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Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu
Abstrakt
Stárnutí obyvatelstva je globální proces. Koncept aktivního stárnutí se zaměřuje na zlepšení
kvality života a aktivní účast starších obyvatel ve společnosti. Index aktivního stárnutí je nástroj
pro tvůrce politik, který by měl sloužit k získávání podkladů pro tvorbu politik a plánů. Prvním
cílem této práce je zmapovat současnou situaci aktivního stárnutí v České republice. Druhým
cílem je poskytnout doporučení, které oblasti aktivního stárnutí nedosahují svého potenciálu a je
třeba je podpořit se záměrem zlepšení kvality života starších lidí. V návaznosti na druhý cíl je
v této práci představena alternativní metodika interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí.
Autor došel k závěru, že index aktivního stárnutí je sice vhodný nástroj pro kvantifikaci aktivního
stárnutí, ale již nepřináší jasnou informaci, co udělat pro zlepšení podmínek aktivního stárnutí.
Proto představuje alternativní metodiku interpretace výsledů indexu aktivního stárnutí. Index
aktivního stárnutí byl v roce 2014 34,4 bodů, což řadí Českou republiku mezi státy s mírně
nadprůměrnou hodnotou. Pro zlepšení situace aktivního stárnutí je třeba podpořit oblasti
dobrovolnictví, fyzické aktivity, celoživotního vzdělávání a počítačové gramotnosti.
Klíčová slova: Obyvatelstvo, aktivní stárnutí, index aktivního stárnutí, Česká republika, Evropa

Active ageing of the Czech Republic population in European context
Abstract
Population ageing is a global process. The active ageing concept aims to enhance life quality and
expand participation in society. Active ageing index is a tool for policymakers. The purpose of
index is obtaining evidences for public policies planning for older people. The first goal of this
thesis is to explore the current situation of active ageing in the Czech Republic, and the second
goal is to provide information of domains which do not reach their potential and to improve
situation in these domains, that would enhance the life quality of elders. An alternative
methodology of Active ageing index scores interpreting is presented in the thesis to support the
second goal. The author considers Active ageing index to be an adequate tool for active ageing
evaluation, however it does not provide sufficient information on what actions need to be taken
to improve active ageing conditions. For this reason an alternative interpretation methodology is
presented. The Czech Republic Active Ageing Index value is 34.4 point. It ranks the Czech
Republic among slightly above average countries. Actions on volunteering, physical activity,
lifelong learning and computer skills need to be taken to improve active ageing conditions.
Keywords: Population, active ageing, Active Ageing Index, Czech Republic, Europe
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Kapitola 1

Úvod
Stárnutí obyvatelstva spolu s narůstající nadějí dožití je všeobecně známý fakt. Starší
obyvatelstvo je nedílnou součástí společnosti, a proto by nás mělo zajímat, jak se mění jejich život
po padesátém roce života. Aktivní stárnutí je jeden z konceptů, který se problematikou staršího
obyvatelstva zabývá. V návaznosti na stárnutí obyvatelstva byl rok 2012 prohlášen Evropským
parlamentem za Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (Evropský parlament, 2011).
Tento rok je určen ke zvýšení povědomí o přínosu, který starší lidé přinášejí společnosti.
Záměrem je povzbudit tvůrce legislativy a ostatní zainteresované strany k vytvoření lepších
příležitostí pro aktivní stárnutí a zesílit mezigenerační solidaritu (Evropská komise, 2012). Index
aktivního stárnutí je používán v českých podmínkách k porovnávání situace aktivního stárnutí
s ostatními státy (Koucká a Kučera, 2014).
Koncept aktivního stárnutí není jednotný, lze k němu přistupovat z několika úhlů. Avšak
ve všech přístupech je aktivní stárnutí jev pozitivní. Cílem práce je popsat, jak se vyvíjela situace
aktivního stárnutí v České republice. Index aktivního stárnutí je nástroj, který slouží
ke kvantifikaci aktivního stárnutí. Záměrem tohoto cíle je zvýšit povědomí o aktivním stárnutí
v České republice a vyvolat aktivitu ke zlepšení kvality života starších spoluobčanů.
Druhým cílem je zjistit, které oblasti aktivního stárnutí se dají zlepšit tak, aby to prospělo
samotným starším obyvatelům. Domnívám se, že index aktivního stárnutí je vhodně navržený
nástroj. Není mým cílem měnit metodiku jeho výpočtů. Tak, jak je konstruován, slouží svému
záměru, a to jedním číslem kvantifikovat aktivní stárnutí v dané zemi. Mohu tedy porovnat změnu
v čase, mohu porovnat země mezi sebou. Úskalí indexu, které vidím já, je v jeho praktickém
použití. Index nám řekne, jaká je situace aktivního stárnutí, ale už nám jasně neřekne, co udělat
pro zlepšení situace. Neříká jasně, která oblast nedosahuje potenciálu, ve které oblasti aktivního
stárnutí je potřeba udělat legislativní změnu, zavést určitou formu osvěty či podpory. Dle mého
názoru tkví nedokonalost indexu v tom, že nepředá jasnou informaci, co udělat, aby se starší
obyvatelé měli lépe, přičemž tato informace v něm skryta je, záměrem je jí získat.
Druhá kapitola obsahuje přehled literatury vztahující se k předmětu této práce, tedy aktivnímu
stárnutí. Jsou zde představené důležité publikace k pochopení problematiky aktivního stárnutí
a indexu aktivního stárnutí. Koncept aktivního stárnutí je vysvětlen ve třetí kapitole. Ve čtvrté
kapitole jsou vytyčeny otázky k dosažení cílů této práce. Data, která jsou potřebná k dosažení cíle
této práce, jsou představena v kapitole číslo pět. Taktéž je zde diskutována jejich kvalita. V šesté
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kapitole je představena metodika. Konstrukce indexu aktivního stárnutí je představena v sedmé
kapitole, jejíž součástí je také kritické hodnocení indexu, které je nezbytné k pochopení limitů
indexu. Porovnání vývoje indexu aktivního stárnutí a jeho jednotlivých komponent v České
republice a dalších srovnatelných zemích Evropy je kapitola číslo osm. V deváté kapitole je
navržena alternativní metodika interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí v návaznosti
na druhý cíl práce. V desáté kapitole je provedena analýza dle postupu navrženého v předchozí
kapitole. Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je odpovězeno na výzkumné otázky.
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Kapitola 2

Přehled literatury
Tématem aktivního stárnutí se zabývá mnoho autorů napříč vědeckými obory. Autoři jsou
demografové, gerontologové, ekonomové a další, jejichž obor je nějakým způsobem spjat
s aktivním stárnutím. Neméně důležitou roli v poznání a definování aktivního stárnutí hrají také
Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů, Evropská unie a další instituce
mezinárodního významu.
První důležitá publikace, která se váže k tématu je Handbook of Theories of Aging1
(Bengtson a Settersten, 2016). Tato publikace je sborník o 35 kapitolách a přináší důkladný
přehled teorií, které se týkají stárnutí. Obsahuje nejnovější poznatky, teorie a koncepty napříč
obory biologie, psychologie, gerontologie a sociálních věd. Záměr publikace je vysvětlení
procesu stárnutí na základě proběhlých výzkumů.
Zcela zásadní publikací, bez které by index aktivního stárnutí nejspíš nevznikl, je WHO
Ageing policy Framework (WHO, 2002). Publikace stanovuje výchozí koncept aktivního stárnutí
v podobě, který přijali tvůrci indexu aktivního stárnutí. Vysvětluje pojmy starší obyvatelstva
a aktivní stárnutí, které jsou klíčové pro problematiku této práce. V dalších částech jsou
vysvětleny determinanty a výzvy aktivního stárnutí. Poslední část se věnuje politikám klíčových
oblastí aktivního stárnutí.
Walker (2002) publikuje článek, ve kterém diskutuje strategii aktivního stárnutí. Popisuje jí
jako propojení klíčových oblastí zaměstnanosti, systému podpor ve starobním důchodu, zdraví
a občanství, která je odpovědí na světový fenomén stárnutí. Dále navrhuje, jak by různé strategie
mohly být realizovatelné v různých životních fázích starších lidí. Důležitým tvrzením Walkera
je, že aktivní stárnutí je neobvyklá kombinace morálně správných přístupů, které dávají
ekonomický smysl.
V roce 2013 byl publikován článek Active ageing: from empty rhetoric to effective policy
tool (Boudiny, 2013), který se snažil zvýšit pozornost vědecké a politické obce ohledně
problematiky aktivního stárnutí. Součástí článku je kritika, že nepanuje jasný konsensus ohledně
definice aktivního stárnutí. Rozebírá rozdíly mezi aktivním, zdravým, produktivním a úspěšným

1

Aging a Ageing jsou dvě varianty slova stárnutí. Obě dvě jsou považované za správné. První vychází
z americké angličtiny, druhá z britské angličtiny.
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stárnutím za účelem stanovení jasného konceptu, na jehož základě se dají vytvářet veřejné
politiky.
V roce 2012 publikovali Walker a Maltby (2012) článek, jehož cílem bylo zhodnotit, co se
po deseti letech od Madridské konference událo. Stárnutí má dopady na současné a budoucí
sociální a hospodářské politiky, avšak v praxi je jen málo jasné, co to znamená pro jednotlivce
i společnost. Navzdory velkému pozitivnímu politickému ohlasu byla tvorba politik na všech
úrovních poměrně omezená. Potenciál ke zlepšení situace vidí ve vyhlášení roku 2012 Evropským
rokem aktivního stárnutí.
Konečná (2014) ve své práci z roku 2014 porovnává rozdílné přístupy Německa a České
republiky k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Součástí práce je také
porovnání přístupů světových institucí k problematice aktivního stárnutí. Přístupem Evropské
unie je iniciativa, na jejíž popud byl index aktivního stárnutí vytvořen.
Foster a Walker (2015) uvádějí, že v posledních dvou dekádách se aktivní stárnutí jeví jako
nejdůležitější politická reakce na fenomén stárnutí populace. Tvrdí, že aktivní stárnutí představuje
více holistický přístup než koncept úspěšného stárnutí. Na aktivní stárnutí poskytují kritický
pohled, a to tím způsobem, že v praxi veskrze dominuje prakticky jen prodloužením pracovního
života. Také tvrdí, že aktivní stárnutí nerespektuje rozdíly mezi pohlavími, nicméně dodávají,
že koncept aktivního stárnutí má potenciál umožnit zemím, aby úspěšně reagovaly na výzvy
stárnutí populace. Svůj příspěvek uzavírají shrnutím principů, které je nutno dodržovat k plnému
dosažení potenciálu aktivního stárnutí.
Výchozí dokumentací tvorby indexu aktivního stárnutí je publikace od Zaidi et al. (2013).
Tento dokument obsahuje odůvodnění, koncept, metodiku a prvotní výsledky indexu aktivního
stárnutí. Na tuto publikaci navazuje AAI Analytical Report 2012 (UNECE a European
Commission, 2015), který je důležitý z hlediska interpretace výsledků, jak si ji představují
samotní autoři Indexu.
Walker a Zaidi (2016) přicházejí s novými poznatky a výsledky indexu aktivního stárnutí
v Evropě. Uvádějí, že většina zájmu v evropské společnosti je v rámci aktivního stárnutí věnována
pouze ekonomickým dopadům. Uznávají, že ekonomická oblast je kritická, nicméně aktivní
stárnutí má i další aspekty, které nelze přehlížet, a jsou diskutovány v textu.
Problematice aktivního stárnutí se v České republice věnovala Kafková a Vidovičová (2016).
Jejich příspěvek k problematice aktivního stárnutí spočívá v úspěšném aplikování indexu
aktivního stárnutí na regionální úrovni. Dále rozšířily kritiku metodiky aktivního stárnutí.
Measuring active ageing: A Data Envelopment Analysis approach (Amado et al., 2016) je
důležitá publikace pro tuto práci hned z několika důvodu. Za prvé rozšiřuje kritiku indexu
aktivního stárnutí. Za druhé zavádí pojem výhoda z rozdílnosti do problematiky aktivního
stárnutí. A za třetí navrhuje alternativní přístup k hodnocení výsledků indexu aktivního stárnutí
pomocí metody DEA.
Cherchye et al. (2007) představují princip výhody z rozdílnosti kompozitních ukazatelů.
Často se stává, že se zúčastněné strany nemohou dohodnout na systému vah kompozitního
ukazatele. Nejinak tomu může být u indexu aktivního stárnutí. V článku jsou představeny výhody
tohoto principu při tvorbě kompozitních ukazatelů. V případě indexu aktivního stárnutí přináší
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princip výhody z rozdílnosti možnost flexibilních vah pro každý stát, a tím odbourání kulturních
rozdílů a preferencí.
Korver a Oeji (2005) publikují na téma úmluv vlád. Cílem jejich práce je vylíčit základní
principy fungování úmluv mezi vládou a zainteresovanými stranami ohledně zavádění nových
prvků do veřejné politiky. Popisují úmluvu spíš jako návod než zákon k regulacím patřičných
opatření. Tato práce je relevantní k problematice aktivního stárnutí tím, že poskytuje návod, jak
účinně zavádět a vyhodnocovat opatření sloužící ke zlepšení podmínek aktivního stárnutí.
Publikace Clarke a Warren (2007) prozkoumává aktivní stárnutí v širším kontextu lidských
životů. Přináší sérii rozhovorů s 23 lidmi ve věku 60–96 let se zaměřením na téma jejich nadějí
a obav. Pro aktivní způsob života může být zpochybněn lidskou celoživotní neochotou se těšit
nebo plánovat dopředu. Vedle touhy žít delší aktivní život také existují obavy o budoucnost,
omezené zdroje a nemohoucnost. V tomto ohledu dokonce ukončení pracovního života a vstup
do rezidentní péče či zhotovení poslední vůle jsou vnímány jako aktivní stárnutí.
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Kapitola 3

Koncept aktivního stárnutí a základní pojmy
Než lze definovat aktivní stárnutí, je nutno se zamyslet nad tím, co je stáří. Pro někoho to může
být věk 50 let a více, pokud je provázen zdravotními problémy fyzického či psychického rázu.
Publikace Active Ageing A Policy Framework (WHO, 2002) vychází z chronologického věku
60 let. To se může zdát málo v rozvinutých zemích a rozvíjejících se zemích, kde už byl potenciál
nárůstu naděje dožití téměř naplněn. Český statistický úřad zpravidla užívá pro dělení populace
dle věku věk 65 let a více. Důležité je si uvědomit, že kalendářní věk, tedy údaj říkající kolik je
člověku let, nám o stáři moc nevypoví. Je vhodné ho vztáhnout k dalším charakteristikám, jenž
provází stárnutí. V lidské populaci jsou velké rozdíly ve zdraví a nezávislosti lidí stejného věku.
Při tvorbě legislativy, která se dotýká problematiky stárnutí, je třeba vzít tyto rozdíly v potaz.
Vycházet při tvorbě politiky pouze z kalendářního věku může být liché a někdy
i kontraproduktivní. Alternativou se jeví věk funkční, který vychází z možností člověka
omezených zdravotním stavem, psychické a fyzické kondice (Pacovský, 1990). Nelze nezmínit,
že pro legislativní rámec je nejjednodušší vycházet z kalendářního věku.
Slovní spojení aktivní stárnutí se poprvé objevilo ve čtyřicátých a padesátých letech, kde
gerontologové zmiňovali důležitost aktivního životního stylu. Toto hledisko bylo později
pojmenováno „activity theory“ (Lynott a Lynott, 1996). Tato teorie se stala cílem kritiky, protože
provozovat ve starším věku stejné činnosti jako ve věku středním, je příliš idealistické
(Walker, 2002). V šedesátých letech pohlíželi na proces stárnutí Cumming a Henry (1961)
ze zcela odlišného úhlu. Podle nich dochází k uvolnění nebo vzájemnému rozvázání vztahů mezi
společností a staršími lidmi. Usuzovali, že uvolnění vztahů je univerzální a nevyhnutelné. Tento
přístup byl však také kritizován pro přehlížení úhlu pohledu starších lidí. Ty na uvolňování vztahů
takto nepohlíželi (Hochschild, 1975). Přestože tyto dva pohledy podléhaly silné kritice, spojení
starších lidí a jejich aktivit se opakovaně objevuje napříč gerontologickou společností
(Boudiny, 2013).
Mnoho let se v gerontologické literatuře zdůrazňovala omezení starších lidí, a tím se
v poválečném období obhajoval brzký věk odchodu z trhu práce starších mužů v rozvinutých
zemí (Walker, 2006). Brzký odchod z pracovního trhu byl legislativně podporován
během sedmdesátých a osmdesátých let v Evropě jako řešení stoupající nezaměstnanosti mladých
lidí (van den Heuvel, 2006). Ve Spojených státech amerických fungovaly zaměstnanecké penzijní
plány do začátku osmdesátých let s cílem odchodu starších lidí z trhu práce (Hong, 2006).
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V návaznosti na zmíněné byl život členěn na tři na sebe navazující fáze: studium, zaměstnání
a odpočinek. Poslední fáze je definována závislostí, poklesem a úpadkem (Townsend el al., 2006).
V devadesátých letech dochází ke změně a pozitivní koncepty jako produktivní stárnutí,
zdravé stárnutí a aktivní stárnutí se dostávají do popředí (Bowling, 2005). Setrvání účasti na dění
ve společnosti nahrazuje přirovnání třetí fáze života k odpočinku. Zaměření se na omezení
starších lidí je nahrazeno jejich dovednostmi a vědomostmi. Boudiny (2013) upozorňuje na dva
problémy. Za prvé nepanuje shoda, co přesně reprezentuje termín aktivní stárnutí. A za druhé,
termín aktivní stárnutí je často zaměňován s mírně odlišnými termíny zdravé stárnutí
a produktivní stárnutí.
Koncem devadesátých let přijala Světová zdravotnická organizace termín aktivní stárnutí.
Pod tímto termínem se neukrývá pouze zdraví a péče o něj. Při jeho přijetí bylo vycházeno
ze zásad Organizace spojených národů pro seniory (Holmerová et al., 2006). Světová
zdravotnická organizace definuje aktivní stárnutí takto: „Aktivní stárnutí je proces maximálního
využití zdraví, účastenství a bezpečí za účelem zlepšování kvality života s postupujícím věkem“
(WHO, 2002, s. 12, překlad autora).
Podle Boudiny (2013) existují tři přístupy ke konceptu aktivního stárnutí. První přístup
nazývá jednodimenzionální. Aktivní stárnutí v tomto pohledu je bráno z čistě ekonomického
hlediska. Na aktivní stárnutí je nahlíženo jako na oddálení odchodu z pracovního trhu. Stárnoucí
pracovníci vzbuzují obavy ze zvyšování nákladů na penze a zdravotní péči. Obavy vyúsťují
ve snahu prodloužit dobu setrvání na trhu práce a podporu fyzických aktivit, které mohou zlepšit
zdraví starších lidí.
Druhý přístup je nazýván vícedimenzionální. V tomto přístupu je koncept aktivního stárnutí
představován jako pokračování v účasti na aktivitách v rozličných oblastech života. Tento přístup
se soustředí na ekonomické a sociálně produktivní aktivity. Jsou zde zahrnuty aktivity jako
volnočasové aktivity, péče o ostatní, dobrovolnictví, sport a aktivní odpočinek, avšak kromě
placeného zaměstnání (Boudiny, 2013).
Třetí přístup je nazýván přesahující behaviorální úroveň. Behaviorální podstata je doplněna
o další hlediska, jako jsou zdravotní a ekonomické okolnosti. Tedy součástí konceptu aktivního
stárnutí je fyzické, psychické a sociální zdraví, účastnictví, nezávislost s cílem maximální kvality
života. Umožnění starším lidem dosáhnout svého potenciálu nezávisle na věku (Boudiny, 2013).
Pro účely indexu aktivního stárnutí byla použita následující definice. „Aktivní stárnutí
odkazuje na situaci, kdy lidé pokračují v účasti na formálním pracovním trhu a zároveň se účastní
v ostatních neplacených aktivitách (jako je poskytování péče členům rodiny a dobrovolnictví)
a žijí zdravý, nezávislý a zajištěný život v průběhu stárnutí“ (Zaidi et al., 2013, s. 6, překlad
autora).
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Kapitola 4

Výzkumné otázky a hypotézy
Cílem práce je zjistit, jaký je vývoj situace aktivního stárnutí v České republice pomocí indexu
aktivního stárnutí. Zasazení vývoje aktivního stárnutí v České republice do evropského kontextu
je důležité pro pochopení procesu stárnutí české populace. Druhým cílem je zjistit, jak by se dala
současná situace starších lidí zlepšit z pohledu aktivního stárnutí. Zlepšení situace aktivního
stárnutí starších obyvatel může mít pozitivní dopad na hospodářskou situaci země. Taktéž
zlepšení situace aktivního stárnutí bude mít pozitivní dopad na kvalitu života straších lidí
reprezentovanou psychickým a fyzickým zdravím, nezávislostí a finančním zajištěním. Zajištění
důstojného života by mělo být snahou každé společnosti. Pro naplnění cílů si je třeba položit
následující otázky.
Je index aktivního stárnutí vhodným nástrojem pro hodnocení situace aktivního stárnutí?
Existuje několik ukazatelů kvality života, avšak žádný z nich se nezaměřuje jen a pouze na aktivní
stárnutí. Domnívám se, že pokud pečlivě zvážíme všechny limity, slabé a silné stránky indexu
aktivního stárnutí, je index vhodným nástrojem. Nicméně v podobě jaké je, lze velmi obtížně
interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout, které oblasti je třeba zlepšit za účelem
nejvyššího přínosu pro starší obyvatele. V návaznosti na to je třeba navrhnout postup interpretace
výsledků, který jasně identifikuje oblasti aktivního stárnutí, které nenaplňují svůj potenciál.
Zlepšení identifikovaných oblastí by mělo mít reálný dopad na kvalitu života starších obyvatel
daného státu.
Jakých výsledků indexu aktivního stárnutí dosahuje Česká republika v porovnání s vybranými
evropskými zeměmi? Česká republika se geograficky a kulturně nachází na pomezí západní
a východní Evropy. České obyvatelstvo je považováno za slovanské, avšak po většinu své
novodobé historie je ovlivňováno německými sousedy. Další vliv má dozajista i politická
minulost společná se zeměmi bývalého východního bloku. Komunistický režim zapříčinil
rozdílný vývoj kulturních a sociálních vzorců oproti státům západní Evropy, jakými jsou třeba
přístup k dobrovolnictví či péče o nesoběstačné lidi. V péči o předškolní děti či seniory hrály
státem zřízené instituce dominantní roli. Předpokládám, že aktivní stárnutí tak, jak ho kvantifikuje
index aktivního stárnutí, bude hodnotově na pomezí mezi východní a západní Evropou. Česká
republika bude sdílet rysy států východní Evropy, ale výsledkově se bude blížit státům Evropy
západní. Roli hraje nejen geografická blízkost, ale také ekonomická situace státu.
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Které oblasti aktivního stárnutí České republiky je třeba zlepšit, aby se co nejvíce zlepšila
situace starších lidí? Domnívám se, že Česká republika má nedostatek ve zdravotní stránce
obyvatelstva. Tento nedostatek vznikl v druhé polovině dvacátého století a je někdy označován
jako kardiovaskulární epidemie východu. Příčinou vzniku byla kombinace nedostatečných
investic do zdravotnictví a nezdravý životní styl (Raymanová, 2015). Dalším nedostatkem by
mohla být nízká míra fyzických aktivit, která je provázána se zdravotním stavem obyvatelstva.
Nedostatek pohybu může způsobit zhoršení zdravotního stavu. Zhoršený zdravotní stav může
bránit fyzickým aktivitám, a tak se situace dostává do uzavřené smyčky. Předpokládám, že by
v české společnosti mohla být nízká míra participace na politickém dění a dobrovolnických
aktivitách kvůli negativním zkušenostem z dob minulého režimu. Tehdy byla účast na veřejných
aktivitách často vyžadována a kontrolována.
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Kapitola 5

Dostupnost a kvalita dat
Pro potřeby této práce je nezbytné mít k dispozici hodnoty jednotlivých ukazatelů indexu
aktivního stárnutí. Většina vstupních dat pochází z výběrových šetření. Veškerá vstupní data
a také výpočty indexu aktivního stárnutí jsou dostupná na webových stránkách UNECE2 (2017).
Tyto výsledky jsou ověřeny a běžně používány pro hodnocení aktivního stárnutí v Evropě. Autoři
dávají data a výsledky volně k dispozici za účelem průzkumu a experimentování. Zisk dat ani
výpočet standardního indexu aktivního stárnutí nejsou cílem bádání této práce, a proto jsou
převzata.
Kvalita dat je oblast, která by měla být zohledňována při intepretací výsledků. V případě
indexu aktivního stárnutí jsou vstupní data převzata primárně z výběrových šetření. Obecně
u výběrových šetření nastává zkreslení reality. K jak moc velkému zkreslení reality a z jakých
příčin dochází, je popsáno dále.
Nepřesnosti mohou vznikat podle Grovese (2004) ze sedmi příčin. První skupina chyb
vychází z chybějících pozorování. Za prvé chyba pokrytí populace může nastat, když některé
skupiny populace neměly šanci se dostat do výběru. Za druhé chyba výpadku návratnosti vzniká,
pokud tázaná osoba není ochotna nebo schopna (nepřítomnost, nemoc, jiný jazyk) odpovídat.
Za třetí výběrová chyba je následkem nepřesné volby vzorku populace, na níž je výběr prováděn.
Za čtvrté distribuce vybraného vzorku neodpovídá distribuce celé populace.
Druhá skupina chyb vychází z nepřesností zaznamenaných odpovědí. Za prvé chyba vlivu
tazatele je způsobena administrací dotazníků na odpovědi respondentů. Příčinou je způsob
vystupování tazatele, kvalita provedení dotazování, způsob čtení otázek, intonace hlasu a další
aspekty. Za druhé chyba metody sběru dat je vztažena k charakteristikám rozličných možností
sběru dat, jako je telefonní dotazování, internetové dotazování, dotazník vyplněný respondentem
nebo osobní rozhovor, případně další modifikace a způsoby záznamu odpovědí. Za třetí chyba
respondenta je důsledek neschopnosti relevantní odpovědi či nedostatek úsilí správnou odpověď
obdržet. Poslední chybou je chyba instrumentu. Chybou instrumentu je myšlena nepřesná
formulace otázek dotazníku a obecné limity dotazování (Krejčí, 2008).

2

Data a výpočty indexu aktivního stárnutí pro roky 2010, 2012 a 2014 jsou dostupná z:
http://www1.unece.org/stat/platform/pages/viewpage.action?pageId=76287845
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Zdrojem dat pro výpočet indexu aktivního stárnutí jsou následující výběrová šetření
a instituce. Výběrové šetření pracovních sil (Europe Union Labour Force Survey) je největší
šetření domácností sloužící ke zjištění participace na trhu práce osob starších patnácti let a osob
mimo pracovní trh. Šetření se zaměřuje pouze na osoby v soukromých domácnostech. Osoby
v povinné vojenské službě či komunitní službě nejsou zahrnuty, taktéž nejsou zahrnuty osoby
v institucionálních a ostatních domácnostech. Šetření poskytuje data s čtvrtletní a roční periodou.
Velikost vzorku se pohybuje mezi 0,2 % až 3,3 % obyvatel dané země.
Evropský informační systém pro zdraví a naději dožití (European Health and Life Expectancy
Information Systém) je systém sloužící ke schraňování a konsolidaci dat související s délkou
a kvalitou života. Hlavním cílem je provádět analýzu a hodnocení ukazatelů naděje dožití a délky
života ve zdraví. Dalším cílem je poskytovat důkazy o nerovnosti mezi členskými státy Evropské
unie a zdůrazňovat cíle pro tvorbu politik a sociálních opatření v oblasti veřejného zdravotnictví
na vnitrostátní a evropské úrovni.
Průzkum kvality života v Evropě (European Quality of Life Survey) je celoevropské šetření
se čtyřletou periodou. Cílem je průzkum objektivních podmínek života, tzn. co si o těchto
podmínkách a svých životech respondenti myslí. Zkoumaná témata jsou rodina, zdraví, bydlení,
vzdělání, zaměstnanost, příjmy a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Součástí jsou
také subjektivní témata jako kvalita společnosti a spokojenost se životem.
Evropský sociální průzkum (European Social Survey) je evropský mezinárodní průzkum
probíhající od roku 2001. Probíhá s dvouletou periodou metodou individuálních rozhovorů.
Tématy jsou postoje, víry a vzory chování různých populací ve 30 a více státech. Hlavními cíli
jsou mapování stálosti a změny v sociálních strukturách, podmínky a názory v Evropě.
Interpretace, jak se mění sociální a morální struktury napříč Evropou.
Komunitní šetření s cíli schraňovat statistiky o využívání infomačních a komunikačních
technologií (ICT Survey) probíhá každoročně ve všech členských státech Evropské unie. Šetření
zahrnuje jak jednotlivce, tak i domácnosti se členy od 16 do 74 let. Hlavními tématy jsou přístup
k informačním a komunikačním technologiím, elektronický přístup k úřadům, internetový prodej
a zručnost v práci na počítači.
Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (European Union Statistics
on Income and Living Conditions) je dlouhodobé zjišťování za účelem zisku porovnatelných
informací o sociální a ekonomické situaci v Evropské unii. Cílem je získat údaje, které poskytují
nezbytné informace pro tvorbu a usměrňování sociálních politik států, zejména v oblastech
sociální péče, zaměstnanosti, daňového systému a hodnocení již přijatých změn.
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Kapitola 6

Metodika práce
Analytická část této práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V kapitole 7 je představen index
aktivního stárnutí v několika krocích. Za prvé je popsán účel indexu a vysvětlena základní úvaha
při výběru ukazatelů. Dále je představena struktura indexu v podobě domén a zdůvodněn jejich
výběr. V navazující části jsou představeny zvolené ukazatele řazené do domén. Vybrané ukazatele
jsou podrobeny kritickému hodnocení za účelem zhodnocení správnosti jejich výběru.
V podkapitole 7.4 je nejdříve představena transformace dat a následně detailně popsán postup
agregace ukazatelů do domén za pomoci systému vah. V následujícím oddílu je postup výpočtu
indexu aktivního stárnutí podroben kritickému hodnocení. Kritéria a požadavky na zdrojová data
pro index aktivního stárnutí jsou zde uvedena také. Navazuje oddíl, který hodnotí relevantnost
zvolených domén a vztah indexu aktivního stárnutí k dalším ukazatelům používaným k hodnocení
lidského rozvoje. Sedmá kapitola je zakončena výčtem silných stránek indexu aktivního stárnutí.
V osmé kapitole je prováděna analýza komponent indexu aktivního stárnutí podle
jednotlivých domén. Vždy jsou nejdříve představeny obecné vývojové trendy v Evropě, poté
následuje porovnání výsledků České republiky s vybranými referenčními zeměmi. Porovnání
výsledků je prováděno převážně pomocí grafického znázornění. Pro hodnocení rozdílnosti
výsledků mezi pohlavími je použit ukazatel pohlavní nerovnoměrnost. Pohlavní nerovnoměrnost
je počítána jako rozdíl hodnoty ukazatelů mužů a žen. Zachycení změny pohlavní
nerovnoměrnosti v čase je provedeno pomocí ukazatele vývoj pohlavní nerovnoměrnosti. Vývoj
pohlavní nerovnoměrnosti (V) značí změnu ukazatele pohlavní nerovnoměrnosti:

V  signum(| 2010 |  | 2014 |) | 2010  2014 |
Signum je znaménková funkce, která pro kladné číslo vrací hodnotu jedna a pro záporné číslo
vrací hodnotu mínus jedna. Tedy pokud V je kladná hodnota, tak se rozdíl mezi pohlavími
zmenšil, pokud je V záporná hodnota, rozdíl se zvětšil.
V deváté kapitole je představena mnou navržená alternativní interpretace výsledků indexu
aktivního stárnutí čtyřmi přístupy. Při návrhu postupu interpretace jsem postupoval tak, aby se
jednotlivé přístupy vzájemně doplňovaly. Druhým důvodem pro použití více přístupů je
předejít nepřesné interpretaci, která by mohla vzniknout z důvodu nešťastné kombinace hodnot
ukazatelů. První přístup příspěvků ukazatelů je vytvořen tak, aby hodnotil relativní velikost
ukazaletů. Tento přístup zjišťuje odlišný poměr skutečných hodnot ukazatelů oproti očekávaným,
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a tedy říká, které ukazatele dosahují nižšího nebo vyššího výsledku v poměru s ostatními ukazateli
v dané doméně, než by měly.
Druhý přístup je založen na myšlence optimalizace výsledku indexu aktivního stárnutí.
Vyššího výsledku indexu dosáhnu tím, že zvýším váhy u ukazatelů dosahujících relativně vyšších
výsledků a snížím váhy u ukazatelů s relativně nižším výsledkem. Optimalizační program tedy
označí slabší a silnější ukazatele dané země. Pro provedení optimalizačního výpočtu byl použit
přídavný modul Analytic Solver Platfrom pro Microsoft Excel (Frontline solvers, 2016).
Třetí přístup je vytvořen se záměrem přinést informaci, kde je jaký potenciál na zlepšení
bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o slabý či silný ukazatel dané země. Smyslem je
poskytnout informaci, kde je nejvyšší reálně možná příznivá změna. Tento přístup má zabránit
snaze zvýšit hodnotu ukazatele, který je sice označen jako slabý, ale snaha zvýšit jeho hodnotu
bude mít minimální dopad na kvalitu života straších obyvatel.
V desáté kapitole jsou aplikovány navržené postupy, které jsou popsány v předchozí kapitole
pro index aktivního stárnutí pro rok 2014. Výsledek zjištění, které oblasti aktivního stárnutí je
třeba podpořit za účelem zvýšení kvality života starších lidí, je uveden v závěru.
Zkrácené názvy států v tabulkách a obrázcích vycházejí z mezinárodní normy
ISO 3166-1 pro kódy států a závislých oblastí (ISO, 1974). K interpretaci hodnot ukazatelů
a domén indexu aktivního stárnutí jsem se rozhodl používat jednotku bodů, protože je to tak
zavedeno v české odborné literatuře (Kafková a Vidovičová, 2016), i přestože autoři indexu
používají jednotku procent. Užívání bodů namísto procent bylo také diskutováno na jednom
ze setkání expertní skupiny (UNECE a European Commission, 2014).
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Kapitola 7

Představení a kritické hodnocení indexu aktivního stárnutí
Detailní rozbor tvorby Indexu aktivního stárnutí je nezbytný pro pochopení a interpretaci jeho
výsledků. Součástí této kapitoly je kromě metodiky výpočtu Indexu také kritické hodnocení
dílčích částí. Kritické hodnocení je potřeba uvědomění si limitů, silných a slabých stránek tohoto
kompozitního ukazatele.

7.1

Účel indexu

Index aktivního stárnutí vznikl v důsledku potřeby dlouhodobého hodnocení a sledování opatření,
která jsou zaváděna v návaznosti na rok 2012, respektive na Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity. Index aktivního stárnutí je analytický nástroj vytvořený k potřebě
měření potenciálu stárnoucí společnosti a k evaluaci pozice seniorů ve společnosti
(Zaidi et al., 2013). Účelem tohoto indexu je vytvořit možnost srovnání využívání potenciálu
starších lidí, a ukazatel vypovídající o schopnosti účastnit se na ekonomickém a sociálním životě
společnosti.
Pro všechny ukazatele, které jsou zahrnuty do agregovaného výpočtu indexu aktivního
stárnutí, je nezbytné, aby vycházely ze stejné úvahy. Ukazatele musí být všechny pozitivní,
ve smyslu „více je lépe“. Příkladem může být materiální deprivace ze třetí domény, kdy je
ukazatel postaven tak, že říká, jaký podíl obyvatel není vystaven materiální deprivaci. Tedy čím
více obyvatel není vystavěno negativní záležitosti, tím vyšší (pozitivnější) výsledek.
Na základě expertní skupiny (odborníci napříč vědními obory, kteří se podíleli na tvorbě
indexu aktivního stárnutí) byla věnována pozornost upřesnění cílů každého ukazatele. Účelem je
ujištění, že ukazatele z prvních třech domén opravdu reprezentují skutečnou aktivitu lidí.
Na druhou stranu nebylo bráno v potaz, zda tyto ukazatele reprezentují skutečnou kvalitu života.
Pro zhodnocení kvality života byla přidána čtvrtá doména.
Index aktivního stárnutí lze prezentovat jako objektivní hodnocení současného stavu
a možností dalšího vývoje. Nesmí se ovšem zapomínat na limity, které jsou součástí takto
komplexního ukazatele. Index aktivního stárnutí však postrádá jakýsi plán či návod, jak
dosáhnout lepšího stavu, a tak zcela naplnit svůj účel jako nástroj pro tvorbu sociálních politik
a strategií.
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V předchozí části zmíněná definice aktivního stárnutí z materiálů WHO hovořící o zlepšení
kvality života, je transformována na evaluaci kvality a kvantity přínosů seniorů pro společnost.
Ze stavby indexu lze vypozorovat tendenci představit stáří jako produktivní část života. Tato
tendence se dá podle Moodyho (2001) popsat jako nezamýšlený důsledek veskrze pozitivní snahy
o změnu stereotypu, kdy je stáří považováno za neproduktivní a neangažovanou část života.
Vyvstává tedy otázka, zda je index aktivního stárnutí vhodný název, protože aktivní stárnutí je
spíše individuální rámec a index aktivního stárnutí považuji více za institucionální na základě
zvolených ukazatelů.
Na základě skutečností, že index aktivního stárnutí je vypočten pomocí dat, která často
pocházejí z výběrových šetření, volby definic, výběru jednotlivých indikátorů a stanovení
agregačních vah, není nepravděpodobné zkreslení konečných výsledků.

7.2

Domény

Struktura indexu se skládá ze čtyř domén. Domény jsou zvoleny na základě diskuze patřičné
literatury a konzultace s UNECE, Evropskou komisí a expertní skupinou. Koncepční a empirický
rámec byl vytvořen za účelem vybrání vhodných indikátorů aktivního stárnutí a jejich organizaci
do specifických domén. Domény jsou založeny na přijaté definici aktivního stárnutí
(viz kapitola 3) a diskuzí během Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Index
aktivního stárnutí se skládá z následujících domén: zaměstnanost (Employment); participace
ve společnosti (Participation in society); nezávislý, zdravý a zabezpečený život (Independent,
healthy and secure living); kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí (Capacity and enabling
environment for active ageing). Napříč evropskými zeměmi a skupinami obyvatel panuje velká
rozmanitost. Přístup, který byl přijat, hodnotí nejen to, jak se zemím a skupinám daří, ale také
nevyužitý potenciál starších lidí, který může být využit ke zlepšení jejich života a udržitelnosti
Obr. 1: Struktura indexu aktivního stárnutí

Zdroj: Vlastní zpracování
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sociálního systému. První tři domény vycházejí z diskuzí během Roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity. Na základě diskuze uvnitř Expertní skupiny v roce 2012 bylo
rozhodnuto o zařazení čtvrté domény. Čtvrtá doména slouží k zachycení kapacity a možností
prostředí zdravého aktivního stárnutí. Toto rozšíření je inspirováno Senovým koncepčním rámcem,
jehož smyslem je definovat příležitosti, jak zvýšit blahobyt a kvalitu života reprezentovanou nadějí
dožití, zdravím, vzděláním a participací na sociálním dění (Zaidi et al., 2013).
7.2.1. Zaměstnanost
Naděje dožití napříč Evropou roste, nejinak je tomu u věku přechodu do starobního důchodu.
Panují obecné obavy, že mnozí nebudou moci setrvat ve stávajícím zaměstnání nebo najít jinou
práci dříve, než dosáhnou důchodového věku a penze. Je na místě přizpůsobit podmínky tak, aby
měli starší obyvatelé lepší šanci uplatnění na pracovním trhu.
První doména se skládá ze 4 indikátorů. Jsou jimi míry zaměstnanosti ve čtyřech věkových
intervalech. Za zaměstnanou osobu se považuje každý, kdo během referenčního týdne nejméně
jednu hodinu pracoval za účelem zisku, nebo má zaměstnání, ve kterém absentoval z rekreačních,
zdravotních nebo studijních důvodů. Věkové intervaly jsou 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 let.
První interval (u1,1) byl zařazen s cílem zachytit podíl osob ve věku, kdy probíhá pozdní fáze
pracovní kariéry. Interval 60–64 (u1,2) cílí na věk, kdy je většina pracovníků na sklonku pracovní
kariéry. Interval 65–69 (u1,3) zachycuje obyvatele ve věku přechodu do pracovní neaktivity.
Poslední interval (u1,4) cílí na obyvatele ve věku za hranicí běžného přechodu do starobního
důchodu.
Původně měla tato doména obsahovat indikátor spokojenosti s prací ve věku 55–64 let.
Na základě diskuze byl tento ukazatel vyloučen. Tato doména má za úkol měřit jen a pouze
pracovní aktivitu starších. Měření kvality jejich zaměstnání nepřísluší tomuto měření. Zdrojem
dat pro první doménu je LFS.
7.2.2. Participace ve společnosti
Konec pracovního života neznamená nečinnost. Příspěvkem starších lidí pro společnost je starost
o ostatní, často vlastní rodiče, své partnery či děti svých dětí. Tyto činnosti, obdobně jako
dobrovolničení, jsou často přehlíženy. Cílem Evropského roku stáří a solidarity je snaha zajistit
větší uznání starším lidem za to, co přinášejí společnosti (Ministerstvo zdravotnictví, 2012). Index
aktivního stáří by měl sloužit jako podklad pro tvorbu podporujícího prostředí.
Druhá doména obsahuje čtyři ukazatele. První ukazatel zahrnuje dobrovolnictví (u2,1). Cílem
je zachytit neplacené aktivity ve formě organizovaných dobrovolnických aktivit. Podíl obyvatel
ve věku 55 a více let účastnících se organizované neplacené práce nejméně jednou týdně. Druhý
ukazatel se týká péče o děti či vnoučata (u2,1). Cílem je zachytit činnosti starších lidí v podobě
péče, kterou poskytují svým dětem nebo vnoučatům. Podíl obyvatel ve věku 55 a více let
starajících se nejméně jednou týdně o děti či vnoučata. Třetí ukazatel zahrnuje
péči o starší lidi (u2,3). Cílem je zachytit hodnotné aktivity v podobě poskytované péče starším
lidem. Podíl obyvatel ve věku 55 a více let starajících se nejméně jednou týdně o seniory nebo
postižené příbuzné. Čtvrtý ukazatel zahrnuje účast na politickém dění (u2,4). Cílem je zachytit
širší účast na politickém a odborovém dění a jejich vliv na rozhodování těchto organizací.
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Podíl obyvatel ve věku 55 a více let účastnících se aktivit odborových skupin, politických stran
či politických hnutí. Zdrojem dat pro druhou doménu je EQLS.
7.2.3. Nezávislý, zdravý a zabezpečený život
S narůstajícím věkem se zpravidla zhoršuje zdravotní stav. Mnoho může být vykonáno pro to,
aby se překážky zhoršeného zdraví lépe překonávaly. Malá změna v našem okolí může být
velkým rozdílem pro lidi strádající zdravotním omezením či postižením. Aktivním stárnutím je
myšleno zůstat silný tak, abychom mohli dále řídit své životy po takovou dobu, dokud je to
možné.
Třetí doména se skládá ze šesti ukazatelů, respektive osmi vstupů. První ukazatel zahrnuje
tělesná cvičení (u3,1). Jeho cílem je zachytit podíl obyvatel, kteří pravidelně cvičí. Pozitivní vliv
mírné fyzické aktivity na stáří je všeobecný fakt. Na provádění tělesné aktivity může být
nahlíženo jako na znak udržování se ve fyzické kondici, která umožní starším lidem zůstat aktivní
ve svých komunitách a také jim umožní žít nezávisle. Podíl obyvatel ve věku 55 a více let
provádějící tělesná cvičení nebo sportující téměř každý den.
Druhým ukazatelem je přístup ke zdravotní a dentální péči (u3,2). Cílem druhého ukazatele
je zachytit důležitost možného přístupu ke zdravotní a dentální péči. Pro lidi je nezbytné mít
přístup ke zdravotní a dentální péči, pokud chtějí vést aktivní, zdravý a nezávislý život. Tato
skutečnost jim umožní se aktivně podílet na sociálním dění v jejich okolí. Možnost zdravotní
a dentální péče je obzvláště důležitá pro starší skupiny, které ji budou potřebovat
pravděpodobněji. Podíl obyvatel ve věku 55 let a starších, kteří se nesetkali s nenaplněnou
potřebou o zdravotní nebo dentální péči.
Třetím ukazatelem je nezávislé bydlení (u3,3). Záměrem třetího ukazatele je zachytit
nezávislost rozhodování o vlastním životě ve stáří, a to jaký je podíl obyvatel ve věku 75 a více
let žijících v jednočlenné domácnosti nebo dvojčlenné jako pár.
Nezávislý, zdravý a zabezpečený život také zahrnuje pojem finanční bezpečnost, který je
vyjádřen hned pomocí tří ukazatelů. Prvním z nich je relativní mediánový příjem (u3,4).
Porovnáme-li mediánový příjem seniorů se zbytkem populace, získáme náhled na schopnost
starších lidí udržet si dostatečnou životní úroveň po odchodu do důchodu. Ukazatel je obzvláště
důležitý pro stanovení relativní chudoby, protože rozdělení ekonomických zdrojů (např. pensijní
systém) může mít přímý vliv na rozsah a hloubku chudoby. Relativní mediánový příjem je
definován jako poměr mediánového disponibilního příjmu obyvatel ve věku 65 a více let
ku mediánovému disponibilnímu příjmu obyvatel ve věku do 65 let. Dalším ukazatelem je riziko
chudoby (u3,5). Ukazatel je součástí trojice cílící na finanční bezpečnost. Nízkému příjmu je
přisuzován signifikantní vliv na zdraví a pohodu člověka. Nízký příjem může omezit přístup
k základnímu zboží či službám a také ovlivňuje možnost žít nezávislý život. Podíl obyvatel
ve věku 65 a více let, kteří nejsou ohroženi chudobou. Chudoba je definována jako příjem
pod hranicí 50 % disponibilního příjmu včetně sociální pomoci. Šestým ukazatelem je závažná
materiální deprivace (u3,6). Materiální deprivace je poslední z trojice zabývající se finančním
bezpečím. Cílem je ukázat podíl jednotlivců a domácností, kteří si nemohou dovolit určité statky
shledávané většinovou společností jako nezbytné. Měří vyloučení obyvatel ze standardní životní
úrovně země, kde žijí. Kromě toho, že ostatní indikátory jsou ovlivněny rozdílnou cenovou úrovní
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zemí, ukazatel hmotné deprivace může takovou nedokonalost kompenzovat. Tento ukazatel je
více stabilní v čase a odráží základní okolnosti u jednotlivců a domácností. Závažná materiální
deprivace je definována jako vynucená neschopnost dovolit si nejméně čtyři z devíti následujících
statků: platit nájem/hypotéku/účty, dostatečně vytápět ubytování, čelit nečekaným výdajům, jíst
maso/proteiny pravidelně, dovolená, televizní přijímač, pračka, automobil, telefon. Říká nám
tedy, jaký je podíl obyvatel ve věku 65 a více let, kteří nejsou materiálně deprivováni.
Sedmým ukazatelem je pocit fyzického bezpečí (u3,7). Cílem je zohlednit, zda se starší lidé
cítí bezpečně ve své geografické oblasti pobytu, tedy podíl obyvatel ve věku 55 a více let, kteří
se cítí bezpečně či velmi bezpečně na procházce po setmění v oblasti jejich pobytu.
Posledním ukazatelem ve třetí doméně je celoživotní vzdělávání (u3,8). Cílem ukazatele
je zachytit veškeré vzdělávání či odbornou přípravu včetně té, která není spojena s prací.
Zachycuje možnost, jak lidé nabývají klíčových znalostí, dovedností a postojů, které jsou
nezbytné ve společnosti. Tyto schopnosti poskytnou lidem přidanou hodnotu na trhu práce.
Otevírají možnosti se účastnit veřejného života. Podíl obyvatel ve věku 55 až 74 let, kteří
se vzdělávali v průběhu posledních čtyř týdnů. Zdrojem dat pro třetí doménu jsou
EQLS, SILC, LFS a ESS.
7.2.4. Kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí
Čtvrtá doména se skládá ze šesti ukazatelů. Prvním je zbývající naděje dožití (u4,1) dalších
padesáti let ve věku 55 let. Cílem je zachytit aspekt naděje dožití determinující kapacitu
pro aktivní stárnutí napříč zeměmi. Zbývající naděje dožití ve věku 55 let dělena 50 za účelem
získání podílu lidí, kteří by se měli dožít ideálu 105 let.
Druhým ukazatelem je naděje na roky ve zdraví (u4,2) ve věku 55 let. Ukazatel vyjadřuje
počet let, která v průměru zbývají osobě ve věku 55 let k prožití bez omezení v běžných
činnostech. Tímto se kombinuje kvantitativní a kvalitativní informace.
Třetím ukazatelem je mentální zdraví a pohoda (u4,3). Cílem je zachytit mentální zdraví
a pohodu obyvatel ve věku 55 a více let jako doplňující měření k fyzickému zdraví skrze naději
dožití ve zdraví. Je použit index, ve kterém respondent sám ohodnotí stav své duše a mentální
pohody.
Čtvrtým ukazatelem je používání ICT3 (u4,4). Cílem je změřit, do jaké míry prostředí seniorů
umožňuje spojit se s ostatními pomocí informačních a komunikačních technologií, což odráží
jeden aspekt jejich kapacity aktivního stárnutí. Podíl obyvatel ve věku 55 až 74 let používající
internet nejméně jednou týdně.
Pátým ukazatelem čtvrté domény je sociální propojenost (u4,5). Sociální aktivity jsou
důležitým prvkem aktivního a plnohodnotného života. Sociální aktivity jsou nezbytným prvkem
pro udržení fyzického a duševního zdraví. Tento indikátor se zaměřuje pouze na dobrovolná
setkání; jakkoliv povinná (například pracovní) jsou vyloučena pro tento ukazatel. Podíl obyvatel
ve věku 55 a více let, kteří se setkávají s přáteli, příbuznými nebo kolegy nejméně jednou týdně.

3

Z anglického Information and Communication Technology, tedy informační a komunikační technologie
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Dosažené vzdělání seniorů (u4,6) je podíl obyvatel ve věku 55–74 let s vyšším sekundárním
nebo terciárním vzděláním. Ukazatel měří relativní úroveň vzdělání, bez omezení pouze
na terciární vzdělání z důvodu nižšího podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí mezi seniory.
Relativní úroveň dosaženého vzdělání odráží nabývání klíčových znalostí, dovedností a postojů,
které jsou nezbytné pro úspěšnou participaci ve společnosti. Čtvrtá doména vychází z dat
EHLEIS, EQLS, Eurostatu, ICT Survey, ESS a LFS.

7.3

Kritické hodnocení ukazatelů

První dimenze je zaměřena na placené zaměstnání. Měla by být výdělečná činnost spojována
s termínem aktivní stárnutí? Je pravda, že dva ze čtyř ukazatelů v první doméně cílí
na obyvatelstvo ve věku, který je obecně považován za věk aktivní (15–64 let). Dolní věková
hranice je 55 let. Lze polemizovat, zda už se jedná o věk stárnutí, či zda je spodní hranice dobře
nastavena. Horní hranice je nastavena na 74 let. Tímto věkem však stáří nekončí. Horní hranice
je takto nejspíše nastavena z důvodu datového omezení a zároveň úvahy, zda by člověk ve věku
nad 74 let měl ještě pracovat. Základní úvaha při tvorbě metodiky a výběru ukazatelů zněla,
že vyšší dosažená hodnota je pozitivnější výsledek. Vysoká míra zaměstnanosti je obecně brána
jako kladná věc. Pokud ale tento ukazatel konfrontujeme s věkem, vyvstává otázka, zda vysoká
míra zaměstnanosti v penzijním věku spíše nesvědčí o nedostatečnosti penzijního systému
či neschopnosti institucionální péče.
Druhá dimenze se zaměřuje na neplacené aktivity. Zde je zřejmé úskalí, které Kafková
a Vidovičová (2016) trefně pojmenovaly „hra o nulovém součtu“. „Senioři zaujímají
ve společnosti řadu rolí, jejichž počet se pro každého jedince resp. různé skupiny, liší. V čase jsou
tyto role, jejich počet, obsah a intenzita výkonu variabilní a nejsou nekonečně rozšířitelné. Každá
role nárokuje určitý čas, energii, pozornost apod. Hodnotíme-li tedy součtem podíly
zaměstnaných a např. podíly pečujících a podíly dobrovolníků, díváme se de facto na „spojené
nádoby“, kdy nárůst v jedné oblasti může znamenat pokles ve druhé. Jinými slovy, nelze očekávat
zvyšování zaměstnanosti stejně, stejným tempem a u stejných lidí, jako očekáváme např. nárůst
pečujících, neboť tyto dvě aktivity může být za současných podmínek obtížné skloubit. Stanovení
ideálu na skóre 100 bodů (nebo obdobně nerealisticky vysoko) v každé z dimenzí tak může mít
nezamýšlené důsledky“ (Kafková a Vidovičová, s. 52, 2016).
Další příklad z kategorie systémové podhodnocení může být ukazatel dobrovolnictví z druhé
domény. Jeho cílem je zachytit neplacené organizované produktivní aktivity staršího
obyvatelstva. Dobrovolnická činnost nemusí být jen organizovaná. Ukazatel péče o děti nebo
vnoučata je definován nejednoznačně. Pod pojmem péče se můžou skrývat diametrálně odlišné
činnosti. Na jedné straně škály péče o vnouče může být vyzvednutí ze školní družiny, nebo naopak
zcela opačný pojem a to případně komplexní dvacetičtyřhodinová péče o potomka či vnouče.
Druhá extrémní varianta se vylučuje s pravidelným docházením do práce a vrací nás k termínu
„hra o nulovém součtu“. Obdobný problém s nejednoznačnou definicí je i u dalšího ukazatele.
Péče o starší dospělé může nabývat škály od donášky obědů až po komplexní celodenní péči.
Čtvrtý ukazatel z druhé domény má za cíl obsáhnout účast na politickém dění. Pokud se podíváme
na přesné znění otázky, nelze nezpochybnit relevantnost tohoto ukazatele. V tomto případě
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se za účast na politickém dění počítá i podepsání online petice v průběhu posledních dvanácti
měsíců k referenčnímu dni průzkumu. Přesné znění všech otázek z šetření použitých jako vstupy
do indexu naleznete v přílohách publikace Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology
and Final Results4 (Zaidi et al., 2013).
Třetí doména obsahuje několik ukazatelů, které se mohou jevit nedomyšlené. První ukazatel
se zaměřuje na tělesná cvičení. Podle přesného znění otázky se započítávají lidé, kteří praktikují
sport či tělesná cvičení každý nebo téměř každý den. Toto je velice úzké vymezení, obzvláště
když položená otázka nabízela i možnost alespoň jednou týdně. Pro osoby výdělečně činné
či poskytující péči může být takto vysoká četnost cvičení nedostupná už jen z časových důvodů.
Celodenní fyzicky náročná péče může být považována za jistý druh cvičení, otázka zní, zda by
takovou činnost respondenti zahrnuli do této otázky. Kafková a Vidovičová (2016) tvrdí,
že existují výzkumy tvrdící, že i méně frekventované fyzické zátěže mohou být prospěšné. Mohou
tedy být systematicky podhodnoceny určité typy osob.
Dalším ukazatelem, který není zcela jednoznačný, je relativní mediánový příjem. Říká, jaký
je podíl mediánového ekvivalizovaného příjmu lidí starších 65 let k mediánovému
ekvivalizovanému příjmu lidí mladších 65 let. Pokud velké množství lidí pod 65 let bude trpět
chudobou, bude se snižovat mediánový příjem směrem dolů. Může nastat situace, kdy je sice
mediánový příjem starších lidí vyšší, ale kteří stále trpí chudobou. Bylo by vhodné interpretaci
tohoto ukazatele obohatit o Giniho koeficient nebo ho zcela nahradit ukazatelem vycházejícím
ze spotřebního koše.
Šestým ukazatelem je nepřítomnost materiální deprivace. Jeho nedokonalost nevidím v jeho
myšlence (která je dle mého názoru velmi dobrá), ale ve výběrů statků. Finanční náročnost
vytápění obydlí bude diametrálně rozdílná při porovnání Finska a Malty. Dále autor nepovažuje
finanční nemožnost pořídit si automobil či jet na dovolenou za materiální deprivaci.

7.4

Metodika výpočtu indexu aktivního stárnutí

Po důkladné rešerši literatury se autoři rozhodli využít obdobného postupu jako Bradshaw
a Richardson (2009), kteří použili metodu z-skórů. Hlavní výhoda v použití z-skórů spočívá
ve standardizaci ukazatelů různého typu a měřítek okolo průměru. Za použití této metody lze
podíly obyvatel a další ukazatele v jiných jednotkách (například naděje dožití) vyjádřit jako
standardizovanou odchylku od střední hodnoty. Toto vyjádření nám je umožní srovnávat
a agregovat do jediného indexu, jakým je index aktivního stárnutí.
Metoda z-skórů nám na jednu stranu umožní jednoduše normalizovat výsledky tím, že je
ukotvíme okolo střední hodnoty. Ale také nám ztíží porovnání výsledků v čase bez užití další
transformace. To vychází ze skutečnosti, že ukazatel v čase t+1 bude standardizován
okolo hodnoty průměru pozorování času t+1 nikoliv času t. Průměr v čase t+1 bude téměř jistě
jiný, než v čase t. Tyto dvě pozorování v různých časech činí složitě porovnatelné. Index v čase
t+1 bude řadit výsledky zemí podle nové skutečnosti pozorované v čase t+1.

4

Dostupné také z: http://www.euro.centre.org/data/1453740620_84975.pdf
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Metoda agregace jednotlivých ukazatelů použita při výpočtu HDI je obdobná metodě použité
při výpočtu indexu aktivního stárnutí. Nestává se to často, ale pokud nějaké hodnoty vstupů chybí,
nejsou dopočteny za použití nějaké vhodné statistické metody. Pokud by byl použit takový
přístup, reprezentativnost a srovnatelnost výsledků by byla ponížena.
Dvacet dva vybraných ukazatelů ve čtyřech doménách je agregováno pomocí čtyř kroků
popsaných níže.
– Za prvé, všechny ukazatele jsou vyjádřeny v podobě pozitivní hodnoty. Je užita úvaha,
že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší výstup pro aktivní stárnutí. Jako příklad může
sloužit šestý ukazatel ze třetí domény - podíl osob, které netrpí materiální deprivací (u3,6).
Ukazatel zachycující péči o staré lidí (u2,3) je považován za pozitivní vzhledem k hodnotě,
kterou představuje poskytování péče pro společnost.
– Za druhé, každý ukazatel je vyjádřen v procentech. Nejnižší možná hranice je 0, nejvyšší
možná hranice je hodnota 100. Nutno vzít v úvahu, že horní hranice 100 nemůže být
považována vždy za optimální výsledek. Neboť znamená nedosažitelný utopistický
výsledek aktivního stárnutí. Jako příklad mohou sloužit míry zaměstnanosti v nejvyšších
letech či relativní mediánový příjem.
– Za třetí, každá doména je výsledkem aritmetického váženého průměru ukazatelů, které
ji tvoří. Výsledky jednotlivých domén jsou dány agregací rozdílných skupin ukazatelů.
Tento mezikrok nám dá dle pohlaví čtyři hodnoty, jednu za každou doménu. Jmenovitě:
zaměstnanost; participace ve společnosti; nezávislý, zdravý a zabezpečený život; kapacita
pro aktivní a zdravé stárnutí
– Za čtvrté, celkový agregovaný ukazatel je spočten jako vážený aritmetický průměr čtyř
domén. Váhy domén jsou 35, 35, 10 a 20 %. Tyto váhy a také váhy použity ve třetím
kroku jsou stanoveny na základě doporučené expertní skupiny (Tab. 1).
Kritickým bodem tvorby indexu aktivního stárnutí je volba vah. Bez teoretického
a empirického podkladu příspěvku každého indikátoru a každé domény do celkového výsledku
indexu aktivního stárnutí bylo rozhodnuto použít váhy doporučené expertní skupinou. Důležitým
faktem je, že použité váhy jsou ovlivněny také výchozími hodnotami indikátorů. U některých
ukazatelů vycházejí hodnoty nízké a u některých vysoké ze samotné podstaty daného ukazatele.
Tato skutečnost byla pečlivě zvážena a na základě toho zvoleny explicitní váhy. Také rozdíly
v hodnotách mezi muži a ženami byly brány v potaz při stanovení vah. Přesto se pro různá pohlaví
používají stejné váhy jako pro společné pohlaví. Díky tomuto kroku, lze snadněji interpretovat
rozdíly indexu mezi muži a ženami. Lze tedy porovnat například nejen index žen za dvě různé
země ale i rozdíl mezi muži a ženami v zemi jedné.
Explicitní váhy jsou konečný soubor vah použitý k agregaci jednotlivých indikátorů
do domén a domén do konečného indexu. Explicitní váhy jsou získány z původních vah jejich
přenastavením tak, aby odpovídaly implicitním vahám doporučeným expertní skupinou.
Implicitní váhy jsou získány násobením hodnoty explicitních vah hodnotou indikátorů
při agregaci indikátorů do domén. Obdobně implicitní váhy pro domény jsou odvozeny z násobení
explicitních vah domén hodnotou domén. Rozdíl a význam implicitních a explicitních vah může
být pochopen, pokud se podíváme na relativní váhy první a druhé domény. Konečné explicitní
váhy jsou pro obě domény stanoveny na 35 %. Nicméně tyto váhy jsou dány procesem kalibrace,
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Tab. 1: Schéma vah index aktivního stárnutí přiřazené k ukazatelům a doménám (v %)
Ukazatel / doména
u(1,1) Míra zaměstnanosti 55–59
u(1,2) Míra zaměstnanosti 60–64
u(1,3) Míra zaměstnanosti 65–69
u(1,4) Míra zaměstnanosti 70–74
1. doména
u(2,1) Dobrovolnictví
u(2,2) Péče o děti či vnoučata
u(2,3) Péče o starší lidi
u(2,4) Účast na politickém dění
2. doména
u(3,1) Tělesná cvičení
u(3,2) Přístup ke zdravotní a dentální péči
u(3,3) Nezávislé bydlení
u(3,4) Relativní mediánový příjem
u(3,5) Riziko chudoby
u(3,6) Závažná materiální deprivace
u(3,7) Pocit fyzického bezpečí
u(3,8) Celoživotní vzdělávání
3. doména
u(4,1) Zbývající naděje dožití
u(4,2) Naděje na roky ve zdraví
u(4,3) Mentální zdraví a pohoda
u(4,4) Používání ICT
u(4,5) Sociální propojenost
u(4,6) Dosažené vzdělání seniorů
4. doména

Explicitní váha
ukazatele
25
25
25
25
100
25
25
30
20
100
10
20
20
10
10
10
10
10
100
33
23
17
7
13
7
100

Explicitní váha
domény

Implicitní váha
ukazatele /domény

35

35

10

20

58
27
10
5
28
19
46
22
13
19
2
26
24
12
13
13
9
1
21
37
22
19
4
12
6
32

Zdroj: Převzato z Zaidi et al., 2013, vlastní zpracování

který byl nezbytný vzhledem k relativně nízkým hodnotám ukazatelům druhé domény, potažmo
domény celé. Konečný výsledek je roven explicitním vahám, ale implicitní váhy jsou 28 %
a 19 %. Tedy implicitní váhy nám říkají, jak moc daný ukazatel či doména ovlivňuje konečnou
hodnotu indexu vzhledem k velikosti indikátorů/domén a na nich aplikovaných explicitních vah.
To vše v souladu s doporučeními expertní skupiny.

7.5

Kritické hodnocení výpočtu indexu aktivního stárnutí

V literatuře je k nalezení mnoho limitů a kritik relevantních ke kompozitním ukazatelům či přímo
indexu aktivního stárnutí. V této podkapitole představím vybrané.
Podle Smitha (2002) může být výsledek agregovaného ukazatele nepřesný či zavádějící hned
z několika důvodů. Kompozitní ukazatel může maskovat špatný výsledek jednoho ukazatele
či sledované oblasti z důvodu agregace dat. Lze s obtížemi hodnotit dopady změn na základě
agregovaného výsledku zprostředkovaného indexem. Současná metodika sloužící ke stanovení
vah indexu je neadekvátní, protože nereflektuje alternativní stanoviska týkající se preferencí.
Ravallion (2010) ve svém kritickém díle vztahujícímu se ke kompozitním ukazatelům
diskutuje čtyři základní problémy, se kterými se takové indexy zákonitě potýkají. Prvním
problémem je potřeba konceptuální jasnosti ohledně toho, co je měřeno. Druhým je
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transparentnost kompromisů při výběru ukazatelů. Třetím je potřeba robustnosti měření. Čtvrtým
je potřeba kritického pohledu na relevantnost rozhodnutí při tvorbě indexu.
Koncepční jasnost volby domén a výběru ukazatelů je dobrá. Vychází z definice aktivního
stárnutí WHO (2002). Nicméně úvaha, že vyšší výsledek je lepší, není nejvhodnější. Vyšší
výsledek znamená „aktivnější“ obyvatelstvo. Zvýšení hodnoty ukazatele nemusí znamenat
pozitivní změnu v dané oblasti, ale jen změnu podmínek u zbytku populace (ukazatel relativní
mediánový příjem). Proto je důležité být opatrný při interpretaci výsledků indexu aktivního
stárnutí.
Předmětem diskuze musí být váhy přiřazené jednotlivým ukazatelům a doménám.
V současnosti jsou váhy nastaveny fixně pro všechny země stejně. Fixní váhy Amado et al. (2016)
považují za limitující. Fixní struktura vah při porovnávání zemí byla kritizována i dalšími autory
(př. Lovell et al., 1995). Fixní váhy jsou pro index aktivního stárnutí limitující ze dvou důvodů.
Za prvé, jak zdůrazňuje Nardo et al. (2005), v mezinárodním srovnání mohou mít váhy
signifikantní dopad na výsledek a pořadí. Za druhé, vyšší váha jednoho z ukazatelů může být
příčina pro soustředění se pouze na něj a přehlížení ukazatelů s nižší váhou. Avšak pokud nemůže
být dosaženo shody ohledně vah, je možnost použít postup, který respektuje diverzity profilu
jednotlivých států a dává zemím výhodu z rozdílnosti (benefit of the doubt) ve volbě vah
(Cherchye et al., 2007). Nevhodnost fixních vah podporují také Atkinson et al. (2002), kteří
podotýkají, že je složité dosáhnout dohody ohledně vah sociálních ukazatelů, kvůli specifikům
každé země. Fixní váhy nerespektují rozdíly společenských zvyklostí a kulturních norem.

7.6

Kritéria a požadavky dat

Jedním z cílů indexu aktivního stárnutí je hledání příležitostí pro politické a sociální reformy
v evropský zemích a zároveň hodnotit jejich dopad. Žádaným výsledkem indexu je hledání
a označení nevyužitého potenciálu aktivního stárnutí napříč státy Evropské unie. Evropská
komise společně s UNECE může použít tyto informace k povzbuzení daných států ke tvorbě
či reformě sociálních politik. Tento záměr ovlivnil výběr ukazatelů a také formu, ve které je
výsledek prezentován. Za tímto účelem byly vybrány domény tak, aby jako celek hledaly
nevyužitý potenciál aktivního stárnutí. Například první doména hodnotí, jaký potenciál navíc
může být realizován v podpoře zaměstnanosti starších věkových skupin. Lze porovnat s námi
stanoveným cílem nebo reálným příkladem země, která dosahuje nejvyššího indexu dané
domény.
Kvalita a spolehlivost indexu vychází z kvality vstupů. Statistická robustnost (přesnost
a spolehlivost) je požadavek, který nemohl být opomenut pro žádný vstupující ukazatel. Díky
dodržování tohoto kritéria bylo nutno vyřadit některé relevantní ukazatele. Příkladem jsou
subjektivně hodnocené otázky. Mezinárodní porovnatelnost odpovědí je omezena i u velmi dobře
položených otázek ohledně subjektivního hodnocení zdraví a spokojenosti se zaměstnáním.
Tvůrci indexu se rozhodli nepoužít subjektivní proměnné, pokud pojali pochyby o kvalitě tohoto
vstupu.
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7.6.1. Mezinárodní porovnatelnost
Jedním z klíčových faktorů při výběru ukazatelů byla srovnatelnost ukazatelů v jednotlivých
zemích Evropské unie v co největším rozsahu. Toto kritérium vychází z řady výběrových šetření
pořádaných v rámci Evropské unie. SILC – výběrové šetření příjmů a životních podmínek
domácností, LFS – výběrové šetření pracovních sil a EQLS – průzkum kvality života jsou
primární zdroje dat pro odhad základních ukazatelů aktivního stárnutí. Na základě této skutečnosti
nejsou užita žádná data z národních zdrojů, navzdory tomu, že by mohla být přesnější než ta, která
jsou převzata z porovnatelných mezinárodních databází.
Výchozím cílem bylo obsáhnout 28 členů Evropské unie. Občas ale dojde k situaci, kdy je
ukazatel sloužící k měření aktivního stárnutí dostupný pouze pro část z 28 zemí Evropské unie.
Například u první domény ve výpočtu indexu aktivního stáří 2010 byla použita data šetření z roku
2008 s několika výjimkami. Pro Maltu, Lucembursko a Litvu nejsou data dostupná pro rok 2008
v případě věkového intervalu 65–69 let. Namísto roku 2008 byl použit rok 2009. Míra
zaměstnanosti žen je vypočítána z celkové míry za použití váhy z vzorku populace. V míře
zaměstnanosti ve věku 70–74 let zemí Litva, Lucembursko, Malta a Slovensko se nepředpokládá
rozdíl. V Belgii a Maďarsku je míra pro ženy vypočítána za použití váhy z vzorku populace.
Nelze pouze spoléhat na zdroje dat o všech členských státech Evropské unie, přestože by to
vyřešilo problémy s chybějícími daty pro některé státy. Nicméně takový přístup by velmi omezil
množství potenciálních zdrojů dat na minimum. Například volba použití dat SHARE (Survey
of Health, Ageing and retirement in Europe) byla zamítnuta navzdory skutečnosti, že se šetření
SHARE jeví jako velmi užitečný zdroj pro zisk vstupů do výpočtu indexu aktivního stárnutí.
Další výzva, která stála před autory indexu, bylo rozšířit pokrytí na další evropské země mimo
Evropskou unii. Jak je uvedeno výše, hlavní zdroje jsou výběrová šetření Evropské unie.
SILC pokrývá kromě států Evropské unie také Island, Norsko, Makedonii a Srbsko.
7.6.2. Časová porovnatelnost
Mnoho ukazatelů napříč různými zdroji je využito k výpočtu indexu aktivního stárnutí. Snahou
bylo zvolit vstupy a jejich zdroje tak, aby byly dostupné i v budoucnu nejlépe ve všech zahrnutých
státech. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto nepoužít data ze zvláštních modulů z výběrových
šetření LFS, ESS či SILC. Ze stejného důvodu nebyl využit speciální modul Eurobarometru
o aktivním stárnutí, protože nebylo jasné, zda budou tato data v budoucnu opět k dosažení.
Výjimku tvoří ukazatel tělesných cvičení u(2,1), který je odvozen z dat Eurobarometer Special
Edition 334, year 2010. Tato výjimka vznikla na základě přesvědčení, že otázka na tělesnou
aktivitu bude zařazena do jednoho mainstreamového mezinárodního šetření.
7.6.3. Mikro data
Zdroje nebyly vybírány jen podle snadné dostupnosti, další důraz byl kladen na přístup do mikro
databází. Ačkoli to nebyla nezbytná podmínka, je přesto důležitou výhodou pro výzkumníky mít
přístup k mikro datům, především v pohlavní a věkové struktuře. Detailnější data lze využít
při testování citlivosti specifikace indikátoru k hodnotě indexu. Mikro data z šetření SILC,
LFS i EQLS byla dostupná ve vítaném detailu.
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Rozhodnutí o členění dle pohlaví padlo také nejen kvůli podstatným genderovým rozdílům
v rozličných aspektech aktivního stárnutí v Evropě (naděje dožití, poskytování péče, míra
zaměstnanosti a další), ale také v návaznosti na genderovou politiku Evropské unie
(European Commission, 2015).
Rozhodující v analýze nadnárodních rozdílů jsou bezesporu rozdíly v mnoha specifických
ukazatelích mezi muži a ženami. Členění podle pohlaví zajisté přináší hlubší informaci, ale
zároveň vyžaduje pečlivější výběr a výpočet ukazatelů. Například data o zaměstnání umožňují
jemnější členění dle věku, nicméně k detailnějšímu členění nebylo přistoupeno. Nastala zde
oprávněná obava, zda by podrobnější členění nevedlo ke snížení vzorků respondentů
pod kritickou hranici a nehrozila by ztráta robustnosti. Obecně platí, že index aktivního stárnutí
vychází z ukazatelů pro obyvatele ve věku 55 let a starší. Neexistuje žádný obecný důvod, proč
omezovat ukazatele horní věkovou hranicí, ačkoliv v některých případech se to jeví jako vhodné
na základě koncepčních a empirických úvah. Jako příklad lze uvést míra zaměstnanosti, která je
shora omezena věkem 74 let. Věková hranice také byla uvedena, aby odpovídala zdroji. Například
ICT Survey je věkově omezen na 16–74 let (European Commission, 2017).

7.7

Dosažitelný cíl indexu aktivního stárnutí

Index aktivního stárnutí je nástroj k tvorbě sociálních politik. Zároveň je jeho záměrem být
nástrojem vlivu či úspěšnosti těchto politik. Je tedy třeba stanovit nějaký cíl, ke kterému lze
směřovat. V lednu roku 2014 se sešla expertní skupina a proběhla diskuze ke stanovení cílové
hodnoty, která je nazývána dosažitelný cíl (goalpost). Rozhodně nelze hodnotu 100 bodů použít
jako cíl. Takový cíl by byl utopistický a nereálný. V návaznosti na toto setkání se jako cílová
hodnota pro celkový výsledek stanovila 57,5 bodu pro rok 2014. Pro jednotlivé domény jsou
stanoveny takto: zaměstnanost 54,2 bodu, participace ve společnosti 40,6 bodu, nezávislý, zdravý
a zabezpečený život 87,7 bodu a kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí 77,7 bodu.
Další možností hodnocení (ne)úspěchu politik může být stanovení referenční
hodnoty (benchmark). Jako referenční zemi lze stanovit ideál ve formě cílové hodnoty. Jako lépe
využitelné a reálnější se jeví stanovit si jako referenční zemi, zemi obdobnou. To může povzbudit
země analyzovat politiky a programy, které ostatní země již zavedly a poučit se z jejich
zkušeností.

7.8

Relevance indexu aktivního stárnutí

Při tvorbě takto komplexního ukazatele je třeba ověřit relevantnost zvolených ukazatelů, domén
a agregačního postupu. Autoři indexu se rozhodli ověřit relevantnost své práce pomocí série
korelačních analýz. Pro měření statistické závislosti byl zvolen Pearsonův korelační koeficient.
První analýza směřovala na korelaci mezi první doménou zaměstnanosti a čtvrtou doménou
kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí. Výsledek značí, že korelace mezi těmito dvěma korelacemi
je slabá. Pearsonův korelační koeficient vyšel r=0,33. Z toho vyplývá, že ukazatele zaměstnanosti
staršího obyvatelstva, které jsou použity v první doméně, jsou ovlivněny jinými faktory, než
ukazatele použity při výpočtu domény kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí. Například země
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Beneluxu5 mají velmi podobné výsledky čtvrté domény kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí, ale
Nizozemí má vyšší míry zaměstnanosti pro starší obyvatele, než jaké lze pozorovat v Belgii
a Lucembursku. Za předpokladu, že vyšší míry zaměstnanosti starších osob jsou kladný jev,
vyvstává otázka: co může převzít Belgie a Lucembursko z trhu práce, pracovní a důchodové
politiky Nizozemska (Zaidi et al., 2013)?
Druhá analýza zjišťovala korelaci mezi druhou doménou participace ve společnosti a čtvrtou
doménou kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí. Autoři zjistili silnou korelaci mezi druhou
a čtvrtou doménou a to r=0,79 (Zaidi et al., 2013). Na základě velikosti Pearsonova korelačního
koeficientu lze usoudit, že ukazatele druhé a čtvrté domény jsou přímo závislé. Pozoruhodné jsou
výsledky Irska a Itálie, které se vyjímají. Jejich hodnoty druhé domény jsou vyšší v porovnání
s ostatními zeměmi se srovnatelnou čtvrtou doménou.
Třetí analýza cílila na vztah třetí domény nezávislý, zdravý a zabezpečený život s čtvrtou
doménou kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí. Taktéž byla zjištěna silná závislost, Pearsonův
korelační koeficient o hodnotě r=0,77 (Zaidi et al., 2013). A tedy i zde lze usuzovat závislost mezi
ukazateli třetí a čtvrté domény.
Obr. 2: Korelace indexu aktivního stárnutí s HDP

Poznámka: r je hodnota Pearsonova korelačního koeficientu, Lucembursko je vynecháno z důvodu extrémní
hodnoty HDP per capita
Zdroj: Převzato z Active Ageing Index: Analytical Report 2014, vlastní úprava

5

Belgie, Nizozemí, Lucembursko
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Další analýzy cílily na zjištění, jak index aktivního stárnutí souvisí s ostatními důležitými
ekonomickými a sociálními ukazateli. Ukazatele vybrané ke korelační analýze, jsou Hrubý
domácí produkt na obyvatele, Celková spokojenost se životem a Nerovnoměrnost příjmů měřena
Giniho koeficientem.
Autoři zjistili silnou korelaci (r=0,79) mezi hrubým domácím produktem na osobu a indexem
aktivního stárnutí (UNECE a European Commission, 2015). Obecně lze říct, že země s relativně
vyšším životním standardem jsou charakteristické vyšší hodnotou indexu aktivního stárnutí.
Nicméně je nutné říct, že korelace automaticky neznamená kauzalitu. V tomto případě kauzalita
může probíhat oběma směry. Vyšší HDP může vést k tvorbě více příležitostí pro aktivní stárnutí
a zároveň aktivní stárnutí samo o sobě může vést ke zvýšení HDP. Využívání potenciálu starších
lidí může vést k vyšší ekonomické prosperitě (UNECE a European Commission, 2015).
Síla tohoto vztahu je velká, ale ne deterministická. Na obrázku 2 lze vidět regresní křivku této
korelace a lze vybrat hned několik příkladů, kde vysoká hodnota HDP nezaručuje vysokou
hodnotu indexu aktivního stárnutí. Příkladem může být Estonsko, které má porovnatelnou
hodnotu HDP se zeměmi střední a východní Evropy (Litva, Polsko, Maďarsko), ale má
neporovnatelně vyšší hodnotu indexu aktivního stárnutí. Důležitým faktem obrázku 2 je také
zobrazení velikosti podílu obyvatel starších 55 let. Země s vysokým podílem obyvatel starších
55 let a nízkým HDP mohou případně využít potenciál starších lidí ke zvýšení HDP.

Obr. 3: Korelace indexu aktivního stárnutí s ukazatelem životní spokojenost

Poznámka: r je hodnota Pearsonova korelačního koeficientu
Zdroj: Převzato z Active Ageing Index: Analytical Report 2014, vlastní úprava
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Následující analýza (obr. 3) cílila na vztah životní spokojenosti a indexu aktivního stárnutí.
Životní spokojenost je subjektivní proměnná získaná z EQLS (2011/12). Z provedené analýzy
vyplývá silná přímá korelace. Pearsonův korelační koeficient je r=0,78 (UNECE a European
Commission, 2015). Můžeme tedy předpokládat, že vyšší aktivita starších lidí, jak ji chápe tento
index, je pozitivní jev ve společnosti.
Poslední analýza zjišťovala vztah mezi indexem aktivního stárnutí a Giniho koeficientem
nerovnoměrnosti příjmů každého členského státu Evropské unie. Zjištěný vztah je slabý.
Pearsonův korelační koeficient je r=-0,33 (UNECE a European Commission, 2015). Rozložení
příjmů je v indexu aktivního stáří obsaženo nepřímo také. Ve třetí doméně nezávislý, zdravý
a zabezpečený život jsou ukazatele relativní mediánový příjem, riziko chudoby a riziko materiální
deprivace.
Rozdíl mezi Giniho koeficientem a ukazateli třetí domény je, že Giniho koeficient měří
nerovnoměrnost v celém spektru příjmů. Například v zemi nemusí být žádné starší osoby
ohroženy chudobou, materiální deprivací a jejich mediánový příjem je rovný nebo vyšší než
u zbytku populace, ale zároveň je přítomen vysoký stupeň nerovnoměrnosti příjmů, kvůli
přítomnosti lidí s extrémně vysokými příjmy.

Obr. 4: Korelace indexu aktivního stárnutí s Giniho koeficientem

Poznámka: r je hodnota Pearsonova korelačního koeficientu
Zdroj: Převzato z Active Ageing Index: Analytical Report 2014
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Silné stránky indexu

Index aktivního stárnutí je nástroj pro hodnocení využití potenciálu starších lidí a jako takový
přináší další náhled do problematiky stárnutí. Nejvyšším přínosem pro společnost je použití
tohoto nástroje pro tvorbu a hodnocení sociálních a pracovních politik a plánů. Tyto plány mají
za cíl zlepšit kvalitu života starších lidí a seniorů, přinést pocit jistoty a bezpečí do jejich života
a zaručit důstojný život.
První silnou stránkou indexu aktivního stárnutí je jeho transparentnost. Metodika je zcela
zveřejněná a není příliš složitá. Podstoupila několik vln odborné a veřejné kritiky tak, aby bylo
dosaženo co nejvyšší účelnosti a relevantnosti indexu. Zároveň jsou zdroje dat veřejné a dostupné
pro každého.
Další silnou stránkou indexu je možnost desagregace podle pohlaví, kterou třeba index
lidského rozvoje standardně neumožňuje. Tato možnost nám přináší příležitost pro hlubší analýzu
stárnutí. Taktéž směřování plánů a politik může být více specifické podle potřeb jednotlivých
pohlaví.
Index aktivního stárnutí je velmi komplexní nástroj. Jeho komplexnost vychází zejména
z množství vstupujících údajů. Princip tvorby indexu umožňuje desagregaci na čtyři domény.
To je velmi důležité, protože každá z domén zaštituje konkrétní sféru problematiky stárnutí.
Domény se navzájem doplňují tak, aby obsáhly důležité strany procesu stárnutí.
Časová porovnatelnost je jedna z klíčových vlastností. Vývoj indexu probíhal tak, aby
vlastnost časové porovnatelnosti byla zachována. Časová porovnatelnost vychází ze zvolených
vstupů. Zdroji dat byla zvolena taková výběrová šetření, aby periodicky docházelo k jejich
opakování, a tedy zisku dat pro nové ročníky indexu. Časová porovnatelnost může sloužit
k hodnocení historického vývoje a jeho zákonitostí, vlivu různých faktorů (například ekonomická
recese na konci první dekády 21. století) na aktivní stárnutí obyvatelstva. Taktéž časová
porovnatelnost umožňuje hodnotit vliv zavedených politik a opatření.
Při výběru vstupních dat také hrál důležitou roli rozsah dat. Bylo nutno zajistit, aby u každé
otázky byl reprezentativní vzorek populace v každé zemi. V návaznosti na tuto skutečnost jsou
věkové intervaly u jednotlivých ukazatelů vybrány tak, aby byla zachována statistická
robustnost dat.
Další kladnou stránkou indexu je porovnatelnost zemí s jiným ekonomickým výkonem.
Ukazatele, které se vztahují k ekonomické stránce, nejsou zcela vázané k HDP, ale respektují
ekonomickou situaci v daném státě. Lze tedy porovnávat dvě země s rozdílným
HDP na obyvatele.
Index aktivního stárnutí byl vytvořen na základě rozhodnutí několika evropských institucí,
a tak není velkým překvapením, že se zaměřuje na evropské země, respektive na země Evropské
unie. Nicméně metodika umožňuje vypočítat index pro země, které nejsou v původním rozsahu.
Za předpokladu nalezení alternativních zdrojů dat, které by respektovaly původní myšlenku
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každého ukazatele, vzniklo mnoho studií pro různé geografické celky. Proběhly studie6 v Kanadě,
Islandu, Norsku a Švýcarsku pod záštitou UNECE (UNECE a European Commission, 2015).
Další pilotní studie vznikly pro Turecko, Srbsko (UNECE Population unit, 2016) a Gruzii
(UNECE Population Unit, 2012). Chakraborty (2015) poukázala na to, že lze použít index
i pro rozvojové země jako je Indie. Charakter indexu umožňuje provádět při úpravě vstupů
dokonce i regionální studie. Regionální studie vznikly například pro Polsko (Perek-Białas
a Zwierzchowski, 2014), Českou republiku (Kafková a Vidovičová, 2016), Španělsko
(Rodriguez–Rodriguez et al., 2017) a Německo (Perek-Białas, 2016).
Index aktivního stárnutí má mnoho limitů. Taktéž má mnoho sporných vlastností, které je
nutno diskutovat a případně pozměnit k lepšímu. Na druhou stranu index je velmi zajímavý
nástroj, který má velkou řadu výhod a charakteristik, které ho činí jedinečným prostředkem
k analýze aktivního stárnutí v konceptu, jaký je zvolen. Na tvorbě indexu se podílelo deset autorů
a byl také několikrát předložen k veřejné diskuzi. Tento proces přináší určitou jistotu, že se jedná
snad o nejlépe zkonstruovaný analytický nástroj v rámci problematiky stárnutí.

6

Výsledky dostupné z:

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/2014+AAI+for+Canada%2C+Iceland%2C+Norway+a
nd+Switzerland
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Kapitola 8

Porovnání vývoje AAI a jeho jednotlivých komponent v ČR
a vybraných zemích Evropy
Tato kapitola přináší analýzu dosavadního vývoje indexu aktivního stárnutí v Evropě. Zasazení
vývoje do evropského kontextu je nezbytné pro pochopení situace v České republice. Analýza je
vedena obdobným postupem jako ji vedl A. Zaidi v Analytical report (UNECE a European
Commission, 2015). Druhotným záměrem této kapitoly je ukázat, že analýza výsledků indexu,
jak ji vedou samotní autoři, nevede zcela jasně ke konkrétní informaci, co je třeba udělat
pro zlepšení situace seniorů. Autoři tedy poskytli velmi dobrý nástroj k hodnocení vývoje, ale ne
k identifikaci slabých oblastí – co je třeba udělat, aby se zlepšila situace starších obyvatel. A to je
ta nejdůležitější věc, kvůli čemu index vznikl.
Poslední dostupné výsledky indexu pro evropskou osmadvacítku pochází z roku 2014.
Na obrázku 5 jsou graficky znázorněny rozdíly mezi hodnocenými zeměmi. Nejpříhodnější zemí
z pohledu aktivního stárnutí napříč dvaceti osmi členy Evropské unie je bezesporu Švédsko.
Na následujících příčkách figurují těsně Dánsko, Nizozemí, Finsko, Velká Británie a Irsko.
Ve středu žebříčku figurují čtyři jihoevropské státy Itálie, Portugalsko, Španělsko a Malta
společně s ostatními západoevropskými státy. Většina států střední a východní Evropy se nachází
ve spodní části pomyslného žebříčku, který uzavírá Řecko.
Ve výsledcích z roku 2014 nejlépe hodnocené země Švédsko, Dánsko nebo Nizozemí jen
velmi málo překročily hranici 40 bodů v celkovém hodnocení. Překročení 40 bodů nejlépe
hodnocenými zeměmi se nejeví jako velmi dobrý výsledek, protože i nejlépe hodnocené země
se stále nachází notně pod stanoveným cílem. Cíl byl stanoven na 57,5 bodu celkového hodnocení
indexu aktivního stárnutí, a je tedy stále velkou výzvou k dosažení pro všechny zainteresované
země.
Země na chvostu žebříčku (poslední Řecko, předcházeno Polskem, Slovenskem, Maďarskem,
Rumunskem a Slovinskem) se nachází pod třicetibodovou hranicí. Tento výsledek napovídá,
že svůj potenciál naplnily stěží z poloviny.
Dvě země nezapadají do vzoru rozložení výsledů napříč Evropou. Estonsko a Česká republika
vyčnívají od ostatních států střední a východní Evropy. Estonsko a Česká republika se v roce
2014 umístily na desátém a jedenáctém místě. Nicméně jejich výsledek (přibližně 35 bodů)
je značně nižší, než je stanovený cíl 57,5 bodu.
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Obr. 5: Kartogram výsledků indexu aktivního stárnutí, 2014 (v bodech)

Zdroj: Převzato z Active Ageing Index: Analytical Report 2014

8.1

Referenční země

Pro zasazení výsledků indexu České republiky do evropského kontextu, jsem vybral čtyři,
respektive pět subjektů k porovnání. Vybranými zeměmi jsou Slovensko, Švédsko, Německo
a Estonsko. Pátým referenční subjektem je evropský průměr osmadvaceti členských států.
Slovensko je vybráno kvůli provázané historii. Kulturní, sociální, geografická a jazyková
blízkost činí ze Slovenska zajímavou volbu pro srovnání. Je dozajista zajímavé sledovat
rozdílnost podmínek pro aktivní stárnutí v zemi, která bývala jednou s Českou republikou.
Švédsko je zvoleno kvůli své pozici v žebříčku hodnocení aktivního stárnutí. Z informací, kde
má Česká republika největší nedostatky oproti vedoucí zemi a v jakých oblastech vedoucí zemi
překonává, se můžeme inspirovat jak my, tak švédské elity.
Západní soused Německo dosáhl deváté pozice a hodnoty 35,4 bodu. Jaké jsou rozdíly země
na pomezí západní a střední Evropy oproti České republice? Bude blízkost výsledků
v jednotlivých doménách stejná jako v celkovém hodnocení?
Těsně před Českou republikou se umístilo Estonsko. Příslovečný maják mezi státy východní
Evropy. Je tato postsovětská země podobná České republice nebo bude excelovat a propadat
v úplně jiných oblastech?
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Poslední zvolenou referenční hodnotou je evropský průměr 28 členských států.
Toto porovnání nám prozradí, jak si stojíme oproti Evropě jako celku. Přináší zjištění, jak si Česká
republika vede v různých oblastech oproti průměrným hodnotám Evropy, kde jsou slabé stránky,
na kterých je třeba zapracovat a kde se Evropa může nechat inspirovat Českou republikou.

8.2

Vývoj hodnot první domény

Výsledky domény zaměstnanosti jsou ovlivněny legislativou jednotlivých zemí ohledně hranice
vstupu do starobního důchodu. Zaměstnanost ve vyšším věku je zrcadlem dostatečnosti sociálního
systému a přístupu k zaměstnávání starší osob a seniorů. Signifikantní vliv dozajista měla
i ekonomická krize vzniklá v roce 2007. První soubor výsledků indexu používá data z roku 2008,
zde lze pozorovat počáteční dopad krize. Druhý soubor výsledků AAI (2012) vychází z dat roku
2010, dopad hluboké recese je zřejmý u mnoha zemí. Poslední soubor výsledků AAI (2014)
využívající data z roku 2012 nám umožní náhled na to, jak se jednotlivé země s ekonomickou
krizí vyrovnaly. Dosažitelný cíl pro první doménu je 54,2 bodu.
Na obrázku 6 jsou zobrazeny hodnoty první domény pro rok 2014 pro Českou republiku
a referenční země. Česká republika dosáhla hodnoty 28,0 bodu. Naopak od průměru Evropy se liší
v ukazateli pohlavní nerovnoměrnost (pohlavní nerovnoměrnost, míra rozdílu v dosaženém
hodnocení mezi muži a ženami). Zde dosáhla nejméně vyrovnaného výsledku ze sledovaných
Obr. 6: Index aktivního stárnutí, první doména, 2014, vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování
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Obr. 7: Pohlavní nerovnoměrnost, první doména AAI (2014), vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

zemí, a to hodnoty 12,47 (obr. 7). Zcela tak zapadá do evropského průměru. Švédsko dosáhlo
hodnoty 43,4 bodu v první doméně a zcela jasně zaujalo první pozici nejen zde, ale i v celkovém
hodnocení. Vysoký výsledek8 Švédska je způsoben vysokou zaměstnaností ve věku
55–59 let a 60–64 let. Nejvýrazněji předběhlo ostatní země především ve druhé kategorii (62 bodů
oproti druhému Estonsku 49 bodů). Estonsko dosáhlo hodnoty 39,7 bodů, která ho řadí na druhé
místo jak mezi sledovanými zeměmi, tak i v evropské osmadvacítce. Estonsko má nejvyšší
zaměstnanost ve věkových skupinách 65–69 a 70–74 let. Velmi zajímavé je, že pohlavní
nerovnoměrnost u Estonska je příznivá pro ženy – tím velmi vystupuje z obecného vzoru
zaměstnanosti v Evropě. Západní soused Německo dosáhl 34,4 bodů. Tyto hodnoty nijak zvlášť
nevyčnívají mezi ostatními státy. Slovensko dosáhlo poměrně nízkého výsledku
korespondujícího s jeho celkovým hodnocením. Zajímavostí může být dosažený výsledek
ve věkové skupině mužů 70–74 let, kde Slovensko dosáhlo nejnižšího výsledku ze všech zemí.
Nicméně hodnota 1,6 bodu není ničím extrémním. Většina změn, jak pozitivních tak negativních,
probíhala ve věkových skupinách 55–59 a 60–64 let.
Tabulka 2 přináší náhled do vývoje mezi jednotlivými soubory výsledků. První tři sloupce
zobrazují výsledky v letech 2010, 2012 a 2014. Čtvrtý až šestý sloupec zachycuje vývoj hodnot
domény mezi roky 2010 a 2014 včetně pohlaví. Poslední sloupec tabulky je vývoj ukazatele
pohlavní nerovnoměrnosti pro danou doménu mezi roky 2010 a 2014.

7
8

Hodnota vlevo od středové osy značí vyšší výsledek mužů

Kompletní výsledky AAI (2010), AAI (2012) a AAI (2014) jsou volně ke stažení na UNECE Statistics
Wikis dostupné z: http://www1.unece.org/stat/platform/pages/viewpage.action?pageId=76287845
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První dopad, který se týká poklesu vybraných zemí mezi roky 2010 a 2012 lze pozorovat
především na Estonsku. Pokles o 4 body byl velmi silný. Nejvyšší pokles zaznamenalo Lotyšsko
(10 bodů). Během stejného období došlo k mírnému poklesu u České republiky a evropského
průměru. Naopak u Slovenska, Švédska a zejména Německa došlo k nárůstu o více než dva body.
Období mezi druhým a třetím souborem je pozitivnější. Všechny sledované země
zaznamenaly nárůst hodnocení. Nejvyšší nárůst zaznamenalo Estonsko o více než 5 bodů, tím
se vyrovnalo s následky krize a vrátilo se na přední pozice, kde se nacházelo v roce 2008.
Ve čtvrtém sloupci tabulky 2 lze vidět, že všechny vybrané země zaznamenaly nárůst v první
doméně nejméně o jeden bod s výjimkou evropského průměru. Zejména Německo udělalo velký
krok vpřed o 5,6 bodu. Důvodem malého růstu evropského průměru je hned několik zemí. První
z nich je již zmíněné Lotyšsko, které se zůstalo propadlé oproti výchozímu roku o 6,8 bodu. Krize
způsobila v následujícím období u Řecka, Rumunska, Irska a Portugalska také propad, který činil
v roce 2014 oproti výchozímu roku záporný rozdíl v rozmezí 2,7 – 4,5 bodů. Druhá vlna finanční
krize a kyperská bankovní krize si vybraly daň na zaměstnanosti Kypru, který poklesl mezi roky
2010 a 2014 o 3,2 bodu.
Tab. 2: Vývoj výsledků první domény AAI, vybrané země (v bodech)
Hodnota domény
Územní celek
Česká republika
Estonsko
Německo
Slovensko
Švédsko
Evropský průměr

Vývoj mezi roky 2010 a 2014

2010

2012

2014

Celkem

Muži

Ženy

26,6
38,6
28,8
19,3
40,8
27,1

26,4
34,3
31,2
20,1
41,6
27,0

28,0
39,7
34,4
21,9
43,4
27,9

1,4
1,1
5,6
2,7
2,6
0,8

-0,5
-2,5
5,5
-0,5
2,5
-0,6

3,0
3,7
5,8
5,1
2,7
2,0

Pohlavní
nerovnoměrnost
3,5
6,1
0,3
5,6
0,2
2,6

Poznámka: Sedmý sloupec značí změnu ukazatele pohlavní nerovnoměrnost, kladná hodnota značí zmenšování
rozdílu mezi muži a ženami.
Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Data, která slouží k tvorbě indexu, nám umožňují provést desagregaci podle pohlaví.
Prozrazují, že rozdíly mezi pohlavími mohou být opravdu velké. Zatímco u Švédska a Německa
došlo k nárůstu u obou pohlaví téměř vyrovnaně, u ostatních vybraných států tomu to tak nebylo.
Nejvyšší rozdíly jsou u Estonska, Slovenska a České republiky. Estonští muži zaznamenali pokles
o 2,5 bodu, ženy naopak táhly Estonsko vzhůru. Slovenští muži také zaznamenali mírný pokles,
stejně tak jako v předchozím případě, a ženy značný nárůst. V České republice byla situace
obdobná jako na Slovensku s rozdílem menšího růstu u žen.
Poslední sloupec zobrazuje změnu v ukazateli pohlavní nerovnoměrnost. Ve všech
sledovaných zemích došlo ke snižování rozdílu mezi muži a ženami. Nejvýraznější změna
proběhla v Estonsku. Pomyslné nůžky mezi muži a ženami se zcela zavřely a naopak vyššího
výsledku v první doméně dosáhly estonské ženy před muži. K velkému snižování rozdílu došlo
také na Slovensku o 5,6 bodu, nicméně výchozí situace oproti Estonsku byla tak rozdílná,
že pohlavní nerovnoměrnost stále trvá. Česká republika se nachází mezi zeměmi, kde dochází
ke snižování rozdílu. Za změnou stojí především nárůst u žen. Mírný pokles u mužů změnu
pohlavní nerovnoměrnosti jen potrhl. Příčinou změn zaměstnanosti žen je zejména zvýšení věku
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odchodu do starobního důchodu (VUPSV, 2014). Přestože pohlavní nerovnoměrnost je
u Německa a Švédská stále signifikantní, ke snižování rozdílu došlo jen minimálně.

8.3

Vývoj hodnot druhé domény

Druhá doména se zabývá mapováním účasti starších lidí na dění ve společnosti. Už ze své
podstaty by změny v této oblasti neměly být skokové, nicméně mezi AAI (2010) a AAI (2014)
došlo k nárůstu v průměru téměř o 3 body. Základním vzorem je, že vysokopříjmové země mívají
vysoké hodnocení z důvodu vyšší sociální participace starších lidí. Příkladem mohou být Francie,
Nizozemí a Švédsko, které dosáhly více než 20 bodů. Na druhou stranu se očekává,
že nízkopříjmové země, mezi které patří například Polsko, Bulharsko či Rumunsko, budou
dosahovat nižších výsledků. Výjimkou je ukazatel politické participace, jehož definice je
široká – od účasti na demonstracích po podepisování emailové petice. U tohoto ukazatele žádný
zřejmý vzor není.
Obr. 8: Index aktivního stárnutí, druhá doména, 2014, vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

S druhou doménou přichází problém s porovnatelností dat pro několik zemí, což činí analýzu
změn poněkud obtížnější. Některé velké změny ve výsledcích domény mají příčinu v základních
ukazatelích. Prvním příkladem je Irsko, které postoupilo během čtyř let ze třinácté příčky na první.
Tento posun je dán hned dvěma ukazateli. Mezi roky 2010 a 2014 došlo k nárůstu u ukazatele
dobrovolnictví z 11 % na 20 %, péče o děti a vnoučata stoupla z 18 % na 39 %. Pravděpodobnou
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příčinou tohoto růstu může být změna metodiky9 tázání mezi EQLS 2007 a EQLS 2012. Podobný
nárůst v péči o děti zaznamenaly Belgie s Itálie.
Další problém porovnatelnosti dat se týká východní a střední Evropy oproti ostatním
evropským zemím. Za dobrovolnictví je zde považováno pouze to pod hlavičkou dobrovolnické
organizace. Je zde tedy předpoklad nižšího výsledku než tam, kde je zahrnuto i dobrovolnictví
bez záštity dobrovolnické organizace (UNECE a European Commission, 2015).
V celkovém shrnutí jsou pochyby ohledně některých velkých nárůstů dvou ukazatelů ve druhé
doméně z důvodu srovnatelnosti EQLS 2007 a 2012 vzhledem ke změně k participaci
ve společnosti lidí ve věku 55 a více let. Oblast lidské činnosti, kterou tato doména měří, by měla
podstupovat jen malé změny. U velkých změn je třeba překontrolovat, zda opravdu odpovídají
realitě.
Obrázek 8 zachycuje hodnoty druhé domény indexu pro rok 2014. Česká republika se mezi
porovnávanými zeměmi umístila na druhé pozici s výsledkem 18,8 bodů. Oproti roku 2010 je zde
nárůst 6,8 bodů. S vysokou pravděpodobností tento nárůst lze přičíst výše zmiňované změně
ve znění otázek. Právě v ukazateli péče o děti a vnoučata byl nárůst opravdu skokový.
Obr. 9: Pohlavní nerovnoměrnost, druhá doména AAI (2014), vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

9

V EQLS (2007) byla jinak formulovaná otázka – „Jak často se účastníte následujících aktivit mimo
placené zaměstnání?“ oproti „Prosím, pečlivě se podívejte na seznam organizací a řekněte, jak často jste se
neplaceně účastnil dobrovolnické práce skrze některou organizaci v posledních 12 měsících?“
Přesné znění otázky týkající se péče o děti se změnilo z: „Jak často se účastníte některé z následujících
aktivit mimo placené zaměstnání?“ – „péče o dítě školní věku“ na „děti či vnoučata“
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Mezi jednotlivými šetřeními z let 2007 a 2012 hodnota ukazatele starších osob starajících se o děti
narostla na dvojnásobek z 18,3 % na 37,2 %. Pohlavní nerovnoměrnost se při pohledu na graf
může jevit oproti ostatním sledovaným státům vysoká, nicméně hodnota 4,1 bodu je v porovnání
s hodnotou pohlavní nerovnoměrnosti první domény nízká.
Nejvyšší hodnoty dosáhlo Švédsko a to téměř 23 bodů. Dosažitelný cíl pro druhou doménu je
stanoven na 40,6 bodů, což znamená, že nejlépe hodnocená země ze sledovaných ho dosáhla jen
o něco více než z poloviny. Nejvyšší hodnoty dosáhlo již zmiňované Irsko s hodnotou 24,1 bodu.
Za vysokou hodnotou Švédska stojí především ukazatel politické participace, přestože má
ze všech čtyř ukazatelů druhé domény nejnižší váhu.
Německo a Slovensko dosáhly prakticky totožného výsledku 13,6 respektive 13,7 bodů.
Rozdílná je ovšem cesta, která k takovým výsledkům vedla. Zatímco v Německu došlo k poklesu
mezi výchozím a konečným rokem, na Slovensku došlo k obrácenému jevu. Ještě rozdílněji
se situace jeví při pohledu na pohlavní nerovnoměrnost. Německé ženy se více přiblížily mužům,
ale Slovenské ženy se naopak od mužů vzdálily.
Estonsko bylo ze všech sledovaných zemí hodnoceno nejníže, a to 12,8 body. Za tento
výsledek může zejména nízké hodnocení dobrovolnictví a politické participace. Otázkou je,
do jaké míry za takový výsledek zodpovídá zkreslení skutečnosti v případě dobrovolnictví, jak je
popsáno výše. Nicméně politická participace je opravdu nízká. Ve srovnání s Českou republikou
a Švédskem dosáhla méně než poloviční, respektive čtvrtinové hodnoty.
Evropský průměr ve druhé doméně dosáhl výsledku 17,7 bodů. Výsledek Německa, Estonska
a Slovenska lze tedy v evropském kontextu označit za podprůměrný. Česká republika si v tomto
kontextu stojí poměrně dobře a druhou doménu je možno označit za silnější stránku. Evropský
průměr se mezi výchozím a konečným rokem zvýšil o 2,8 bodu. Na růstu evropského průměru
se muži i ženy podíleli prakticky totožně. Hodnota pohlavní nerovnoměrnosti se v praxi
nezměnila a je v mezích statistické chyby.
Tab. 3: Vývoj výsledků druhé domény AAI, vybrané země (v bodech)
Hodnota domény
Územní celek
Česká republika
Estonsko
Německo
Slovensko
Švédsko
Evropský průměr

Vývoj mezi roky 2010 a 2014

2010

2012

2014

Celkem

Muži

Ženy

12,0
13,0
16,6
13,2
21,0
14,9

18,8
12,8
13,6
13,7
22,9
17,7

18,8
12,8
13,6
13,7
22,9
17,7

6,8
-0,2
-2,9
0,5
1,9
2,8

9,3
-1,2
-4,6
0,2
3,3
2,8

5,0
0,4
-1,6
0,7
0,6
2,7

Pohlavní
nerovnoměrnost
-4,3
-1,6
3,1
-0,6
2,6
-0,1

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Tabulka 3 rekapituluje předchozí analýzu. Hodnoty pro AAI (2012) a AAI (2014) jsou
totožné, přestože se jedná o doménu pokaždé z jiného roku. Důvodem pro totožný výsledek je
stejný zdroj dat. Pro druhou doménu AAI (2012) i AAI (2014) je zdrojem dat EQLS (2012).
Švédsko si ve sledovaném období přilepšilo v hodnocení o 1,9 bodu. Tento nárůst lze přičíst
opět druhému ukazateli. Pokud provedeme desagregaci podle pohlaví, větší nárůst zaznamenali
muži, tudíž se mezera mezi pohlavími zmenšila o 2,6 bodu na 0,8 bodu pro ženy.
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Německo je jediný stát, kterému kleslo hodnocení v druhé doméně. Mezi výchozím rokem
a konečným rokem došlo k poklesu o 2,9 bodu. Došlo k poklesu u všech ukazatelů, s výjimkou
péče o děti, který stoupl velmi zlehka v kontextu ostatních států a pravděpodobně by i tento
ukazatel zaznamenal pokles, nebýt změny znění otázky u výběrového šetření. Na poklesu
se výrazněji podíleli muži, což přispělo ke snížení pohlavní nerovnoměrnosti o 3,1 bodu
na hodnotu 1,9 bodu ve prospěch mužů.
Hodnota druhé domény Slovenska ze zvýšila z 13,2 bodu na 13,7 bodu. I malý nárůst je
samozřejmě vítaný. Bez kontrolního vzorku pro EQLS (2012), využívající znění původní otázky
z roku 2007, však nelze s jistotou říct, že by u Slovenska došlo k poklesu obdobně jako
u Německa, i když tomu výsledky ostatních ukazatelů druhé hodnoty nasvědčují.
Pokud porovnáme hodnoty druhé domény výchozího a konečného roku Estonska, může
se zdát, že k žádné signifikantní změně nedošlo. Opak je však pravdou. U všech ukazatelů došlo
k nezanedbatelné změně. Nejmenší změna byl nárůst u ukazatele péče o starší lidi o 0,4 bodu.
Tedy opačný trend než u evropského průměru, kde došlo k poklesu tohoto ukazatele o 0,6 bodu.
Také ukazatel péče o děti vzrostl, a to přibližně o 6 bodů. Zbylé dva ukazatele ale poklesly,
což vyústilo v celkový drobný pokles druhé domény Estonska. Zajímavá je desagregace
na pohlaví. U mužů došlo k poklesu a u žen k nárůstu. Tento vývoj vytvořil pohlavní
nerovnoměrnost ve prospěch žen.
Evropský průměr mohl být stabilní, nebýt skokového růstu u druhého ukazatele. Pohlavní
nerovnoměrnost prakticky u evropského průměru neexistuje. To se však nedá říct o České
republice. Ze sledovaných zemí má Česká republika nejvyšší absolutní hodnotu pohlavní
nerovnoměrnosti pro druhou doménu, a to -4,1 bodu. Tento rozdíl vznikl nerovnoměrným
vývojem, kdy hodnoty mužů rostly rychleji než hodnoty žen, především u druhého ukazatele.

8.4

Vývoj hodnot třetí domény

Nezávislý, zdravý a zabezpečený život je třetí doména pokrývající širokou oblast rozličných
hledisek nezávislého, zdravého a zabezpečeného života. Účelem ukazatelů této domény je měření
aspektů života. Měřenými aspekty jsou fyzické aktivity, počty lidí starších 75 let schopných žít
ve vlastní domácnosti, přístup ke zdravotní a dentální péči, finanční zabezpečení v podobě
materiální deprivace a relativního mediánového příjmu, fyzické bezpečí (u 3,7) a přístup
k celoživotnímu vzdělávání.
Třetí doména obdobně jako druhá obsahuje datové omezení. Ukazatel fyzického cvičení vždy
vychází z dat jednoho a toho stejného výběrového šetření EQLS (2012). Tedy v případě tohoto
ukazatele se nejedná o časovou řadu, tak jako v případě ostatních sedmi ukazatelů. Jeho váha
je 10 %, tudíž by vliv na porovnatelnost výsledků měl být malý.
Při analýze třetí domény je nutno vzít obecně v potaz, že ukazatele v této doméně jsou
ovlivněny faktory, které působí s jistým zpožděním. Zpoždění se projeví obzvláště v případě dvou
ukazatelů. Jedná se o ukazatel relativního mediánového příjmu a podílu lidí starších 75 let žijících
ve vlastní domácnosti sami, ne v páru bez dětí.
Základním předpokladem je, že bude průběžně docházet k malým pravidelným nárůstům
ve třetí doméně během čtyřletého intervalu. Průměr evropské osmadvacítky narostl z 68,7 bodu
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v roce 2010 na 70,6 bodu v roce 2014. Ve většině zemí došlo k nárůstu v rozsahu obdobném
evropskému průměru, nicméně v šesti zemích se udál větší nárůst.
Nejvyšší nárůst zaznamenalo Bulharsko. Mezi roky 2010 a 2012 se hodnota třetí domény
navýšila o 9,3 bodu na 60,4 bodu, což zřetelně vylepšilo pozici Bulharska mezi ostatními
evropskými státy. Na prvotní nárůst navázala i druhá dvouletá perioda pozitivní změnou
o 2,3 bodu. Stěžejní příčinou pro nadprůměrný růst Bulharska je zlepšení přístupu lékařské
a dentální péče o 12 bodů. Nárůst v ukazateli fyzické bezpečí byl druhý nejvyšší mezi zahrnutými
zeměmi. Bohužel pro rok 2014 není pro tuto zemi dostupný údaj pro ukazatel celoživotního
vzdělávání. Údaj není k dispozici kvůli nízké spolehlivosti dat. Zajímavé by bylo sledovat, kam
by očekávaný nárůst Bulharsko posunul. Pro porovnání v roce 2010 Rumunsko i Bulharsko
shodně dosáhly nulové hodnoty v ukazateli bezpečí. Nicméně ukazatel posléze v Rumunsku rostl.
Avšak s chybějícími daty je agregační algoritmus indexu schopen vypořádat.
Dalším specifikem třetí domény je velice nadprůměrný výsledek skandinávských zemí
v ukazateli celoživotní vzdělávání. Švédsko, Finsko a Dánsko dosáhly více než dvojnásobně vyšší
hodnoty (Dánsko dokonce čtyřnásobku) evropského průměru. U těchto zemí by Evropa dozajista
mohla hledat inspiraci.
Zajímavé poznatky lze vyčíst při pohledu na data, konkrétně na ukazatel relativního
mediánového příjmu. Relativní mediánový příjem rostl napříč Evropou. Evropský průměr v roce
2014 stoupl na 86 %, tedy nárůst o 7 % oproti výchozímu roku. To je velmi zajímavá změna
v kontextu ekonomických událostí na konci prvního desetiletí. Desagregace podle pohlaví tohoto
ukazatele nám zřetelně ukáže rozdíly v příjmech mezi pohlavími. Avšak příjmy mnoha vdov
či vdovců mohou být ovlivněny pozůstalostním důchodem jako je tomu například v České
republice (Česko, 1995). Relativní mediánový příjem rostl pro obě pohlaví srovnatelně, přestože z jiné
Obr. 10: Index aktivního stárnutí, třetí doména, 2014, vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování
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výchozí hodnoty. Lze říct, že data z této domény naznačují skutečnost, že příjmy starších lidí byly lépe
chráněny před následky krize, než příjmy zbytku populace (UNECE a European Commission, 2015).
Obrázek 10 znázorňuje porovnání hodnot třetí domény AAI (2014) vybraných zemí. Česká
republika je hodnocena 71,2 body a je nejvíce srovnatelná s evropským průměrem, který má
hodnotu 70,6 bodu. Pokud porovnáme jednotlivé ukazatele, zaostává Česká republika
za evropským průměrem v ukazatelích fyzické cvičení (o 10,5 bodu), relativní mediánový příjem
(o 3 body), fyzické bezpečí (o 4 body) a celoživotní vzdělávání (o 0,6 bodu). V ostatních
ukazatelích Česká republika dosáhla lepšího výsledku, avšak v rámci jednotek bodů. Data
přinášejí jeden velice zajímavý poznatek. V ukazateli relativního mediánového příjmu se Česká
republika nachází na sedmnácté pozici ze všech zemí, avšak u ukazatele rizika chudoby
je na první příčce (tj. nejnižší riziko chudoby). U ukazatele materiální deprivace (vyšší hodnota,
nižší výskyt) dosáhla hodnoty 94 bodu. Po shrnutí lze říci, že příjmy starších lidí nejsou
v porovnání s vrstevníky napříč Evropou nijak vysoké, spíše nižší, avšak cenové hladiny v České
republice umožňují starším lidem žít důstojný život.
Švédsko jako země s nejvyšší hodnotou indexu aktivního stárnutí dosáhlo ve třetí doméně
výsledku 78,6 bodu. Překvapivě nízkého výsledku dosáhlo v ukazateli relativní mediánový
příjem, kde menšího výsledku dosáhlo jen pět zemí. Nicméně další dva ukazatele finančního
zabezpečení nasvědčují tomu, že příjmy mladších lidí jsou ve Švédsku na vyšší úrovni, než příjmy
starších lidí. To ale nutně nemusí znamenat, že by jejich příjmy nestačily na důstojný život.
Skandinávské země nejsou výjimečné pouze v přístupu k celoživotnímu vzdělávání. V ukazateli
fyzického cvičení Švédsko dosáhlo hodnoty 42,6 bodu. Velmi vysoká hodnota při porovnání
s evropským průměrem (14,9 bodu) či Českou republikou (4,9 bodu). To se dozajista projeví
Obr. 11: Pohlavní nerovnoměrnost, třetí doména AAI (2014), vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování
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na zdravotní stránce obyvatelstva. V oblasti vzdělávání a osvěty ohledně fyzické zdatnosti
by se Česká republika měla inspirovat ve Skandinávii.
Německo dosáhlo 74,4 bodů. K tomuto výsledku mu dopomohlo vyrovnané hodnocení.
Oblastmi, ve kterých zaostává za evropským průměrem, jsou ukazatele fyzického cvičení,
materiální deprivace a celoživotní vzdělávání. Výrazněji však pouze v oblasti fyzického cvičení.
Trochu překvapující jsou výsledky ukazatelů finančního zabezpečení, kde se dá předpokládat
vyšší výsledek vzhledem k jednomu z nejvyšších HDP na osobu v Evropě (Světová banka, 2017).
Estonsko ani Slovensko nedosáhlo na hranici 70 bodů. Většina jejich ukazatelů se nachází
pod evropským průměrem nebo ho jen mírně převyšují, a to se odráží i v celkovém postavení
v druhé doméně. Za zmínku však stojí hodnocení Estonska v ukazateli fyzické cviční. Estonsko
zde zaznamenalo slušný nadprůměrný výsledek 20 bodů.
Při desagregaci podle pohlaví jednotlivých ukazatelů se nám jasně ukážou poměrně běžně
známé trendy. V ukazateli celoživotní vzdělávání převažují ženy. To odpovídá i trendu v České
republice, kdy se zvyšuje poměr žen s vysokoškolským vzděláním na úkor mužů (ČSÚ, 2014).
Ze sledovaných zemí mělo nejvyšší pohlavní nerovnoměrnost u tohoto ukazatele Švédsko (12,4).
V ostatních sledovaných zemích se pohlavní nerovnoměrnost pohybuje v rozmezí od nuly
do dvou bodů ve prospěch žen. Ostatní ukazatele třetí domény mají v Evropě pohlavní
nerovnoměrnost nakloněnu spíše ve prospěch mužů. Nejvíce zřejmé je to u ukazatele fyzické
bezpečí, kde je průměr pohlavní nerovnoměrnosti v Evropě na hodnotě 15,7 ve prospěch mužů.
Další ukazatel, ve kterém mají navrch muži je relativní mediánový příjem. Muži průměrně
pobírají vyšší starobní důchod než ženy (ČSÚ, 2015) Ani jedno ale není neočekávaný výsledek.
Výjimečnost České republiky spočívá v pohlavní nerovnoměrnosti v rámci ukazatelů fyzického
cvičení a nezávislého bydlení, kdy ženy dosahují vyššího výsledku nad muži o dva body. Všechny
ostatní sledované země se pohybují v rozmezí 1,7 až 3,3 bodu ve prospěch mužů, tudíž tato
doména, s výjimkou zmíněných ukazatelů, nepřináší zásadní rozdíly mezi muži a ženami.
Tab. 4: Vývoj výsledků třetí domény AAI, vybrané země (v bodech)
Hodnota domény
Územní celek
Česká republika
Estonsko
Německo
Slovensko
Švédsko
Evropský průměr

Vývoj mezi roky 2010 a 2014

2010

2012

2014

Celkem

Muži

Ženy

69,9
64,1
74,0
66,9
77,4
68,7

70,8
69,6
74,4
66,4
78,5
70,1

71,2
67,3
74,4
65,8
78,6
70,6

1,3
3,2
0,4
-1,1
1,3
1,9

0,6
2,8
0,2
-0,8
0,8
1,7

1,6
3,3
0,8
-1,6
1,7
1,9

Pohlavní
nerovnoměrnost
1,1
0,5
0,6
-0,8
1,0
0,2

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

V tabulce 4, která zobrazuje vývoj indexu let 2010, 2012, 2014 je nutno přistupovat také
s limitujícím pohledem. Ukazatel fyzického cvičení vychází pro AAI (2010) i AAI (2012) z dat
ESS (2012). Také pro rok 2014 vychází první ukazatel ze stejných dat, a tedy nabývá stejné
hodnoty. Ostatní vstupní data pro všechny ročníky AAI v této doméně lze považovat za unikátní.
Hodnota třetí domény České republiky vzrostla o 1,3 bodu mezi výchozím a konečným
rokem. Na tomto růstu se nejvíce podílely zejména ukazatele finančního zabezpečení, především
relativní mediánový příjem. Ukazatel relativního mediánového příjmu vzrostl o 4,9 bodu.
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Avšak tento ukazatel u evropského průměru rostl o 8,4 bodu. Nicméně důvodem růstu evropského
průměru je skupina sedmi států, které rostly o více než 10 bodů. Mezi nimi je i Lotyšsko
s nárůstem dokonce o 26,7 bodu. Dále se na růstu podílel ukazatel nezávislého bydlení, který rostl
o 3,2 bodu a ukazatel celoživotního vzdělávání o 2,3 bodu. Ostatní změny byly zanedbatelné.
Pokud přistoupíme k desagregaci podle pohlaví, větší nárůst zaznamenaly ženy. Růst žen byl
1,6 bodu, růst mužů byl 0,6 bodu. Po zaokrouhlení se pohlavní nerovnoměrnost snížila
o 1,1 na 1,7 bodu, což je rozhodně kladný výsledek v rámci domény. Avšak pokud se podíváme
na hodnoty ukazatelů desagregované podle pohlaví, zjistíme, že jsou zde stále velké rozdíly.
Slovensko v hodnocení druhé domény mezi výchozím a konečným rokem pokleslo
o 1,1 bodu. Za bodovou ztrátu Slovenska může hned několik ukazatelů. Nejvýraznější z nich je
ukazatel nezávislého bydlení, který poklesl o 5 bodů. Druhý nejvýraznější pokles zaznamenal
ukazatel fyzického bezpečí se ztrátou 3,9 bodu. Třetím ztrátovým ukazatelem je zdravotní
a dentální péče se záporným výsledkem 1,8 bodu. Na opačné straně osy jsou ukazatele finančního
zabezpečení, které byly všechny kladné s celkovým nárůstem 7 bodů. V rámci všech ukazatelů
jako celku se Slovensko ve třetí doméně propadlo. Pokud tento výsledek desagregujeme podle
pohlaví, zjistíme, že větší pokles byl u žen. Díky tomu narostl i ukazatel pohlavní
nerovnoměrnosti téměř o 1 na hodnotu 2,7 bodu.
Hodnota třetí domény Německa se změnila jen mírně a to nárůstem o 0,4 bodu.
Nejzajímavější změnu v Německu podstoupil ukazatel fyzického bezpečí. Zatímco u mužů klesl
o 0,8 bodu a žen naopak stoupl o 4,3 bodu. Další změny u Německa byly nevýrazné. Hodnota
pro německé ženy rostla více než pro muže, což zapříčinilo zmenšení rozdílu mezi pohlavími
o 0,6 bodu. Německo ale zůstává ze sledovaných zemí tou s nejvyšší hodnotou pohlavní
nerovnoměrnosti.
Švédsko se hodnotě dosažitelného cíle (87,7) přiblížilo na vzdálenost menší než 10 bodů.
V mnoha ukazatelích se Švédsko blíží možnému maximu 100 bodů. Jedná se o ukazatele
materiální deprivace a nezávislého bydlení. Taktéž riziko chudoby je na extrémně nízké úrovni.
Nejvyšší nárůst byl u celoživotního vzdělávání, a to přibližně 5 bodů. Ženy zaznamenaly vyšší
nárůst než muži a hodnota pohlavní nerovnoměrnosti se snížila o 1. Švédsko se velmi blíží
k vyčerpání svého potenciálu v této doméně.
Nárůst o 3,2 bodu byl nejvyšší ze sledovaných zemí, kterého dosáhlo Estonsko. To zlepšilo
především finanční situaci starších lidí. Ukazatele relativního mediánového přijmu a materiální
deprivace se zlepšily o 10,2 respektive o 12,9 bodu. Jde velký posun a pro řadu zemí může být
vzorem. I ostatní ukazatele stouply s výjimkou materiální deprivace. Taktéž v případě Estonska
se měnilo dosažené hodnocení u žen více než u mužů. Hodnota pohlavní nerovnoměrnosti klesla
o 0,5 na 3 body.

8.5

Vývoj hodnot čtvrté domény

Čtvrtá doména zachycuje faktory, které mohou usnadnit nebo bránit aktivnímu stárnutí. Čtvrtá
doména může být prezentována jako „kapitál aktivního stárnutí“, který může být mobilizován
za účelem dosažení lepších výsledků v prvních třech doménách (UNECE a European
Commission, 2015).
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Hodnota čtvrté domény pro evropský průměr stoupla mezi roky 2010 a 2014 o 1,7 bodu
na 54,1. Rakousko, Portugalsko, Malta, Kypr, Lotyšsko a Bulharsko jsou skupinou šesti zemí,
kde došlo k nárůstu přinejmenším o 4 body. První dva ukazatele hodnotící demografickou stránku
aktivního stárnutí – zbývající naděje dožití dalších padesáti let ve věku 55 let a naděje na roky
ve zdraví – zaznamenaly v průměru malý nárůst napříč Evropou. Výjimku tvoří Rumunsko a
Slovinsko, kde došlo k velkému poklesu naděje dožití ve zdraví.
Třetí indikátor mentálního zdraví a pohody zaznamenal v průměru malý nárůst v podobě dvou
bodů v rámci evropského průměru. Nicméně několik států zaznamenalo nadprůměrné růsty.
Bulharsko 19 bodů, Malta 17 bodů, Rakousko 16 bodů, Portugalsko 15 bodů a Itálie 13 bodů.
Tyto růsty je třeba sledovat kriticky, zda nedošlo k chybě ve sběru dat či změně metodiky.
Zřejmý trend napříč Evropu je však růst ukazatele používání ICT. Tento ukazatel velmi rostl
v celé Evropě z 26 na 41 bodů. Nárůst byl jak u mužů, tak u žen obdobný, avšak z jiných
výchozích hodnot. Muži rostli z 31 na 45 bodů a ženy z 22 na 37 bodů. Švédsko, Finsko, Dánsko,
Lucembursko, Velká Británie a Nizozemí je šest zemí ze severozápadu Evropy, kde používání
ICT překročilo hranici 66 %. Avšak ve zmíněných zemích je v této oblasti široká pohlavní
nerovnoměrnost. Sedm procent s výjimkou Velké Británie a Finska. Nicméně mezi AAI (2010)
a AAI (2014) došlo k prudšímu nárůstu používání ICT u žen, a pomyslné nůžky se tedy zavírají.
Posledním ukazatelem čtvrté domény je podíl starších lidí (55–74 let) se sekundárním nebo
terciálním vzděláním. Mezi roky 2010 a 2014 napříč Evropou tento ukazatel vzrostl v průměru
o 6,5 bodu. Avšak tento růst je následkem změn ve školství v sedmdesátých letech minulého
století. Tento ukazatel se bude měnit dále v návaznosti na změny, které se odehrály v minulosti.
Nárůst pro muže byl mezi AAI (2010) a AAI (2014) z 59 na 65 bodů a ze 48 na 55 bodů v případě
žen.
Obr. 12: Index aktivního stárnutí, čtvrtá doména, 2014, vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování
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Zajímavé jsou výsledky některých států bývalého východního bloku. Nejvyšší hodnoty
dosáhla Česká republika (84 bodů), dále Estonsko (82 bodů), Lotyšsko (80 bodů),
Slovensko (79 bodů) a další státy východní a střední Evropy. V této skupině států byl nárůst
mnohem vyšší než u celé evropské osmadvacítky. Je překvapivé, že školství východních států
produkovalo více středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí oproti západním zemím
v sedmdesátých letech.
Česká republika dosáhla 54,3 bodu a je v Evropě zcela průměrná. Nejvýraznější ukazatel je
již zmíněný ukazatel dosaženého vzdělání. Tento ukazatel převýšil průměr evropské
osmadvacítky o 25 bodů. Avšak u vzdělání je také velká nerovnoměrnost mezi muži a ženami.
Zatímco mužů bylo se sekundárním vzděláním 92 %, žen „pouze“ 77,4 %.
Ze sledovaných zemí se České republice v ukazateli vzdělanosti přiblížilo Německo
s 81,3 body. Německo se v tomto velmi vymyká z trendu západoevropských zemí, kde vede Velká
Británie se 68 body, Nizozemí má 56 bodů, Francie 54 bodů, Španělsko 29 bodů. Německo
dosáhlo nadprůměrného výsledku v ukazateli zbývající naděje dožití v rámci Evropské unie,
avšak nepříliš dobře je Německo mezi sledovanými státy hodnoceno v ukazateli naděje na roky
ve zdraví. Zde dosáhlo výsledku 41,7 bodů, což je o 15 méně než Česká republika. Odůvodnění
by se dalo hledat ve třech teoriích týkajících se zvyšující se naděje dožití a kvality života.
První teorií je expanze morbidity, kterou publikoval Gruenberg (1977) a také
Olshansky (1991). Teorie je založena na tezi, že vyšší naděje dožití je pravděpodobně způsobena
snížením smrtnosti závažných onemocnění, ale ke snížení prevalence a incidence dochází jen
v omezené míře. Druhou teorií je komprese morbidity (Fries, 1980). Tato teorie je založena
na myšlence, že díky lepším zdravotním podmínkám a novým lékařským postupům se chronická
Obr. 13: Pohlavní nerovnoměrnost, čtvrtá doména AAI (2014), vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování
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onemocnění začínají vyskytovat ve vyšším věku. Zdravotní stav se tedy zlepšuje rychleji
než naděje dožití. Nelze opomenout také třetí teorii k této problematice, a to je Mantonova teorie
dynamické rovnováhy (Manton, 1982). Úvahou této teorie je kompromis mezi výše uvedenými
teoriemi. Předpokladem je vzájemná kompenzace výše uvedených trendů.
Důvodem uvedení těchto teorií je pohled na první dva ukazatele sledovaných států. Zatímco
u Švédska a České republiky data naznačují skutečnosti, které popisuje teorie komprese
morbidity, situaci v Německu vystihuje spíše teorie expanze morbidity.
Švédsko vyčnívá mezi sledovanými státy ve všech ukazatelích s výjimkou ukazatele vzdělání.
I tak dosáhlo Švédsko výsledku 69 bodů, a má tedy nejvyšší hodnocení nejen mezi sledovanými
státy, ale i v rámci Evropské unie.
Mezi sledovanými státy jsou velké rozdíly v ukazateli nerovnoměrnosti pohlaví výsledků
mezi muži a ženami (obr. 13). Doména jako celek se jeví pohlavně vyrovnaná, ale to je způsobeno
různými váhami jednotlivých ukazatelů. Ženy dosahují vyššího výsledku u ukazatele zbývající
naděje dožití, který je vážen nejvyšší vahou 33 %. Vyššího výsledku dosáhly ženy také
u ukazatele sociální propojenosti. V ostatních ukazatelích dosahují vyššího výsledku muži.
Hodnota pohlavní nerovnoměrnosti v Estonsku byla velmi odlišná od ostatních sledovaných
zemí. Estonské ženy dosáhly vyššího výsledku o 6,1 bodu oproti mužům. Za tento výsledek může
v první řadě zbývající naděje dožití. I v ostatních ukazatelích ženy dosáhly vyššího hodnocení
než muži, s výjimkou naděje na roky ve zdraví.
Přestože hodnota pohlavní nerovnoměrnosti v České republice hovoří ve prospěch žen,
pohlavní struktura hodnot jednotlivých ukazatelů je jiná než u Estonska. I v České republice
je hodnota zbývající naděje dožití příznivější pro ženy. Obdobně je tomu také u sociální
propojenosti. Vyššímu rozdílu mezi muži a ženami zabránil vyšší výsledek mužů u ukazatelů
naděje na roky ve zdraví, používání ICT a úroveň dosaženého vzdělání.
Tabulka 5 shrnuje výsledky čtvrté domény. Je nutné upozornit na jemné zkreslení časové
řady, protože AAI (2012) i AAI (2014) sdílejí stejné hodnoty pro ukazatel mentálního zdraví
a pohody.
Mezi roky 2010 a 2014 stoupla hodnota čtvrté domény evropského průměru o 2 body. Vyšší
podíl na tomto růstu měly ženy. Ženy rostly o 2,4 bodu, přičemž muži o 1,7 bodu. Tento rozdílný
nárůst však způsobil snížení hodnoty pohlavní nerovnoměrnosti v evropské osmadvacítce.
Tab. 5: Vývoj výsledků čtvrté domény AAI, vybrané země (v bodech)
Hodnota domény
Územní celek
Česká republika
Slovensko
Estonsko
Německo
Švédsko
Evropský průměr

Vývoj mezi roky 2010 a 2014

2010

2012

2014

Celkem

Muži

Ženy

52,4
43,5
44,7
55,3
66,2
52,4

54,4
46,0
47,4
55,8
68,6
53,9

54,3
47,1
47,5
55,8
69,2
54,4

2,0
3,5
2,8
0,6
3,1
2,0

0,3
5,0
1,9
0,4
3,1
1,7

3,6
3,2
3,6
0,8
3,2
2,4

Pohlavní
nerovnoměrnost
-3,2
-1,8
-1,6
0,4
0,1
0,7

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Obdobný nárůst o 2 body mezi výchozím a konečným rokem proběhl i v České republice.
Velký rozdíl však je, jaké role sehráli muži a ženy v tomto nárůstu. I zde ženy dosáhly vyššího
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hodnocení, avšak muži rostli velmi málo. Muži rostli o 0,3 bodu, tedy nejméně ze všech
sledovaných zemí. Hodnota čtvrté domény žen vzrostla o 3,6 bodu. Došlo tím pádem ke změně
pohlavní nerovnoměrnosti o 3,2. V roce 2010 byla pohlavní nerovnoměrnost na straně mužů
o hodnotě 1,3 bodů, v roce 2012 se situace změnila a vyšší hodnoty čtvrté domény dosáhly poprvé
ženy o hodnotě 0,5 bodu. V tabulce 4 hodnota -3,2 neznamená, že by se nerovnoměrnost zvýšila
o 3,2, ale že došlo k vyššímu rozevření pomyslných nůžek mezi muži a ženami. Velikost změny
byla 3,2. Nejvíce se na celkovém nárůstu podílel podíl starších lidí používající ICT, a to
16 procenty.
Slovensko zaznamenalo největší progres ze sledovaných zemí. Nárůst činil 3,5 bodu. Oproti
ostatním zemím můžou za nárůst především muži. Přínos mužů k růstu byl 5 bodů, zatímco žen
3,2 bodu. Tato nerovnoměrná změna vedla ke zvýšení hodnoty pohlavní nerovnoměrnosti.
Pohlavní nerovnoměrnost se změnila o 1,8 bodu – tedy situace je přesně opačná než ta v České
republice. V roce 2010 byla pohlavní nerovnoměrnost ve prospěch žen, v roce 2014 je ve prospěch
mužů. Nejvíce rostl u Slovenska ukazatel naděje na roky ve zdraví o 17,4 bodu. Dalšími
výraznými přispěvateli k růstu jsou ukazatele používání ICT (11 bodů) a dosažené vzdělání
seniorů (6,6 bodů).
Hodnota čtvrté domény Estonska vzrostla o 2,8 bodu, V případě Estonska větší progres
zaznamenaly ženy, a to 3,6 bodu, přičemž muži zaznamenali 1,9 bodu. Tento vývoj ještě více
rozšířil rozdíl mezi muž a ženami v Estonsku o 1,6 na 6,1 bodů.
Nejmenší progres ze sledovaných zemí zaznamenalo Německo. Mezi výchozím a konečným
rokem došlo k nárůstu čtvrté domény Německa o 0,6 bodu. Jediným výrazným nárůstem je
zvýšený podíl uživatelů ICT o 14 %. Ostatní ukazatele se zvýšily jen mírně s výjimkou ukazatele
mentálního zdraví, který poklesl o 8,2 bodu. Mírně vyšší růst měly ženy, a došlo tím pádem
ke snížení pohlavní nerovnoměrnosti o 0,4 na 0,5 bodu.
Druhé nejvyšší tempo růstu ze sledovaných zemí mělo Švédsko. Nárůst mezi AAI (2010)
a AAI (2014) činil 3,1 bodu. Tempo růstu je mezi muži a ženami vyrovnané. Jediný výraznější
rozdíl ve Švédku mezi pohlavími je v ukazateli mentální zdraví a pohoda. Rozdíl je 11 bodů
ve prospěch mužů. Ten je ale kompenzován v jiných ukazatelích, tudíž vychází pohlavní
nerovnoměrnost čtvrté domény Švédska téměř nulová. Dosažitelný cíl pro čtvrtou doménu byl
stanoven na 77,7 bodu. Nejvíce se stanovenému cíli přiblížilo Švédsko na vzdálenost 8,5 bodů.
Česká republika je s 54,3 body vzdálena od stanoveného cíle 23,4 body, ale její růstový potenciál
není zdaleka vyčerpán.

8.6

Vývoj hodnot indexu aktivního stárnutí

Index aktivního stárnutí vzniká dvojí agregací. Nejdříve se agregují ukazatele do čtyř domén.
Čtyři domény se poté agregují do jednoho konečného indexu. Popis jednotlivých ukazatelů
a domén je společně s vahami použitými při agregaci k nalezení ve druhé kapitole.
Celkový výsledek indexu aktivního stárnutí je ovlivněn dvěma zásadními faktory. Prvním
z nich je efekt kohorty. Lidé s odlišnou životní zkušeností a historií se dostávají do věku, který je
součástí indexu. Obecně každá nová kohorta vstupující do pracovního procesu má vyšší úroveň
vzdělání, vyšší míry ekonomické a sociální aktivity a lidé získávají nárok na vyšší starobní důchod
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(UNECE a European Commission, 2015). S přihlédnutím k tomu, že údaje o nových kohortách
jsou postupně získávány příslušnými ukazateli, bude se postupně s novými kohortami měnit
i index a jeho složení. Mladší kohorty budou postupně nahrazovat starší, které byly méně
vybavené pro aktivní stárnutí. Nicméně nelze jasně říct, jak velký vliv má výměna kohorty
a jak velký vliv má vývoj současnosti.
Obr. 14: Index aktivního stárnutí 2014, vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Další stránkou věci je fakt, že si Evropa prošla periodickým ekonomickým poklesem
následovaným finanční krizí roku 2008. Ačkoliv značná část ukazatelů není podmíněna
ekonomickými vlivy, mnohé jsou přímo závislé na ekonomické situaci v dané zemi. To platí
zejména pro ukazatele první domény, které ale mohou být částečně kompenzovány zvýšenou
aktivitou zachycenou zejména ve druhé, případně třetí doméně. V následujících několika letech
po hospodářském útlumu nastalo mírné oživování veřejných rozpočtů. Zásadní věcí pro index
aktivního stárnutí bylo navyšování věku odchodu do starobního důchodu (VUPSV, 2014).
Navyšování věku odchodu do starobního důchodu mělo dozajista dopad na pracovní aktivitu
obyvatel ve věku 55 a více let v mnoha zemích evropské osmadvacítky. Zvýšení zaměstnanosti
lze tedy považovat za signifikantní změnu. Poté co se hospodářská situace navrátí
do předkrizového stavu, lze očekávat další změnu.
Hodnota indexu aktivního stárnutí stoupla v průměru o 1,8 bodu na 33,9 bodů v roce 2014.
Nejvyšší přírůstek měla Itálie (4 body), Lucembursko (3,9 bodu) a Malta (3,5 bodu). První
doména rostla mezi výchozím rokem a konečným rokem o 0,6 bodu. Za předpokladu normativu,
že více je lépe, se nejlépe dařilo Německu a Francii. Německo rostlo o 5,6 bodu a Francie o 4,8.
Na opačném konci spektra je Lotyšsko a Řecko, které kleslo o 6,8 bodu, respektive 4,5 bodu.
K nejvyššímu růstu došlo ve druhé doméně. Ta narostla ze 14,9 na 17,7 bodu. Nejrychlejší
vývoj proběhl v Irsku o 9 bodů. Nejméně se dařilo Německu se zápornou hodnotou -3. Třetí
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doména narostla o 1,9 bodu. Nejvýraznější změny hodnot proběhly v Bulharsku (11,5 bodu),
Belgii (-1,1 bodu) a Slovensku (-1,1 bodu). Čtvrtá doména rostla o 1,7 bodu. Ve čtvrté doméně
se nejlépe dařilo Maltě (6,5 bodu) a nejméně Řecku (-2,7 bodu).
Obrázek 14 zobrazuje hodnoty indexu aktivního stárnutí pro vybrané země. Nejvíce se
stanovenému dosažitelnému cíli (57,5 bodu) přiblížilo Švédsko se 44,9 body. Švédsko je celkově
nejúspěšnější zemí v kritériích indexu aktivního stárnutí. Nejvíce se mu dařilo především v první
a čtvrté doméně.
Česká republika dosáhla 34,4 bodů. 34 bodů je jedenáctý nejlepší výsledek v Evropě.
Ve skupině zemí bývalého východního bloku je Česká republika druhá. Lepé ze skupiny bývalého
východního bloku dopadlo jen Estonsko, zejména kvůli velmi vysoké hodnotě příspěvku první
domény, který činil 40 % k celkovému hodnocení indexu, i když implicitní váha byla stanovena
na 28 %. Německo dosáhlo 35,4 bodů a je na hranici mezi nejlépe hodnocenými státy a středem
tabulky. Slovensko dosáhlo 28,5 bodu a zapadá do schématu, kdy jsou země bývalého východního
bloku v podmínkách aktivního stárnutí horší než země skandinávské a země západní Evropy.
Při pohledu na obrázek 15 lze tvrdit, že muži dosahují zpravidla vyššího skóre v rámci indexu
aktivního stárnutí. Jen tři10 země tvoří výjimku. Index aktivního stárnutí je tomu uzpůsoben
a umožňuje vyhodnocovat vstupní data separátně podle pohlaví jak na úrovni domén, tak celého
indexu. Estonsko je jednou ze zemí, kde vyššího skóre dosahují ženy. Lepší skóre žen je
způsobeno hlavně čtvrtou doménou, konkrétně ukazatelem zbývající naděje dožití (u4,1). Naděje
Obr. 15: Pohlavní nerovnoměrnost, čtvrtá doména AAI (2014), vybrané země

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

10

Další země s charakteristikou pohlavní nerovnoměrnosti ve prospěch žen jsou Finsko (1,0 bod)
a Lotyšsko (1,2 bodu)
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dožití je spjata s úrovní vzdělání a životním stylem. Data nasvědčují, že za nižší naději dožití
při narození mužů oproti ženám v Estonsku může právě úroveň vzdělání a životní styl. Úroveň
vzdělání Estonských žen je vyšší než mužů. Podle censu z roku 2011 má vyšší vzdělání
24 % mužů a 35 % žen. Důkazem pro vliv životního stylu, může být prudká změna ve vývoji
naděje dožití v druhé polovině osmdesátých let v návaznosti na prohibiční politiku (Tiit, 2016).
Doménou mužů jsou první a třetí doména. Obzvláště ukazatele finančního zabezpečení jsou
znepokojující ve většině evropských zemí. Tato nerovnováha vyplývá z nerovnosti na pracovním
trhu, které mají vážné dopady na příjmy starších žen.
Česká republika má nejvyšší pohlavní nerovnoměrnost ze všech sledovaných zemí. Hlavní
příčinou je první doména, kde muži dosáhli vyššího skóre než ženy o 12,4 bodu a zároveň je
přiřazená vysoká explicitní váha 35 %.
Hodnota pohlavní nerovnoměrnosti Německa je 4,4 ve prospěch mužů. Nejvíce se na této
pohlavní nerovnoměrnosti podílí, jako ve většině států Evropy, první doména. Pohlavní
nerovnoměrnost v doméně zaměstnanosti je v Německu 9,3 ve prospěch mužů. Vliv má také již
diskutovaná třetí doména.
Situace na Slovensku je velmi podobná té v Německu. Opět převaha mužů ve skóre indexu
aktivního stárnutí vychází z první a třetí domény.
Švédsko je v hodnocení indexu aktivního stárnutí bezesporu nejlépe hodnocená země a
ve většině hodnocených oblastech může sloužit jako příklad, kterého by Česká republika měla
dosáhnout. Nicméně i Švédsko nemá zcela vyrovnané hodnocení mezi muži a ženami. I zde se
jedná hlavně o doménu zaměstnanosti. I tak patří Švédsko s 2,5 body pro muže k evropské špičce.
Tabulka 6 zobrazuje vývoj indexu aktivního stárnutí pro vybrané země. Evropský průměr
rostl o 1,8 bodu. Větší růst proběhl v prvním období mezi roky 2010 a 2012, a to 1,4 bodu.
Na nárůstu se podílely více ženy, které rostly o 2,3 bodu, přičemž muži o 1,3 bodu. Rychlejší růst
žen, vyústil ve snížení pohlavní nerovnoměrnosti o 1 na hodnotu 3,7.
Tab. 6: Vývoj výsledků indexu aktivního stárnutí, vybrané země (v bodech)
Hodnota Indexu
Územní celek
Česká republika
Slovensko
Estonsko
Německo
Švédsko
Evropský průměr

Vývoj mezi roky 2010 a 2014

2010

2012

2014

Celkem

Muži

Ženy

31,0
26,8
33,4
34,3
42,6
32,0

33,8
27,7
32,9
34,3
44,2
33,4

34,4
28,5
34,6
35,4
44,9
33,9

3,4
1,7
1,2
1,1
2,3
1,8

3,2
0,8
-0,6
0,4
2,7
1,3

3,7
2,5
2,5
1,7
2,0
2,3

Pohlavní
nerovnoměrnost
0,5
1,7
-3,1
1,3
-0,7
1,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Mezi výchozím a konečným rokem se zvýšil index na Slovensku o 1,7 bodu. Vývoj probíhal
vyrovnaně po obě období. Větší progres proběhl u žen, které tím zmenšily deficit oproti mužům
o 1,7 bodu.
Estonsko v roce 2014 dosáhlo hodnocení indexu aktivního stárnutí 34,6 bodů. Oproti
výchozímu roku je to zlepšení o 1,2 bodu. V tomto vývoji se hlavně promítl výrazný úbytek
hodnocení v doméně zaměstnanosti mužů, díky němuž muži měli záporný vývoj. Záporným
vývojem došlo k přesunutí pohlavní nerovnoměrnosti ze strany mužů na stranu žen.
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V Německu se odehrál nejmenší vývoj ze sledovaných států. Mezi roky 2010 a 2012
neproběhl žádný vývoj indexu. Důvodem byl pokles druhé domény, která tak negoval mírný růst
v ostatních doménách. V následujícím období už byla situace pro Německo příznivější a došlo
k růstu hodnocení indexu o 1,1 bodu, na kterém se převážně podílely ženy.
Ve Švédsku probíhá stálý vývoj, díky němuž se drží na první příčce v hodnocení indexu
aktivního stárnutí v Evropě. Progres mezi výchozím a konečným rokem činil 2,3 bodu.
Ve Švédsku více rostli muži, což je mírně atypický vývoj v rámci Evropy. Díky tomu došlo
k rozšíření pomyslných nůžek mezi pohlavími o 0,7 bodu.
Index aktivního stárnutí se zvýšil v České republice ze všech sledovaných zemí nejvíce, a to
o hodnotu 3,4 bodu. Hodnocení žen rostlo o 0,5 bodu více než u mužů, což mělo za následek
snížení hodnoty pohlavní nerovnoměrnosti o 0,5 bodu. Růst proběhl napříč všemi doménami.
Velký podíl měl ale skokový růst druhé domény, který byl pravděpodobně způsoben změnou
definice vstupu jednoho z ukazatelů.
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Kapitola 9

Metodika interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí
V této kapitole je představena metodika, kterou jsem navrhl. Tyto postupy aplikované na výsledky
indexu aktivního stárnutí slouží k zisku informací. Řeknou nám, které oblasti skrývají nejvyšší
potenciál ke zlepšení tak, aby z toho měli obyvatelé dané země největší prospěch.

9.1

Příspěvky ukazatelů

V první fázi analýzy navrženého přístupu interpretace výsledů indexu jsou spočteny příspěvky
jednotlivých ukazatelů a porovnány s implicitními vahami. Účelem implicitních vah je určit jaký
by měl mít daný ukazatel příspěvek v dané doméně či celém indexu nezávisle na jeho absolutní
hodnotě. Porovnání příspěvku a implicitní váhy přináší porovnání, jak moc který ukazatel ovlivnil
hodnotu domény či doména celý index oproti zamýšlenému cíli expertní skupiny.

P

i



xv
x v
i

i

n

j 1

j

j

i  1,..., n
Příspěvek ukazatele i se počítá jako součin hodnoty ukazatele x s příslušnou vahou v dělený
sumou všech součinů ukazatelů a jejich vah v dané doméně. Stejným způsobem jsou spočítány
i příspěvky domén do celého indexu.

9.2

Optimální váhové schéma

Druhým přístupem k identifikaci slabých stránek indexu aktivního stárnutí pro Českou republiku
je výpočet alternativních vah ukazatelů a domén. Alternativní váhy budou stanoveny tak, aby
došlo k maximalizaci hodnoty výsledného indexu při zachování původního agregačního
mechanismu. Některé váhy jsou sníženy a některé zvýšeny s cílem dosáhnout co nejvyšší hodnoty
indexu z hodnot pro Českou republiku. Díky optimalizaci vah dojde k identifikaci slabých
a silných ukazatelů. U slabého ukazatele bude váha snížena a u silného zvýšena.
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Myšlenka výpočtu alternativních vah k dosažení lepšího výsledku indexu vychází z práce
Measuring active ageing: A Data Envelopment Analysis approach (Amado et al., 2016). Záměrem
práce bylo vylepšení indexu aktivního stárnutí s cílem poskytnout nástroj, který může překonat
některé limity původního indexu. Alternativní váhy vycházejí z termínu výhoda z rozdílnosti
(benefit of the doubt). Tento pojem je spojen s kompozitními ukazateli. Ty jsou často kritizovány
ve věci nesouhlasu s nastaveným systémem vah (Cherchye et al., 2007). Záměrem je tedy
stanovení flexibilních vah tak, aby se přizpůsobily daným kulturním a sociálním podmínkám
daného státu.
Amado et al. (2016) použili přístup metody hodnocení efektivnosti (Data Envelopment
Analysis) vyvinutý Charnes et al. (1978). Totožný přístup pro kompozitní ukazatel použili
i Zanella at al. (2012). Přístup DEA je často využíván k tvorbě kompozitních ukazatelů
k porovnávání geografických celků. Mariano et al. (2015) přináší přehled 57 studií užití DEA
přístupu k hodnocení lidského rozvoje. Mahlberg a Obsteiner (2001) použili přístup DEA
k úpravě indexu lidského rozvoje, tedy ukazatelem, který je principiálně a tematicky příbuzný
indexu aktivního stárnutí. Při výpočtu indexu aktivního stárnutí pomocí DEA přístupu přidáme
možnost výhody z rozdílnosti každé zemi.
Každý přístup má však své omezení. Při výpočtu relativního výkonu země je postup citlivý
na výběr vstupů a daný vzorek. Výběr vzorku (hodnot ukazatelů) by měl být homogenní, taktéž
vhodné ukazatele by měly být opatrně vybrány (Dyson et al., 2001). Dále je tento přístup citlivý
na odlehlé hodnoty. Hlavní problém je, že váhy čistě generované matematickým programem
umožní úplnou změnu oproti původním, a tak je nutno zavést několik omezení. Je použit DEA
model s jedním dummy vstupem a 22 vstupů odpovídajících ukazatelům indexu aktivního
stárnutí. Všechny ukazatele se řídí normativem, že vyšší hodnota vede ke zlepšení podmínek
starších lidí. Není tedy třeba transformovat data.
Pro překonání limitů daného postupu je třeba určit několik omezení pro výpočet alternativních
vah. Za prvé je třeba nadefinovat ordinální omezení vah. Je třeba respektovat velikostní pořadí
vah, tak jak jej určila expertní skupina. Zachovává se pořadí vah v doméně i pořadí napříč
doménami. Toho je dosaženo zavedením dvou rozdílných sad omezení. Za druhé je nadefinováno
omezení týkající se vah samotných domén. Tato omezení jsou zavedena, aby byla zachována
původní struktura nastavena expertní skupinou. Použití ordinálních omezení je založeno
na poznatku, že každá země by se měla soustředit na ukazatele s vyšší prevalencí v souladu
s principem výhody z rozdílnosti, ale zároveň respektovat pořadí nastavené expertní skupinou.
Pořadí ukazatelů vychází z panelové diskuze expertů při vývoji indexu. Důvodem pro omezení
pořadí je zabránit zemi, aby přidělila nízkou váhu ukazateli, který byl označen expertní skupinou
jako velmi důležitý, přestože může hodnota ukazatele dosahovat nízké hodnoty.
Příkladem může být první doména. Zajisté je zde určitá hladina nejistoty v kompromisu mezi
vahami a důležitostí ukazatelů, které určila expertní skupina. Přesto je rozumné věřit, že určení je
odůvodnitelné, a proto je třeba jej dodržet. Váhy jsou vyšší u mír zaměstnanosti mladší skupiny
obyvatel než na ukazateli zaměstnanosti starších skupin. Pořadí dává smysl, pokud si uvědomíme,
že s rostoucím věkem se účast na pracovním trhu stává méně relevantní v porovnání s ostatními
ukazateli. Obdobnou logiku lze nalézt i v ostatních doménách.
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Dalším důvodem zavedení omezení, je potřeba zabránit přiřazení nulových vah jednotlivým
ukazatelům. Zabránit tomu je poněkud složitější, zejména pokud se jedná o kompromisy mezi
doménami. Amado et al. (2016) doporučuje použít jistou míru volnosti. Nedovolit, aby jakýkoliv
ukazatel měl váhu stokrát vyšší než jiný. V této práci je použito jako omezení sto násobek. Toto
omezení je volnější, než je v původním souboru vah. Pokud porovnáme příspěvek do celého
indexu nejvíce a nejméně přispívajících ukazatelů, zjistíme, že nejvyšší rozdíl je přibližně
sedmdesáti sedmi násobek. Ukazatel u(1,1) přispívá k celému indexu 16,24 % a ukazatel u(3,8) jen
0,21 %.
Amado el al. (2016) tvrdí, že každá doména by měla mít rozumný (ne reziduální) příspěvek
do celkového indexu tak, aby byla zachována určitá definice aktivního stárnutí. Proto je třeba
respektovat váhy, které přiřadila expertní skupina doménám. Od původních by měly být odvozené
alternativní s proporčním omezením, jak navrhuje Wong a Beasly (1990).
Konstrukce omezení vah, která je založená na hodnotách vyhodnocované země, se bude lišit
pro každou zem. Při použití alternativních vah totiž nelze řadit země podle dosažené výsledné
hodnoty indexu. Tento přístup tedy nelze využít pro porovnávání výsledků jednotlivých zemí, ale
pouze pro účely zlepšení výsledků.
Matematický vzorec pro DEA model je vyobrazen níže. Proměnná L značí zemi. Ukazatel je
značen yr (r=1,…22). Přičemž y1 odpovídá u(1,1) a y2 odpovídá u(1,2). Dummy proměnná je
značena v. Váhy přiřazené k ukazatelům jsou značeny ur. Cílem matematického programu je najít
alternativní váhy pro každý ukazatel se záměrem maximalizovat hodnotu celkového indexu země
1
ℎ𝐿

v odhadu ( ) v souladu se všemi omezeními. Virtuální váha je násobek ur a yr. Jedná se
o pomocnou hodnotu ve formulaci.

hL  min _ v
Virtuální váhy se sčítají do jedné respektive do 100 %.
s

u y
r

r 1

rL

1

Najde takové nejmenší v, aby součet rozdílů virtuálních vah a v byl menší nebo roven nule.
Takže v se bude rovnat průměru virtuálních vah.
s

u y
r 1

r

rj

v  0

Toto omezení se vztahuje k váze domén. Omezení určuje interval, v jakém se váha domény
může nacházet. Váhy přiřazené doménám expertní skupinou jsou značeny wDi. Proměnná
k značí koeficient volnosti.

(1  k ) wDi 




rDi
S

ur yrL

u y
i 1 r rL

 (1  k ) wDi

i  1,..., I
Smyslem ordinálního omezení je zajistit, aby váhy respektovaly pořadí důležitosti určené
expertní skupinou. V tomto vzorci, váha přiřazená k ukazateli ra z domény Di je označena wra
a váha přiřazená k rb z domény Di je označena wrb.
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ura yrL  urb yrL
ra  Di , _ rb  Di
wra  wrb
i  1,..., I
Další podmínka slouží jako omezení připsání nulové hodnoty jakékoliv váze a zároveň zabraňuje
rozdílům mezi ukazateli vyšším než stonásobek.

100urc yrL  urd yrL
rc  Di , _ rd  Dm
Poslední omezení zajišťuje, že všechny proměnné budou kladné, kde ε je vhodně zvolené malé
kladné číslo. Je použito 10-6.

v  0
ur    0
Toto omezení se vztahuje k váze ukazatelů. Omezení určuje interval, v jakém se váha
ukazatele může nacházet. Váhy přiřazené ukazatelům expertní skupinou jsou značeny wr.
Proměnná k značí koeficient volnosti

(1  k ) wr  ur yrL  (1  k ) wr

9.3

Dosažitelná hodnota

Expertní skupina stanovila hodnoty dosažitelných cílů (goalpost) pro každou doménu, což
napovídá, kam by všechny země měly směřovat. Nedostatek vidím v tom, že už neposkytuje
návod, jak stanovené hodnoty dosáhnout. V návaznosti na to jsem se rozhodl navrhnout metodu,
která využívá hodnot stanovených cílů pro další prohloubení komplementárního přístupu
interpretace indexu. Výstupem této metody jsou reálně dosažitelné hodnoty ukazatelů
pro průměrné a podprůměrné země.
Při tvorbě metody jsem uvažoval tyto věci. Je stanoven cíl pro každou doménu, jak stanovit
hodnotu, která je reálně dosažitelná pro průměrné a podprůměrné země? Je třeba hledat takovou
hodnotu, kterou známe z empirie jako dosažitelnou. Kde takovou hodnotu najdeme? Je třeba
hledat u ostatních zemí. Jak vybrat vhodné země? Vybrány by měly být země, které jsou danému
stanovenému cíli nejblíže. Kolik vybrat zemí? Vybráno by mělo být takové množství zemí, aby
jedna odlehlá hodnota zcela neovlivnila námi hledanou hodnotu. Počet zemí nesmí být příliš
vysoký, aby participovaly opravdu jen ty, které jsou stanoveným cílům nejblíže. Počet pěti se jeví
jako vhodný. Nazývejme pět nejlépe hodnocených zemí referenčními zeměmi.
Je zvoleno pět referenčních zemí a s nimi pět hodnot ukazatelů. Na základě pěti hodnot je
třeba stanovit jednu, která se stane dosažitelnou pro průměrné a podprůměrné země.
Nejjednodušší postup by byl použít prostý průměr. Při použití prostého průměru se ale ztratí
informace, která země byla stanovenému cíli nejblíže. Nabízí se tedy možnost použít průměr
vážený. Stanovení vah je klíčový problém. K dispozici je využití pevného vážícího schématu,
například 45–25–15–10–5 v návaznosti na pořadí. Takové schéma by sice respektovalo pořadí,
ale byla by zde ztráta informace o tom, jak se dané země cíli přiblížily. Řešením je jako váhy
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použít vzdálenosti od stanoveného cíle. Úskalí vzdáleností je, že čím více se země přiblíží, tím
menší váhu bude mít, což je opak chtěného. Možností je použít převrácené hodnoty vzdáleností.
Pokud vzdálenost referenční země nejblíže cíli byla 5, po převrácení to bude jedna pětina. Pokud
vzdálenost referenční země druhé nejblíže cíli byla 10, po převrácení to bude jedna desetina. Tedy
země blíže cíli bude mít vyšší váhu. Tímto jsme získali váhy pro pět referenčních zemí na základě
vzdálenosti hodnoty domény od stanovené hodnoty cíle.
L jsou referenční země. Lambda značí váhu země L. Domény jsou značeny písmenem D. Hodnota
cíle je značena písmenem G.

1
G  DlL
L  s l
1

i 1 Gl  Dlji
l  1,..., 4
L  { j1 , j2 ,..., js }
s  1,...,5
V dalším kroku jsou spočteny samotné dosažitelné hodnoty, kdy lineární kombinací hodnot
ukazatelů referenčních zemí a vah získaných v předchozím kroku získáme dosažitelnou hodnotu
každého ukazatele. Dosažitelná hodnota je značena písmenem T. Ukazatel je značen písmenem r.
s

T   lL yLr
i 1

r  1,..., 22
Výsledný postup je blízký postupu, který Amado et al. (2016) použili při stanovení cílů
pro země s nízkým hodnocením. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu získání vah. Zde je navržena
metoda podobná metodě vážené inverzní vzdálenosti. Zásadní rozdíl je, že se nevyužívá
vzdálenosti prostorové, ale vzdálenosti mezi dvěma čísly. Dále navrhovaná metoda vychází
ze vzdálenosti pouze pěti objektů.
Jsou tři zásadní důvody, proč je navržen alternativní postup ke stanovení dosažitelné hodnoty.
Prvním důvodem je, že postup Amado et al. (2016) nezohledňuje každou doménu zvlášť.
Je postaven na celkovém hodnocení země – může tedy být jako referenční země použita i ta, která
v dané doméně celkově nepatřila k nejlepším, nicméně výsledky v ostatních doménách jí mohly
přisoudit pozici referenční země. Za druhé, Amado et al. (2016) určuje referenční země na základě
alternativního váhového schématu. Dosažitelné hodnoty dopočítává pro neupravený index, a tak
mísí dva rozdílné přístupy. Za třetí, výpočet vah v jejich práci není definován, proto tento postup
nelze ověřit a replikovat.
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Kapitola 10

Interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí
Cílem této kapitoly je předvést alternativní postup k hodnocení výsledků indexu aktivního
stárnutí. Tato kapitola je zaměřena na analýzu slabých stránek aktivního stárnutí v České
republice pro rok 2014. Záměrem je poukázat na oblasti, ve kterých si Česká republika nestojí
dobře a bylo by žádoucí sem směřovat pozornost jak politiků, tak ostatních zainteresovaných stran
s cílem zlepšit tu danou oblast ku prospěchu občanů České republiky. Účelem indexu je dodat
obraz reality, který by sloužil jako podklad tvorby politik a plánů, a tím by měl být také výstup
této kapitoly.
K analýze slabých stránek se dá přistoupit hned několika způsoby. Žádný z navrhovaných
přístupů nemůže stát samostatně. Dohromady tvoří komplementární přístup, aby bylo na výsledky
indexu nahlíženo z různých perspektiv.
Prvním přístupem je analýza příspěvků domén a ukazatelů. Výstupem je zjištění, zda jsou
ukazatele v rovnováze, nebo zda některý nedosahuje v porovnání s ostatními relativně nižších
nebo vyšších hodnot, než jak zamýšleli autoři indexu. Druhým přístup využívá principu výhody
z rozdílnosti. Na základě tohoto principu jsou spočítány alternativní váhy tak, aby daný stát dosáhl
co nejvyššího hodnocení. Nejvyššího hodnocení dosáhne tím, že algoritmus sníží váhy nejslabším
ukazatelům či doménám, a tím je identifikuje. Třetí přístup, který je použitelný pouze
pro průměrné a podprůměrné země, využívá stanovených hodnot cílů. Na základě těchto hodnot
jsou spočteny reálně dosažitelné hodnoty každého ukazatele. Analýza rozdílu mezi hodnotou
dosaženou a reálně dosažitelnou přináší informaci, ve které oblasti lze dosáhnout nejvyššího
zlepšení. Čtvrtý přístup má za úkol identifikovat země, ve kterých jednotlivé ukazatele dosahují
nejvyšších výsledků. Tento přístup přináší informaci, kde hledat metody, jak dosáhnout vyšších
hodnot v oblastech, které identifikují předchozí tři přístupy. Účelem je, aby se tyto čtyři uvedené
postupy doplňovaly a poskytly komplexní informaci, která může sloužit obyvatelům České
republiky ke zlepšení podmínek života.

10.1 Příspěvky ukazatelů
Tabulka 7 zobrazuje vypočítané příspěvky první domény České republiky, Evropského průměru
a implicitní váhy stanovené expertní skupinou. Příspěvky první domény České republiky
pro společné pohlaví téměř odpovídají stanoveným vahám. Váhy jsou stanoveny stejné pro obě

Bc. Matěj Votrubec: Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu

63

pohlaví z důvodu porovnatelnosti. Příspěvky mužů do první domény se téměř neliší
od implicitních vah. Rozložení měr zaměstnanosti je tedy takové, jaké předpokládá expertní
skupina. Nicméně příspěvky do první domény žen se již významně liší od implicitních vah. Zde
by bylo vhodné provést analýzu, zda je tento stav žádoucí.
Tab. 7: Příspěvky ukazatelů první domény AAI (2014) a implicitní váhy (v %)
Ukazatel
Příspěvek
CZE
EU průměr
CZE muži
CZE ženy
Imlicitní váha

u(1,1)
63,5
55,8
58,5
70,2
58,0

u(1,2)
24,5
28,4
28,5
18,9
27,0

u(1,3)
8,2
10,4
9,0
7,5
10,0

u(1,4)
3,7
5,5
4,1
3,5
5,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Tabulka 8 zobrazuje vypočítané příspěvky druhé domény České republiky, evropského
průměru a implicitní váhy stanovené expertní skupinou. Na první pohled je zřejmé, že ukazatel
dobrovolnictví u(2,1) nedosahuje zamýšleného podílu na celkové hodnotě domény. Na úkor
nízkého příspěvku prvního ukazatele vzrostl význam zbylých. Zodpovědná místa by měla provést
analýzu, zda je nízký příspěvek ukazatele dobrovolnictví způsoben chybou dat, nebo je třeba
podporovat tyto aktivity za účelem využití potenciálu aktivního stárnutí. Lze také uvažovat
nad špatně zvolenou implicitní hodnotou, či nevhodně položenou otázkou ve výběrovém šetření.
Důvodem pro tyto pochyby je evropský průměr, který se také významně liší od stanovené
implicitní váhy.
Tab. 8: Příspěvky ukazatelů druhé domény AAI (2014) a implicitní váhy (v %)
Ukazatel
Příspěvek
CZE
EU průměr
CZE muži
CZE ženy
Imlicitní váha

u(2,1)
8,3
12,6
8,4
8,1
19,0

u(2,2)
49,5
46,0
45,2
53,5
46,0

u(2,3)
23,6
21,9
25,0
22,4
22,0

u(2,4)
18,6
19,5
21,3
16,0
13,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Příspěvky ukazatelů třetí domény České republiky jsou zobrazeny v tabulce 8. Příspěvky třetí
domény veskrze odpovídají stanoveným implicitním vahám v absolutním pohledu. Při relativním
hodnocení mají velmi nízký výsledek ukazatel fyzického cvičení u(3,1) a celoživotního
vzdělávání u(3,8). Hodnota prvního ukazatele je opravdu nízká a pohybuje se na třetině
evropského průměru. Zde vidím velký potenciál pro zlepšení. Je třeba, aby odpovědná místa
podporovala osvětu ohledně vlivu fyzických aktivit na zdraví. Zároveň je třeba vytvořit takové
podmínky, aby organizované aktivity tohoto typu byly přístupné široké veřejnosti. Další potenciál
vidím v podpoře celoživotního vzdělávání ukazatel u(3,8). I v tomto ukazateli zaostáváme
za Evropou. Zvýšená účast na celoživotním vzdělávání umožní starším lidem spojit své pracovní
zkušenosti s moderními poznatky, a tak zvýší jejich hodnotu na trhu práce.
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Tab. 9: Příspěvky ukazatelů třetí domény AAI (2014) a implicitní váhy (v %)

Příspěvek
CZE
EU průměr
CZE muži
CZE ženy
Imlicitní váha

u(3,1)
0,7
2,2
0,5
0,8
2,0

u(3,2)
26,3
25,1
25,9
26,6
26,0

u(3,3)
24,6
23,9
24,0
25,1
24,0

Ukazatel
u(3,4)
u(3,5)
11,7
13,8
12,3
13,2
11,9
13,8
11,7
14,0
12,0
13,0

u(3,6)
13,2
12,8
13,4
13,1
13,0

u(3,7)
9,1
9,8
10,0
8,1
9,0

u(3,8)
0,5
0,6
0,5
0,5
1,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Tabulka 10 zobrazuje příspěvky ukazatelů čtvrté domény České republiky a evropského
průměru. Je zřejmé, že v naději dožití u(4,1) má Česká republika stále deficit vzniklý v druhé
polovině dvacátého století, nicméně státy západní Evropy postupně dohání. Zdravotní stav
vyjádřený nadějí na roky ve zdraví u(4,2) se jeví jako dobrý. Velmi silným prvkem České
republiky je úroveň vzdělání, která je reprezentována ukazatelem u( 4,5). Nejvyšší potenciál
na zlepšení je tedy v naději dožití, zejména u mužů.
Tab. 10: Příspěvky ukazatelů čtvrté domény AAI (2014) a implicitní váhy (v %)
Ukazatel
Příspěvek
CZE
EU průměr
CZE muži
CZE ženy
Imlicitní váha

u(4,1)
31,3
33,0
28,7
33,5
37,0

u(4,2)
24,2
22,8
26,0
22,8
22,0

u(4,3)
18,8
19,8
19,0
18,6
19,0

u(4,4)
4,4
5,0
5,1
3,7
4,0

u(4,5)
10,9
12,0
9,7
12,1
12,0

u(4,6)
10,3
7,3
11,5
9,3
6,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Příspěvky jednotlivých domén České republiky do celkového indexu jsou zobrazeny
v tabulce 11. Je zde jasně vidět rozdílnost mužů a žen v dosaženém skóre jednotlivých domén.
Zatímco příspěvky celého indexu odpovídají předpokladům expertní skupiny, jednotlivá pohlaví
se již liší. Je tedy třeba směřovat pozornost zainteresovaných stran na první doménu žen a čtvrtou
doménu mužů.
Tab. 11: Příspěvky domén AAI (2014) a implicitní váhy (v %)
Doména
Příspěvek
CZE
EU průměr
CZE muži
CZE ženy
Imlicitní váha

1. doména
28,5
28,8
32,3
24,4
28,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

2. doména
19,1
18,3
19,8
18,7
19,0

3. doména
20,7
20,8
19,3
22,1
21,0

4. doména
31,6
32,1
28,6
34,8
32,0
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10.2 Optimální váhové schéma
Snahou této podkapitoly je identifikovat relativní slabé stránky České republiky pomocí stanovení
optimálního schématu vah. Pro výpočet jsou použita data z AAI (2014). V souboru je 28 států
Evropské unie a 22 ukazatelů ve čtyřech doménách. V tomto datovém souboru chybí data
pro ukazatel u(3,8) pro Bulharsko a ukazatele u(3,7) a u(4,5) pro Maltu. Metodika DEA navrhuje
Tab. 12: Pořadí ordinálního omezení vah a původní implicitní váhy (v bodech)
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

1. doména
Ukazatel
Hodnota
u(1,1)
58
u(1,2)
27
u(1,3)
10
u(1,4)
5

2. doména
Ukazatel
Hodnota
u(2,2)
46
u(2,3)
22
u(2,1)
19
u(2,4)
13

3. doména
Ukazatel
Hodnota
u(3,2)
26
u(3,3)
24
u(3,5)
13
u(3,6)
13
u(3,4)
12
u(3,7)
9
u(3,1)
2
u(3,8)
1

4. doména
Ukazatel
Hodnota
u(4,1)
37
u(4,2)
22
u(4,3)
19
u(4,5)
12
u(4,6)
6
u(4,4)
4

Zdroj: Zaidi et al., 2013, vlastní zpracování

několik řešení. Kuosmanen (2002) doporučuje odstranit tyto vstupy, avšak dodává, že tento
přístup vede ke ztrátě obsažené informace. Další možné řešení navrhované DEA literaturou je
použít nulovou hodnotu (Cherchye a Kuosmanen, 2004). Morais a Camanho (2011) navrhují
nahradit chybějící data minimální hodnotou pozorovanou ve vzorku. Amado et al. (2016) použili
nejdříve minimální pozorovanou hodnotu a pak alternovali s použitím průměru. V této práci
se přikláním k použití minimální pozorované hodnotě.
Při optimalizaci vah je použito ordinálních omezení. První zajišťuje, aby nové optimální váhy
respektovaly pořadí navržené expertní skupinou (tab. 12). Druhé omezení zajišťuje, aby žádnému
ukazateli nebyla připsaná nulová hodnota a zároveň, aby žádný ukazatel nenabyl váhy více než
sto násobku jiného. Třetí omezení se týká volnosti domén. V souladu s prací Amady et al. (2016)
je použito koeficientu volnosti k=0,5. Tabulka 13 zobrazuje porovnání původních vah, které
doména mohla nabývat s novými.
Tab. 13: Původní a nové intervaly vah domén indexu aktivního stárnutí (v %)
1. doména
Interval Spodní limit Horní limit
Původní
28,0
28,0
Nový
14,0
52,0

2. doména
Spodní limit Horní limit
19,0
19,0
9,5
28,5

3. doména
Spodní limit Horní limit
21,0
21,0
10,5
31,5

4. doména
Spodní limit Horní limit
32,0
32,0
16,0
48,0

Zdroj: Vlastní zpracování

Jednou z důležitých informací, kterou umožňuje získat DEA model prezentovaný dříve, je
optimální schéma vah pro každou zemi. Optimální váhové schéma je ovlivněno silnými a slabými
stránkami každé země. To je hlavní přínos pro tento přístup. Tím, že byla umožněna každé zemi
určitá hladina flexibility vah, byly silné stránky upřednostněny před slabými, a tím
identifikovány.
První důležitý aspekt obrázku 16 je, že suma vah přiřazených k doménám je 100 % ve všech
28 zemích. To je důležitou součástí principu výhody z rozdílnosti modelu, aby byl jasně vidět
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relativní příspěvek každé domény v každé zemi. Také lze pozorovat, že domény se pohybují
v intervalech, které jsou stanoveny v tabulce 13. To je dáno omezeními diskutovanými dříve.
Kdyby omezení nebyla nastavena, zcela určitě by některým doménám byla připsána nulová váha,
a tím by byly zcela ignorovány ve výpočtu indexu a s rozporem myšlenky aktivního stárnutí.
Na obrázku 16 lze identifikovat rozdílné schéma vah domén, které vypovídá o rozdílech v slabých
a silných stránkách evropských zemí.
V první doméně je jednoznačně nejvýraznější postavení Estonska. Estonsko je jedinou zemí,
které přiřadilo maximální možnou váhu doméně zaměstnanosti a také jedinou zemí, která
vykazuje relativně vyšší hodnocení v první doméně v porovnání s ostatními třemi. Estonsko je
specifické tím, že míry zaměstnanosti všech věkových skupin dosahují vyšších hodnot, než je
evropský průměr. Avšak pro většinu ostatních ukazatelů dalších domén jsou hodnoty nižší, než
je evropský průměr. Česká republika má v novém optimalizovaném schématu vah připsanou váhu
přibližně 24 % pro první doménu. Tedy je zde určité snížení oproti původní váze 28 %. Tento
výsledek naznačuje určitou relativní slabou stránku v porovnání s ostatními doménami.
Obr. 16: Schéma optimálních vah domén, země Evropské unie, AAI (2014)

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Ve druhé doméně je mnoho států, které připsaly vyšší váhu právě této doméně. Původní váha
byla expertní skupinou stanovena na 19 %. Horní limit je stanoven na 28,5 %. Výší váhu než 28 %
si připsala Belgie, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko
a Chorvatsko. Česká republika má ve druhé doméně novou váhu 28,2 %. Tyto státy tedy dosahují
relativně vyššího hodnocení v porovnání s ostatními doménami. Například Itálie dosahuje
maximální hodnotu ukazatele péče o děti u(2,2) ze všech států. Avšak v první doméně dosahuje
relativně nižších výsledků. Nová váha, menší než 15 %, je připsána Německu a Švédsku.
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Německo a Švédsko tedy dosahují v této doméně relativně nejnižších výsledků. Váha 28,2 % je
připsána České republice, což naznačuje, že druhá doména patří k relativně silnější stránce České republiky.
Nezávislý, zdravý a zabezpečený život je třetí doména. Váha připsaná expertní skupinou
je 21 %. Při koeficientu volnosti k=0,5 je maximální váha 31,5 % a minimální 10,5 %. Většina
států si připsala maximální váhu pro tuto doménu včetně České republiky. Třetí doména je
relativně silnou stránkou České republiky. Maximální váhu si nepřipsalo Estonsko, Španělsko,
Kypr, Lotyšsko, Malta a Švédsko. V případě Estonska jasně dominuje první doména, jak je
diskutováno výše. Španělsko, kromě první domény, je zemí s relativně vyrovnanými výsledky.
Čtvrtá doména má nejvyšší rozpětí, které mohou váhy domén nabývat. Minimální váha je
16 % a maximální 48 %. Vyšší váhu než 40 % si připsala Malta a Švédsko. Švédsko si připsalo
maximální možnou váhu, a tím velmi potlačilo ostatní domény. Nicméně to svědčí o čtvrté
doméně jako silné stránce Švédska. Váhu nižší než 24 % si připsalo Dánsko, Estonsko, Lotyšsko,
Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Česká republika. Můžeme tedy čtvrtou doménu
označit za relativně slabší stránku aktivního stárnutí v České republice.

Tab. 14: Optimální váhové schéma první domény, AAI (2014), země Evropské unie (v %)
Váha ukazatele
Země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

u(1,1)
96,2
96,3
96,4
94,8
30,8
95,4
94,7
96,5
87,8
94,6
37,2
63,8
59,0
95,9
97,0
95,6
95,8
94,6
96,1
30,3
96,2
30,4
96,9
97,1
92,2
96,6
79,1
64,8

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

u(1,2)
1,3
1,4
1,3
2,1
30,8
1,8
1,8
1,2
5,1
1,9
25,9
16,5
16,9
1,4
1,0
1,5
1,6
2,1
1,4
30,3
1,3
30,4
1,1
1,0
2,7
1,1
8,9
16,9

u(1,3)
1,3
1,4
1,3
2,1
30,8
1,8
1,8
1,2
5,1
1,9
25,9
16,5
16,9
1,4
1,0
1,5
1,6
2,1
1,4
30,3
1,3
30,4
1,1
1,0
2,7
1,1
8,9
16,9

u(1,4)
1,3
1,0
1,0
0,9
7,5
1,0
1,8
1,0
2,1
1,6
11,1
3,3
7,2
1,4
1,0
1,4
1,0
1,1
1,0
9,2
1,3
8,9
1,0
1,0
2,4
1,1
3,1
1,3
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Při identifikaci slabých a silných stránek můžeme postoupit ještě dále na úroveň ukazatelů.
Je zde ale nutno brát výsledky s velkým nadhledem. Novým optimálním vahám byla dána velká
volnost při optimalizaci. Tedy často dochází k maximalizaci jednoho či dvou ukazatelů na úkor
ostatních. Při pohledu na tabulky 14, 15, 16 a 17 je na první pohled zřejmé, že velikost vah se
u jednotlivých zemí liší. To je v důsledku volnosti dané principem výhody z rozdílnosti.
Tab. 15: Optimální váhové schéma druhé domény, AAI (2014), země Evropské unie (v %)
Váha ukazatele
Země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

u(2,1)
0,6
0,5
0,8
1,6
0,5
0,9
20,5
0,5
1,4
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
0,5
0,8
3,0
1,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,9
1,7
0,6
10,6
1,9

u(2,2)
62,5
49,5
59,7
95,1
49,5
49,1
50,9
49,5
59,8
68,7
97,1
56,9
68,1
81,3
49,5
49,2
47,0
48,8
49,5
49,4
62,5
49,5
49,5
68,5
95,0
49,4
68,1
48,1

u(2,3)
36,2
49,5
38,6
1,6
49,5
49,1
20,5
49,5
37,3
29,8
1,0
42,0
30,6
17,1
49,5
49,2
47,0
48,8
49,5
49,4
36,2
49,5
49,5
29,6
1,7
49,4
10,6
48,1

u(2,4)
0,6
0,5
0,8
1,6
0,5
0,9
8,1
0,5
1,4
0,8
1,0
0,6
0,7
0,8
0,5
0,8
3,0
1,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,9
1,7
0,6
10,6
1,9

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Tabulka 14 zobrazuje optimální váhové schéma domény zaměstnanosti. Většina zemí připsala
nejvyšší váhu prvnímu ukazateli, tedy přesně v souladu s ordinálním omezením. Nicméně
u několika zemí lze pozorovat vyrovnané váhové schéma. První příčinou toho může být snaha
maximalizovat váhu všech ukazatelů v této doméně. Druhým důvodem může být snaha
maximalizovat druhý, třetí či čtvrtý ukazatel. V tom případě předcházející váhy musejí být
nejméně stejně velké, aby zůstalo zachováno ordinální omezení. V případě České republiky jde
pozorovat následující chování. Doméně byla připsaná nižší váha, a je tedy relativně slabou.
Zároveň většina váhy připadla prvnímu ukazateli. Tedy první ukazatel je relativně silnou stránkou
v rámci domény.
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Tab. 16: Optimální váhové schéma třetí domény, AAI (2014), země Evropské unie (v %)
Stát
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

u(3,1)
0,6
0,4
0,7
0,9
1,1
0,6
0,8
0,4
0,9
0,7
1,2
0,5
0,9
0,6
0,4
0,9
0,9
0,7
0,4
0,5
0,6
0,4
0,4
0,7
1,0
0,5
1,5
0,9

u(3,2)
56,6
43,2
74,1
93,5
23,9
55,9
19,5
44,8
93,5
69,6
91,3
50,1
19,5
60,5
44,8
93,5
89,5
71,2
16,5
19,7
56,6
19,7
44,8
69,4
92,7
54,7
89,5
93,5

u(3,3)
20,3
27,3
11,1
0,9
23,9
19,8
19,5
10,9
0,9
13,4
1,2
23,7
19,5
9,4
13,5
0,9
2,0
12,6
16,5
19,7
20,3
19,7
13,5
7,1
1,0
10,9
1,5
0,9

Váha ukazatele
u(3,4)
u(3,5)
0,6
0,6
0,4
27,3
0,7
11,1
0,9
0,9
1,1
23,9
0,6
2,0
19,5
19,5
10,9
10,9
0,9
0,9
0,7
13,4
1,2
1,2
0,5
23,7
19,5
19,5
9,4
9,4
13,5
13,5
0,9
0,9
2,0
2,0
0,7
12,6
16,5
16,5
19,7
19,7
0,6
0,6
19,7
19,7
13,5
13,5
7,1
7,1
1,0
1,0
10,9
10,9
1,5
1,5
0,9
0,9

u(3,6)
20,3
0,4
0,7
0,9
23,9
19,8
19,5
10,9
0,9
0,7
1,2
0,5
19,5
9,4
13,5
0,9
2,0
0,7
16,5
19,7
20,3
19,7
13,5
7,1
1,0
10,9
1,5
0,9

u(3,7)
0,6
0,4
0,7
0,9
1,1
0,6
0,8
10,9
0,9
0,7
1,2
0,5
0,9
0,6
0,4
0,9
0,9
0,7
16,5
0,5
0,6
0,4
0,4
0,7
1,0
0,5
1,5
0,9

u(3,8)
0,6
0,4
0,7
0,9
1,1
0,6
0,8
0,4
0,9
0,7
1,2
0,5
0,9
0,6
0,4
0,9
0,9
0,7
0,4
0,5
0,6
0,4
0,4
0,7
1,0
0,5
1,5
0,9

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Druhá doména přináší náhled do oblasti, která by mohla být více kulturně diferenciována.
Avšak v tabulce 15 lze pozorovat, že výsledky jsou opět velmi svázané s omezeními, která jsou
diskutována dříve. Nejvyšší váha je expertní skupinou přiřazena ukazateli Péče o děti
a vnoučata u(2,2), druha nejvyšší je přiřazena ukazateli Péče o starší lidi u(2,3). Váha těchto dvou
ukazatelů se ve většině případů rovná váze téměř celé domény. Výjimkou je Francie, kde je první
a třetí ukazatel vyrovnán. To nasvědčuje tomu, že dobrovolnictví u(2,3) je silnou stránkou Francie.
V návaznosti na umožněnou flexibilitu lze pozorovat, že pro Kypr a Slovinsko je relativně
nejsilnější ukazatel Péče o děti a vnoučata u(2,2). Česká republika má rozdělené váhy prakticky
mezi dva ukazatele u(2,3) a u(2,2). Z toho lze usuzovat, že zbylé dva nejsou dostatečně silné oproti
zmíněným dvěma do té míry, aby dosáhly na vyšší váhy jako je tomu u Francie. Nabízí se tedy
možnost je interpretovat jako relativně slabší.
Třetí doména nezávislý, zdravý a zabezpečený život přináší zajímavější výsledky. Avšak
i tyto výsledky jsou svázány s ordinálním omezením, které je nezbytné. Třetí doména ukazuje, že
pokud se nějaká silná stránka nachází na čtvrtém, pátém nebo šestém místě pořadí a její vliv je
opravdu velký, je jí přiřazená signifikantní váha. Jako příklad může sloužit Polsko a Chorvatsko.
V těchto zemích velkého vlivu dosáhl ukazatel fyzického bezpečí u( 3,7), který je v ordinálním
pořadí na šesté pozici. Nicméně v nadpoloviční většině zemí je přiřazena nejvyšší váha ukazateli
přístup ke zdravotní a dentální péči u(3,2). V případě České republiky má nejvyšší váhu přirazen
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ukazatel u(3,2). Další dva ukazatele, které nejsou zanedbatelné jsou nezávislé bydlení u(3,3) a
riziko chudoby u(3,5). Ostatní ukazatele ale tedy můžeme označit za relativně slabé.
Tab. 17: Optimální váhové schéma čtvrté domény, AAI (2014), země Evropské unie (v %)

Stát
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

u(4,1)
44,7
49,0
46,0
16,7
95,2
68,3
95,2
54,3
82,1
84,4
95,2
95,1
93,9
16,7
54,3
49,0
95,2
75,7
49,0
95,2
44,7
88,2
54,3
95,2
95,2
47,3
89,3
95,2

u(4,2)
27,6
49,0
46,0
16,7
1,0
14,8
1,0
16,5
14,6
12,3
1,0
1,0
1,2
16,7
25,9
49,0
1,0
21,3
49,0
1,0
27,6
8,3
43,6
1,0
1,0
17,2
7,2
1,0

Váhy ukazatele
u(4,3)
u(4,4)
6,9
6,9
0,5
0,5
2,2
1,5
16,7
16,7
1,0
1,0
14,8
0,7
1,0
1,0
9,6
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
16,7
16,7
18,3
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,8
0,8
0,5
0,5
1,0
1,0
6,9
6,9
0,9
0,9
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
17,2
0,5
0,9
0,9
1,0
1,0

u(4,5)
6,9
0,5
2,2
16,7
1,0
0,7
1,0
9,6
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
16,7
0,5
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
6,9
0,9
0,5
1,0
1,0
17,2
0,9
1,0

u(4,6)
6,9
0,5
2,2
16,7
1,0
0,7
1,0
9,6
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
16,7
0,5
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
6,9
0,9
0,5
1,0
1,0
0,5
0,9
1,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Šest ukazatelů tvoří doménu kapacita pro aktivní a zdravé stárnutí. Omezení ordinálního
pořadí ukazatelů, které je důležité při pochopení výsledků se nachází v tabulce 12. Tabulka 17
zobrazuje optimální schéma vah čtvrté domény. Expertní skupina přiřadila nejvyšší důležitost
ukazateli Zbývající naděje dožití u(4,1). Hned u čtyř států byla přiřazena signifikantní váha
ukazateli používání ICT u(4,4). Tento ukazatel je poslední v rámci ordinálního pořadí a to, že je
mu přiřazena signifikantní váha, značí jeho relativní sílu pro dané země. Ve čtvrté doméně České
republiky je signifikantní váha přiřazena dvěma ukazatelům. Jsou to zbývající naděje dožití u(4,1)
a naděje na roky ve zdraví u(4,2). Za silnou stránku lze považovat u(4,2), jelikož je mu
při zachování zavedených omezení přiřazena maximální možná váha v doméně. Ukazatel u(4,1)
nelze považovat za relativně nejsilnější v této doméně, jinak by mu byla přisána maximální možná
váha, jako je tomu například u Kypru. Zároveň lze říct, že žádný z ukazatelů u(4,3) – u(4,6) není
relativně nejsilnější, jinak by mu byla přiřazena signifikantní váha, jako je tomu u Lucemburska.
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10.3 Dosažitelná hodnota
Záměrem této dílčí části analýzy je využít navržený postup k identifikaci ukazatelů, které nejvíce
zaostávají za dosažitelnou hodnotou každého ukazatele. Nejprve je třeba spočítat dosažitelné
hodnoty pro průměrné a podprůměrné země. Postup výpočtu je popsán v kapitole 9.
Tab. 18: Hodnoty vah pro výpočet dosažitelných hodnot, AAI (2014)
Pořadí
1
2
3
4
5

1. doména
Váha λ
Země
SWE
0,289
EST
0,215
DNK
0,169
GBR
0,169
DEU
0,157

2. doména
Váha λ
Země
IRL
0,210
ITA
0,209
SWE
0,196
FRA
0,194
NLD
0,191

3. doména
Váha λ
Země
DNK
0,214
FIN
0,213
NLD
0,210
SWE
0,205
FRA
0,158

4. doména
Váha λ
Země
SWE
0,301
DNK
0,202
LUX
0,180
NLD
0,161
GBR
0,156

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Tabulka 18 zobrazuje váhy pro výpočet dosažitelných hodnot na základě vstupních dat indexu
aktivního stárnutí 2014. Celkem je deset referenčních zemí. Švédsko figuruje ve čtyřech
doménách, Dánsko a Nizozemí ve třech, Francie a Spojené Království ve dvou. Ostatní země
figurují pouze v jedné doméně. Referenční zemí se staly pouze díky nadprůměrnému výsledku
dané domény v rámci svého hodnocení.
Švédsko je referenční zemí v každé doméně. Při bližším zkoumání hodnot ukazatelů si lze
všimnout, že Švédsko dosahuje vysokých hodnot v každé doméně. Nejméně dva ukazatele
v každé doméně dosahují nebo se blíží maximální hodnotě a jsou zároveň označeny expertní
skupinou za velmi důležité. Výjimku tvoří druhá doména, kde ukazatel participace u(2,4) svou
velmi vysokou hodnotou, ač nízkou váhou, umožňuje Švédsku udržet si status referenční země
i v této doméně.
Dánsko i Nizozemí se v celkovém hodnocení umístily na druhém a třetím místě. Není
překvapením, že figurují na předních místech hned ve třech doménách. Také tyto země dosahují
nadprůměrných výsledků ve většině důležitých ukazatelů.
Tabulka 19 zobrazuje hodnoty ukazatelů České republiky, dosažitelné hodnoty pro průměrné
a podprůměrné země. Dosažitelný potenciál je hodnota mezi stávající hodnotou ukazatele
a dosažitelnou hodnotou. Poslední sloupec zobrazuje již dosažený podíl z dosažitelné hodnoty.
Tuto tabulku lze interpretovat několika způsoby. Za prvé, pro zlepšení prostředí stárnutí
v dané zemi bude nejlepší, když se tvůrci politik soustředí na zlepšení problematiky ukazatele,
u kterého je nejvyšší absolutní dosažitelný potenciál. Druhou možností pro zlepšení prostředí
stárnutí je zvýšit hodnotu ukazatele s nejvyšším relativním potenciálem. Avšak u většiny
ukazatelů platí, že nejvyšší absolutní dosažitelný potenciál by i relativně nejvíce pomohl. První
doména ukazuje, že to není pravidlo, avšak u jiných států může být situace odlišná.
V první doméně je největší absolutní potenciál na zlepšení u druhého ukazatele. Relativně
nejméně z potenciálu dosahuje třetí ukazatel. Ukazatel dobrovolnictví má absolutně i relativně
nejvyšší potenciál ke zlepšení podmínek stárnutí v České republice v druhé doméně. Tělesná
cvičení je ukazatel třetí domény, který má nejvyšší absolutní i relativní potenciál ke zlepšení.
Ve čtvrté doméně má nejvyšší potenciál na zlepšení ukazatel používání ICT u(4,4).
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Tab. 19: Porovnání hodnot ukazatelů a dosažitelných hodnot, AAI (2014), Česká republika (v bodech a %)
Dosažená
hodnota
Ukazatel
1. doména u(1,1) Míra zaměstnanosti 55–59
u(1,2) Míra zaměstnanosti 60–64
u(1,3) Míra zaměstnanosti 65–69
u(1,4) Míra zaměstnanosti 70–74
2. doména u(2,1) Dobrovolnictví
u(2,2) Péče o děti či vnoučata
u(2,3) Péče o starší lidi
u(2,4) Účast na politickém dění
3. doména u(3,1) Tělesná cvičení
u(3,2) Přístup ke zdravotní a dentální péči
u(3,3) Nezávislé bydlení
u(3,4) Relativní mediánový příjem
u(3,5) Riziko chudoby
u(3,6) Závažná materiální deprivace
u(3,7) Pocit fyzického bezpečí
u(3,8) Celoživotní vzdělávání
4. doména u(4,1) Zbývající naděje dožití
u(4,2) Naděje na roky ve zdraví
u(4,3) Mentální zdraví a pohoda
u(4,4) Používání ICT
u(4,5) Sociální propojenost
u(4,6) Dosažené vzdělání seniorů

71,2
27,5
9,2
4,2
6,2
37,2
14,8
17,4
4,9
93,5
87,6
83,6
98,6
94,0
65,0
3,9
51,0
56,5
61,4
36,0
44,3
84,3

Dosažitelná Dosažitelný Podíl dosažené na
hodnota
potenciál dosažitelné hodnotě
(v %)
76,0
4,8
93,7
51,3
23,8
53,6
18,9
9,7
48,7
8,3
4,1
50,7
17,3
11,1
35,9
37,4
0,2
99,4
14,2
×
×
26,7
9,3
65,2
33,0
28,1
14,8
91,3
×
×
97,6
10,0
89,8
83,1
×
×
95,8
×
×
98,9
4,9
95,0
82,8
17,8
78,5
12,6
8,7
30,9
55,9
4,9
91,3
65,5
9,0
86,2
79,2
17,8
77,6
74,4
38,4
48,4
64,2
19,9
69,0
65,0
×
×

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní výpočet

Při takové interpretaci výsledků je nasnadě ještě jedna neopomenutelná věc. Každému
ukazateli a doméně je přiřazena explicitní váha, kterou je agregován do indexu. Tedy je zde rozdíl,
pokud je v návaznosti na přijaté opatření či politiku zvýšena hodnota některého z ukazatelů
o 10 bodů. Pro samotný index to může znamenat rozdílný růst v návaznosti na přiřazenou váhu
danému ukazateli. Z toho vyplývá otázka, zda je třeba brát v potaz váhy při výběru oblasti,
na kterou se má zaměřit pozornost tvůrců politiky? Já tvrdím, že ne. Zlepšení hodnoty indexu je
jistě pozitivní věc, ale důležitější je zlepšit prostředí, ve kterém starší lidé žijí.
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10.4 Zisk vzoru
Smyslem čtvrtého postupu v analýze je identifikovat referenční zemi, která v dané disciplíně
dosahuje nejvyššího hodnocení podle pohlaví. Tabulky pro společné pohlaví jsou k nahlédnutí
v přílohách 1–4. Po identifikaci této země či zemí mohou tvůrci politik provést vlastní analýzu,
proč je v dané zemi takový stav. Zda je to dáno kulturním či sociálním vzorcem, jaké politiky,
plány či nařízení situaci ovlivňují. Pokud dojdou k závěru, že daná politika, plán či nařízení jsou
aplikovatelná i v českém prostředí, mohou je přenést. Zajisté je bude třeba upravit tak, aby
zapadala do českého legislativního, kulturního a sociálního prostředí. S dostatečným časovým
odstupem lze pak využít index k analýze dopadu zavedení dané politiky, plánu či nařízení.
Tab. 20: Hodnoty ukazatelů první domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr, země
s nejvyšší hodnotou (v bodech)
Muži
Ukazatel
u(1,1) Míra zaměstnanosti 55–59
u(1,2) Míra zaměstnanosti 60–64
u(1,3) Míra zaměstnanosti 65–69
u(1,4) Míra zaměstnanosti 70–74
1. doména
Ženy
Ukazatel
u(1,1) Míra zaměstnanosti 55–59
u(1,2) Míra zaměstnanosti 60–64
u(1,3) Míra zaměstnanosti 65–69
u(1,4) Míra zaměstnanosti 70–74
1. doména

CZE
80,8
39,3
12,4
5,6
34,5
CZE
62,1
16,7
6,6
3,1
22,1

Hodnota
EU28
69,3
38,6
15,1
8,2
32,8
Hodnota
EU28
55,3
25,1
8,5
4,3
23,3

Nejvyšší
84,3
68,4
28,5
24,1
47,0
Nejvyšší
79,6
59,9
26,7
19,6
40,2

Země s nejvyšší
hodnotou
SWE
SWE
PRT
PRT
SWE
Země s nejvyšší
hodnotou
SWE
SWE
EST
ROU
EST

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

První doména zaměstnanosti se skládá ze čtyř ukazatelů měr zaměstnanosti. Při druhotné
analýze identifikovaných vzorových zemí je nutno vzít v potaz, zda je vysoké hodnocení dosažené
v zemi způsobeno vhodnými politikami na podporu zaměstnanosti starších lidí či je to dáno
nedostatečně výkonným penzijním systémem. Možnost, že vysoká zaměstnanost portugalských
mužů není způsobena kulturním vzorcem, není vyloučena.
Tab. 21: Hodnoty ukazatelů druhé domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr, země
s nejvyšší hodnotou (v bodech)
Muži
Ukazatel
u(2,1) Dobrovolnictví
u(2,2) Péče o děti či vnoučata
u(2,3) Péče o starší lidi
u(2,4) Účast na politickém dění
2. doména
Ženy
Ukazatel
u(2,1) Dobrovolnictví
u(2,2) Péče o děti či vnoučata
u(2,3) Péče o starší lidi
u(2,4) Účast na politickém dění
2. doména

CZE
7,1
38,2
17,6
22,5
21,1
CZE
5,5
36,4
12,7
13,6
17,0

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Hodnota
EU28
9,6
30,6
11,8
20,5
17,7
Hodnota
EU28
8,4
33,9
13,7
14,6
17,6

Nejvyšší
21,9
49,9
17,6
45,8
26,9
Nejvyšší
21,4
56,8
20,1
45,9
25,9

Země s nejvyšší
hodnotou
NLD
ITA
CZE
LUX
LUX
Země s nejvyšší
hodnotou
IRL
ITA
IRL
SWE
IRL
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Tabulka 20 zobrazuje porovnání výsledků první domény České republiky oproti evropskému
průměru a nejlépe hodnocené zemi v daném ukazateli zvlášť pro muže a ženy. Pro ukazatele u(1,1)
a u(1,2) dosahuje u obou pohlaví nejvyšších hodnot Švédsko. Ukazatele u(1,3) a u(1,4) dosahují
nejvyšší hodnoty pro Portugalsko v případě mužů a Estonsko respektive Rumunsko v případě
žen.
Tabulka 21 zobrazuje porovnání výsledků druhé domény České republiky oproti evropskému
průměru a nejlépe hodnocené zemi v daném ukazateli zvlášť pro muže a ženy. Nejlépe
hodnocenými zeměmi pro ukazatel u(2,1) jsou Nizozemí u mužů a Irsko u žen. Nejlépe
hodnocenou zemí pro u(2,2) je Irsko. Nejlépe hodnocenou zemí pro u(2,3) pro ženy je Irsko.
Nejlépe hodnocenými zeměmi pro ukazatel u(2,4) jsou Lucembursko u mužů a Švédsko u žen.
Tabulka 22 zobrazuje porovnání výsledků třetí domény České republiky oproti evropskému
průměru a nejlépe hodnocené zemi v daném ukazateli zvlášť pro muže a ženy. Nejlépe
hodnocenou zemí pro ukazatel u(3,1) je Finsko. Nejlépe hodnocenou zemí pro u(3,2) je Nizozemí
a pro ženy Slovinsko. Nejlépe hodnocenou zemí pro u(3,3) je Dánsko. Nejlépe hodnocenými
zeměmi pro ukazatel u(3,4) jsou Rumunsko, Lucembursko, Francie, Řecko a pro ženy jen
Lucembursko. Česká republika dosáhla nejvyššího hodnocení ze všech zemí v ukazateli u(3,5).
Nejlépe hodnocenou zemí pro u(3,6) je Lucembursko. Nejlépe hodnocenou zemí pro u(3,7) je
Slovinsko. Nejlépe hodnocenou zemí pro u(3,8) je Dánsko.
Tabulka 23 zobrazuje porovnání výsledků čtvrté domény České republiky oproti evropskému
průměru a nejlépe hodnocené zemi v daném ukazateli, zvlášť pro muže a ženy. Nejlépe
hodnocenou zemí pro ukazatel u(4,1) je Švédsko a pro ženy Francie. Nejlépe hodnocenou zemí
pro ukazatel u(4,2) je Švédsko. Nejlépe hodnocenou zemí pro ukazatel u(4,3) je Dánsko.
Tab. 22: Hodnoty ukazatelů třetí domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr, země s nejvyšší
hodnotou (v bodech)
Muži
Ukazatel
u(3,1) Tělesná cvičení
u(3,2) Přístup ke zdravotní a dentální péči
u(3,3) Nezávislé bydlení
u(3,4) Relativní mediánový příjem
u(3,5) Riziko chudoby
u(3,6) Závažná meteriální deprivace
u(3,7) Pocit fyzického bezpečí
u(3,8) Celoživotní vzdělávání
3. doména
Ženy
Ukazatel
u(3,1) Tělesná cvičení
u(3,2) Přístup ke zdravotní a dentální péči
u(3,3) Nezávislé bydlení
u(3,4) Relativní mediánový příjem
u(3,5) Riziko chudoby
u(3,6) Závažná meteriální deprivace
u(3,7) Pocit fyzického bezpečí
u(3,8) Celoživotní vzdělávání
3. doména

CZE
3,7
93,3
86,4
86,0
99,3
96,5
72,1
3,9
72,1
CZE
5,8
93,6
88,4
82,4
98,2
92,2
57,1
3,8
70,4

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Hodnota
EU28
16,0
88,6
84,2
89,8
94,6
91,7
78,0
3,4
72,1
Hodnota
EU28
15,2
87,8
84,2
83,7
92,0
88,9
61,8
5,5
69,3

Nejvyšší
47,0
98,3
99,6
100,0
99,3
100,0
98,1
15,4
80,2
Nejvyšší
50,4
97,6
99,4
100,0
98,2
100,0
92,2
30,1
78,9

Země s nejvyšší
hodnotou
FIN
NLD
DNK
ROU, LUX, FRA, GRC
CZE
LUX
SVN
DNK
FIN
Země s nejvyšší
hodnotou
FIN
SVN
DNK
LUX
CZE
LUX
SVN
DNK
DNK
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Nejlépe hodnocenou zemí pro ukazatel u(4,4) je Lucembursko a pro ženy Švédsko. Nejlépe
hodnocenou zemí pro ukazatel u(4,5) je Portugalsko. Česká republika dosáhla nejvyšší hodnocení
ze všech zemí v ukazateli u(4,6).
Tab. 23: Hodnoty ukazatelů čtvrté domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr, země
s nejvyšší hodnotou (v bodech)
Muži
Ukazatel
u(4,1) Zbývající naděje dožití
u(4,2) Naděje na roky ve zdraví
u(4,3)Mentální zdraví a pohoda
u(4,4) Používání ICT
u(4,5) Sociální propojenost
u(4,6) Dosažené vzdělání seniorů
4. doména
Ženy
Ukazatel
u(4,1) Zbývající naděje dožití
u(4,2) Naděje na roky ve zdraví
u(4,3) Mentální zdraví a pohoda
u(4,4) Používání ICT
u(4,5) Sociální propojenost
u(4,6) Dosažené vzdělání seniorů
4. doména

CZE
46,0
59,6
60,9
41,0
38,9
92,3
53,4
CZE
55,6
54,0
61,7
31,0
50,3
77,4
55,3

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Hodnota
EU28
48,8
57,1
68,2
44,8
48,0
64,9
54,7
Hodnota
EU28
58,1
50,1
61,6
37,1
50,0
55,1
54,2

Nejvyšší
54,0
78,5
90,2
85,0
76,0
92,3
69,7
Nejvyšší
64,4
74,0
84,6
74,0
72,1
82,5
69,0

Země s nejvyšší
hodnotou
SWE
SWE
DNK
LUX
PRT
CZE
SWE
Země s nejvyšší
hodnotou
FRA
SWE
DNK
SWE
PRT
EST
SWE
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Kapitola 11

Závěr
Index aktivního stárnutí má několik slabin, na které je třeba brát ohled při interpretaci výsledků.
První slabinou může být kvalita vstupních dat. Index vychází z dat, která pocházejí převážně
z výběrových šetření. Taková data mohou podávat zkreslený obraz reality. Výběr ukazatelů je
dozajista nedokonalý. Zvýšení hodnoty jednoho může zapříčinit pokles druhého, nebo naopak. Je
tedy nepravděpodobné zvyšování hodnot vysokým tempem takto spojených ukazatelů. Jedná se
zejména o míry zaměstnanosti a ukazatele druhé domény. Třetí úskalí se váže k nastaveným
vahám. Pevně nastavené váhy nemusí reflektovat preference a kulturní zvyklosti jednotlivých
zemí a mohou se stát příčinou podhodnocení či nadhodnocení reálné situace v dané zemi.
I přes zmíněné nedokonalosti indexu jej považuji za vhodný nástroj k hodnocení aktivního
stárnutí, a to hned z několika důvodů. Index pokrývá všechny oblasti aktivního stárnutí, umožňuje
časovou porovnatelnost, a tím se stává vhodným nástrojem hodnocení nově zavedených politik.
Index je z pohledu vstupů flexibilní a při vhodné datové základně ho lze aplikovat i na regionální
úrovni.
Výsledky indexu aktivního stárnutí řadí Českou republiku mezi země s nadprůměrným
výsledkem v Evropě. Dle očekávání Česká republika svým hodnocením předčila ostatní státy
bývalého východního bloku s výjimkou Estonska. Zároveň nelze říci, že celá západní Evropa
dosahuje vyšších hodnot než východní. Státy jižní Evropy, Španělsko, Itálie a Portugalsko
dosahují jen o něco málo vyšších hodnot než státy východní Evropy, ale zároveň méně než Česká
republika. Nejvyšších hodnot dosahují skandinávské státy společně s Velkou Británií
a Nizozemskem.
Oblasti aktivního stárnutí, na které je třeba se zaměřit při tvorbě politik, plánů a dalších
nástrojů za účelem zlepšit život starších obyvatel České republiky, jsou vybrány na základě
alternativní interpretace indexu aktivního stárnutí několika komplementárními přístupy.
Doporučení, která jsou dále v textu, jsou v souladu s usnesením, že větší hodnota ukazatele či
domény je pozitivní jev. Kritika tohoto usnesení je představena v kapitole 7.
Ze zjištění v předchozích kapitolách vyplývá, že největší pozornost by měla být soustředěna
na čtvrtou a první doménu. To ale neznamená, že by ostatní měly být na jejich úkor zanedbávané.
V první doméně by pozornost měla být směřována na míry zaměstnanosti ve věku 60 a více let.
Zde je třeba tvořit politiku státu tak, aby pro zaměstnavatele bylo výhodné zaměstnávat lidi
v předdůchodovém a důchodovém věku a zároveň vytvořit takové podmínky, aby zaměstnání
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v tomto věku bylo lákavé. Příklady pro nalezení legislativního rámce zemí s vyšší mírou
zaměstnanosti ve vyšším věku jsou Švédsko, Estonsko, Portugalsko a Rumunsko.
Pro českou společnost bude nejpřínosnější, pokud se zodpovědné orgány zaměří v druhé
doméně na oblast dobrovolnictví. Pokud stát vytvoří prostředí, ve kterém lze snadno organizovat
dobrovolnické činnosti a zároveň je podpoří, dozajista tím zlepší seniorům možnosti, jak trávit
jejich volný čas. Země se vzorovou mírou dobrovolnictví jsou Nizozemí a Irsko. Dále by bylo
vhodné podpořit aktivity, kterých se týká čtvrtý ukazatel druhé domény (účast na politickém
dění), ve kterém má Česká republika také mezery. Vzorovými zeměmi jsou v tomto případě
Lucembursko a Irsko.
Po prozkoumání třetí domény lze tvrdit, že ekonomická situace starších lidí je v České
republice na velmi dobré úrovni. Největší potenciál ve třetí doméně ke zlepšení má oblast
fyzických aktivit. Stát by podporou možností fyzických aktivit pro starší obyvatele dosáhl
nejvyššího přínosu. Více pohybu by pozitivně ovlivnilo zdraví obyvatelstva a také psychickou
pohodu. Vzorový systém, který pozitivně ovlivňuje fyzické aktivity obyvatelstva, lze najít
v severských zemích Finsku a Švédsku.
Celoživotní vzdělávání je další oblast, kde má Česká republika potenciál ke zlepšení.
Obnovení a zisk nových poznatků umožní starším lidem setrvat déle a úspěšně na rychle se
měnícím pracovním trhu. Jakým způsobem dosáhnout vyšší úrovně celoživotního vzdělávání lze
hledat v severských státech Dánsku, Švédsku a Finsku.
Silnou stránkou České republiky ve čtvrté doméně je rozhodně vzdělanostní úroveň seniorů.
Nejvyšší potenciál ke zlepšení je v ukazateli používání ICT. V této oblasti čeští starší obyvatelé
velmi zaostávají za západní Evropou. Podporou této oblasti se podpoří nejen první doména, ale
také se rozšíří možnosti seniorů celoživotně se vzdělávat. Jakým způsobem zlepšit tuto oblast
se lze inspirovat opět ve Skandinávii nebo Lucembursku a Nizozemí.
Podporou dobrovolnických aktivit je možné dosáhnou zvýšení počítačové gramotnosti nebo
umožnění organizovaných fyzických aktivit. Zlepšení těchto dvou oblastí může zapříčinit pokrok
i v dalších oblastech, kde má Česká republika rezervy. Celá problematika aktivního stárnutí je
provázaná a podpora státu v jedné oblasti může způsobit zlepšení ostatních oblastí dominovým
efektem.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Hodnoty ukazatelů první domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr,
země s nejvyšší hodnotou, společné pohlaví (v bodech)
Ukazatel
u(1,1) Míra zaměstnanosti 55–59
u(1,2) Míra zaměstnanosti 60–64
u(1,3) Míra zaměstnanosti 65–69
u(1,4) Míra zaměstnanosti 70–74
1. doména

CZE
71,2
27,5
9,2
4,2
28,0

Hodnota
EU28
62,2
31,6
11,6
6,1
27,9

Nejvyšší
82
64,2
27
20,4
43,4

Země s nejvyšší
hodnotou
SWE
SWE
EST
ROU
SWE

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Příloha 2: Hodnoty ukazatelů druhé domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr,
země s nejvyšší hodnotou, společné pohlaví (v bodech)
Ukazatel
u(2,1) Dobrovolnictví
u(2,2) Péče o děti či vnoučata
u(2,3) Péče o starší lidi
u(2,4) Účast na politickém dění
2. doména

CZE
6,2
37,2
14,8
17,4
18,8

Hodnota
EU28
8,9
32,5
12,9
17,2
17,7

Nejvyšší
20,6
53,7
17,1
43,8
24,1

Země s nejvyšší
hodnotou
NLD
ITA
FIN
SWE
IRL

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Příloha 3: Hodnoty ukazatelů třetí domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr,
země s nejvyšší hodnotou, společné pohlaví (v bodech)
Ukazatel
u(3,1) Tělesná cvičení
u(3,2) Přístup ke zdravotní a dentální péči
u(3,3) Nezávislé bydlení
u(3,4) Relativní mediánový příjem
u(3,5) Riziko chudoby
u(3,6) Závažná meteriální deprivace
u(3,7) Pocit fyzického bezpečí
u(3,8) Celoživotní vzdělávání
3. doména

CZE
4,9
93,5
87,6
83,6
98,6
94,0
65,0
3,9
71,2

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Hodnota
EU28
15,6
88,2
84,2
86,3
93,0
90,0
69,3
4,5
70,6

Nejvyšší
48,9
97,7
99,5
100,0
98,6
100,0
94,6
22,9
79,0

Země s nejvyšší
hodnotou
Fin
NLD
DNK
ROU, LUX, FRA, GRC
CZE
LUX
SVN
DNK
DNK
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Příloha 4: Hodnoty ukazatelů čtvrté domény AAI (2014), Česká republika, evropský průměr,
země s nejvyšší hodnotou, společné pohlaví (v bodech)
Ukazatel
u(4,1) Zbývající naděje dožití
u(4,2) Naděje na roky ve zdraví
u(4,3)Mentální zdraví a pohoda
u(4,4) Používání ICT
u(4,5) Sociální propojenost
u(4,6) Dosažené vzdělání seniorů
4. doména

CZE
51,0
56,5
61,4
36,0
44,3
84,3
54,3

Zdroj: UNECE Statistics Wikis, vlastní zpracování

Hodnota
EU28
53,8
53,2
64,6
40,8
49,0
59,7
54,4

Nejvyšší
59,4
76,1
87,3
78,0
73,6
84,3
69,2

Země s nejvyšší
hodnotou
FRA
SWE
DNK
SWE
PRT
CZE
SWE

