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USA: nedostatek sociálních kontaktů = $6,7 miliard USD ročně navýšení nákladů systému Medicare
(lack of social contacts among older adults is associated with an est. 6.7 USD in additional federal spending annually)(AARP, 2017) 



Sociální exkluze  - rizikové kontexty

velmi staří lidé 
(Dykstra, 2009)
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(Zdroj: M. Aartsen, 2018)

Osamělost
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Socioekonomická 
situace v dětství

Socioekonomická 
situace v dospělosti

Socioekonomická situace ve 
vyšším věku Exkluze ze sociálních vztahů

Postoje – Politiky → sociální & zdravotní služby – komunita → rodina – sousedé – vztahové sítě 



Společenské aktivity vs. celoživotní zdraví

horší zdraví

sociální 
kapitál

zdraví

• individuální sociální kapitál má příčinný vztah ke 
zdraví a naopak

(individual social capital has a causal beneficial impact on helath and vice 
versa)

• zdraví se zdá mít větší vliv na sociální kapitál, než 
sociální kapitál na zdraví: 

(the effect of health on social capital appears to be significantly higher than
the social capital effect on health) 

ne-zdravý 50 → rychlejší zhoršování zdravotního stavu 
kvůli absenci blahodárných sociálních aktivit

zdravý 50 → větší pravděpodobnost být aktivně zapojený 
v sociálních aktivitách, a více čerpat z jejich pozitivního 
vlivu na zdraví

(Zdroj: Sirven, Debrand, 2012 (SHARE))



Kvalita vztahů – gender & sociální role

RQ: Nakolik konfigurace sociálních vztahů (kvalita partnerských, 
rodinných a přátelských vztahů) ovlivňuje vztah mezi funkčními 
omezeními a osamělostí

osamělost (pouze pro) ŽENY trpící funkčními (zdravotními) omezeními
je posilována nekvalitními vztahy v zátěžových kombinacích rolí

Zdroj: Warner, Adams, Anderson 2018; (National Social Life, Health, and Ageing Project) 
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