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Czech text, in accordance with the fourth column of the table in article 19.1 of the Regulations for the INTERSTENO competitions 2019.


Test dictation
(2 minutes, 133 syllables per minute)
Cvičná minuta: 2 minuty, 133 slabik za minutu
											Minutes
Mnozí lidé sní o tom, aby se dožili stáří v co nejlepším zdravotním
stavu. Není to pouze soukromá zá-							¼

ležitost, protože když lidé stárnou, má to více důsledků. V jakém věku
budou ještě pracovat? Je pracov-							½

ní trh schopný umístit starší pracovníky a jsou tito ochotni přijmout
dodatečná školení pro práci za-							¾

loženou na znalostech? Stárnutí lidí také ovlivňuje náklady na zdravotní
péči, protože stáří je čas-						(1. minuta – 133 slabik)


to spojováno s nemocemi. Stárnutí obyvatelstva má navíc dopad
také na systém důchodového							¼

zabezpečení. Bude možné v budoucnu zajistit starobní důchody?
Délku života může ovlivnit ce-							½

lá řada okolností, například dobrá hygiena. V tomto ohledu existují
rozdíly mezi středo-									¾

věkem a zdravotním povědomím naší doby. Stárnout zdravě a bezpečně
vyžaduje odpovědný životní styl.					(2. minuta – 133 slabik)

___


Competition dictation
(10 minutes, 133 – 250 syllables pro minute)
Soutěžní diktát: 10 minut, od 133 slabik do 250 slabik za minutu, patří do IV. sloupce slabikové tabulky čl. 19.1 INTERSTENO reglementu.


Dosažení věku sto let a jeho sociální důsledky

Za prvé: Zestárnout v minulosti a v součas-					¼

nosti
Můžeme s jistotou říct, že ve středověku byl nedostatek
lékařských znalostí. V té době by-						½

lo též málo informací o hygieně. Například odpad se
vyhazoval nedbale v blízkosti obydlí						¾

a kanalizace byla odváděna do veřejných vod, což někdy
způsobilo znečištění studní s pitnou vo-				(1. minuta – 133 slabik)


dou. Ve středověku tak lidé umírali na nemoci a infekce,
které dnes medicína umí dobře léčit nebo					¼

jimž je dokonce možné předcházet. V důsledku toho všeho
se lidé v té době dožívali jen krátkého života, a-				½

si třiceti pěti až čtyřiceti let. V současné době máme zcela
jiné životní podmínky jako mnohem lepší					¾

zdravotní péči, obecně vyšší úroveň hygieny a informovanost
o zdravotním stavu obyvatelstva. V důsled-			(2. minuta – 146 slabik)


ku toho se délka života na celém světě po několik desetiletí
průběžně zvyšuje a stále více lidí se doží-					¼

vá vysokého věku. Vědci z toho vyvozují, že dnešní novorozenci
jsou první, kdo se bude běžně dožívat sta let. Nejdů-				½

ležitější důsledky této skutečnosti popíšeme v následujících
odstavcích. Podíváme se na pracovní trh, veřejné zdra-			¾

votnictví a na systém důchodového zabezpečení.
Za druhé: Důsledky stárnutí pro pracovní trh
Podíl starších generací v						(3. minuta – 159 slabik)


populaci, tak jako v celé Evropě, dlouhodobě stoupá. Lidé
se průměrně dožívají vyššího věku a stále přibývá starších li-		¼

dí, kteří jsou často v dobrém zdravotním stavu, potřebují peníze
na život, a tak se snaží hledat práci. Proto najdeme na trhu práce		½

i ty starší. Tato změna představuje výzvu pro podniky a úřady,
neboť při dnešním nedostatku pracovních sil je nemyslitelné nevy-		¾

užít nabídky starších lidí, kteří chtějí pracovat. Podmínkou je však
přizpůsobení pracovních podmínek této nové skupině zaměstnanců,
									(4. minuta – 172 slabik)


zejména pokud jde o pracovní dobu a fyzickou zátěž. Je skvělé,
že mnoho společností již využívá práci na částečný úvazek, což v praxi	¼

umožní, aby naši starší kolegové začínali pracovat o něco
později nebo odcházeli domů dřív. To platí i pro fyzickou námahu.		½

V důsledku technologického pokroku fyzická práce ustupuje,
zatímco do popředí vystupují aktivity založené na znalostech. V		¾

této souvislosti musí být starší zaměstnanci připraveni účastnit
se dalšího vzdělávání.
Za třetí: Důsledky stárnutí na veřejné zdravotnictví 		(5. minuta – 185 slabik)


Lidé se tedy dožívají stále vyššího věku. Ale statistiky nám
současně ukazují, že za získané roky se často platí vysoká
cena, neboť										¼

je to na úkor vlastního zdraví. To znamená, že čím se člověk
dožije vyššího věku, tím delší je průměrná doba, po niž ho
mohou trápit nemoci. Dalo by se							½

říct: „déle žít, déle marodit“. V žádném případě nelze přehlížet
finanční důsledky vazby mezi stářím a nemocí. Ve skutečnosti,
bez ohledu na věk, vznika-							¾

jí nejvyšší náklady na zdravotní péči v jednom až dvou posledních
letech života. Pokud se například využívá všech dostupných
možností medicíny a paci						(6. minuta – 198 slabik)


enti tak mají zajištěnu tu nejlepší léčbu, celkové náklady na
zdravotní péči rostou. I když vyšší věk obecně přináší vyšší
invaliditu a potřeby, u-								¼

kazuje se, že dobrá zdravotní péče pomůže starším lidem 
zachovat zdraví. Tento vývoj je přirozeně vlastním zájmem,
ale je prospěšný i pro společnost jako celek, pro-				½

tože snižuje náklady na veřejné zdravotnictví. Vzhledem k tomu,
že stále více lidí se dožívá velmi vysokého věku, v němž jsou
náchylní k nemocím, vyplatí							¾

se věnovat zvýšenou pozornost zdravotní péči o starší osoby.
Lze uvažovat například o poradenství v oblasti zdravého
životního stylu, a to speciálně					(7. minuta – 211 slabik)


se zaměřením na starší generace.
Za čtvrté: Důsledky stárnutí na důchodové zabezpečení
Jak jsme si již řekli, nemá nárůst počtu osob ve věku šedesáti pěti let a	¼

starších vliv jen na pracovní trh a zdravotní péči. Tento nárůst
má nepochybně vliv i na starobní důchody, které senioři pobírají.
Je třeba uvést, že čím dál více starších li-					½

dí bude nyní a hlavně v budoucnu mít nárok na dávky z důchodového
pojištění. Navíc nezávisle na tom roste i počet těch, kteří mají nárok
na důchod, protože mnoho							¾

pracujících dává přednost předčasnému odchodu do důchodu.
Přestanou pracovat před dosažením zákonného věku pro odchod
do důchodu a žádají o předčasný důchod místo to-		(8. minuta – 224 slabik)


ho, aby – řekněme – pracovali na částečný úvazek. Není těžké
předpovědět, jak se budou tato dvě čísla dál vyvíjet. Znamená to,
že úměrně bude ubývat pracujících na stále					¼

rostoucí počet důchodců. A protože jsou to právě pracující, kdo
platí příspěvky na důchodové pojištění, bude v příštích letech
těžké zajistit dost peněz na všechny důchodové dávky.			½

Z toho plyne, že zachování systému důchodového zabezpečení
vyžaduje jak zvyšování věku odchodu do důchodu, tak také výrazně
delší pracovní kariéru.
Za páté: 										¾

Zestárnout v dobrém zdravotním stavu je velmi přínosné
Rozumí se samosebou, že zdravé stárnutí je víc než jen vyhnutí se těžkým nemocím. Životním štěstím pro starší lidi je hlavně zachování		(9. minuta – 237 slabik)


jejich fyzických a duševních schopností. Je třeba též zdůraznit,
že bude-li populace stárnout zdravě, sníží se vysoké náklady
veřejného zdravotnictví, které se dnes na proces stárnutí váží. Otáz-	¼

ka zní: jak se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu?
K tomu je zcela nezbytné, aby lidé dodržovali zdravý životní styl již
od mládí. Tipy na dlouhý a zdravý život jsou následují-			½

cí: měli bychom se zdravě stravovat, jíst více ovoce a čerstvé
zeleniny a současně méně masa a tuku. Kromě toho je vhodné
zůstat co nejvíce aktivní, a to jak fyzicky tím, že sportujeme,			¾

tak i psychicky, třeba díky čtení novin a knih. Podstatné je
nekouřit a když už pijeme alkohol, tak jen umírněně. Konečně
bychom měli věnovat pozornost dostatečnému spánku a odpočinku.
								(10. minuta – 250 slabik)
Konec soutěžního diktátu

The model summary report with credit points - Vzorový protokol
Body (100)
Dosažení věku 100 let a jeho sociální důsledky
1. Zestárnout v minulosti a v současnosti
1. Ve středověku byl nedostatek lékařských a hygienických poznatků. 6
2. V důsledku toho se lidé dožívali 35 až 40 let. 4
3. Dnes máme lepší podmínky a délka života se zvyšuje. 4
4. Dnešní novorozenci se mohou běžně dožít 100 let. 4

2. Důsledky stárnutí pro pracovní trh
1. Na trhu práce přibývá starších lidí, kteří hledají práci. 6
2. Podmínkou je přizpůsobení jejich pracovních podmínek. 4
3. Pokud jde o pracovní dobu a fyzickou zátěž, musí se přizpůsobit. 6
4. Starší zaměstnanci musí být připraveni účastnit se dalšího vzdělávání. 4

3. Důsledky stárnutí na veřejné zdravotnictví
1. Čím se člověk dožije vyššího věku, tím déle ho mohou trápit nemoci. 6
2. Nejvyšší náklady na zdravotní péči vznikají v posledním(-ch) roce (letech) života. 6
3. Dobrá zdravotní péče pomůže starším lidem zachovat zdraví. 4
4. Vyplatí se věnovat pozornost zdravotní péči o starší osoby. 6

4. Důsledky stárnutí na důchodové zabezpečení
1. Stále více starších lidí bude mít nárok na dávky z důchodového pojištění. 6
2. Mnoho pracujících dává přednost předčasnému odchodu do důchodu. 4
3. Bude poměrně ubývat pracovníků, kteří platí příspěvky na důchodové pojištění. 6
4. Vyžaduje se zvyšování věku odchodu do důchodu a delší pracovní kariéra. 6

5. Zestárnout v dobrém zdravotním stavu je velmi přínosné
1. Zdravé stárnutí je štěstím a snižuje náklady veřejného zdravotnictví. 4
2. Je nezbytné, aby lidé dodržovali zdravý životní styl od mládí. 4
3. Tipy na dlouhý, zdravý život. 2
a. zdravě se stravovat; 2
b. zůstat aktivní, fyzicky i psychicky 2
c. nekouřit a pít jen umírněně alkohol 2
d. dostatečný spánek a odpočinek. 2


