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Zpravodaj v˘zkumu SHARE
Stárneme s úsmûvem (nebo bez)?
Téma

Jak a kde bydlí evrop‰tí senioﬁi
V˘zkum SHARE (The Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe) si klade ambiciózní cíl:
pﬁipravit star˘ kontinent na situaci, která v�historii
lidstva je‰tû nikdy nenastala, a sice Ïe nejpoãetnûj‰í
skupinou se stanou lidé v�pozdnû produktivním ãi
postproduktivním vûku. Dosud je tomu v�Evropû tak,
Ïe nejpoãetnûj‰í skupinu tvoﬁí lidé v�nejlep‰ím
produktivním vûku, kteﬁí vydûlávají jak na staré, tak
i na mladé. Nutnost adekvátní pﬁípravy reforem
v�oblasti zdravotnictví, sociální péãe, ekonomiky
(atd.) je zﬁejmá. Studie SHARE poslouÏí jako jeden
z�v˘znamn˘ch podkladÛ pro tuto pﬁípravu.

rozdíly mezi jednotliv˘mi zemûmi. €ekové bydlí skoro
v‰ichni (93%) ve vlastním. Preference vlastního
bydlení je patrná dále u PolákÛ (70%), ·panûlÛ
(64%) a u nás (60%). Naopak, Holanìané bydlí
ãastûji v�nájmu (platí to o 63% z�nich), coÏ se dá ﬁíct
i o nadpoloviãní vût‰inû (54%) nûmeck˘ch seniorÛ.
Co se ãesk˘ch seniorÛ t˘ãe, jejich tendence
odpovídají celorepublikovému trendu: z�dat âSÚ
vypl˘vá, Ïe 66% âechÛ bydlí ve vlastním, 30%
v�nájmu a 4% v�jiném typu bydlení (dle SHARE: 60%
ãesk˘ch seniorÛ ve vlastním, 30% v�nájmu, 10%
v�jiném). Dále, 15% italsk˘ch, 12% ‰panûlsk˘ch
a 11% francouzsk˘ch seniorÛ bydlí v�bezplatném
ubytování – bohuÏel v‰ak, z�dat SHARE nelze zjistit,
zda náklady hradí stát ãi napﬁ. pﬁíbuzní.

·etﬁení SHARE se provádí kaÏdé dva roky - dotazováni
jsou titíÏ lidé: sledujeme tak, jaké zmûny nastávají
v�jejich Ïivotû. AÏ doposud tvoﬁil vzorek v˘zkumu
2000 lidí, letos se centrála v�nûmeckém Mannheimu
rozhodla nav˘‰it jej na 6000. K�v˘zkumu se pﬁihlásilo
celkem 17 zemí Evropské Unie, z�nichÏ se v‰echny –
s�jedinou v˘jimkou Slovinska – mohou pochlubit
prvními daty. âe‰i jiÏ dodali více neÏ 2100 dotazníkÛ.

Je zajímavé také vûdût, v�jakém typu zástavby
Evropané star‰í 50 let bydlí: ukazuje se totiÏ, Ïe témûﬁ
polovina (45%) Ïije na vesnici. Dále, 18% Ïije na
malomûstech, 15% ve mûstech a 22% ve
velkomûstech. Nejvíce seniorÛ bydlí na vesnici
v�Polsku (69%). Z�v˘‰e uveden˘ch údajÛ tak mÛÏeme
vyvodit, Ïe pol‰tí senioﬁi vût‰inou ob˘vají svá vlastní
venkovská stavení. Nejvût‰í procento seniorÛ Ïijících
na malomûstû bychom nalezli ve ·panûlsku (48%),
ve mûstech pak nejãastûji bydlí ‰véd‰tí (24%) a ãe‰tí
(20%) senioﬁi. Nejvíce seniorÛ ve velkomûstech bydlí
v�€ecku (31%).

V�dne‰ním díle Zpravodaje SHARE se budeme
vûnovat bytové situaci evropsk˘ch seniorÛ. UkáÏeme,
jak a kde bydlí senioﬁi v�âR a srovnáme je s�ostatními
zemûmi. Nejprve se zamûﬁíme na vlastnictví
nemovitostí, poté na sídelní jednotku. Data pocházejí
z�pﬁedchozí vlny SHARE, která probûhla v�letech
2008/2009.

Podíváme-li se na typ bydlení evropsk˘ch seniorÛ
v�souvislosti s�jejich profesní dráhou a spokojeností,
zjistíme, Ïe v�ãím lidnatûj‰í sídelní jednotce evrop‰tí

Více neÏ polovina (53%) evropsk˘ch seniorÛ bydlí ve
svém vlastním bydlení; vyskytují se v‰ak v˘znamné
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senioﬁi Ïijí, tím ménû mají v˘hrad vÛãi práci, kterou
vykonávají (ãi v�minulosti vykonávali). Zatímco 29%
seniorÛ z�velkomûst, 32% z�malomûst a 34% z�mûst
hodnotí svou práci jako nepohodlnou, na venkovû se
jich nachází dokonce 42%. V âR není zﬁeteln˘ rozdíl
mezi velkomûstem (36%) a mûstem (35%), kter˘
v‰ak uÏ nastává na malomûstû (41%) a vesnici
(47%). Na druhou stranu, ãím lidnatûj‰í je sídelní
jednotka, tím mají senioﬁi mírnû stoupající tendenci
vnímat své finanãní ohodnocení jako adekvátní.
Spokojenost s�platem panuje u 65%
velkomûstsk˘ch, 64% mûstsk˘ch, 61%
malomûstsk˘ch a 60% vesnick˘ch seniorÛ. V�âR –
a to je pomûrnû neãekané - je pozorovateln˘ pouze
mal˘ rozdíl mezi malomûstem (50% spokojeno)
a ostatními sídelními jednotkami (55%). Na kaÏd˘
pád, tato ãísla jsou znatelnû niÏ‰í, neÏ je celoevropsk˘
prÛmûr. Vidíme tedy, Ïe co se pohodlnosti práce
v�rÛzn˘ch typech sídelních jednotek t˘ãe, kopírují na‰i
senioﬁi evropsk˘ trend. AÈ v‰ak bydlí kdekoli, jsou
mnohem ménû spokojeni se sv˘m platem neÏ jejich
evrop‰tí vrstevníci.
Mohou to b˘t zajímavá zji‰tûní pro plánované reformy:
politici si mohou b˘t jisti, Ïe v�otázce platÛ seniorÛ
není nezbytnû nutné ãinit rozdíly mezi vesnicí,
mûstem, velkomûstem, atd. Máme v‰ak stále je‰tû co
dûlat, abychom se dostali k�takové míﬁe
spokojenosti, jakou pozorujeme v�ostatních zemích
EU, pﬁedev‰ím pak na západ od A‰e.
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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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Nejen takováto srovnání poskytují pohled do dat ze
studie SHARE. Dal‰í zajímavosti pﬁedstavíme
v�pﬁí‰tím ãísle mûsíãníku Zpravodaje SHARE:
Stárneme s�úsmûvem (nebo bez).

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.

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

