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Zdroje dat: 

 Muži a ženy v ČR: životní dráhy a 
mezigenerační vztahy (GGS - Generations 
and Gender Survey), 2005 – 10 006 
respondentů ve věku 18-79 let 

 Život ve stáří, 2002 – 1 036 respondentů 
ve věku 60 a více let 

 Střední generace, 2004 – 1 059 
respondentů ve věku 45-59 let 

 
 

 

Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu MŠMT „Aktivní stárnutí, 
rodina a mezigenerační solidarita“ (č. 2D06004) 

 



Graf 1: Je péče o starší lidi vyžadující pomoc 
v jejich domově hlavně úkol společnosti, rodiny 
nebo obou? podle pohlaví (v %) 

Zdroj: GGS 2005 
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Graf 2: Je péče o starší lidi vyžadující pomoc 
v jejich domově hlavně úkol společnosti, rodiny 
nebo obou? podle věku (v %) 

Zdroj: GGS 2005 
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Graf 3: Zajištění potřeb starých lidí je: podle 
pohlaví (v %) 
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Zdroj: Život ve stáří 2002 



Graf 4: Očekávám, že v případě potřeby mi při 
zajištění života ve stáří pomohou: (v %) 

Zdroj: Život ve stáří 2002 
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Graf 5: Můžete o svých dětech říci, že jsou ochotny 
a připraveny se o Vás postarat, až nebudete plně 
soběstačný při péči o svou osobu? (v %) 

Zdroj: Život ve stáří 2002 
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Graf 6: Souhlas s následujícími výroky: (v %) 

Zdroj: Život ve stáří 2002 
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Graf 7: Souhlas s následujícími výroky: (v %) 

Zdroj: Život ve stáří 2002 
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Graf 8: Souhlas s následujícími výroky: (v %) 

Zdroj: GGS 2005 
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Graf 9: Jak byste si představoval(a) svoje stáří, až 
nebudete soběstačný(a)? (v %) 

Zdroj: Střední generace 2004 
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Závěr: 

 Péče o starší lidi je převážně úkolem rodiny 

 Břímě péče o stárnoucí rodiče leží především na 
ženách 

 Děti jsou ochotny a připraveny se o rodiče starat 
a tuto péči umí poskytnout 

 Přesto se má člověk na stáří připravit tak, aby byl 
co nejméně závislý na pomoci 

 Preference setrvání v původní domácnosti po co 
nejdelší dobu a nechuť přestěhovat se do domovů 
pro seniory a bytu či domu svých dětí 

 



 

 

Děkuji za pozornost! 

 
kamila.svobodova@vupsv.cz 


