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Obsah předmětu sleduje seznámení s politickými a sociokulturními aspekty
stárnutí populace včetně souvisejících negativních jevů a nástrojů jejich řešení.
Analyzována bude především problematika ageismu a stereotypizace starších
dospělých. Pozornost bude věnována i strategiím a nástrojům přípravy na stáří.
Cílem je změna postoje studentů ke starším jedincům, rozvoj základních kompetencí
transgeneračního učení a ovlivnění pohledu na vlastí stárnutí.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociální souvislosti stárnutí populace (postavení seniorů ve společnosti, rizika
stárnoucí populace)
2. Příjmy a životní podmínky seniorů (sociální zabezpečení a důchodový systém
v České republice, mezigenerační solidarita)
3. Ageismus (typologie, příčiny a projevy ageismu, stereotypizace stáří)
4. Mezigenerační komunikace, transgenerační učení
5. Proseniorská edukace (cíle, obsahy, aktivity)
6. Senioři a veřejné politiky (přístup státu, mezinárodní a národní strategické
dokumenty, aktuální legislativa)
7. Koncepty stárnutí (aktivní stárnutí, úspěšné stárnutí, zdravé stárnutí,
spokojené stáří), adaptace na stárnutí a stáří
8. Kvalita života ve vyšším věku (autonomie ve stáří, psychohygiena třetího
věku)
9. Preseniorská edukace (cíle, obsahy, aktivity, možnosti přípravy na stárnutí a
na stáří)
10. Silver economy, senioři a moderní technologie
11. Věkový mainstreaming
12. Kompetence pracovníků ve sféře seniorské edukace, specifika komunikace
se seniory
13. Dobrovolnictví a senioři
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Zápočet:
Získání zápočtu je podmíněno vypracováním písemné práce v rozsahu cca 6
normostran, přičemž požadavky na obsah a podobu musejí být předem konzultované
s vyučujícím. Hotový text je nutné odevzdat nejpozději týden před předpokládaným
termínem zkoušky v tištěné podobě na sekretariát katedry a současně zaslat
elektronicky na adresu: michal.serak@ff.cuni.cz.
Zkouška:
Zkouška má podobu diskuse nad předloženou písemnou prácí a její součástí je i
zodpovězení jedné z vylosovaných otázek, jejichž zadání je totožné s výše
uvedenými tématickými okruhy. Očekávána je kromě zvládnutí obsahu přednášek i
samostatná práce s odbornými prameny.
Podmínky pro udělení atestace jsou stejné pro bakalářské prezenční i kombinované
studium.
Prerekvizita:
Prerekvizitou předmětu AAN120017 Proseniorská edukace je předmět AAN120016
Gerontagogika.

