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1. V současné době nejsou dostupná data, která by umožnila 
testovat model ekonomického zabezpečování na stáří jako 
celek 

2. Pro konstrukci modelu jsme nakonec zvolili data z výzkumů 
CVVM 
1. Jsou aktuální (listopad 2014 , nyní jsou dostupná data i z 

podzimu 2015 a díky nim by bylo možné aktualizovat 
model)

2. Jsou relativně komplexní
3. Jsou srovnatelná se staršími výzkumy CVVM
4. Jsou reprezentativní pro celou dospělou populaci ČR

Dostupná data



Použitá data

 Vzorek (1085 respondentů) je reprezentativní pro 
populaci ČR starší 15 let. 

 Vzorek byl vytvořen kvótním výběrem. Sledovanými 
kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk, 
vzdělání, region, velikost místa bydliště. 

 Sběr dat prováděli školení tazatelé CVVM s pomocí 
standardizovaného dotazníku v domácnostech 
respondentů.



Konstrukce modelu

 Vzhledem k tomu, že v datech je pouze jedna 
proměnná, která smysluplně zjišťuje zajišťování se na 
stáří (otázka „Spoříte si nebo investujete v současné 
době, abyste se zajistil na důchod?“), která je 
dichotomická (možné odpovědi „ano“ a „ne“), zvolili 
jsme pro tvorbu finálního modelu logistickou regresi.



Vztah věku a zabezpečování

Věk Celkem

Zabezpečuje se na 
stáří 15 - 19 20 - 29 30 - 44 45 - 59 60+

ne 94,10% 65,30% 38,00% 35,60% 28,20% 47,20%

Adjustovaná rezidua 8,1 5,3 -4 -4,3 -2,4

ano 5,90% 34,70% 62,00% 64,40% 71,80% 52,80%

Adjustovaná rezidua -8,1 -5,3 4 4,3 2,4

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Vztah vzdělání a zabezpečování

Vzdělání

Zabezpečuje se na stáří

(neúpln
é) 

základní

střední 
bez 

maturity 
a 

vyučení

střední s 
maturit

ou

VOŠ, 
Bakalářs
ké a VŠ

ne 81,80% 47,90% 41,80% 25,00% 47,20%

Adjustovaná rezidua 8,3 0,3 -2,2 -5,6

ano 18,20% 52,10% 58,20% 75,00% 52,80%

Adjustovaná rezidua -8,3 -0,3 2,2 5,6

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%



Vztah životní úrovně a zabezpečování

Životní úroveň Celkem

Zabezpečuje se na stáří dobrá
ani dobrá, 
ani špatná špatná

ne 38,20% 48,00% 78,20% 47,20%

Adjustovaná rezidua -5,1 0,3 7

ano 61,80% 52,00% 21,80% 52,80%

Adjustovaná rezidua 5,1 -0,3 -7

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



 Nejdůležitější pro předvídání 
toho, že se respondent 
zabezpečuje na stáří, jsou 
některé sociodemografické 
(věk a vzdělání) a 
socioekonomické (životní 
úroveň a aktivita na trhu 
práce) proměnné. Vliv 
ostatních, zejména 
postojových proměnných, je 
slabší 

Model

Proměnné

Stat. 
význa
mnost

Poměr 
šancí

Věk v rocích 0 1,042

Vzdělání (kontrast s VŠ) 0,004

Základní 0,001 0,222

SOU 0,322 0,729

Maturita 0,297 0,721

Životní úroveň –
deklarace (kontrast se 
špatnou) 0

Dobrá 0 4,797

Ani/ani 0,001 3,182

Hodnoty (etatismus) 0,015 0,595

Pozice na trhu práce 
(aktivní) 0,011 2,052

Rodinná situace (má

nezaopatřené děti) 0,003 1,866

Používá internet 0,018 2,326

Nagelkerkeho pseudo 
R2 0,312


