
Cvičení 1. Průzkumy potvrzují, že „bohatší se dožívají vyššího věku než chudí.“ Navrhněte, jak lze tento
výsledek vysvětlit a jak lze upravit průzkum, aby se aspoň některé z vlivů vyloučily.

Řešení. [V závorkách uvedeni (někteří) autoři postřehů.] Přirozené vysvětlení je, že bohatší si mohou
dovolit lepší zdravotní péči i stravu, bydlení atd. Ani nezávadná pitná voda není samozřejmost [Jakub
Turňa]. Jestli mají méně stresu, to není jisté, i když to dokládá např. Jordan B. Peterson: 12 rules for life:
an antidote to chaos. Ilustroval Ethan van Sciver. [London]: Allen Lane, 2018. ISBN 978-0-241-35164-2
[Filip Ježowicz].

Pokud provedeme průzkum v (hodně) různých zemích, rozdíly mezi nimi překryjí rozdíly mezi obyva-
teli jedné země; to lze v průzkumu zohlednit [Jakub Turňa].

Věk může snižovat přejídání, v některých zemích se mohou přejídat i chudí, v některých ne.
Příčinu můžeme hledat i v hospodách, jejichž stálí zákazníci si ubírají věk i peníze [David Otta].
Záleží také na tom, zda země má jednotnou zdravotní péči (např. Nový Zéland, Norsko), nebo odlišnou

v závislosti na finančních možnostech (např. USA) [Fabián Bodnár].
Ze zdravotní péče může ale být klíčový i jediný parametr: dojezdový čas do nemocnice.
Je též možné, že osobnostní rysy, které se vyskytují u bohatých lidí běžněji než u chudých, se zároveň

častěji vyskytují u lidí, kteří dbají na své fyzické zdraví (např. disciplína, pečlivost, ctižádostivost atd.)
[David Čech].

Bohatí mají silnou motivaci pro preventivní péči, protože výpadek příjmů při nemoci je pro ně pod-
statný.

Opačným směrem působí to, že muži mívají vyšší příjmy, ale kratší věk. Rozdíl není velký, asi proto
nepřevážil ostatní vlivy.

Dále je metodický problém, že zařazení mezi „bohaté“ se může během života měnit [Danil Maksimov].
Rovněž by bylo třeba rozlišit, kdo se k bohatství dopracoval sám a kdo ho např. zdědil [Aliaksandra
Makarava].

Ten, kdo se dožil vysokého věku, měl víc času zbohatnout [Egor Sarana, Jakub Ambroz]. Hodně bohatí
lidé mohou statistiku zkreslit, i když je jich málo.

Úmrtí v důsledku nehod by bylo lépe vyřadit [Petr Nahodil, Jakub Ambroz]. Vliv kojenecké úmrtnosti
by bylo žádoucí posuzovat zvlášť.

Vztah příčiny a následku může být i opačný. Kdo je hodně nemocný, obvykle nemá dobře placené
zaměstnání. Takové lidi by bylo potřeba z průzkumu vyloučit, ale i pak zdraví lidé mohou být více
úspěšní ve vydělávání peněz.

Také je nutno připustit, že obojí má jinou společnou příčinu. V posledních desetiletích se v našich
krajích značně zvýšilo nominální bohatství, stejně jako délka života. To znamená, že dnešní lidé se ve
srovnání s předchozími generacemi dožili jak delšího věku, tak většího bohatství, aniž by v tom musela
být jiná souvislost [Miroslav Matějček, Roman Danilchenko]. Nelze tedy srovnávat tyto generace.
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