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Téma

Síla ãesk˘ch seniorÛ

Studie SHARE „50+ v�Evropû“ je nejvût‰ím 

evropsk˘m projektem zab˘vajícím se stárnutím 

populace, coÏ je jedno z�oÏehav˘ch témat 

souãasn˘ch sociálních vûd (ale i dal‰ích, jako 

napfiíklad medicíny, biologie, ekonomie). Vûdci 

i politici – a ve zvy‰ující se mífie i ‰iroká vefiejnost – 

si uvûdomují nutnost porozumût situaci, která 

nastane v�rámci nûkolika dekád, kdy vût‰ina 

populace Evropy (a Severní Ameriky) bude na 

hranici produktivního vûku ãi za ní. Studii SHARE 

v�âR koordinuje Národohospodáfisk˘ ústav 

Akademie vûd, spolufinancuje M·MT âR a sbûr 

dat provádí agentura SC&C, spol. s�r.o. Vhodn˘mi 

respondenty jsou lidé nad 50 let a jejich partnefii. 

SHARE je tzv. panelová studie - pravidelnû se 

opakuje na stejném souboru lidí kaÏdé dva roky. 

PÛvodních 2000 respondentÛ bylo v�souãasné 

vlnû nav˘‰eno na 6000. To je velmi ambiciózní cíl, 

ke kterému se zavázala i âeská republika. 

V�âeské republice zaãal sbûr dat v�únoru tohoto 

roku: do dne‰ního dne bylo pro‰koleno více neÏ 

osmdesát tazatelÛ, ktefií pofiídili zhruba 1500 

dotazníkÛ. Sbûr dat jiÏ zaãal ve vût‰inû zemí 

Evropské unie, první v˘sledky oãekáváme jiÏ 

zaãátkem pfií‰tího roku.

V�tomto vydání mûsíãníku Stárneme s�úsmûvem 

(nebo bez) prezentujeme nûkteré zajímavé 

informace z�vlny pfiedcházející. K�nejoblíbenûj‰ím 

mûfiením v�rámci studie SHARE, a to jak z�hlediska 

vûdcÛ, tak z�hlediska tazatelÛ a respondentÛ, je 

mûfiení síly stisku ruky. K�tomuto úkonu slouÏí 

pfiístroj zvan˘ dynamometr, kter˘ je schopen 

zaznamenat sílu stisku na stupnici od jedné do sta. 

Mûfiení se provádí kaÏdou rukou dvakrát, pokud to 

respondentÛv stav umoÏÀuje. Díky tomuto mûfiení 

se dozvíme i kolik z�evropsk˘ch seniorÛ jsou 

praváci a kolik leváci. Drtivá vût‰ina (93%) má 

dominantní pravou ruku, âesko v�tomto ohledu 

není v˘jimkou (94%). Nejvíce levákÛ Ïije 

v�Holandsku (11%) a Belgii (10%), nejménû pak ve 

·panûlsku (3%) a Itálii (4%) – tato skuteãnost 

mÛÏe poukazovat na rozdíly ve v˘chovû, kdy 

v�nûkter˘ch zemích mÛÏe existovat tendence 

k�pfiev˘chovû dûtí pouÏívajících ãastûji levou ruku.

Pfii anal˘ze v˘sledkÛ mûfiení síly stisku ruky je na 

první pohled patrné, Ïe ve v‰ech zemích je stisk 

levé ruky v�prÛmûru o nûkolik bodÛ niÏ‰í neÏ u 

pravé ruky. Celkovû je âeská republika na ãtvrtém 

místû za Dány, Nûmci a Holanìany, coÏ je dobr˘ 

v˘sledek. PrÛmûrn˘ stisk ãesk˘ch seniorÛ je o nûco 

vy‰‰í neÏ celoevropsk˘ prÛmûr: 40,0 u muÏÛ 

a 25,7 u Ïen. NejniÏ‰í hodnoty namûfiili Italové, 

Francouzi a ·panûlé. PrÛmûrné hodnoty 

evropsk˘ch seniorÛ (za pravou i levou ruku) jsou 

39,5 (u muÏÛ) a 23,8 (u Ïen). Analyzujeme-li sílu 

stisku muÏÛ a Ïen oddûlenû, zjistíme, Ïe ãe‰tí 

seniofii jsou na ‰estém místû v�Evropû. PrestiÏní 

ãtvrté místo v�celkovém prÛmûru zaji‰Èují tedy 

pfiedev‰ím na‰e Ïeny, které mezi evropsk˘mi 

seniorkami namûfiily vÛbec nejvy‰‰í hodnoty! 

Nutno podotknout, Ïe o první pfiíãku se dûlí 

s�Nûmkami.

Je nyní na ãesk˘ch vûdcích, jak si s�tímto 

fenoménem poradí: jednak nás v‰echny bude 

patrnû zajímat vysvûtlení. To mÛÏe b˘t nalezeno 

napfiíklad v�mnoÏství fyzické práce, které ãeské 

Ïeny vykonávaly, ale skuteãn˘ dÛvod mÛÏe b˘t 

i jinde (je v�tomto smûru ‰koda, Ïe se minulé vlny 

ze zemí b˘valého sovûtského bloku úãastnilo jen 

âesko a Polsko). RovnûÏ bude zajímavé zjistit, zda 

síla stisku ruky souvisí i s�jin˘mi ukazateli – nûktefií 

vûdci se napfiíklad domnívají, Ïe existuje pfiímá 

souvislost s délkou doÏití, eventuálnû s�nûkter˘mi 

typy nemocí.

Síla stisku ruky, jako jedno z�nejzajímavûj‰ích 

mûfiení se provádí i v�této vlnû sbûru dat.  Velmi 

pozitivní rovnûÏ je, Ïe se ke studii novû pfiipojily i 

dal‰í v˘chodoevropské zemû:  Estonsko a 

Maìarsko. Srovnání západ – v˘chod EU tak bude o 

nûco úplnûj‰í, neÏ jak tomu bylo dosud: nejen co 

se stisku ruky t˘ãe, ale i v�dal‰ích oblastech – na 

nûkteré z�nich se mÛÏete tû‰it v�pfií‰tích vydáních 

Zpravodaje SHARE.

SHARE (Survey of Health, Ageing, and 

Retirement in Europe) spoãívá ve 

vytvofiení celoevropského 

longitudinálního datového souboru 

zahrnujícího osoby star‰í 50 let 

a jejich rodiny. Mezi hlavní témata tohoto 

multidisciplinárního v˘zkumu patfií: 

demografie a rodina; vzdûlání; tûlesné 

a du‰evní zdraví, zdravotní péãe a rizika, 

kognitivní funkce; zamûstnání 

a dÛchod, vzájemná pomoc a finance 

v rodinû, bydlení, pfiíjmy a spotfieba 

domácnosti, majetek; sociální podpora, 

aktivity, kvalita Ïivota, a oãekávání do 

budoucnosti. V˘sledkem je unikátní 

soubor dat poskytující informace o stavu, 

historii a v˘voji ãeské a evropské 

spoleãnosti. 
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Národním koordinátorem projektu SHARE v âeské 

republice je CERGE-EI. Sbûr dat v první, druhé a této tfietí 

vlnû v�âR provádí agentura�SC&C spol. s r.o. SC&C 

pÛsobí na ãeském trhu v oblasti sociologick˘ch 

a marketingov˘ch prÛzkumÛ jiÏ více neÏ 18 let.
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