ HALE 

Česká 

republika 

75,5  82,0  67,6  76,3  64,7  69,6  58,9  65,1  6,5 4,9 8,7 6,2 

Slovensko 75,5  80,6  66,7  74,1  64,9  68,9  57,9  63,7  5,1 4 7,4 5,8 

Maďarsko 73,9  80,2  65,3  73,2  62,9  68,3 56,6  63,1  6,3 5,4 7,9 6,5 

Německo 78,6  83,0  72,1  78,2  67,4  70,8  63,5 68,0  4,4 3,4 6,1 4,5 

USA 79,0  81,1  72,1 76,1 66,8 67,9 62,6 65,3 2,1 1,1 4 2,7 

Japonsko 82,2  87,2  76,2 81,1 71,2 74,6 68,0 71,4 5 3,4 4,9 3,4 

 

Pozn.: ODŽ – očekávaná délka života. HALE - počet let ve zdraví. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné hodnoty. Převzato z Kyu et al., 2018. 

 

 

Tabulka 2. Očekávaná délka dožití a HALE ve věku 65 let v letech 1990 a 2017 

 Očekávaná délka dožití HALE 

 Ženy Muži Ženy Muži 

Země 1990 2017 1990 2017 1990 2017 1990 2017 

Česká republika 15,3 19,8 11,6 16,3 10,6 13,9 8,1 11,2 

Slovensko 15,8 19,0 12,2 15,4 11,2 13,5 8,6 10,7 

Maďarsko 15,5 19,1 12,1 15,0 10,5 13,4 8,4 10,5 

Německo 17,7 20,8 14,1 17,8 13,3 15,5 10,7 13,4 

USA 19,1 20,6 15,3 18,1 14,1 14,7 11,2 12,9 

Japonsko 20,3 24,4 16,4 19,7 15,6 18,5 12,8 15,1 

 

Pozn.: ODŽ – očekávaná délka života. HALE - počet let ve zdraví. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné hodnoty. Převzato z Kyu et al., 2018. 

 

S funkční samostatností kromě fyzické kondice úzce souvisí stav kognice (Ganguli et al., 2010). 

Proto se především v posledních letech výzkumné studie zabývají kognitivními schopnostmi 

v kontextu, byť panuje velká heterogenita v přístupech (Mana & Bezdicek, in press). 
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Úspěšné stárnutí kognice 

Úspěšné stárnutí se po půl století zájmu ze strany psychologů a gerontologů dostalo do centra 

pozornosti také v neurovědách (Nyberg & Pudas, 2019). Klinický výzkum se logicky věnoval 

nejprve tíživým stránkám, nemocem a poruchám, tj. v případě stárnutí a stáří tedy věkem-

podmíněným jako jsou chronická neinfekční onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, 

kognitivní poruchy a demence. Druhý pól kontinua kognitivního stárnutí zůstával spíše 

nepovšimnut, přestože již v roce 2002 byl Yaakovem Sternem představen koncept kognitivní 

rezervy. Kognitivní rezerva je schopnost na behaviorální úrovni kompenzovat involuční až 

patologické změny mozku. Někteří autoři hovoří o mozkové rezervě, která je snadno 

kvantifikovatelná na strukturálních zobrazeních mozku, oproti kognitivní rezervě, pro kterou 

se hůře hledají anatomické koreláty (Cabeza et al., 2018). V míře kognitivní rezervy se lidé liší. 

Někteří mají i přes známky strukturálního poškození mozku kognitivní výkony zcela normální. 

Na tuto zvláštnost – například na “klinicky tichou Alzheimerovu chorobu” poukázaly mj. studie 

v rámci Nun Study (Iacono et al., 2009) nebo Neuropathology Group of the Medical Research 

Council Cognitive Function and Ageing Study (MRC CFAS) (2001). Nun Study je dlouhodobá 

studie sledující jeptišky řádu School Sisters of Notre Dame Congregation v USA od roku 1986, 

s řadou navazujících výzkumů (Hack et al., 2019; Snowdon, 2003). Postupně se zájem vědců 

přesunul tedy i k lidem, jejichž kognitivní výkony vzdorují běhu času a stárnutí. Zřejmě i díky 

tradici výzkumů stárnutí a neurodegenerativních onemocnění a významu paměti pro funkční 

soběstačnost se v současnosti nejvíce setkáme s výzkumy odolné epizodické paměti. Způsobů, 

jak definovat takovou odolnost, je samozřejmě mnoho, stejně tak termínů označujících takové 

jedince. Pro určení osob s nad-průměrnou pamětí ve starším věku se užívají hlavní dva postupy: 

1) srovnání v rámci své věkové kohorty se stanoví určitý práh nad průměrem výkonu v testu 

deklarativní/epizodické paměti (Yu et al., 2019). 2) jako práh se určí průměrný výkon v daném 

testu mladší populace (např. o 20 let mladší) (Harrison et al., 2012).  

Užití normativních údajů v rámci své věkové skupiny a souboru může omezit zkreslení dané 

kohortovými rozdíly, Flynnovým efektem (Salthouse, 2015). Flynnovým efektem je nazýván 

jev vypozorovaný z porovnání výsledků kognitivních testů v různých generacích (Flynn, 1987). 

Tato srovnání jsou umožněna dlouhou, přibližně stoletou, historií testování kognice a 

dostupnosti datových souborů. Ukazuje se, že generace narozené a testované dříve dosahovaly 

nižších výkonů. Tento jev byl ve vědeckých pracích zmiňován již od poloviny třicátých let XX. 

století (Lynn, 2013). Zdrojů pro tyto rozdíly může být více, například systém a dostupnost 

vzdělávání. Flynnův efekt ovšem hraje i roli při užití starších norem pro danou věkovou skupinu 

na současné generace. V českém prostředí jsou normy kognitivních testů pro populaci ve věku 

60 - 90 let dostupné z nedávné doby, povětšinou z Národní normativní studie kognitivních 

determinant zdravého stárnutí - NANOK, realizované v letech 2012-2015 (Štěpánková et al., 

2015). Je možné předpokládat, že zkreslení by při jejich použití tedy v současné době bylo spíše 

menší.  

Větší popularity doznal přístup druhý, tedy “mladá paměť” a normální ostatní kognitivní funkce 

vzhledem k věku. Důsledně se pamětí odolnou proti stárnutí zabývají v Northwestern 

University v Chicagu, USA, kde zpopularizovali termíny “SuperAging” pro jev a “SuperAger” 

pro jedince (Harrison et al., 2012; Rogalski et al., 2013). Jejich definici pak převzaly týmy 
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v jiných institucích a zemích včetně ČR. Díky tomu je pak možné data různých studií adekvátně 

porovnávat (Borelli et al., 2018). Operacionalizovat tedy můžeme definici SuperAgerů takto: 

osoby ve věku 80 a více let, jejichž výkon ve volném oddáleném vybavení Philadelfského 

verbálního testu učení PVLT je přinejmenším na úrovni průměrného výkonu osob ve věku      

60-65 let (tj. ≥ 9) a výkony v nepaměťových testech (Test cesty, Bostonský test pojmenování a 

kategorická verbální fluence – zvířata) není horší než jednu standardní odchylku pro vlastní 

věkovou kategorii 80+ let. Pro srovnání: průměrný skór pro věkovou kategorii 80+ v PVLT je 

7 slov (Bezdicek et al., 2014). SuperAgerů je dle dostupných studií ve své věkové populaci    

17-35 % (Červenková et al., 2020; Harrison et al., 2018; Saint Martin et al., 2017). Častěji jsou 

SuperAgery ženy, což může souviset s lepším výkonem v paměťových testech v porovnání 

s muži a s faktem, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Souvislost statusu 

SuperAgera s vyšší úrovní vzdělání nebyla dosud spolehlivě prokázána (Harrison et al., 2018; 

Sun et al., 2016). 

Kognitivní výkon SuperAgerů není superiorní pouze v paměťových testech při opakovaném 

sledování; dle Harrison et al. (2018) se jejich výkon v jiných zkoumaných kognitivních 

doménách (pracovní paměť, rychlost zpracování informací) sice zhoršoval podobně jako 

u normálně stárnoucích osob, i tak byl na lepší úrovni. 

Biologické souvislosti SuperAgingu se teprve postupně stávají námětem studií. Byly popsány 

strukturální rozdíly v mozcích SuperAgerů oproti kontrolám (Gefen et al., 2015; Rogalski et 

al., 2015, 2018), méně depozit beta-amyloidu či tau proteinu, tj. mozkomíšních biomarkerů 

typických pro Alzheimerovu nemoc (Gefen et al., 2015; Rogalski et al., 2013). Výčet 

současných trendů ve výzkumu biologických znaků v tomto kontextu byl publikován např. 

v Psychiatrii pro praxi (Kopeček et al., 2020). Nové směry bádání mohou navazovat 

na obdobné výzkumy druhého pólu kognitivního stárnutí – syndromu demence. Můžeme tedy 

očekávat na příklad výzkumy SuperAgingu zkoumající střevní mikrofloru – mikrobiom, 

chronickou peridontitidu (srov. Dominy et al., 2019; Wang et al., 2019), roli glymfatických 

funkcí – transportního systému v mozku (Schneider & Viswanathan, 2019), zánětlivých 

procesů a oxidativního stresu (Bott et al., 2017; Mapstone et al., 2017), spánku (Mander et al., 

2017). 

Dalším zdrojem rozdílů mezi studiemi kognitivního stárnutí je volba průřezových dat anebo 

longitudinální sledování. Tradiční studie stárnutí po celém světě mají přístup k velkým datovým 

souborům, které jsou mimořádně cenné, neboť umožňují sledovat trajektorie v čase a odvozovat 

hypotézy o projektivním vlivu různých jevů včetně životního stylu. V longitudinálních studiích 

se pak můžeme setkat s pojmy jako „decliners“ – označující osoby, u kterých došlo během let 

k definovanému poklesu kognice; „maintainers“ – pro osoby, jejichž mozek si od mládí až po 

vysoký věk dokáže uchovat, a to včetně průběžných „oprav“, stejnou úroveň neurálních zdrojů 

a potažmo kognitivních výkonů; a „averages“ – osoby, u nichž nedošlo k tak výraznému 

poklesu, aby byly označeny jako decliners, ale zároveň se neudržely v pásmu stabilních výkonů 

(Cabeza et al., 2018; Josefsson et al., 2019). Ovšem, stabilní výkony nemusí být po celou dobu 

nijak vysoké. O stabilitě nadprůměrných výkonů u tak zvaných SuperAgers je zatím velmi málo 

dostupných údajů. Ve studii NANOK se ukázalo, že po třech letech bylo 12 % osob stabilními 

SuperAgery (Červenková et al., 2019).  

https://www.zotero.org/google-docs/?WP9jb9
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Se stejnou metodologickou otázkou ve smyslu průřezových a longitudinálních dat se setkáváme 

i ve studiích hledajících biologické markery stárnutí. Nedávno publikovaná studie určila při 

dlouhodobém sledování čtyři hlavní typy lidského stárnutí „ageotypes“ podle molekulárních 

změn, které reflektují životní styl, zdravotní anamnézu, a to se zrychleným stárnutím imunity, 

ledvin, jater a metabolismu. Autoři očekávají, že další studie s většími soubory najdou více 

distinktivních „ageotypů“ (Ahadi et al., 2020). 

 

Životní styl a SuperAging 

Dle aktuálních poznatků deskriptivních studií víme, že u SuperAgerů nalézáme častěji některé 

charakteristiky a znaky životního stylu. Jednak jde o vyšší vzdělání, duševně náročné 

zaměstnání a volnočasové aktivity, často zmiňované jako preventivní proti demenci či proxy 

pro kognitivní rezervu (Hahn & Lee, 2019). Nicméně, protektivní efekt vyššího vzdělání není 

zcela objasněn (Nyberg & Pudas, 2019). Zřejmě záleží mnohem více na dalším kontextu jako 

je vzdělávání v raném věku (Zahodne et al., 2015). Podobně nejasná je i role duševně náročné 

práce či koníčků. Je možné, že protektivně fungují po dobu působení nikoli posléze po jejich 

ukončení (např. odchodu do penze) (Finkel et al., 2009). Mezi další patří učení se novým věcem 

a kladení si výzev znamenajících určitou námahu, pro jejichž dosažení je nutné překonat vlastní 

pohodlnost a zajeté koleje (Lindquist et al., 2016). Pro SuperAgera je více obvyklé mít pevnou 

sociální síť – přátele,  k nimž má důvěru, že pomohou, pokud bude pomoc potřebovat (Cook 

Maher et al., 2017).  

Příčinné vztahy dosud nejsou objasněny. Není možné tvrdit, že určitá opatření životního stylu 

s jistotou povedou ke kognitivně úspěšnému stárnutí, např. ve smyslu definice SuperAgingu. 

WHO (2019) se vyjadřuje opatrně dokonce i ve formulaci preventivních doporučení pro 

mnohem déle zkoumanou oblast kognitivního poklesu či demence. Nikomu ovšem neuškodí se 

jimi řídit při vlastní snaze stárnout co nejlépe. Nejsilnější podporu ve vědeckých zjištěních 

(nejvíce „evidence-based“) má jako prevence fyzická aerobní aktivita střední intenzity (kdy 

člověk zvládne při pohybu ještě mluvit - „Talk test“ (Goode, 1978)) v celkovém čase alespoň 

2,5 hodiny týdně. Mezi dalšími pak jmenujme omezení kouření a stravu podobnou 

středomořské (World Health Organization, 2019). Souvislost dlouhodobé adherence k dietě 

„MIND“ byla zdokumentována s pomalejším kognitivním poklesem (Morris et al., 2015) nebo 

lepší epizodickou pamětí u žen seniorského věku (Berendsen et al., 2018). Dieta MIND 

(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) je odvozená od 

středomořské stravy a diety proti vysokému tlaku (DASH; Dietary Approaches to Stop 

Hypertension) a mj. klade důraz na potraviny rostlinného původu, a to především zelenou 

listovou zeleninu a drobné plody (bobule a souplodí peckoviček, tj. borůvky, jahody, atd.), dále 

sníženou spotřebu živočišných produktů a vysoce nasycených tuků (Morris et al., 2014). 

Zároveň, výše zmiňovaná doporučení jsou obecně platná jako prevence vedoucí k snížení rizik 

jiných chronických onemocnění včetně cukrovky (diabetes mellitus) II. typu, vysokého tlaku a 

onemocnění srdce, která mohou souviset s rozvojem neurodegenerativních onemocnění 

vedoucích k demenci (Gottesman et al., 2017). 
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Z psychologie můžeme zmínit zjištění, že se repetitivní negativní myšlenky, ruminace a obavy 

dle Marchanta a Howarda (2015) podílejí na vzniku tzv. kognitivního dluhu, který zvyšuje 

riziko rozvoje Alzheimerovy demence u predisponovaných osob. Podle této hypotézy by osoby 

s množstvím neregulovaného stresu, s depresí, úzkostné, s poruchami spánku či post-

traumatickou stresovou poruchou měly být populací pro cílená preventivní opatření. Nedávná 

studie poukázala na vliv proteinu REST (gen na 4. chromozomu), který reguluje přílišnou 

aktivaci neuronů. Přílišná excitace nervové soustavy zřejmě zkracuje lidský věk (Zullo et al., 

2019). Tento protein byl původně zkoumán v souvislosti s rakovinou a posléze s demencí a 

jinými chorobami a jeho protektivní rolí v stárnoucím mozku. Ukázalo se, že množství REST 

v plazmě je možné ovlivnit i psychologickou intervencí – mindfulness (Ashton et al., 2017). 

Teprve další výzkum ukáže, zda je hypotetická osa „mindfulness – regulace proteinu REST – 

snížení excitace nervové soustavy – odolnost mozku proti úpadku stáří“ platná. 

Bude velmi zajímavé vidět výsledky studií zaměřených na životní styl, které lidem pomohou 

prodloužit léta prožitá ve zdraví, samostatně, a s kognicí na úrovni, jež je nebude omezovat 

v jejich spokojenosti, soběstačnosti a sociálním kontaktu. 

 

Grantová podpora: Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů (GA UK č. 899018) 
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