
V mnohojazyčném demografickém slovníku (český svazek 2005, kapitola čtvrtá, §434) je defi-
nováno několik druhů délek života: normální délka života (věk, ve kterém lidé nejčastěji umí-
rají; tj. modus tabulkového rozložení zemřelých z úmrtnostní tabulky), pravděpodobná délka 
života (věk, pro který je stejná pravděpodobnost se ho dožít jako nedožít, tj. věkový medián 
tabulkového rozložení dožívajících z úmrtnostní tabulky). Střední délka života při narození 
(naděje dožití) je očekávaný počet let, které má před sebou právě narozená osoba (tj. vážený 
aritmetický průměr z rozložení tabulkového počtu zemřelých úmrtnostní tabulky). Maximální 
délka života, je věk, kterého se dožívají jednotlivci, a bývá předmětem studia dlouhověkosti.  
 
Statisticky ověřený, světově nejdelší život, prožila Francouzka Jeanne Calment, v Arles a to  
122 let 5 měsíců a 14 dní. Narodila se 21. 2. 1875 a zemřela 4. 8. 1997. Za nejdéle žijícího  
muže je považován Japonec Jiroemon Kimura, který se dožil 116 let a 54 dnů (19. 8. 1897 
– 12. 6. 2013). Oba údaje jsou statisticky ověřené. Na území České republiky lze považovat  
za nejstarší osobu Marii Míkovou, která se dožila 112 let a 178 dní (23. 5. 1882 – 17. 11. 1994). 
Vzhledem k tomu, že zemřela ve Vídni, je považována za nejstarší Rakušanku. Proto se za 
nejstarší Češku považuje Marie Bernátková (111 let a 194 dní: 22. 1857 – 4. 5. 1969). 
 
Osoby ve věku 100 a více let (století-centenarians), respektive ve věku 110 a více let 
(superstoletí-supercentenarians) jsou v dnešní době stále více předmětem vědeckého zájmu, 
a to proto, že jejich počty v posledních letech rostou. V této souvislosti jsou konstruovány da-
tabáze nejstarších osob světa. Je to například International Database on Longevity (IDL;  
http://www.supercentenarians.org/default.htm) ve které se shromažďují ověřené údaje 
o osobách 110 letých a starších ve vyspělých zemích (Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Fin-
sko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království a Spojené stá-
ty americké). Podobné, statisticky ověřené, údaje o žijících i o zemřelých superstoletých ve 
světě, které jsou průběžně aktualizovány, shromažďuje Gerontologická společnost v USA  
(http://supercentenarian-research-foundation.org/TableE.aspx). Odhaduje se, že ve světě žije 
300 – 450 superstoletých osob, z toho 60 – 75 v USA. Přepokládá se, že ze souboru stoletých 
se dožije 110 let 0,15 – 0,25 % osob. Nejstarší dokladovanou současně žijící osobou na světě je 
Japonka Misao Okawa, narozená 5. 3. 1898, která zanedlouho oslaví 117 let. Nejstarším žijícím 
mužem je Japonec Sakari Momoi (5. 2. 1903), jehož 112.  narozeniny jsou již velmi blízko. 
Česká republika nemá žijící superstoletou osobu. Nejstarší žijící je Marie Behenská, která se 
narodila 2. 4. 1905 a má zatím 109 dokončených let (http://cs.wikipedia.org/wiki/
Seznam_nejstar%C5%A1%C3%ADch_obyvatel_%C4%8Ceska). 
 

Dlouhověkost: několik poznámek  

  

Dlouhověkost: několik 
poznámek  

1—2 

Pozvánka na  

XLV. konferenci  

České demografické 

společnosti 

3 

Pozvánka na konferenci 

Mladých demografů 

4 

Pozvánka na diskusní 
večery České demogra-
fické společnosti 

4 

  

Uvnitř tohoto 
vydání: 

Členský tisk 64/2015 

Zpravodaj České demografické společnosti 

Stránka  1 Pokračování na s. 2 

Jeanne Calment 
http://en.wikipedia.org  

Jiroemon Kimura 
http://www.japantoday.com  

Misao Okawa 
http://www.news.com.au  

Marie Behenská 
http://www.denik.cz  
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Dlouhověkost: několik poznámek (pokračování) 

Z publikace Supercentenarians vyplývá, že mezi superstoletými výrazně převažují ženy. Století a superstoletí jsou velmi zdraví 

až do vysokého věku a jsou nekuřáci. Méně často žili v manželství a měli málo dětí. Uvažuje se o možné souvislosti s geny 

„dlouhověkosti“, které ale na druhé straně snižují plodnost. Ze studie dvojčat vyplývá, že význam genetického faktoru více pů-

sobí ve starším věku, i když jednoznačné geny dlouhověkosti se nenašly. 

(http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/monographs/supercentenarians_3866.htm) 

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu bylo v České republice k 31. 12. 2013 celkem 755 osob ve věku 100+, 

z toho 174 mužů a 581 žen. V posledních letech se u mužů ve starším věku rychleji snižuje úroveň úmrtnosti a následně narůstá 

počet osob dožívajících se vyššího věku. Tabulkové počty dožívajících z úmrtnostních tabulek České republiky v období  

1950‒2013 jednoznačně ukazují, že i Česká republika se dala na cestu dlouhověkosti, podobně jako jiné vyspělé země. Tento 

obrat znamená ukončení nepříznivých trendů přetrvávajících až do konce osmdesátých let 20. století.  
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Pozvánka na XLV. konferenci České demografické společnosti  

Česká demografická společnost 
ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,  

Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  
a Českým statistickým úřadem 

pořádá   
 
 

XLV. konferenci na téma 
 

Dlouhověkost – úspěch lidstva   
  

 Konference se uskuteční  

27. května 2015  

 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

  

 

Lze přihlásit příspěvek pro ústní prezentaci nebo tištěný poster. 

V průběhu konference proběhne soutěž o nejlepší poster. 

 

Prosíme, aby se všichni zájemci o účast na konferenci (tedy i ti, kteří nepředpokládají  

samostatné vystoupení) zaregistrovali prostřednictvím registračního formuláře  

na webové stránce: 

https://sites.google.com/site/cdskonference2015  

 

Prostřednictvím téhož formuláře je třeba zaslat abstrakt příspěvku 

nejpozději do 15. března 2015. 

 

Konferenční poplatek je dobrovolný. 

Na výše uvedené webové adrese naleznete také další informace ke konferenci. 

 

Zveme všechny zájemce o demografickou problematiku. 

 

Hlavní výbor České demografické společnosti 

https://sites.google.com/site/cdskonference2015
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Máte-li zájem o zveřejnění informace o publikaci, která Vás zaujala, o semináři nebo konferenci, které připravujete, zašlete ji na 

adresu Společnosti. Zařadíme ji do dalšího čísla Zpravodaje, případně na internetové stránky Společnosti, jež se nalézají na  

adrese http://www.natur.cuni.cz/cds. Zpravodaj můžete dostávat e-mailem; stačí sdělit adresu sekretářce společnosti na adre-

su demodept@natur.cuni.cz.  

Pozvánka na konferenci Mladých demografů 

Konference Mladých demografů již tradičně nabízí výjimečnou příležitost strávit celé dva dny diskutováním 

aktuálních demografických témat a především pak šanci pro studenty a začínající vědce získat názory, rady 

a motivaci od svých zkušenějších kolegů nejen z České republiky, ale i z jiných států. Již 6. ročník konference 

Mladých demografů se uskuteční 12. a 13. února 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy  

v Praze (Albertov 6, Praha 2). 

Téma konference, „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe”, je záměrně vymezeno jako  

co nejširší, aby tak akce zůstala otevřená všem zájemcům z řad demografů i z jiných více či méně blízkých oborů. 

Akce je organizována sdružením Mladých demografů (http://www.demografove.estranky.cz/) s podporou katedry demografie  
a geodemografie, Geografické sekce PřF UK, Českého statistického úřadu, Sociologického ústavu AV ČR, SAS Institute Česká repub-
lika a sdružením „Young Demography“, výzkumnou skupinou Německé demografické asociace (DGS). 

Všichni účastníci konference budou mít během akce příležitost prezentovat svůj aktuální výzkum a diskutovat ho s kolegy z jiných 
států či jiných oblastí vědy. Ačkoli je konference primárně zaměřena na studenty doktorského studia demografie, všichni mladí  
(i trochu starší) zájemci (a to nejen demografové) jsou vítáni! Pracovním jazykem bude angličtina a kromě několika posterů jsou 
všechny prezentace plánovány jako ústní. 

V závěru konference budou nejlepší příspěvky (nejlepší příspěvek s využitím software SAS a nejlepší příspěvek se sociálním kontex-
tem) oceněny partnery akce – SAS Institute pro Českou republiku a Sociologickým ústavem AV ČR. 

Pro letošní rok je také poprvé otevřena možnost vytvořit samostatnou sekci pro „ne-demografy“. V rámci ní mohou být diskutová-
na taková témata, kde lze očekávat možný průnik s prací demografů. Výsledkem konference tak může být mimo jiné navázání  
nové mezioborové spolupráce. 

Program konference naleznete na stránkách ke konferenci. 
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Diskusní večery České demografické společnosti, které se konají v posluchárně Z1 Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 

Albertov 6, Praha 2, 2. patro (lze použít výtah) v 16.30 hodin – vždy ve středu. V průběhu měsíců květen–září se diskusní veče-

ry nekonají z organizačních důvodů. Na první pololetí roku 2015 jsou naplánovány tyto přednášky: 

18. února 2015 

Historický populační atlas českých zemí    

(doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., KSGRR PřF UK v Praze) 

18. března 2015 

Age Management aneb jak řešit dopady stárnutí populace a pozdějšího odchodu do důchodu na trhu práce  

(Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA, FIS VŠE v Praze)  

15. dubna 2015  

Současný vývoj Národního zdravotnického informačního systému a změny v činnosti ÚZIS ČR    

(doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ÚZIS ČR)  

Pozvánka na diskusní večery České demografické společnosti  

http://www.natur.cuni.cz/
http://www.demografove.estranky.cz/
http://www.demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/6th-demographic-conference-of-young-demographers---detailed-programme-and-practical-info.html

