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Zpravodaj v˝zkumu SHARE
Stárneme s úsmÏvem (nebo bez)?
SHARE (Survey of Health, Ageing,

Téma

and Retirement in Europe) spoËívá

Práce a kariéra

ve vytvo¯ení celoevropského
longitudinálního datového souboru

Jedním z klíËov˝ch témat, které h˝bou

K tomu jim má poslouûit (mimo jiné)

souËasnou Evropou, je stárnutí populace.
Zatímco okolo p¯elomu milénia tvo¯ili
nejpoËetnÏjöí skupinu v populaci lidé ve
vÏku 30-40 let, predikce na rok 2050
naznaËuje, ûe nejpoËetnÏjöí budou lidé

studie nazvaná SHARE (The Survey of
Health, Ageing and Retirement in
Europe, Ëesky Studie o zdraví, stárnutí
a d˘chodovém vÏku v EvropÏ, známá téû
pod názvem 50+ v EvropÏ). Jedná se

okolo öedesátky. Dále, v˝raznÏ poklesne
podíl lidí mladöích 40 let a soubÏûnÏ
naroste podíl lidí staröích. V˝razn˝ nár˘st
se oËekává p¯edevöím u vÏkové skupiny
od 60 do 80 let.

o nejrozsáhlejöí v˝zkum svého druhu
provádÏn˝ na starém kontinentu, jehoû
se úËastní vÏtöina zemí evropské
sedmadvacítky. V˝zkum je vytvá¯en
a koordinován na univerzitÏ v nÏmeckém

zdraví, zdravotní péËe a rizika,

Mannheimu.

sociální podpora, aktivity, kvalita

Taková situace je v historii lidstva zcela
unikátní: jeötÏ nikdy se nestalo, ûe by se
vÏtöina populace nacházela na hranici
ukonËení produktivního vÏku, Ëi dokonce
za ní. Politici jednotliv˝ch zemí Evropské

Studie SHARE si klade za cíl lépe
porozumÏt situaci lidí staröích 50 let,
a to jak po stránce ekonomické,
tak i zdravotní, duöevní apod. PoËínaje

unie pociùují ve zv˝öené mí¯e nutnost se
na takovouto situaci ¯ádnÏ p¯ipravit.

rokem 2004 se studie opakovanÏ
(jednou za dva roky) provádí ve stále více

zahrnujícího osoby staröí 50 let
a jejich rodiny. Mezi hlavní témata
tohoto multidisciplinárního
v˝zkumu pat¯í: demografie
a rodina; vzdÏlání; tÏlesné a duöevní
kognitivní funkce; zamÏstnání
a d˘chod, vzájemná pomoc
a finance v rodinÏ, bydlení, p¯íjmy
a spot¯eba domácnosti, majetek;
ûivota, a oËekávání do budoucnosti.
V˝sledkem je unikátní soubor dat
poskytující informace o stavu,
historii a v˝voji Ëeské a evropské
spoleËnosti.

Graf 1: PomÏr lidí v jednotliv˝ch zemích EU, dle toho, v jaké mí¯e
souhlasí s tím, ûe jsou za svou práci adekvátnÏ odmÏnÏni.
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Národním koordinátorem projektu SHARE v »eské
republice je CERGE-EI. SbÏr dat v první, druhé a této
t¯etí vlnÏ v »R provádí agentura SC&C spol. s r.o.
SC&C p˘sobí na Ëeském trhu v oblasti
sociologick˝ch a marketingov˝ch pr˘zkum˘ jiû více

http://iweb.cerge-ei.cz/share/

