COMPARE: Nové metody pro srovnání kvlaita života starších Evropanů
Kvalita života starší generace je jednou z nejdůležitějších priorit Evropské unie. Nové výsledky ukazují,
že kvalita života lidí starších 50 let se značně liší mezi jednotlivými evropskými zeměmi. To je zřejmé z
jejich vlastního hodnocení spokojenosti s příjmy, prací, zdravím, zdravotním systémem či s životem
obecně. Korekce pro různé styly odpovědí na otázky v dotazníku tyto výsledky do jisté míry zmírňují, ale
závěry jsou jasné: různé země mají různou kvalitu života, starší lidé ve Skandinávii či Dánsku se mají o
mnoho lépe než jejich vrstvevníci v jižní Evropě, Polsku a České republice.
Toto je shrnutí předběžné analýzy dat sebraných během trvání projektu COMPARE, který je součástí
programu Specific Targeted Research Project v 6. rámcovém programu Evropské komise. COMPARE
vytváří mezinárodně srovnatelné hodnocení několika dimenzí kvality života: zdraví, pracovní
neschopnosti, spokojenosti v zaměstnání, s každodenními činnostmi, s příjmy, se zdravotním systémem,
sociálními kontakty, s možností ovlivňovat politické procesy, a s životem obecně.
COMPARE používá konecptu tzv. vignettes, které umožňují porovnání subjektivních hodnocení napříč
kulturami a zeměmi s různými styly dotazníkových odpovědí. Tyto vignettes jsou krátké popisy například
zdravotního stavu nebo pracovního prostředí hypotetických osob. Respondenti jsou požádání ohodnotit
stav hypotetických osob na stejné stupnici, na jaké hodnotí svůj vlastní zdravotní stav nebo pracovní
prostředí. Tato hodnocení jsou poté použita pro lepší srovnání vlastního hodnocení napříč jednotlivými
zeměmi nebo socio-ekonomickými skupinami. Ve spolupráci s projektem SHARE (Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe) projekt COMPARE shromáždil data z deseti evropských zemí.
První a předběžná verze dat je nyní k disposici---nejen odborné---veřejnosti k analýze. Na závěrečné
konferenci projektu v Bruselu dne 22. září 2008 budou vědci zúčastnění na projektu COMPARE
prezentovat první výsledky na základě těchto dat. Tyto výsledky napomohou k porozumění mnoha
aspektům kvality života evropské populace starší 50 let.
Výběr z těchto výsledků naleznete v angličtině na těchto stránkách.
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