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Abstract: The aim of this study is to find out which characteristics affect 
the age identity of individuals. The main question is: What determines 
whether the people in the Czech Republic find themselves young, middle 
aged or old? Two alternative hypotheses were tested: a) the age identity is 
mainly influenced by person’s family and working roles; b) the age iden-
tity is primarily a function of person’s chronological age and his health. 
While the second hypothesis understands the age identity as an ordinal va-
riable, the first hypothesis views values of youth, middle age and old age as 
three different nominal constructs. The question is answered by analysis 
of quantitative data from European Social Survey Round 4. The sample 
contains 1864 respondents aged 20-95. Author uses binary logistic regres-
sion to find models for adopting age identities in different age categories. 
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identity are, however, also discussed. 
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Věk	 je	 v	moderní	 době	 jedním	 z	 důležitých	 prvků	 organizace	 společnosti.	Na	
principu	 věkových	 norem	 je	 založena	 řada	 institucí	 sociálního	 státu	 i	 dalších	
právních	předpisů.	Věk	zároveň	není	významnou	proměnnou	pouze	ve	veřejném	
prostoru.	Stáří	 člověka	 je	 jednou	ze	 základních	 charakteristik,	 která	ovlivňuje	
jeho	momentální	práva	a	povinnosti	ve	společnosti,	status	mezi	ostatními	lidmi	
i	subjektivní	prožívání	každodennosti.	
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Uvědomění	si	vlastního	věku	můžeme	využívat	v	mnoha	situacích,	kdy	si	ne-
jsme	jisti,	co	je,	nebo	není	správné.	Prostě	se	zařadíme	do	některé	z	věkových	
kategorií	(mladý,	starý,	ve	středním	věku	a	podobně)	a	hned	tušíme,	jak	by	měl	
náš	život	vypadat.	Na	základě	přijetí	určité	věkové	identity	můžeme	běžně	zhod-
notit,	 zda	 se	 chováme,	 vypadáme,	 pracujeme,	 vyděláváme,	 trávíme	 čas,	 nebo	
prostě	žijeme	„správně“,	nebo	bychom	měli	v	něčem	přidat	či	ubrat.	

Tento	článek	nemá	za	cíl	hodnotit,	zda	je	takové	uspořádání	správné,	nebo	
ne.	Hledá	ale	odpovědi	na	jiné	otázky:	Na	základě	čeho	přijímají	Češi	svou	vě-
kovou	identitu?	Kdo	jsou	mladí,	kdo	staří	a	kdo	je	ve	středním	věku?	Popsaný	
výzkum	se	snaží	odhalit	hranice	a	přechody	mezi	těmito	věkovými	skupinami.	

Výzkumy formování věkové identity
Cílem	prezentovaného	výzkumu	bylo	popsat,	jaké	charakteristiky,	životní	udá-
losti	či	situace	vedou	člověka	k	přijetí	věkové	identity	mládí,	respektive	střední	
věk	či	stáří.	Přijímání	identity	starého	člověka	bylo	tématem	několika	výzkumů,	
jak	v	zahraničí,	tak	v	České	republice.	Studium	procesů	přijímání	identity	staré-
ho	člověka	má	specifický	náboj	vzhledem	k	tomu,	že	se	v	dnešní	společnosti	stáří	
stává	v	podstatě	nežádoucím	stavem.	Stáří	je	často	prezentováno	negativně,	jako	
problém,	který	je	třeba	řešit	nebo	kterému	je	třeba	se	vyhnout.	Mnoho	autorů	
tak	dnes	hovoří	o	tendencích	odmítání	stáří	[například	Andrews	1999;	Palmore	
1990].	To	přidává	na	zajímavosti	studiu	predikátorů	vedoucích	k	přijímání	„ne-
žádoucí“	identity	starého	člověka.	

V	českém	prostředí	se	touto	problematikou	zabývala	Vidovićová	[2008].	Ve	
svém	kvantitativním	výzkumu	se	ptala	populace	České	republiky	nejprve	na	to,	
jak	se	pozná,	že	je	člověk	starý.	Mezi	nejčastěji	zmiňované	charakteristiky	patřily	
špatné	zdraví	a	neschopnost	se	o	sebe	postarat.	Až	na	 třetím	místě	se	umístil	
věk,	následovaný	charakteristikami	„až	ho	tak	začnou	vidět	ostatní“	a	„pobírá-
ní	důchodu“	[Vidovićová	2008:	104–105].	Na	 jiném	místě	dotazníku	stejného	
výzkumu	pak	byli	respondenti	tázáni	na	vnímání	vlastního	stáří.	Vidovićová	sle-
dovala	vliv	vybraných	proměnných	na	věkovou	identitu	u	respondentů	ve	věku	
60–80	let.	Výsledky	napovídají	o	velkém	vlivu	odchodu	do	důchodu	a	ovdovění	
na	přijímání	identity	staršího	nebo	starého	člověka.	Naopak	tendenci	přijímat	
mladší	věkovou	identitu	zvyšuje	podle	Vidovićové	přítomnost	partnera1	[Vido-
vićová	2008:	74–76].	

Standardním	zjištěním	zahraničních	výzkumů	na	téma	věkové	identity	star-
ších	lidí	je	rozpoznaný	význam	vyššího	věku	a	horšího	zdraví	pro	přijímání	starší	
věkové	identity	[Mutran,	George	1982;	Ward	1977;	Logan,	Ward,	Spitze	1992].	
Na	významu	některých	dalších	událostí	či	rolí	se	ale	výzkumníci	neshodnou.	Ně-
kteří	autoři	prokázali	vliv	odchodu	do	důchodu	na	přijetí	starší	věkové	identity	
[Mutran,	George	 1982].	V	dalších	 výzkumech	 se	 objevil	 též	 význam	ovdovění	
[Logan,	Ward,	Spitze	1992].	

1	Autorka	však	při	sledování	vlivu	výše	popsaných	proměnných	nekontroluje	význam	
věku,	přičemž	všechny	popsané	vztahy	mohou	být	částečně	zprostředkovány	věkem	re-
spondentů,	a	to	i	ve	vymezené	skupině	respondentů	60–80	let.
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Studium	charakteristik,	které	vedou	k	vnímání	sebe	sama	jako	mladého,	re-
spektive	ve	středním	věku,	nebylo	v	minulosti	 tak	rozšířené.	Logan	a	kolektiv	
[1992]	při	zkoumání	věkové	 identity	 lidí	starších	40	let	zjistili,	že	za	mladé	se	
mezi	nimi	považují	 častěji	osoby	chronologicky	mladší,	 s	 lepším	zdravím	a	 ti,	
kteří	neměli	děti.

Výzkumné otázky a hypotézy
Prezentovaný	výzkum	hledal	odpověď	na	základní	otázku:	Které	proměnné	mají	
vliv	na	vnímání	sama	sebe	 jako	mladého,	ve	středním	věku	nebo	starého	člo-
věka?	Zároveň	se	tak	otevírá	i	druhá	otázka:	Jaké	povahy	je	proměnná	věková	
identita?	V	dotaznících	se	věková	identita	respondentů	standardně	zjišťuje	s	vy-
užitím	škály,	která	obsahuje	několik	slovně	popsaných	stupňů,	mládím	počínaje	
a	stářím	většinou	konče.	Škála	evokuje	ordinalitu.	Tvoří	ale	pojmy	mládí,	střední	
věk	 a	 stáří	 skutečnou	posloupnost	 založenou	na	 společném	 základě?	Nebo	 se	
jedná	o	 tři	povahově	odlišné	nominální	konstrukty?	 I	na	 tuto	otázku	 se	bude	
snažit	nalézt	odpověď	následující	analýza.

Před	započetím	hledání	možných	atributů	věkových	kategorií	je	třeba	ještě	
zmínit,	že	identita	člověka	je	složitá	a	pozvolně	konstruovaná	entita.	Pokud	se	
v	tomto	textu	hovoří	o	„bodech	zlomu“	či	„hranicích“	věkových	skupin,	je	to	vždy	
nadnesené	pojmenování.	Jak	píší	ve	své	studii	Harrison	a	Kahn	[2003],	identita	
je	budována	velmi	dlouho	a	jednorázové	změny	ji	těžko	mohou	okamžitě	ovliv-
nit.	Na	druhou	stranu	lze	očekávat,	že	lidé	prožívající	podobné	životní	události	
budou	svou	věkovou	identitu	vnímat	podobně	a	zároveň	kontrastně	vůči	lidem	
nacházejícím	se	v	jiných	životních	obdobích.

Z	hlavní	výzkumné	otázky	vyplývají	dvě	alternativní	hypotézy:

H1:  Věková identita je ovlivňována zejména pracovními a rodinnými rolemi 
člověka.

H2: Věková identita je ovlivňována zejména chronologickým stářím a zdra-
votním stavem.

První	hypotéza	vychází	z	předpokladu	o	rolové	podmíněnosti	věkové	identity.	
Základem	tohoto	předpokladu	je	rozpoznání	toho,	že	v	různém	věku	zastáváme	
různé	role	(v	mládí	jsme	dětmi	a	studenty,	ve	středním	věku	rodiči,	pracujícími,	
živiteli,	ve	stáří	důchodci,	prarodiči,	vdovci	a	vdovami	a	podobně).	Tyto	jednotli-
vé	role	jsou	tak	silně	navázány	na	životní	cyklus,	že	lze	očekávat,	že	při	změnách	
rolí	dochází	ke	změnám	ve	věkové	identitě.	Rolová	teorie	stárnutí	tedy	vychází	
z	předpokladu,	že	život	 je	strukturovaný	načasováním	životních	událostí	spíše	
než	věkem	[například	Karp	1988;	Rossi	1980;	Dannefer	1984].	Naše	rodinné	a	
pracovní	role	definují	naši	vnímanou	příslušnost	k	věkovým	skupinám.	

Druhá	hypotéza	vychází	naopak	z	předpokladu,	že	rodinné	a	pracovní	role	
mají	v	dnešní	době	menší	schopnost	strukturovat	životní	běh	a	na	významu	na-
bírá	někdy	až	obsese	věkem	coby	číslovkou.	O	postupném	snižování	významu	
věkových	norem	hovořila	už	v	roce	1968	Neugarten.	Pokles	rigidity	některých	
věkových	norem	můžeme	dnes	sledovat	 i	u	nás.	Procesy	 jako	odkládání	man-
želství	 a	 rodičovství,	 prodlužování	 období	 studia,	 prožívání	 aktivního	 stáří	 a	
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podobně	ukazují	na	relativní	prostupnost	věkových	norem	a	věkově	podmíně-
ných	očekávání.	Je	tak	možné	předpokládat,	že	vzhledem	k	silné	individualizaci	
a	rozvolnění	životního	cyklu	pozbyl	tento	cyklus	své	schopnosti	vytvářet	bariéry	
pro	 definování	 vlastní	 identity.	Na	 druhou	 stranu	 výzkum	Vidovićové	 [2008:	
86–95]	ukazuje,	že	očekávání	věkově	normativního	chování	v	české	společnosti	
spíše	přetrvávají.

Vedle	 rozvolňování	 životního	 cyklu	 existuje	 ještě	 druhý	 významný	 proces,	
který	teoreticky	podporuje	přijetí	druhé	hypotézy.	Je	to	proces	zvýznamňování	
věku	jako	numerické	hodnoty	stáří	člověka	v	moderních	společnostech.	Jak	uvá-
dí	Vidovićová	[2008:	19–26],	zatímco	v	minulosti	byly	přechody	mezi	životními	
obdobími	 plynulé,	 ovlivňované	 nabytým	 postavením	 či	 rituálními	 přechody,	
v	 dnešní	 době	 jsou	 životní	 stadia	 často	 formálně	 definována	 věkem.	 Některé	
životní	fáze	jsou	explicitně	ohraničeny	pomocí	věkových	hranic	(například	do-
spělost	začíná	18.	rokem,	důchodcem	je	člověk	dle	pohlaví	a	počtu	dětí	cca	od	
60	 let,	mladí	 lidé	 jsou	pro	potřeby	 státních	půjček	definováni	 věkem	35	 let	 a	
podobně).	 Roste	 význam	 numerického	 stáří,	 číslovka	 věku	 doprovází	 člověka	
v	 širokém	poli	 situací.	Často	 je	uváděna	hned	 za	 jménem,	 jako	by	představo-
vala	druhý	hlavní	identifikátor	osoby	(například	v	časopisech	u	jmen	známých	
osobností,	na	volebních	lístcích	za	 jmény	kandidátů,	v	televizních	soutěžích	či	
pořadech	 za	 jménem	soutěžícího	apod.).	Věk	 se	 zdá	být	nositelem	 informace.	
A	co	víc:	co	když	věk	je	rolí?	Každá	věková	jednotka	zřejmě	význam	role	nemá,	
ale	některé	číslice	mohou	mít	zásadní	sociální	význam.	Kolikrát	jsme	zaslechli	
někoho	říkat	například	„už	je	mi	přece	18“	„je	mi	přes	30“,	„bude	mi	40“,	„je	mu	
přes	osmdesát“	a	podobně,	přičemž	tato	informace	měla	sloužit	jako	vysvětlení	
postavení	jednotlivce	sama	o	sobě?	(Např.	sdělení	„je	mi	přes	30	a	jsem	sama“	
znamená,	že	situace	je	samozřejmě	o	něco	horší,	než	kdyby	žena	byla	sama	a	bylo	
jí	pod	30.)	Destabilizace	životního	cyklu	a	zvýznamňování	chronologického	věku	
tak	mohou	vést	k	poklesu	významu	jiných	rolí	a	nárůstu	významu	samotného	
věku	v	přijímání	věkové	identity.	

Druhá	hypotéza	předpokládá	 také	vliv	zdravotního	stavu	 jako	postupně	se	
měnící	 charakteristiky.	Význam	 zdraví	 osoby	na	přijímání	 věkové	 identity	 lze	
očekávat	s	ohledem	na	to,	že	špatné	zdraví	a	nemoci	bývají	spojovány	s	obdobím	
stáří,	jak	bylo	popsáno	již	na	základě	empirických	výzkumů	výše.

Obě	naznačené	hypotézy	zároveň	testují,	jakého	charakteru	je	proměnná	„vě-
ková	identita“.	Druhá	hypotéza	předpokládá,	že	v	pozadí	věkové	identity	člověka	
je	 skryta	kardinální	proměnná	věk	a	ordinální	proměnná	 zdravotní	 stav.	Čím	
vyšší	věk	a	horší	zdraví,	tím	starší	věková	identita.	Hodnoty	mládí,	střední	věk	a	
stáří	jsou	tak	v	podstatě	kategorizací	kardinální	proměnné	věk,	s	přispěním	vlivu	
zdravotního	stavu.	Věková	identita	je	tedy	proměnnou	ordinální,	jejíž	hodnoty	je	
možné	hierarchizovat	a	hovořit	o	jejich	pořadí.	

Naopak	první	hypotéza	předpokládá,	že	věkovou	identitu	není	možné	redu-
kovat	na	kategorie	jakékoli	latentní	proměnné.	Podle	této	hypotézy	jsou	mládí,	
střední	věk	a	stáří	odlišnými	konstrukty,	přičemž	každý	z	nich	definují	jiné	fakto-
ry	(například	posun	od	žádného	dítěte	k	jednomu	může	vyvolat	redefinici	vlastní 
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identity	z	mládí	na	střední	věk,	rození	dalších	dětí	však	již	nezpůsobí	přechod	k	
identitě	stáří;	na	přechod	ke	stáří	má	pak	vliv	jiná	proměnná,	například	pobírání	
důchodu).	Podle	první	hypotézy	 jsou	tak	mládí,	střední	věk	a	stáří	hodnotami	
nominální	 proměnné.	 Tyto	 hodnoty	mezi	 sebou	 nelze	 porovnávat	 na	 základě	
společného	kritéria.

Data

K	zodpovězení	výzkumné	otázky	byla	využita	analýza	dat	z	výzkumu	European	
Social	Survey	Round	4	(ESS4)2	za	českou	populaci	z	roku	2009.	Jedná	se	o	kvan-
titativní	mezinárodní	výzkum,	který	v	České	republice	koordinuje	Sociologický	
ústav	Akademie	věd	ČR.	Terénní	sběr	dat	provedla	společnost	Factum	Invenio.	
Respondenti	byli	vybráni	pravděpodobnostním	výběrem,	sběr	dat	proběhl	for-
mou	osobního	dotazování.	Soubor	obsahuje	1	864	respondentů	starších	dvaceti	
let.3

Výzkum	ESS	řeší	témata	z	široké	oblasti	sociálních	věd.4	V	poslední	vlně	vý-
zkumu	byl	jeden	z	rotačních	modulů	věnován	tématu	ageismu.	V	rámci	tohoto	
modulu	byli	respondenti	dotázáni	na	věkovou	skupinu,	do	které	by	sami	sebe	za-
řadili.	Odpovědi	na	tuto	otázku	tvoří	v	níže	popsaném	výzkumu	hodnoty	závislé	
proměnné	„věková	identita“.

K	analýze	dat	byl	využit	software	SPSS.	Po	představení	základních	popisných	
statistik	bude	využita	binární	logistická	regrese	k	modelování	vztahů	věku,	zdra-
ví	a	rodinných	a	pracovních	rolí	k	věkové	identitě	respondentů.

Zdroje věkové identity dle dat ESS4

Popisné statistiky – kdy která identita převažuje?

Věková	identita	respondentů	byla	ve	výzkumu	ESS4	zjišťována	otázkou:	„S	po-
užitím	této	karty	mi	prosím	řekněte,	 jaký	čtvereček	nejlépe	vystihuje	věkovou	
skupinu,	do	které	podle	Vás	patříte.	Pokud	se	cítíte	jako	velmi	mladý(á),	vyberte	
první	čtvereček,	tj.	A.	Pokud	se	cítíte	jako	velmi	starý(á),	vyberte	poslední	čtve-
reček,	tj.	J.	V	ostatních	případech	vyberte	jeden	ze	čtverečků	mezi	nimi.	Řekněte	
mi	jen	písmeno	pod	tímto	čtverečkem.“	Nabídnutá	škála	odpovědí	přitom	vypa-
dala	následovně	(viz	obrázek	1):

2	ESS	Round	4:	European	Social	Survey	Round	4	Data	(2008).	Data	file	edition	1.0.	Nor-
wegian	Social	Science	Data	Services,	Norway	–	Data	Archive	and	distributor	of	ESS	data.

3	Originální	soubor	obsahoval	2	018	respondentů	ve	věku	od	15	let.	Následně	byl	datový	
soubor	zúžen	na	1	864	respondentů	ve	věku	20	a	více	let.

4	Bližší	informace	o	projektu	je	možné	nalézt	na	stránkách	 
http://www.europeansocialsurvey.org.

Obrázek 1. Nabídnutá škála odpov dí 
mladí st ední sta í 

a b c d e f g h j 
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Výsledky	ukázaly,	že	hovořit	o	věkových	skupinách	není	pro	respondenty	nic	
překvapujícího.	Odpověď	na	otázku,	do	které	věkové	skupiny	člověk	sám	patří,	
nedělala	respondentům	problém	a	některou	z	nabízených	skupin	vybralo	97	%	
respondentů.	

Jelikož	cílem	tohoto	výzkumu	 je	popsat	zařazování	do	 tří	verbálně	defino-
vaných	 věkových	 skupin,	 byla	 devítistupňová	 věková	 škála	 kategorizována	na	
standardní	 tři	 skupiny	mládí,	 střední	 věk,	 stáří.	 Při	 třídění	 je	 pak	 v	 tabulce	 1	
patrné,	jakým	způsobem	se	respondenti	podle	svého	věku	zařadili	do	některé	ze	
tří	věkových	skupin.

Jak	ukazuje	tabulka	1,	identifikace	dotázaných	s	věkovými	skupinami	je	po-
měrně	konzistentní	podle	věku	respondentů.	Tučně	zvýrazněny	 jsou	v	 tabulce	
vždy	nejčastější	odpovědi	v	rámci	dané	pětileté	věkové	kategorie.	Mezi	nejmlad-
šími	lidmi	ve	věku	20–24	let	jasně	převažuje	identita	mládí	(k	té	se	hlásí	92	%	
dotázaných).	S	přibývajícím	věkem	se	respondenti	ve	svých	odpovědích	častěji	
přiklánějí	ke	střednímu	věku,	ovšem	celkově	v	kategoriích	lidí	ve	věku	20–34	let	
se	většina	respondentů	považuje	za	mladé.	V	období	mezi	30–39	 lety	dochází	
k	určitému	zlomu	a	v	kategorii	35–39	se	již	72	%	osob	vnímá	jako	členové	sku-
piny	ve	středním	věku.	Střední	věk	 je	pak	nejčastější	věkovou	 identitou	až	do	
kategorie	55–59	let.	Zde	se	hodnocení	respondentů	opět	převrací.	Lidé	v	katego-
riích	od	60	let	se	již	většinou	považují	za	staré.	Mezi	osobami	staršími	75	let	se	
pak	považuje	za	starého	devět	z	deseti	respondentů.

Ačkoli	 tabulka	 1	 potvrzuje	 zřejmý	 vliv	 věku	 na	 přijímání	 věkové	 identity,	
ohraničení	věkových	skupin	rozhodně	není	fixní.	Následující	analýzy	se	zaměří	
na	popis	toho,	které	další	charakteristiky	(kromě	věku)	ovlivňují	volbu	vlastní	
věkové	identity.	Budou	tak	testovány	zmíněné	hypotézy,	zda	větší	vliv	mají	ro-
dinné	a	pracovní	role	(H1),	či	zda	význam	těchto	rolí	stírá	věk	nebo	zdravotní	
stav	(H2).	Analýza	je	rozdělena	do	dvou	částí	využívajících	stejnou	analytickou	

Tabulka 1. V ková identita podle v ku, ádková procenta 

Věk respondenta mladí střední věk staří celkem N

20–24 92 % 6 % 2 % 100 % 132
25–29 82 % 17 % 1 % 100 % 172
30–34 52 % 44 % 4 % 100 % 153
35–39 23 % 72 % 5 % 100 % 187
40–44 14 % 80 % 6 % 100 % 188
45–49 9 % 81 % 10 % 100 % 181
50–54 2 % 86 % 12 % 100 % 171
55–59 5 % 55 % 40 % 100 % 192
60–64 2 % 42 % 56 % 100 % 182
65–69 2 % 18 % 80 % 100 % 108
70–74 3 % 21 % 76 % 100 % 58
75 a více 2 % 7 % 91 % 100 % 76

celkem % 25 % 50 % 25 % 100 % 1800

Zdroj dat: Česká data European Social Survey Round 4. 
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metodu	při	odlišném	vymezení	věkových	kategorií.	V	první	části	 jsou	modelo-
vány	vztahy	nezávislých	proměnných	na	věkovou	identitu	v	rámci	tří	kategorií	
s	homogenní	převažující	věkovou	identitou	(20	až	34	let,	35	až	59	let	a	60	a	více	
let).	Druhá	část	 se	naopak	zaměřuje	na	 faktory	ovlivňující	 věkovou	 identitu	v	
„přechodových“	obdobích	(25	až	44	let	a	50	až	69	let).

Modely pro skupiny se shodnou převažující věkovou identitou 

Čím	je	dáno,	že	se	někdo	například	ve	45	 letech	považuje	za	mladého,	 jiný	za	
příslušníka	střední	generace	a	někdo	další	vnímá	sebe	sama	 jako	starého	člo-
věka?	Podle	H1	zde	mohou	mít	vliv	různé	role,	kterými	si	jedni	respondenti	již	
prošli,	jiní	právě	procházejí	a	další	možná	teprve	procházet	budou.	Tyto	momen-
ty,	které	přispívají	k	získání	odlišných	věkových	identit	dvou	stejně	starých	lidí,	
mapuje	následující	analýza.

Soubor	respondentů	byl	rozdělen	na	tři	věkové	kategorie:	20–34	let,	ve	kte-
ré	dle	tabulky	1	převažuje	identita	mládí;	35–59	let,	ve	které	převažuje	identita	
středního	věku;	a	60	a	více	let,	ve	které	převažuje	identita	stáří.	V	každé	z	těchto	
věkových	kategorií	byl	pomocí	binární	logistické	regrese	hledán	pravděpodob-
nostní	model,	pomocí	něhož	lze	určit,	které	charakteristiky	ovlivňují	přijímání	
dané	věkové	identity.	

Závislou	proměnnou	je	ve	všech	třech	podsouborech	věková	identita,	kterou	
člověk	vybral,	neboli	věková	skupina,	do	níž	se	zařadil.	Tato	proměnná	je	kódo-
vána	jako	dichotomická	a	dosahuje	hodnot:

●		 U	skupiny	respondentů	ve	věku	20	až	34	let	nabývá	hodnot	1	–	mládí,	2	–	
střední	věk.	Respondenti,	kteří	se	v	tomto	věku	zařadili	do	skupiny	stáří,	jsou	
z	analýzy	vyloučeni.	Jejich	odpovědi	je	možné	považovat	spíše	za	odlehlá	po-
zorování,	o	jejichž	významu	(vzhledem	k	nízkému	počtu	těchto	respondentů)	
lze	těžko	spekulovat.

●		 U	skupiny	respondentů	ve	věku	35	až	59	let	byly	hledány	dva	modely,	jeden	
testující	pravděpodobnost	zařazení	do	skupin	1	–	mládí	nebo	2	–	střední	věk	
a	druhý	pro	zařazení	do	skupin	1	–	střední	věk	nebo	2	–	stáří.

●		 U	 skupiny	 respondentů	 starších	 59	 let	má	 závislá	 proměnná	 hodnoty	 1	 –	
střední	věk	nebo	2	–	stáří.	Do	výpočtů	nejsou	zařazeni	respondenti,	kteří	se	
považují	za	mladé.

Nezávislé	proměnné	vstupující	do	analýzy	jsou	proměnné	mapující:

●		 Sociálně-demografické	charakteristiky	–	věk,	pohlaví,	počet	let	vzdělání.

●		 Rodinné	role	–	dichotomicky	kódované	proměnné,	zda	 je	 respondent	svo-
bodný/á,	 ženatý/vdaná,	 rozvedený/á,	 vdovec/vdova,	 zda	má	 děti,	 zda	 žije	
v	domácnosti	se	svými	dětmi,	zda	žije	s	partnerem/partnerkou.	

●		 Pracovní	role	–	dichotomicky	kódované	proměnné,	zda	je	respondent	v	rám-
ci	hlavní	náplně	svého	času	v	minulém	týdnu	studující,	pracující,	důchodce	
(myšleno	starobní	či	 invalidní	bez	rozlišení),	subjektivní	hodnocení	příjmu	
(kód	1	–	lze	s	ním	vyjít	nebo	pohodlně	vyjít,	kód	2	–	vychází	se	těžko	nebo	
velice	těžko).
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●		 Zdravotní	stav	–	ten	byl	měřen	pomocí	dvou	proměnných,	proměnné	hodno-
tící	subjektivní	zdravotní	stav	(kódovaná	dichotomicky	1,	pokud	je	zdravotní	
stav	dobrý	nebo	velmi	dobrý,	a	2,	pokud	horší),	druhá	proměnná	zjišťuje	pří-
tomnost	reálného	zdravotního	omezení	(kód	1,	pokud	je	respondent	ve	svých	
každodenních	 aktivitách	 částečně	 nebo	 plně	 zdravotně	 omezen,	 2,	 pokud	
není).

Výsledky	logistické	regrese	představuje	tabulka	2.	Tabulka	zobrazuje	pouze	
proměnné,	které	se	ukázaly	jako	statisticky	významné	alespoň	v	jednom	z	nale-
zených	modelů.

Z	výsledků	je	patrné,	že	přijímání	věkové	identity	skutečně	ovlivňuje	zejména	
věk	respondentů	–	s	každým	rokem	navíc	roste	šance,	že	se	respondent	zařadí	
do	starší	věkové	skupiny.	Při	kontrole	této	proměnné	je	ale	možné	najít	i	další	
charakteristiky,	které	mají	vliv	na	věkovou	 identitu	člověka.	Význam	jednotli-
vých	 proměnných	 je	 přitom	 dle	 předpokladu	 v	 různých	 věkových	 kategoriích	
odlišný.

V	nejmladší	kategorii,	tedy	mezi	lidmi	ve	věku	20	až	34	let,	se	77	%	osob	po-
važuje	za	mladé.	Přitom	na	šanci,	že	se	respondent	považuje	za	mladého	a	ne	ve	
středním	věku,	má	velký	vliv	přítomnost	zdravotního	omezení.	Lidé,	kteří	mají	
nějaké	zdravotní	omezení,	mají	oproti	ostatním	více	než	dvakrát	větší	šanci,	že	
se	ve	věku	do	34	let	zařadí	mezi	osoby	ve	středním	věku.	

U	 skupiny	 respondentů	 do	 34	 let	 zároveň	 nemají	 dle	 popsaného	 modelu	
statisticky	významný	vliv	na	věkovou	identitu	žádné	rodinné	ani	pracovní	role.	
To	se	může	zdát	překvapující	vzhledem	k	množství	tranzic,	které	v	tomto	věku	
standardně	přicházejí	 (například	přechod	od	studentského	života	na	pracovní	
trh,	sňatek,	zakládání	vlastní	rodiny	a	podobně).	Ačkoli	například	v	americkém	
prostředí	byly	některé	z	těchto	změn	shledány	jako	klíčové	momenty	redefinice	
vlastní	věkové	identity	[Logan,	Ward,	Spitze	1992],	v	českých	datech	se	podobné	
zlomy	neukazují.	 Výsledky	 tak	 naopak	 podporují	 teorii,	 která	 vznikla	 v	 deva-
desátých	letech	a	která	předpokládá,	že	identita	mladých	je	budována	spíše	na	
základě	životního	stylu,	 trávení	volného	času	a	konzumního	chování.	Na	plat-
nosti	teorie	se	sociologové	neshodnou.	Někteří,	například	Roberts	[2007],	tuto	
tezi	vyvrací	s	tím,	že	volný	čas	nemá	dostatečný	vliv	na	budování	vlastní	identity.	
Jiní,	například	Willis	[1990],	naopak	životní	styl	považují	za	hlavní	zdroj	budo-
vání	identity	mladých.	Výzkum	zpracovaný	v	tomto	článku	neposkytuje	evidenci	
pro	 přijetí	 nebo	 vyvrácení	 této	 teze,	 jelikož	 dotazník	 neobsahoval	 otázky	ma-
pující	životní	styl	či	trávení	volného	času.	Výsledky	regrese	ale	potvrzují	nízký	
význam	pracovních	a	rodinných	rolí	na	věkovou	identitu	mladých.

Rodinné	a	pracovní	role	podle	nalezeného	modelu	naopak	nabírají	na	důleži-
tosti	při	formování	věkové	identity	osob	ve	věku	35	až	59	let.	Šance,	že	se	někdo	
v	tomto	věku	bude	považovat	za	mladého	a	ne	ve	středním	věku,	se	zvyšuje	na	
trojnásobek,	pokud	je	člověk	svobodný.	To	napovídá	o	představě	manželské	role	
jako	atributu	středního	věku	a	naopak	svobody	jako	mládí.	

Relativně	častější	ovšem	je,	že	se	lidé	mezi	35	a	59	lety	považují	již	za	staré,	
přestože	většina	se	cítí	ve	středním	věku.	Zde	nabírá	na	důležitosti	role	rodiče	na	
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přijímání	věkové	identity.	Lidé,	kteří	 jsou	rodiči,	subjektivně	stárnou	pomaleji.	
Neboli	šance	osob	ve	věku	35–59	let	považovat	se	za	staré	je	více	než	dvojnásobná,	
pokud	nemají	děti.	Podobně	odchod	do	důchodu	téměř	zdvojnásobuje	šanci	lidí	
ve	věku	34	až	59	let,	že	se	již	budou	považovat	za	staré	a	ne	ve	středním	věku.	

Odchod	do	důchodu	 je	 jedním	z	významných	atributů	stáří,	který	přispívá	
k	přijetí	identity	starého	člověka	také	u	lidí	nad	šedesát	let.	Na	základě	odpovědí	
respondentů	ESS4	pracuje	v	tomto	věku	již	jen	18	%	dotázaných.	Ti	mají	oproti	
ostatním,	kteří	jsou	po	šedesátce	v	důchodu,	téměř	dvakrát	větší	šanci,	že	se	bu-
dou	vnímat	stále	jako	osoby	ve	středním	věku.	

Další	proměnnou,	která	provází	vnímání	vlastní	věkové	identity	ve	všech	vě-
kových	kategoriích,	je	zdravotní	stav.	Pocit	mládí	opouští	lidi	dříve,	pokud	jejich	
život	 doprovází	 nějaké	 zdravotní	 omezení.	Naopak	 stáří	 je	 doprovázeno	 spíše	
negativním	subjektivním	hodnocením	vlastního	zdraví.	Lidé	ve	věku	35–59	let,	
kteří	své	zdraví	hodnotí	negativně,	mají	více	než	čtyřikrát	větší	šanci	považovat	se	
za	starého	oproti	vrstevníkům,	kteří	hodnotí	své	zdraví	pozitivně.	Obdobně	u	lidí	
starších	60	let	zvyšuje	špatně	hodnocené	subjektivní	zdraví	šanci	považovat	se	
za	starého	téměř	na	dvojnásobek.	Funkci	proměnné	mapující	subjektivní	zdraví	
v	 těchto	případech	nemůže	zastat	objektivněji	 formulovaná	otázka	na	přítom-
nost	zdravotního	omezení.	Jako	by	tedy	mládí	končilo	se	zdravotním	omezením,	
ale	stáří	začínalo,	až	když	osoba	začne	své	zdraví	subjektivně	vnímat	negativně.	

Jak	zhodnotit	výsledky	výše	popsaných	modelů?	Ukazuje	se,	že	základními	
charakteristikami,	které	ovlivňují	volbu	věkové	identity,	jsou	věk	a	zdravotní	stav.	
Kromě	nich	ale	mají	vliv	i	některé	rodinné	či	pracovní	role.	Za	atributy	středního	
věku	můžeme	považovat	rodičovství,	manželství	a	pracovní	aktivitu.	Naopak	stá-
ří	je	spojeno	s	odchodem	do	důchodu	a	špatným	zdravotním	stavem.

Jak	si	čtenář	všimne,	predikční	síla	popsaných	modelů	je	nízká	(tabulka	2).	
Modely	proto	není	možné	interpretovat	jako	dostatečně	vysvětlující.	I	přes	svou	
nízkou	 schopnost	 predikce	 jsou	 ale	modely	 přínosné.	Umožňují	 rozeznat	 sta-
tisticky	významný	vliv	některých	proměnných	na	věkovou	identitu	při	kontrole	
věku	samotného.	

Modely pro přechodová období

V	předchozí	kapitole	bylo	popsáno,	čím	se	vymykají	respondenti,	kteří	na	rozdíl	
od	většiny	svých	vrstevníků	přijímají	odlišnou	věkovou	identitu.	Tato	kapitola	
se	věnuje	komplementární	analýze,	totiž	k	jakým	změnám	dochází	v	hraničních	
obdobích,	kdy	se	mění	subjektivní	stáří	většiny	respondentů.	Z	 tabulky	1	bylo	
patrné,	že	ještě	ve	věku	25	až	30	let	se	82	%	osob	považuje	za	mladé.	O	několik	
let	později,	mezi	40.	a	44.	rokem,	se	již	80	%	dotázaných	považuje	za	osoby	ve	
středním	věku.	Vyplývá	tedy	otázka:	K	jakým	hlavním	životním	změnám	dochá-
zí	v	 tomto	dvacetiletém	období,	kdy	se	z	mladých	 lidí	stávají	 lidé	ve	středním	
věku?	Analogicky	lze	formulovat	otázku	po	redefinici	identity	ze	středního	věku	
ve	stáří.	Ve	věku	50–54	let	se	cítí	87	%	osob	ve	středním	věku.	V	kategorii	64–69	
let	je	již	80	%	respondentů	dle	svého	vyjádření	starých.	Co	k	této	změně	věkové	
identity	vede?	
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K	zodpovězení	obou	výše	položených	otázek	by	samozřejmě	ideálně	sloužil	
panelový	výzkum.	Podobná	data	ale	bohužel	nejsou	k	dispozici.	I	hledání	regres-
ních	modelů	však	může	přinést	zajímavou	informaci.

Postup	je	podobný	jako	v	minulé	kapitole.	Nezávislé	proměnné	vstupující	do	
výpočtů	jsou	shodné.	Změnily	se	ovšem	podsoubory	respondentů:

●		 první	model	se	týká	osob	ve	věku	25	až	44	let	a	modeluje	jejich	výběr	věkové	
identity	1	–	mládí,	nebo	2	–	střední	věk;

●		 druhý	model	pracuje	s	respondenty	ve	věku	50	až	69	let	a	predikuje	jejich	
sebezařazení	do	skupin	1	–	střední	věk,	nebo	2	–	stáří.

Predikční	síla	modelů	prezentovaných	v	tabulce	3	se	oproti	modelům	z	mi-
nulé	kapitoly	zvýšila.	Všechny	proměnné	mapující	rodinné	i	pracovní	role	však	
z	modelů	vymizely	vzhledem	k	nízkému	vztahu	k	věkové	 identitě	při	kontrole	
věku	a	zdravotního	stavu.	

Na	přijímání	věkové	identity	mladého	člověka,	respektive	člověka	ve	středním	
věku,	má	vliv	pouze	věk	a	přítomnost	zdravotního	omezení	(která	zvyšuje	šanci	
cítit	se	ve	středním	věku	2,6krát).	Podobně	 je	 tomu	ve	věkové	kategorii	50	až	
69	let.	Změna	věkové	identity	není	ovlivněna	ochodem	do	důchodu,	ovdověním	
ani	 jinými	 životními	 rolemi.	Naopak	zásadní	 je	opět	význam	chronologického	
stáří	a	 subjektivního	hodnocení	 zdraví	 (dobré	 subjektivní	 zdraví	 snižuje	 šanci	
považovat	se	za	starého	na	polovinu).	Pouze	v	tomto	modelu	se	objevuje	význam	
vzdělání	 respondentů.	Nejedná	 se	 pochopitelně	 o	 žádný	 životní	 zlom.	 Zdá	 se	
však,	že	vzdělanější	lidé	stárnou	subjektivně	pomaleji	než	lidé	s	nižším	vzdělá-
ním.	Stejně	jako	v	tabulce	2	ani	v	těchto	modelech	nebyl	zjištěn	význam	pohlaví	
respondentů	na	věkovou	identitu.5

5	Význam	pohlaví	byl	zkoumán	i	podrobněji.	Autorka	se	pokoušela	sestavit	modely	při-
jímání	věkové	identity	odděleně	pro	muže	a	ženy.	Jedním	z	předpokladů	totiž	bylo,	že	
subjektivní	stárnutí	mužů	a	žen	ovlivňují	odlišné	události.	Tato	teze	ale	nebyla	potvrze-

Tabulka 3. Výsledky binární logistické regrese – model II. 

  
respondenti ve věku 

25–44 let 
respondenti ve věku 

50–69 let 

  mládí vs. střední věk střední věk vs. stáří 

Omnibus tests of model 
statistics 0,000 0,000 
% correct – začátek 57 55 
% correct – model 77 73 

N 654 678 

  sig exp (B) sig exp (B) 
věk 0,000 1,26 0,000 1,24 
zdravotní omezení 0,002 2,62 – – 
dobré subjektivní zdraví – – 0,000 0,42 
vzdělání v letech – – 0,017 0,49 

Zdroj dat: Nevážená česká data European Social Survey Round 4. 
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Nízký	význam	rodinných	rolí	v	modelu	pro	mladší	respondenty	(25–44	let)	je	
překvapivý	vzhledem	k	hustotě	životních	změn,	ke	kterým	v	těchto	letech	obvykle	
dochází.	Pro	představu,	podle	Demografické	ročenky	2008	[ČSÚ,	Demografická	
ročenka	ČR	2008,	dostupná	on-line]	nejvíce	sňatků	v	Česku	uzavírají	novoman-
želé	mezi	25	až	29	lety	(shodnému	počtu	ženichů	bývá	30	až	34	let).	Stáří	25	až	
29	let	je	nejčastějším	věkem	dnešních	prvorodiček.	Mezi	30	a	34	lety	je	nejčastěji	
ženám,	když	se	rozvádějí.	Muži	se	nejčastěji	rozvádějí	ve	věku	35	až	39	let.	Sle-
dované	období	je	tedy	velmi	štědré	na	rodinné	události.	Žádná	z	nich	však	nemá	
významný	vliv	na	přijímání	věkové	identity	při	kontrole	chronologického	stáří.	

Závěry

Cílem	popsaného	výzkumu	bylo	zjistit,	 jaké	charakteristiky	ovlivňují	přijímání	
věkové	identity	mládí,	středního	věku	nebo	stáří.	Na	základě	analýzy	kvantitativ-
ních	dat	byla	přijata	druhá	hypotéza,	totiž	že	věková	identita	dnešních	Čechů	je	
ovlivňována	zejména	jejich	chronologickým	stářím	a	zdravotním	stavem.	Nao-
pak	pouze	menší	význam	mají	některé	pracovní	či	rodinné	role.	Například	pokud	
člověk	zůstává	déle	svobodný,	má	větší	šanci	cítit	se	 i	po	pětatřicítce	mladým.	
Odchod	do	důchodu	naopak	evokuje	stáří.	V	přechodových	obdobích	však	vý-
znam	těchto	faktorů	stírá	chronologické	stárnutí.	Svobodný	či	ženatý,	pracující	
nebo	v	důchodu,	s	každým	rokem	navíc	roste	šance	na	přijetí	starší	věkové	iden-
tity.	

Zdá	se	 tedy,	že	rituály	přechodu	mezi	životními	obdobími	nejsou	v	dnešní	
společnosti	významně	určovány	změnami	životních	rolí,	ale	spíše	oslavami	ži-
votních	jubileí.	Srovnáme-li	výsledky	této	studie	se	závěry	výzkumů	citovaných	
v	úvodu,	lze	považovat	význam	věku	a	zdravotního	stavu	za	obecně	platný	fak-
tor	ovlivňující	věkovou	identitu	v	České	republice	i	v	zahraničí.	Česká	data	však	
dokládají	silnější	význam	těchto	dvou	proměnných	oproti	dalším	životním	tran-
zicím,	jejichž	vliv	odhalili	zahraniční	autoři.	

Kromě	 závěru,	 že	 rodinné	 a	 pracovní	 role	 jednoduše	 nejsou	 pro	 věkovou	
identitu	 podstatné,	 se	 nabízí	 i	 druhý	 způsob	 vysvětlení,	 a	 totiž	 že	 věk	 vystu-
puje	 jako	společná	příčina	věkové	 identity	 i	 životních	událostí.	Pokud	by	byly	
události	sledované	v	roli	nezávislých	proměnných	silně	navázány	na	konkrétní	
věkové	kategorie,	přebírala	by	proměnná	věk	v	modelech	část	 jejich	predikční	
síly.	Takový	vztah	 je	poměrně	pravděpodobný	u	některých	sledovaných	život-
ních	událostí	 (například	 odchod	do	důchodu),	méně	pravděpodobný	u	 jiných	
(například	ovdovění).	Ověření	tohoto	fenoménu	představuje	možnou	otázku	pro	
další	výzkum	v	této	oblasti.

Analýza	dále	odhalila	zásadní	význam	zdravotního	stavu	pro	vnímání	sebe	
sama	jako	mladého,	ve	středním	věku	nebo	starého.	Pokud	se	dva	lidé	stejného	
stáří	těší	jeden	dobrému	a	druhý	horšímu	zdraví,	s	velkou	pravděpodobností	se	
ten	druhý	z	nich	bude	cítit	starší.	Představa	horší	zdraví	=	starší	člověk	je	tedy	
respondenty	jednoznačně	přijímaná	a	prožívaná.

na.	Při	kontrole	vlivu	věku	a	zdraví	nenaznačovaly	výsledky	regresních	modelů	žádné	
zásadní	rozdíly	v	subjektivním	stárnutí	mužů	a	žen.
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Chronologický	věk	i	zdravotní	kondice	jsou	proměnné	přirozené,	biologicky	
dané.	Chtělo	by	se	tedy	říct,	že	pojmy	mládí,	střední	věk	a	stáří	jsou	hodnotami	
ordinální	proměnné,	která	 je	daná	přirozeným	zráním	těla.	Sociální	 role	mají	
oproti	těmto	proměnným	menší	vliv	na	věkovou	identitu.	Je	tedy	možné	vyloučit	
představu	o	sociální	konstrukci	věkových	skupin?	V	tuto	chvíli	určitě	ne.	Jak	to-
tiž	bylo	zmíněno	v	úvodu,	význam	věku	je	v	dnešní	společnosti	značný.	Číslovka	
věku	nemusí	udávat	pouze	obsahově	prázdnou	informaci	o	počtu	let,	která	uběh-
la	od	narození	osoby.	Věk	sám	o	sobě	zprostředkuje	sociální	významy	a	může	mít	
funkci	sociální	role.	Do	jaké	míry	tomu	tak	je?	Kdy	nás	změna	v	číslovce	věku	
nutí	redefinovat	vlastní	věkovou	identitu?	A	proč?	To	jsou	další	perspektivy	pro	
výzkum	v	oblasti	sociologie	věku.
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