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1. Úvod k závěrečné zprávě Indikátorového rámce pro měření kvality života v České republice
Geneze a kontext vzniku Indikátorového rámce pro měření kvality života
Indikátorový rámec úzce souvisí s přípravou Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“). ČR 2030 je zastřešujícím
strategickým dokumentem, který stanovuje strategické cíle směřující k udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji země. Jeho naplnění by
mělo zvýšit kvalitu života v České republice. Právě kvalita života obyvatel je v dlouhodobém horizontu základním smyslem veřejných
politik. Rozvoj země vnímá v mnohem širším kontextu, než je hospodářský výkon a ekonomický růst. Zatímco strategický dokument
ČR 2030 stanovuje prostřednictvím indikátorů měřitelné cíle, jež jsou závazné pro státní správu, koncept kvality života představuje
možnost, jak zjistit, přispívá-li naplňování cílů veřejných politik skutečně k větší spokojenosti obyvatel. Zhodnocení kvality života se neobejde bez využití subjektivních indikátorů, tedy způsobů vnímání různých lidí či skupin obyvatel, ke kterému bývá veřejná správa často
nedůvěřivá.
Proto bude indikátorový rámec pro měření kvality života v České republice využit při monitoringu naplánování ČR 2030 jako „zrcadlo“,
resp. jako měřítko úspěšnosti naplňování cílů stanovených ve veřejných politikách. Zhodnocení kvality života v České republice doplní
vyhodnocení 192 indikátorů přiřazených k 97 specifickým cílům ČR 2030 a stane se součástí Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti. Ta
se má od roku 2020 vydávat ve dvouletém intervalu.
Aktivita věnovaná datovému zachycení kvality života v České republice vycházela z doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“)1,  jež byla adaptována pro podmínky České republiky. Takto konceptualizovanou kvalitu života navrhujeme
měřit v 11 oblastech:
1)  příjem a bohatství;
2)  zaměstnanost;
3)  bydlení;
4)  zdraví;
5)  slaďování pracovního a soukromého života;
6)  vzdělávání;
7)  mezilidské vztahy;
8)  občanská angažovanost a dobré vládnutí;
9)  životní prostředí;
10)  bezpečnost;
11)  osobní pohoda.
Navazujeme tím na přístup doporučovaný OECD2, který lze charakterizovat následujícími aspekty:
• Klást lidi (jednotlivce a domácnosti) do centra hodnocení, zaměřit se na životní podmínky a zkušenosti s kvalitou života.
• Preferovat výsledky týkající se dobrých životních podmínek – aspekty života, které jsou přímo a vnitřně důležité pro lidi – spíše
než vstupy, investované k dosažení těchto výsledků.
• Zahrnout výsledky, které jsou objektivní (tj. pozorovatelné třetí stranou), ale také subjektivní (tj. kde pouze dotyčná osoba může
o svých vnitřních pocitech a postojích referovat), uznává, že objektivní důkaz o životních podmínkách lidí může být užitečně doplněn informacemi o tom, jak lidé zažívají svůj život.
• Uvažuje o rozložení výsledků dobrých životních podmínek napříč obyvatelstvem jako o důležitém prvku, který se má promítnout
v měření, včetně disparit spojených s věkem, pohlavím, vzděláním a příjmy.
Na rozdíl od Strategického rámce ČR 2030, který stanovuje konkrétní strategické cíle politiky a k měření jejich naplňování stanoví indikátory téměř výhradně z dat, které jednotlivé orgány statistické služby dnes zpracovávají, bylo zadání pro aktivitu věnovanou měření
kvality života širší. V jejím rámci byla zpracována obecná metodika umožňující sledování a hodnocení oblastí kvality života v České re1

The OECD Framework for Measuring Well-Being and Progress, dostupné zde: http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm.

2

How’s Life? 2015 MEASURING WELL-BEING, OECD 2015.

publice a vedle komplexní analýzy dostupných relevantních statistických dat i dat ze sociologických průzkumů byly formulovány návrhy
na sběr některých klíčových dat, která nejsou pro ČR dnes dostupná. V tomto smyslu je uplatnění závěrů výstupu širší než jen v kontextu
Strategického rámce ČR 2030.

Hlavní cíle
Hlavním cílem projektu je vysvětlit a obhájit koncepci sledování kvality života jako vodítka pro hodnocení stavu společnosti, a potažmo i jako jednoho z vodítek pro politické rozhodování. Jde o to, přispět k posunu důrazu od měření stavu společnosti měřítkem ekonomické produkce k měření kvality života lidí. Mj. jde o nahrazení měření celkové produkce na základě HDP měřením příjmu a spotřeby
z perspektivy domácností a měření bohatství z hlediska zdrojů pro udržitelný rozvoj. Doplňují se významná mimoekonomická (netržní)
hlediska (např. disponibilita volným časem). Práce přináší modifikovaný způsob prezentace statistických informací. Je zajištěna mezinárodní srovnatelnost ve vybraném počtu monitorovaných ukazatelů (indikátorů).

Struktura výstupů pro jednotlivé oblasti kvality života
Plné verze závěrečných zpráv za 11 sledovaných oblastí se skládají z těchto částí:
I.
Koncepční úvaha o tom, jak rozumět kvalitě života ve zpracovávané oblasti, představení a vysvětlení zvolených hlavních dimenzí,
které jsme se rozhodli v dané oblasti sledovat.
II.

Rozpracování hlavních oblastí se sledovanými indikátory (cca 15 pro každou oblast) a způsobem jejich třídění.

III. Přehled dostupných statistických dat relevantních z hlediska zvolených indikátorů. Případně návrhy na doplnění stávajících dotazníků, kde považujeme za reálnou možnost jejich rozšíření.
IV. Návrh několika konkrétních skupin obyvatel, jejichž situace vzhledem ke sledované oblasti bude relevantním způsobem vypovídat o dopadech stávající politiky (modelové případy). Vysvětlení výběru a zpracování zadání pro odbornou studii.
V.
Stručné zhodnocení kvality života v dané oblasti v tom rozsahu, ve kterém je lze na základě dostupných informací udělat, ke zvoleným indikátorům uvést mezinárodní srovnání.
VI.

Návrhy na žádoucí úpravy při sběru a zpracování statistických dat.

Stručné verze zpráv zahrnují tyto vybrané body:
I.

Koncepční úvaha pro danou oblast

II.

Přehled vybraných indikátorů pro danou oblast

III.

Charakteristické výsledky pro Českou republiku

IV.

Požadavky na sledování nových indikátorů

Při zpracování závěrečných zpráv byla zohledněna provázanost mezi některými oblastmi kvality života. Zvláštním způsobem se to týká
oblasti 1. Příjem a bohatství a oblasti 11. Osobní pohoda. Obě tyto oblasti jsou důležitými aspekty, které ovlivňují kvalitu života v podstatě ve všech dalších definovaných oblastech.
Zvláště při konceptualizaci osobní pohody narážíme velmi významně také na kulturní aspekt rámující naše chápání kvality života.
Máme tím na mysli především kulturně daný způsob života, formativní vzory, sdílené systémy hodnot, tradice a přetrvávající přesvědčení. Ty velmi výrazně ovlivňují především naše subjektivní vnímání kvality života, životní očekávání a hodnocení vlastní situace.
Ovlivňují v neposlední řadě například to, do jaké míry vyžadujeme i prostor pro rozvíjení vlastní odpovědnosti za kvalitu života, do jaké
míry zohledňujeme dlouhodobější horizont našeho života, zda pojímáme kvalitu života převážně z individualistického hlediska nebo
přirozeně zohledňujeme užší či širší společenství, ve kterém žijeme. Dosavadním výzkumem bylo prokázáno, že úroveň osobní pohody

významně souvisí i s osobnostními charakteristikami, zejména s temperamentovými, biologicky podmíněnými rysy osobnosti. Úroveň
osobní pohody může být někdy ve větší míře podmíněna osobnostními rysy, než objektivními životními okolnostmi. Je proto vhodné
kontrolovat i vliv osobnostních rysů na osobní pohodu.

Informace o řešitelích projektu
Na projektu pracovalo celkem 97 expertů převážně ze státních úřadů a akademických pracovišť3.

Užití výsledků projektu a cílové skupiny
Podle implementačního plánu Strategie ČR 2030 má být jednou za dva roky vládě předkládána Zpráva hodnotící naplňování nejen
strategických cílů, ale i vývoj indikátorů pro 11 tematických oblastí měření kvality života. Tak by výsledky projektu a další práce na
měření kvality života podle zpracované koncepce byly využitelné pro potřeby informovaného politického rozhodování, pro strategické
plánování, i pro tvorbu politik a vyhodnocování jejich dopadů.
Nad rámec tohoto plánu považujeme za relevantní cílové skupiny odbornou obec, média, neziskové organizace a další politické činitele
zaměřené na analýzu a kritiku politik, příp. na zpracování alternativních návrhů politického rozvoje společnosti v České republice.

Možné navazující projekty
1. Projekt, v rámci kterého bude v bezprostřední návaznosti na projekt Kvalita života zadáno zpracování modelových případů
podle doporučení ze závěrečných zpráv pro jednotlivé oblasti. Šlo by o důležitý doplněk mapující kvalitu života úzce vymezených
specifických skupin (např. situace matek samoživitelek z hlediska kombinace práce, soukromého života a rodičovství), kterou nelze komplexně postihnout na základě dostupných plošných statistických dat.
2. Nový komplexní projekt, který by si jako východisko vzal celé skupiny obyvatel, které se z hlediska většiny oblastí sledovaných
z hlediska kvality života jeví jako výrazně znevýhodněné, a analyzoval provázanost  negativních vlivů na kvalitu života průřezem
všemi 11 tematickými oblastmi.
3. Projekt k regionální dimenzi kvality života. Rozdíly mezi různými skupinami obyvatel z hlediska kvality jejich života jsou významným
způsobem ovlivněny regionálně. Jinak vnímají kvalitu svého života zástupci dané společenské vrstvy v krajském městě, jinak na
venkově. Regionální dimenze kvality života je proto důležitým aspektem, bez něhož nebude možné komplexně zhodnotit kvalitu
života obyvatel České republiky.
4. Zřízení portálu k propagaci a dalšímu rozpracování koncepce Kvality života v České republice.

2. Manažerské shrnutí
1. Příjem a bohatství
K měření kvality života v oblasti příjmu a bohatství bylo vybráno 14 indikátorů, které poskytují dlouhodobé časové řady každoročně
zveřejňovaných mezinárodně srovnatelných údajů. Všechny indikátory jsou dostupné v databázi Eurostatu. V mezinárodním srovnání
je pro Českou republiku charakteristická výrazně nižší úroveň příjmů v porovnání s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také nižší
úroveň příjmů v porovnání s řadou zemí, které mají podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Tyto pro Českou
republiku nepříznivé výsledky poskytují všechny vybrané indikátory měřící výši příjmů obyvatel. Na druhé straně dosahuje Česká republika relativně dobrých výsledků v indikátorech příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti. Zjednodušeně lze tedy říci, že
v porovnání se zeměmi EU jsou si obyvatelé České republiky rovni ve svých příjmech, které jsou však v mezinárodním srovnání nízké,
tedy jsou si rovni ve své chudobě. To z hlediska příjmu a bohatství nepředstavuje dobré vysvědčení pro kvalitu života v České republice.

2. Zaměstnanost
Kvalitní pracovní život je stále častěji spojován s konceptem důstojné práce. Důstojná práce v sobě zahrnuje několik vzájemně
provázaných rovin – rovný přístup na trh práce, dostatek seriózní práce, spravedlivou odměnu a dobrou perspektivu práce. Celkem
15 indikátorů popisujících jednotlivé aspekty pracovního života lze rozdělit na ukazatele používané na mezinárodní úrovni (např. míra
nezaměstnanosti) a na ukazatele národně specifické (např. podíl osob s prekérními úvazky). Při výběru ukazatelů byl kladen velký
důraz i na vyvážení objektivní a subjektivní roviny. Subjektivní ukazatele totiž mohou o kvalitě pracovního života vypovídat v konečném
důsledku mnohem více než ukazatele objektivní. Vysoká zaměstnanost automaticky neznamená kvalitní pracovní život, o čemž svědčí
i výsledky průzkumů v této oblasti. Česká republika se z hlediska spokojenosti s prací řadí k evropskému průměru, i když je podle
objektivních ukazatelů český trh práce v dobré kondici. Výsledky tak signalizují, že subjektivní vnímání kvality pracovního života nelze
nadále opomíjet.

3. Bydlení
Bydlení je z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje základní životní potřebou a nutným předpokladem pro kvalitní život a zapojení jedince do společnosti. Zpráva navrhuje sledovat vývoj kvality života v oblasti bydlení prostřednictvím 15 indikátorů, z nichž většina vychází z výběrového zjišťování ČSÚ v rámci celoevropského šetření EU SILC. Umožňuje se tak porovnávat situace a vývoj v rámci
EU. Výdaje na pořízení, provoz a údržbu bydlení jsou pro většinu obyvatel největším pravidelným (celoživotním) výdajem. Vzhledem
k významné preferenci zajištění vlastního bydlení nákupem nemovitosti do vlastnictví v ČR rychle narůstá objem úvěrů na bydlení.
Vysoký objem nově poskytovaných úvěrů je navíc v posledních letech podporován nízkým úročením, které je obecně považováno
za dlouhodobě neudržitelné. Vysoký objem úvěrů na bydlení společně s předpokladem budoucího růstu průměrných úroků z tohoto
typu úvěrů vytváří významné systémové riziko.

4. Zdraví
Těsný vztah zdraví a kvality života je dán samotnou definicí zdraví jako „stavu plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako
nepřítomnost nemoci či vady“. V programu Světové zdravotnické organizace (WHO) „Zdraví 21“ se hovoří o posilování zdraví jako o
snižování úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůstu pociťované úrovně zdraví. Na základě
analýz je navrhováno sledování 17 indikátorů v oblasti zdraví. V průběhu několika posledních dekád došlo v ČR k prodloužení střední
délky života, nicméně délka života ve zdraví se prodlužuje jen minimálně, a to spíše u žen než u mužů. Srovnání s nejlepšími zeměmi
EU, především se skandinávskými, nevyznívá pro Českou republiku příznivě. V konzumované zdravotní péči v první linii patří České republice dlouhodobě jedno z prvních míst mezi zeměmi EU i v širším mezinárodním srovnání. V prevalenci nadváhy se Česká republika
řadí na špici zemí EU.

5. Slaďování pracovního a soukromého života (WLB)
Pro účel sledování kvality života v oblasti slaďování pracovního a soukromého života byla navržena sada 15 indikátorů zahrnující: i) ukazatele času, který lidé tráví placenou i neplacenou prací, i volného času; ii) subjektivní hodnocení podmínek a spokojenosti s možnostmi slaďování soukromého a pracovního života; iii) organizační a institucionální podmínky slaďování soukromého a pracovního života
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vytvářené zaměstnavateli a nástroji sociálního státu; iv) dimenzi dopadů politik slaďování soukromého a pracovního života na muže a
ženy. Mezi největší úskalí pro kvalitu života v této oblasti patří vysoký počet odpracovaných hodin týdně v hlavním zaměstnání, malá
dostupnost služeb péče o děti, rostoucí nedostupnost zařízení péče o staré a nemohoucí a také nepříliš velké rozšíření flexibilních
pracovních režimů, které by lidem umožňovaly upravit svůj pracovní režim podle svých potřeb. Tento nepříznivý stav pak dopadá zejména na ženy, u nichž má péče o malé děti zásadní negativní dopady na zaměstnanost.

6. Vzdělávání
Úroveň dosaženého vzdělání a úroveň získaných kompetencí výrazně ovlivňují řadu oblastí: uplatnění na trhu práce, příjem, sociální
vazby, účast na životě občanské společnosti, zdraví apod. Proto navrhujeme sledování 10 indikátorů v oblasti vzdělávání. Důležité jsou
informace o kompetencích školní mládeže i dospělých a o schopnosti učit se. Účast na vzdělávání souhrnně popisuje podíl dospělé
populace s dosaženým alespoň středoškolským vzděláním (v ČR je jeden z nejvyšších v EU) a podíl dospělých, kteří se účastní dalšího
vzdělávání. Podíl mladých, kteří se ani nevzdělávají a ani nejsou zaměstnáni, je v ČR jeden z nejnižších v EU. Zdroje popisuje výše výdajů
na vzdělávání jako podíl na HDP (v ČR jeden z nejnižších mezi zeměmi OECD) a podíl učitelů, kteří se účastní dalšího vzdělávání. Subjektivní pohled zachycuje podíl školáků, kteří mají rádi školu (v ČR je takových významně méně než v ostatních zemích EU), a podíl
dospělých spokojených se svým životem. Kromě výše uvedených výjimek se Česká republika ve většině ukazatelů nachází zhruba na
průměru sledovaných zemí (EU, OECD).

7. Mezilidské vztahy
Mezilidské vztahy a jejich kvalita významně ovlivňují životy všech občanů. V této oblasti se často hledají odpovědi na otázky: Jak vyjádřit
kvalitu mezilidských vztahů? Jak vypadají zdravé mezilidské vztahy? Jak zlepšovat a udržovat dobré mezilidské vztahy? Oblast mezilidských vztahů je nahlížena ze sociálně psychologického i sociologického hlediska. Soustřeďuje pozornost jak do mikrosvěta vztahů
lidí v menších skupinách a komunitách (na sítě přátel, sousedů, kolegů, spolužáků, známých...), tak do světa různých sociálních kategorií lidí, kteří sdílejí podobný osud, ale vzájemně se osobně neznají, tj. na hromadné víceméně anonymní vztahy mezi spoluobčany.
Odkrývá sedm hlavních dimenzí mezilidských vztahů na obou úrovních: důvěra, solidarita, sociální distance, sociální napětí, tolerance,
sociální opora v okolí a sdílení hodnot. Všech 12 vybraných indikátorů v této oblasti pochází z opakovaných reprezentativních výzkumů
české populace a umožňuje podrobnou segmentaci dat podle standardních socio-demografických znaků.

8. Občanská angažovanost a dobré vládnutí
Občanská angažovanost a dobré vládnutí jsou podle Boston Consultancy Group hned po snižování nerovnosti příjmů nejdůležitějšími
faktory kvality života. Hrají významnou roli při zajišťování celospolečenské inkluze, jejíž vyšší úroveň umožňuje lépe využít bohatství
země ve prospěch vyšší kvality života všech obyvatel. Rozvinutá občanská společnost zvyšuje odolnost proti extrémním výkyvům ve
veřejné oblasti a je efektivní při řešení krizí. Důležité je také rovné zapojení žen do všech sfér a úrovní života, aby jejich potenciál nebyl
ztracen a přispíval adekvátně k rozvoji společnosti. Vybraných 10 indikátorů zjišťuje, do jaké míry se lidé podílejí na aktivitách občanské
společnosti i veřejného života, do jaké míry důvěřují důležitým společenským aktérům a jaká je genderová vyváženost v této oblasti.
Pokud jde o situaci v České republice, lze říci, že lidé přesouvají své aktivity z veřejné angažovanosti – volby, dobrovolnictví, do sféry
soukromé – vzájemná podpora uvnitř malých komunit. Patrný je také přesun od společenské angažovanosti na dobrovolné bázi k
profesionalizaci této činnosti.

9. Životní prostředí
Prostředí, ve kterém žijeme, je důležitou součástí kvality života. Čistý vzduch, voda ke koupání i zeleň ve městech, estetika ulic nebo
krajiny a živá příroda kolem nás společně skládají velkou část našich každodenních prožitků. Navržených 14 indikátorů sleduje tři hlavní
rozměry. Dimenze environmentálního zdraví zahrnuje znečištění vzduchu a úmrtnost na smog, dále extrémní hluk a pitnou vodu v krajině. Kvalita území zkoumá dostupnost veřejné zeleně, čistotu vody v řekách, množství živé přírody kolem nás nebo frekvenci tropických
veder. Rozměr subjektivních prožitků prověřuje spokojenost se zelení, veřejným prostorem či stavem přírody, čas strávený venku nebo
pocit environmentálních obav. Desítky procent Čechů a Češek žijí v místech, kde koncentrace některých látek v ovzduší překračuje
hygienické normy. Na znečištění mikročásticemi prachu umírá v ČR několik tisíc lidí ročně. Česká republika patří v EU do skupiny států
s výrazně nadprůměrnou úmrtností na znečištění ovzduší.

10. Bezpečnost
Bezpečnost je chápána jako soubor opatření pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro veškerý rozvoj. Bezpečnost se týká prakticky každého jednotlivce i společnosti jako celku. Pocit míry bezpečnosti má vliv na osobní život i pracovní a další
společenské činnosti. Navrhovaných 14 indikátorů v oblasti bezpečnosti charakterizuje objektivní i subjektivně vnímaný stav bezpečnosti. Podíl výdajů na obranu na HDP se v ČR dlouhodobě pohybuje pod průměrem EU i pod požadovanou úrovní pro členské státy NATO.
Naopak podíl výdajů na veřejný pořádek a bezpečnost na HDP je v ČR dlouhodobě vyšší než průměr EU. Hodnota indikátoru zaznamenaných trestných činů se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem průměru EU. Od roku 2002 do roku 2017 vzrostl podíl obyvatel, kteří
se v ČR cítí bezpečně, ze 45 % na 86 %. Pocit bezpečí v místě bydliště má dokonce ještě vyšší podíl obyvatel ČR. Nejvíce se čeští občané
obávají terorismu, uprchlíků, mezinárodního organizovaného zločinu a radikálních náboženských hnutí.

11. Osobní pohoda
Pojem osobní pohoda je užíván od 50. let 20. století jako jeden z indikátorů kvality života. Ačkoliv lidé žijí v objektivně definovaných
životních podmínkách, je to jejich subjektivní vnímání světa, které do značné míry určuje, jak se budou chovat, jak budou prožívat
životní události a jak budou reagovat na životní výzvy. Ke sledování této oblasti jsou vybrány 4 indikátory. Měřitelnými složkami (indikátory) osobní pohody jsou životní spokojenost (kognitivní aspekt), objem pozitivních a negativních emocí (emoční aspekt) a eudaimonická pohoda (aspekt smysluplnosti života). Dosavadním výzkumem bylo prokázáno, že úroveň osobní pohody významně souvisí
s osobnostními charakteristikami, zejména s temperamentovými, biologicky podmíněnými rysy osobnosti. Úroveň osobní pohody tedy
může být ve větší míře podmíněna osobnostními rysy než objektivními životními okolnostmi. Je proto vhodné sledovat a vyhodnocovat vliv osobnostních rysů na osobní pohodu.

Tabulka 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství1

3. 1 Indikátory kvality života v oblasti příjmu a bohatství
a) Kvalita života z hlediska příjmu a bohatství
Příjmy a bohatství obyvatel, respektive domácností, a jejich vliv na kvalitu života můžeme posuzovat z mnoha různých hledisek. Kvalitu
života mohou ovlivňovat následující charakteristiky příjmů a bohatství obyvatel, respektive domácností:
• průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;
• úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;
• rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (nerovnost příjmového rozdělení);
• vertikální mobilita mezi různými příjmovými skupinami (rozsah a frekvence přechodů obyvatel do vyšších nebo nižších příjmových
skupin);
• příjmový a hmotný nedostatek u různých skupin obyvatel (ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);
• zadlužení domácností, schopnost domácností splácet dluhy;
• dlouhodobý vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů příjmu a bohatství;
• vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů příjmu a bohatství v mezinárodním srovnání.
Individuální pocit spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství je velmi variabilní a ne vždy pevně souvisí se skutečnou
úrovní příjmů a bohatství. Individuální vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství se liší mezi jednotlivými zeměmi,
protože z důvodů historických, kulturních, ekonomických a dalších v nich panují odlišné představy o dostatečné, respektive uspokojující
úrovni příjmů nebo bohatství. Individuální hodnocení velikosti příjmu nebo bohatství, která je považována za dostatečnou z hlediska
zvyšování kvality života, navíc závisí na již dosažené úrovni příjmů nebo bohatství.
Zjednodušeně lze říci, že z pohledu příjmu a bohatství kvalita života roste, jestliže:
• dlouhodobě roste průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;
• dlouhodobě roste úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;
• zmenšují se rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (klesá nerovnost příjmového
rozdělení);
• existuje dostatečná vertikální příjmová mobilita směrem do vyšších příjmových skupin;
• zmenšují se skupiny obyvatel zasažené příjmovým a hmotným nedostatkem (klesá ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);
• snižuje se zadlužení domácností, domácnosti jsou schopny bez problémů splácet dluhy;
• ve sledované zemi se příjmy, příjmové rozdíly a další ukazatele příjmu a bohatství vyvíjejí příznivě i v mezinárodním srovnání.

b) 14 vybraných indikátorů pro oblast příjmu a bohatství
Pro posouzení vlivu příjmů a bohatství na kvalitu života ve sledované zemi je důležité sledování dlouhodobého vývoje ukazatelů příjmu
a bohatství a jeho mezinárodní srovnání. V rámci toho je rovněž důležité zaměřit se na porovnání ukazatelů příjmu a bohatství ve sledované zemi a v zemích s podobnou ekonomickou úrovní.

Číslo
1

Indikátor
Náhrady zaměstnancům

2

Průměrné celkové hodi-

Periodicita

Měřicí jednotka

Definice

zveřejňování Zdroj dat

% HDP, v

dat
Celkové hrubé mzdy a platy zaměstnanců v penězích i nepeněžním plnění a příspěvky 1 rok

běžných

na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem v poměru k hrubému domácímu

cenách
EUR

produktu v běžných cenách.
Celkové roční náklady práce (tj. hrubé mzdy a platy, příspěvky na sociální zabezpečení 1 rok

nové náklady práce

Eurostat

Eurostat

a další náklady práce placené zaměstnavatelem) vydělené počtem hodin odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekvivalent plného

3

Průměrný hrubý hodinový

4

EUR

pracovního úvazku.
Celkové roční mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody vydělené počtem hodin 1 rok

výdělek

odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekviva-

Hrubá měsíční minimální

lent plného pracovního úvazku.
Měsíční minimální mzda před zdaněním a dalšími odvody platná k 1. lednu daného 1 rok

EUR

mzda

Eurostat

Eurostat

roku. V zemích, které stanovují hodinovou nebo týdenní minimální mzdu, jsou údaje
přepočteny na měsíční minimální mzdu. V některých zemích není minimální mzda zavedena.

5

%

1 rok

Eurostat

hrubého měsíčního výdělku
Gender pay gap v neupra%

Rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnance (muže) a zaměst- 1 rok

Eurostat

vené podobě

nankyně (ženy) v poměru k průměrnému hrubému hodinovému výdělku zaměstnance

Celkový náhradový poměr

(muže). Zahrnuty jsou podniky s 10 a více zaměstnanými osobami.
1 rok
Poměr mediánu individuálních hrubých penzí osob ve věku 65-74 let k mediánu indi- 1 rok

Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného

6

7

Eurostat

viduálních hrubých výdělků osob ve věku 50-59 let, bez ostatních sociálních transferů.
8

9

Průměrný čistý disponibilní EUR, PPS

Čistý disponibilní příjem je celkový hrubý disponibilní příjem (tj. mzdy a platy, soukromé 1 rok

příjem

příjmy z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery v penězích včetně

Mediánový čistý disponibil- EUR, PPS
ní příjem

10

Míra ohrožení chudobou

%

starobních důchodů) po zdanění a dalších odvodech, který je k dispozici na výdaje a

Eurostat

1 rok

Eurostat

Podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním příjmem nižším než 60 % národního 1 rok

Eurostat

spoření.

mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech).
11

Míra ohrožení chudobou

12

13

%

Podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let s ekvivalizovaným disponibilním pří- 1 rok

zaměstnanců

jmem nižším než 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po

Koeficient příjmové nerov-

sociálních transferech).
Poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a 1 rok

nosti (S80/S20)

nejnižším příjmovém kvintilu v populaci.

Giniho koeficient

Souhrnná míra příjmové nerovnosti nabývající hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) 1 rok

Eurostat

Eurostat

Eurostat

do 100 (absolutní nerovnost příjmů). Vyjadřuje míru nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních příjmů v populaci. Čím vyšší je hodnota Giniho koeficientu, tím
14

Přechody mezi příjmovými
decily během tří let

%

vyšší je nerovnost v rozdělení příjmů.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů nahoru.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů dolů.
Setrvání ve stejném příjmovém decilu.

1

Pramen: zpracováno na základě databáze Eurostatu

1 rok

Eurostat

Značná variabilita individuálního vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství limituje
možnosti použití měkkých dat v oblasti příjmu a bohatství.
Naopak jako vhodné se pro oblast příjmu a bohatství jeví použití tvrdých dat, která splňují následující kritéria:
dlouhodobé časové řady, roční periodicita dat, dostupnost údajů pro velký počet zemí, mezinárodní srovnatelnost dat (jejich stejná
nebo podobná definice a metodika sběru a zpracování), členění dat podle různých hledisek (například podle pohlaví, věku, dosaženého
vzdělání, typu domácnosti, ekonomické aktivity, typu pracovní smlouvy, pracovního úvazku, příjmového kvantilu, státního občanství
nebo země narození).
Protože budeme vyhodnocovat vliv příjmů a bohatství na kvalitu života v České republice, lze za nejvhodnější region pro mezinárodní
srovnání považovat takový, na nějž má Česká republika nejsilnější ekonomické, sociální, kulturní, historické a jiné vazby, tj. Evropu, respektive EU. Další regiony by měly být do srovnání zařazeny spíše okrajově.
Z důvodu používání mezinárodně srovnatelných dat především pro evropské země se jeví jako nejvhodnější využívat databázi Eurostatu.
Z množství indikátorů příjmu a bohatství, které vyhovují výše uvedeným kritériím, jsme vybrali skupinu 14 indikátorů, které navrhujeme
dlouhodobě sledovat. Jsou uvedeny v tabulce včetně jejich měřicích jednotek, definic, periodicity zveřejňování dat a zdrojů dat.

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Pro Českou republiku je charakteristická výrazně nižší úroveň příjmů v porovnání s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také nižší
úroveň příjmů v porovnání s řadou zemí, které mají podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Tyto výsledky poskytují všechny vybrané indikátory měřící výši příjmů obyvatel.
Náhrady zaměstnancům tvoří v ČR dlouhodobě zhruba 40 % HDP, zatímco průměr EU-28 činí více než 47 % HDP. V nejvyspělejších
zemích EU (Německo, Francie, Belgie, Dánsko, Spojené království, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko) je tento poměr kolem 50
% HDP. I vřadě států s nižší ekonomickou úrovní (nižším HDP na obyvatele v paritě kupní síly), než má ČR, jsou náhrady zaměstnancům
v poměru k HDP vyšší než v České republice (Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr).
Průměrné celkové hodinové náklady práce představovaly v roce 2016 v České republice zhruba 10 EUR, v průměru EU-28 přibližně 25
EUR. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU zůstává od roku 2008 stejná, Česká republika je na úrovni zhruba 40 % průměru
EU-28. V nejvyspělejších zemích EU (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko) byl v roce 2016 tento
indikátor na úrovni 33–42 EUR, tedy trojnásobný až čtyřnásobný v porovnání s ČR. Také některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR
měly v roce 2016 průměrné celkové hodinové náklady práce vyšší než Česká republika (Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Estonsko,
Slovensko).
Podobná je situace v případě průměrného hrubého hodinového výdělku. Ten v roce 2016 v České republice činil zhruba 7 EUR, v průměru
EU-28 přibližně 19 EUR. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU zůstává od roku 2008 stejná, Česká republika je na úrovni
zhruba 40 % průměru EU-28. V nejvyspělejších zemích EU (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko,
Spojené království) byla v roce 2016 hodnota tohoto indikátoru 22–36 EUR, tedy trojnásobná až pětinásobná v porovnání s ČR. Také řada
států s nižší ekonomickou úrovní než ČR měla v roce 2016 průměrné hrubé hodinové výdělky vyšší než Česká republika (Portugalsko,
Řecko, Kypr, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Slovensko).
Přes postupný nárůst v posledních letech zůstává v České republice velmi nízká hrubá měsíční minimální mzda. V roce 2016 dosahovala 366 EUR, byla tedy pátá nejnižší v rámci 22 členských zemí EU, které mají minimální mzdu zavedenu. Nejvyšší hrubé měsíční minimální
mzdy přesahující 1400 EUR měly v roce 2016 v rámci EU Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Irsko a Spojené království. I řada zemí s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Portugalsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko)
měla v roce 2016 vyšší minimální mzdu než ČR. Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku byl
v České republice v roce 2015 necelých 35 %, tedy nejnižší ze všech 22 členských zemí EU, které mají minimální mzdu zavedenu. Ve
většině z těchto zemí uvedený poměr přesahuje 40 %, v Lucembursku a Slovinsku se pohybuje kolem 50 %.

V porovnání s průměrem EU je v České republice větší rozdíl úrovně mezd a platů mezi muži a ženami (gender pay gap). Dlouhodobě
mají v ČR muži průměrný hrubý hodinový výdělek zhruba o 22 % vyšší než ženy. V průměru EU-28 je tento rozdíl dlouhodobě 16–17 %
ve prospěch mužů. Vyšší hodnotu gender pay gap než ČR má v EU pouze Estonsko, podobnou úroveň tohoto indikátoru jako ČR má
Německo, Rakousko a Spojené království.
Celkový náhradový poměr se v České republice až do roku 2014 pohyboval zhruba na úrovni průměru EU, avšak v roce 2015 výrazněji
klesl na hodnotu 0,51, čímž se dostal hlouběji pod průměr EU, který činil 0,57. Nižší celkový náhradový poměr než Česká republika mělo
v roce 2015 12 zemí EU s různou ekonomickou úrovní (Německo, Belgie, Dánsko, Irsko, Spojené království, Kypr, Slovinsko, Chorvatsko,
Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko). Mezi státy, které měly v roce 2015 celkový náhradový poměr vyšší než Česká republika, byly i některé země s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Portugalsko, Řecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko).
Průměrný čistý disponibilní příjem představoval v roce 2015 v České republice zhruba 8300 EUR, v průměru EU-28 přibližně 18 500 EUR.
Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se od roku 2012 zvětšovala – v roce 2015 byla Česká republika na úrovni 45 % průměru EU-28. V nejvyspělejších zemích EU (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Spojené království)
byl v roce 2015 tento indikátor na úrovni 23 500-31 500 EUR, tedy zhruba trojnásobný až čtyřnásobný v porovnání s ČR. Také některé
státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 průměrný čistý disponibilní příjem vyšší než Česká republika (Portugalsko,
Řecko, Kypr, Slovinsko, Estonsko).
Podobná je situace v případě mediánového čistého disponibilního příjmu. Ten v roce 2015 v České republice činil zhruba 7400 EUR,
v průměru EU-28 přibližně 16 200 EUR. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se od roku 2012 zvětšovala – v roce 2015
byla Česká republika na úrovni 46 % průměru EU-28. V nejvyspělejších zemích EU (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko,
Dánsko, Finsko, Švédsko, Spojené království) byla v roce 2015 hodnota tohoto indikátoru 20 700-28 400 EUR, tedy zhruba trojnásobná
až čtyřnásobná v porovnání s ČR. Také některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 mediánový čistý disponibilní
příjem vyšší než Česká republika (Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Estonsko).
Na rozdíl od indikátorů měřících výši příjmů obyvatel, které pro Českou republiku v mezinárodním srovnání nevyznívají příznivě, dosahuje Česká republika relativně dobrých výsledků v indikátorech příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti.
Míra ohrožení chudobou je v České republice dlouhodobě nejnižší ze všech členských zemí EU. V roce 2015 byla míra ohrožení chudobou v ČR na úrovni 9,7 %, průměr EU-28 činil 17,3 %. Podobně příznivé výsledky vykazovala Česká republika i v ukazateli míra ohrožení
chudobou zaměstnanců. Hodnota tohoto indikátoru je v České republice dlouhodobě druhá nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně
lepších výsledků než ČR dosahuje Finsko. V roce 2015 byla míra ohrožení chudobou zaměstnanců v ČR na úrovni 4 %, nejlepší Finsko dosahovalo hodnoty 3,5 % a průměr EU-28 představoval 9,5 %. Určitým nedostatkem těchto dvou ukazatelů však je, že hranice chudoby
je definována pro každou zemi odlišně, protože je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po
sociálních transferech). To omezuje mezinárodní srovnatelnost tohoto indikátoru.
Rovněž koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20), který udává nerovnost příjmového rozdělení mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy
a 20 % obyvatel s nejnižšími příjmy, má Česká republika v rámci EU dlouhodobě nejnižší. V roce 2015 byla hodnota koeficientu příjmové
nerovnosti v ČR 3,5, Slovensko vykazovalo stejnou hodnotu 3,5, Slovinsko a Finsko dosahovaly úrovně 3,6, Švédsko 3,8 a průměr EU-28
činil 5,2.
Také souhrnný ukazatel příjmové nerovnosti – Giniho koeficient – vyznívá pro Českou republiku příznivě. Hodnota tohoto indikátoru je
v České republice dlouhodobě třetí nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně lepších výsledků než ČR dosahuje Slovensko a Slovinsko,
podobných výsledků jako ČR pak Finsko a Švédsko. V roce 2015 byla hodnota Giniho koeficientu v ČR 25, nejlepší Slovensko dosahovalo
hodnoty 23,7, Slovinsko pak 24,5, Finsko a Švédsko 25,2 a průměr EU-28 představoval 31.
Zajímavé výsledky poskytuje rovněž indikátor sledující vertikální příjmovou mobilitu, tedy přechody mezi příjmovými decily během tří
let. Ukazuje posuny obyvatel do vyšších nebo nižších příjmových decilů, nebo naopak setrvání obyvatel ve stejném příjmovém decilu.
V letech 2007–2015 došlo téměř ve všech zemích EU včetně České republiky k nárůstu podílu osob, které setrvávají během tří let ve
stejném příjmovém decilu. Došlo tedy ke snížení vertikální příjmové mobility. V roce 2015 dosahoval podíl osob, které během tří let
zůstaly ve stejném příjmovém decilu, v České republice 33,3 %, v průměru EU-28 to bylo 34,7 %. Vyšší hodnotu tohoto indikátoru než ČR

mělo v roce 2015 14 zemí EU s různou ekonomickou úrovní (Německo, Francie, Nizozemsko, Lucembursko,
Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Slovinsko, Rumunsko).
I když indikátory příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti, vyznívají pro Českou republiku relativně příznivě, indikátory měřící výši příjmů vypovídají o výrazně nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání s ekonomicky
nejvyspělejšími zeměmi a také o nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání s řadou zemí, které mají podobnou, nebo
dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Ve zjednodušené zkratce lze říci, že v porovnání se zeměmi EU jsou si obyvatelé České republiky rovni ve svých příjmech, které jsou však v mezinárodním srovnání nízké. To nepředstavuje dobré vysvědčení pro kvalitu života
v České republice z hlediska příjmu a bohatství.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Pro oblast příjmu a bohatství nepožadujeme sledování nových indikátorů Českým statistickým úřadem nebo jinými institucemi.

3.2 Indikátory kvality života v oblasti zaměstnanosti
a) Kvalita života z hlediska zaměstnanosti
Pracovní život ovlivňuje významným způsobem celkovou kvalitu života i životní spokojenost. Kvalitní pracovní život je možné definovat
různými způsoby. S ohledem na účel tohoto materiálu bude nadále kvalitní pracovní život chápán v souladu s agendou důstojné práce,
kterou zastřešuje Mezinárodní organizace práce (ILO). ILO definuje důstojnou práci jako „příležitosti ... získat slušnou a produktivní
práci v podmínkách svobody, rovnoprávnosti, bezpečnosti a lidské důstojnosti“. Koncept důstojné práce byl v roce 2006 formálně
přijat i na evropské úrovni a byl zařazen i mezi cíle rozvojové spolupráce (Development Cooperation Instrument). Výhodou tohoto
pojetí kvalitního pracovního života je jeho snadná uchopitelnost a statistická měřitelnost i vysoký potenciál z hlediska mezinárodní
srovnatelnosti.
Na základě výše uvedeného byly identifikovány 4 základní pilíře důstojné práce: rovný přístup na trh práce, dostatek seriózní práce,
spravedlivá odměna a dobrá perspektiva práce.
Rovný přístup na trh práce lze vymezit jako právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech přístupu k zaměstnání a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, členství a činnosti v odborových
organizacích, radách zaměstnanců, organizacích zaměstnavatelů a profesních komorách, včetně výhod, které tyto organizace svým
členům poskytují, sociálního zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod apod. Nediskriminační přístup na trh práce je však
z hlediska hodnocení kvality života v oblasti zaměstnanosti nedostačujícím pojetím. Rovný přístup na trh práce je proto nutné rozšířit
o dimenzi svobodného rozhodování. Právo na svobodné rozhodování o vlastním pracovním životě představuje především právo na
svobodný výběr povolání, postavení na trhu práce (ve smyslu zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost) a doby působení na
trhu práce.
Kvalitní pracovní život ovlivňuje dostupnost seriózní práce. Seriózní práce by měla splňovat dva základní požadavky – musí zaměstnanci zakládat přiměřenou sociální ochranu a nabízet přiměřené sociální prostředí. Kvalitu pracovního života ovlivňuje kvalita samotné
práce, příp. pracovního místa. Struktura pracovních míst je odrazem odvětvové struktury národního hospodářství. Na českém trhu
práce jsou proto poptávány jak vysoce kvalifikované duševní profese, tak ve velké míře i profese manuální. Existují rozdíly ve složitosti,
odpovědnosti i namáhavosti vykonávané práce. Kvalitu pracovního života však ovlivňuje nejen charakter samotné práce, ale i právní
forma zaměstnávání. Z hlediska sociální ochrany obyvatel hraje klíčovou roli to, zda jsou osoby zaměstnávány v souladu s legislativou,
nebo pracují částečně nebo zcela mimo regulérní trh práce (v šedé nebo černé ekonomice). Velkou pozornost si však zasluhuje i zaměstnávání v souladu s platnými právními předpisy. Z hlediska sociální ochrany zaměstnance je totiž klíčové, zda je zaměstnanec v pracovním
poměru, nebo zda pracuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výhodnost zaměstnávání v režimu dohod totiž může
být výhodné pro obě strany. Z pohledu zaměstnavatele hraje primární roli úspora nákladů, z pohledu zaměstnance krátkodobý efekt
v podobě vyššího příjmu. Z dlouhodobého hlediska však může být negativně ovlivněna budoucí příjmová situace dané osoby, a to se
všemi důsledky vč. pádu do pasti chudoby.
Kvalita pracovního místa je často ovlivňována i podmínkami, které jsou na jednu stranu v souladu se zákonem, ale na druhou stranu bývají vnímány jako znevýhodnění. To se týká ve velké míře pracovní doby. Práce v nesociální pracovní dobu (tj. večer, v noci, o víkendu,
o státních svátcích) ovlivňuje výrazným způsobem nejen způsob života daného pracovníka, ale může komplikovat i slaďování pracovního
a soukromého života. Důležitý je i způsob rozvržení pracovní doby – délka pracovního týdne, rovnoměrné či nerovnoměrné rozvržení
pracovní doby, pracovní režim (1směnný, 2směnný, 3směnný či nepřetržitý), počátek a konec pracovních směn, délka nepřetržitého
odpočinku mezi směnami, pracovní pohotovost atd. Délku odpočinku ovlivňuje v širším kontextu i týdenní pracovní doba. Velkou roli
hraje to, zda stanovená týdenní pracovní doba odpovídá zákonné maximální hranici, nebo zda má zaměstnanec zkrácenou pracovní
dobu (tj. týdenní pracovní doba je zkrácena bez snížení mzdy). V souvislosti s odpočinkem je však nutné zmínit i zaměstnanecké benefity, které přímo souvisí s pracovním volnem, ať už je to rozsah dovolené, možnost využívat dny zdravotního volna (sick days), či dny volna v případě dalších překážek na straně zaměstnance (free days, dny volna v případě péče o dítě či rodinného příslušníka, přestěhování,
vlastní svatba apod.). Všechny uvedené benefity zvyšují kvalitu pracovního místa, přičemž z pohledu zaměstnance není nutné rozlišovat, zda jsou zaměstnavateli poskytovány na základě zákona, či dobrovolně.

Z pohledu zaměstnance je mzda často chápána jako sociologicky strukturovaný pojem, přičemž zaměstnanci většinou neusilují o nejvyšší
možnou mzdu, ale o dosažení spravedlivé mzdy. Spravedlnost je v tomto ohledu velmi subjektivní a závisí na tom, jak se zaměstnanec
vymezí vůči svým spolupracovníkům či ostatním členům společnosti. Práce by měla v ideálním případě fungovat jako prostředek k tomu,
aby se konkrétní osoba vyhnula nejen příjmové chudobě, ale i materiální deprivaci. Mzdy a platy tvoří v České republice velkou část
příjmů domácností. Přesto však v současné době existují osoby, které pracují, a přesto jsou příjmovou chudobou ohroženy. Tyto tzv.
pracující chudé je možné sledovat z hlediska jednotlivců nebo domácností. Spravedlivá odměna za práci je sice jedním z pilířů kvalitního
pracovního života, nicméně je součástí i další oblasti kvality života, konkrétně příjmů a bohatství. Proto nebudou ukazatele popisující
tento pilíř součástí ukazatelů kvality života v oblasti zaměstnanosti.
Dobrá perspektiva práce je čtvrtým pilířem kvalitního pracovního života. Práce s dobrou perspektivou umožňuje lidem dosáhnout seberealizace, (sebe)rozvoje, potřeby uznání, šance na kariérní postup, hrdosti na svou práci nebo práci pro konkrétní podnik. Všechny tyto
aspekty ovlivňují nejen spokojenost s pracovním životem, ale i vnímání důležitosti práce v životě.

b) 15 vybraných indikátorů pro oblast zaměstnanosti
Na základě diskuse expertů bylo vytipováno 15 ukazatelů, které poskytují komplexní pohled na kvalitu pracovního života. Ukazatele jsou
rozděleny do dvou základních skupin podle toho, zda umožňují měřit kvalitu pracovního života z objektivního, či subjektivního hlediska.
Navrhovaná sada indikátorů včetně jejich definice je uvedena v tabulce.
Pro hodnocení kvality pracovního života je možné využít několik datových zdrojů: Výběrové šetření pracovních sil v gesci ČSÚ, Životní
podmínky (EU-SILC) v gesci ČSÚ, Informační systém o průměrném výdělku v gesci MPSV, statistiku nezaměstnanosti v gesci MPSV,
statistiku absolventů v gesci MŠMT, statistiku smrtelných pracovních úrazů, pracovních úrazů a nemocnosti v gesci VÚBP, MPSV a ČSÚ,
International Social Survey Programme v gesci Sociologického ústavu Akademie věd ČR, European Working Conditions Survey v gesci
Eurofoundu, European Social Survey.

Tabulka 15 indikátorů pro oblast zaměstnanosti
Indikátor

Definice

Objektivní hledisko
Míra zaměstnanosti

Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých

Míra nezaměstnanosti

a starších.
Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní
síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárod-

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

ních definic a doporučení aplikovaných ve VŠPS.
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden rok a déle na
celkové pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet nezaměstnaných jeden rok a déle
a ve jmenovateli je celkový počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním plus celkový

Podzaměstnanost

počet nezaměstnaných.
Podzaměstnaní jsou všechny osoby v placeném zaměstnání nebo osoby pracující ve vlastním
podniku, ať již byly nebo nebyly v referenčním týdnu v práci, které pracují na částečný úvazek

Podíl překvalifikovaných zaměstnanců

nebo obvykle méně než 40 hodin týdně a přitom by si přály pracovat větší počet hodin.
Podíl zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání s nižšími nároky, než jaká je jejich úroveň

Podíl osob s prekérními úvazky

vzdělání (vertikální nesoulad na trhu práce).
Podíl osob pracujících na dohody (DPP, DPČ), s pracovní smlouvou na dobu určitou, agenturních pracovníků, pomáhajících rodinných příslušníků a nedobrovolných sebezaměst-

naných.
Podíl zaměstnaných osob bez hmotného zajištění v rámci so- Složený ukazatel, který vyjadřuje podíl osob, které byly dříve zaměstnané a nyní nemají nárok
ciální ochrany

na daný typ podpory. Konkrétně se jedná o podíl nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a podíl osob, které dosáhly statutárního důchodového věku a nemají

Skutečně poskytnuté placené pracovní volno

nárok na starobní důchod.
Počet čerpaných hodin dovolené (položka ABSDOVOL) a důležitých překážek v práci na straně

Plná mezinárodní srovnatelnost ukazatelů kvality života je v oblasti zaměstnanosti možná u těch indikátorů, jejichž definice vychází
z mezinárodně uznávaných standardů a kvantifikace je prováděna z harmonizovaných šetření. Na roční (příp. i čtvrtletní) bázi je možné
srovnávat následující ukazatele: míra zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, míra dlouhodobé nezaměstnanosti a míra podzaměstnanosti. Plná mezinárodní srovnatelnost je možná i u vybraných subjektivních ukazatelů, nicméně zde je nutné zohlednit delší (většinou 5-10letou) periodu opakování šetření – příkladem těchto ukazatelů je spokojenost se vztahy na pracovišti, spokojenost s pracovní
dobou (resp. s možností sladit práci se soukromým životem) a podíl osob, které se setkaly ve svém pracovním životě s diskriminací.
Mezinárodní srovnání subjektivních ukazatelů umožňuje alespoň částečně ad hoc modul Životní pohoda (Well-being), který byl součástí
šetření Životní podmínky (EU SILC) v roce 2013.
V některých případech však existují určité překážky, např. větší legislativní odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi, které mezinárodní srovnání do jisté míry omezují. Do skupiny ukazatelů s částečnou, ale pravidelnou mezinárodní srovnatelností patří podíl osob
s  rekérními úvazky, podíl překvalifikovaných zaměstnanců, míra ohrožení nezaměstnaností a podíl zaměstnaných osob bez nároku na
hmotné zajištění v rámci sociální ochrany.
Pro vybrané ukazatele je charakteristická velmi omezená mezinárodní srovnatelnost. Omezení jsou nejčastěji dvojího typu: šetření
bylo sice harmonizováno v rámci EU, ale proběhlo jednorázově (tj. je srovnatelný údaj pouze za vybraný časový okamžik), nebo šetření
nikdy neproběhlo. Příkladem ukazatele s omezenou mezinárodní srovnatelností může být celková spokojenost s profesním/pracovním
životem a hodnocení perspektivy profese.
Důležitým hlediskem při hodnocení kvality života pomocí zvolených indikátorů je možnost výpočtu specifického ukazatele pro vybrané
skupiny obyvatel. Pro účely hodnocení kvality života byly identifikovány skupiny osob, které jsou znevýhodněny jak při snaze o vstup na
trh práce, tak při snaze o setrvání na tomto trhu. Zvýšená pozornost by měla být věnována následujícím skupinám: méně zastoupené
pohlaví, rodiče s vyživovanými dětmi, absolventi a mladé osoby, osoby v předdůchodovém a důchodovém věku, osoby s nízkou kvalifikací, osoby ohrožené digitalizací, zdravotně znevýhodněné osoby, sociálně vyloučené osoby, prostorově vyloučené osoby, cizinci,
zaměstnanci nepokrytí kolektivní smlouvou a vybrané profesní skupiny. Pro některé z těchto skupin obyvatel je vhodné realizovat samostatné případové studie se zohledněním jejich specifik, protože pro tyto skupiny obyvatel jsou obtížně dostupná data (buď je nelze
v takové podrobnosti získat ze stávajících datových zdrojů, nebo je pro danou skupinu typická vysoká neochota se statistických šetření
účastnit).

zaměstnance vč. dnů zdravotního volna (sick days) a free days s náhradou či nekrácením
Počet smrtelných pracovních úrazů

mzdy.
Počet nově hlášených případů smrtelných pracovních úrazů v daném roce, k nimž došlo na
území ČR (tj. vč. cizinců).

Subjektivní hledisko
Jste spokojeni se svým profesním, pracovním životem?
Jste spokojeni s odměnou za práci?
Seberealizace

Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.
Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.
Podíl osob, které odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO” na 2 následující podotázky v rámci otázky Q12
(ISSP):
- Mám velké možnosti pracovního postupu.
- Mám zajímavé zaměstnání.
- Mohu pracovat samostatně.
- Ve svém zaměstnání mohu pomáhat jiným lidem.

- Moje zaměstnání je pro společnost užitečné.
Jste spokojeni se vztahy na pracovišti?
Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.
Považujete svoji profesi za perspektivní vzhledem k probíha- Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.
jícím změnám?
Setkali jste se v posledním roce se znevýhodněním v pra- Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.
covním životě? (nábor, povýšení, ohodnocení)

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Komplexní hodnocení kvality života v oblasti zaměstnanosti není v současné době v České republice možné, neboť není zavedena kompletní sada ukazatelů navržených v tomto materiálu. Na základě dostupných datových zdrojů však lze říci, že kvalita pracovního života
je v České republice – ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi – průměrná. Kolem evropského průměru totiž oscilují jak hodnoty
objektivních ukazatelů (např. míry zaměstnanosti), tak hodnoty ukazatelů subjektivních.
Kvalitou života v oblasti zaměstnanosti se zabýval ad hoc modul Životní pohoda (Well-being), který byl součástí šetření Životní podmínky
(EU SILC) v roce 2013. Tento modul se bude opakovat až v roce 2018, nicméně i první vlna poskytla základní datový rámec pro sledovanou oblast v České republice. V rámci tohoto šetření bylo potvrzeno, že se úroveň spokojenosti s prací liší mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami. Zásadní roli v tomto ohledu hraje výše příjmů, úroveň vzdělání, zaměstnání a ekonomický status (zaměstnanec, nebo sebezaměstnaný). Na druhou stranu nebyly na evropské úrovni prokázány rozdíly ve spokojenosti z hlediska věku či pohlaví.
Nižší spokojenost s pracovním životem byla identifikována u osob, které se potýkají s bariérami při vstupu na trh práce (a v důsledku
toho je pro ně charakteristická nízká pracovní intenzita). Nižší spokojenost však nebyla statisticky významná u podzaměstnaných osob
(tj. u osob, které by se rády na trhu práce zapojily intenzivněji).
Výsledky šetření EU-SILC z hlediska spokojenosti s prací (resp. pracovním místem) ukazují, že výsledek za Českou republiku odpovídá
v této oblasti evropskému průměru. Dalším ukazatelem, který je z hlediska zaměstnanosti důležitý, je dojížďka do práce. Výsledky z hlediska spokojenosti s dojížďkou do práce jsou v České republice rovněž na úrovni evropského průměru.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Na základě podrobné rešerše datových zdrojů i dostupných ukazatelů doporučujeme:
1) Rozšířit baterii otázek Výběrového šetření pracovních sil (příp. šetření Životní podmínky – EU SILC) tak, aby bylo možné kvantifikovat
všechny ukazatele podle definice navržené expertním týmem.
Rozšíření se týká 2 objektivních ukazatelů:
Podíl osob s prekérními úvazky. Je nutné doplnit dílčí otázky týkající se agenturního zaměstnávání a nedobrovolnosti sebezaměstnání. U nedobrovolně podnikajících by bylo vhodné inspirovat se u šetření European Working Condition Survey, kde byla v roce 2015
zařazena otázka Q10: Když jste se stal(a) OSVČ, bylo to zejména z důvodu Vaší osobní preference, nebo protože jste neměl(a) lepší
možnost práce?
Podíl zaměstnaných osob bez hmotného zajištění v rámci systému sociální ochrany. Pro kvantifikaci tohoto indikátoru bude nezbytné zjistit 2 dílčí ukazatele:
• podíl nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti,
• podíl osob, které dosáhly statutárního důchodového věku a nemají nárok na starobní důchod.
Rozšíření se týká rovněž 3 subjektivních ukazatelů:
Jste spokojeni se svým profesním, pracovním životem?
Jste spokojeni s odměnou za práci?
Považujete svoji profesi za perspektivní vzhledem k probíhajícím změnám?
2) Rozšířit větu v Informačním systému o průměrném výdělku tak, aby bylo možné kvantifikovat ukazatel skutečně poskytnuté placené pracovní volno. ISPV bude nutné rozšířit o položku v podobě počtu čerpaných hodin z titulu důležitých překážek v práci na straně
zaměstnance vč. dnů zdravotního volna (sick days) a free days s náhradou či nekrácením mzdy. Tato položka je v současné době
součástí položky ABSPLAC a nelze ji samostatně kvantifikovat.
3) Častěji sledovat subjektivní ukazatele zjišťované v rámci sociologických průzkumů. To se týká především ukazatelů hodnotících seberealizaci, spokojenost se vztahy na pracovišti a zkušenosti se znevýhodněním na trhu práce.
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3.3 Indikátory kvality života v oblasti bydlení
a) Kvalita života z hlediska bydlení
Bydlení je z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje základní životní potřebou a nutným předpokladem pro kvalitní život a zapojení jedince do společnosti. Absence bydlení nebo jeho nestabilita a nekvalita (bezdomovectví, vyloučení z bydlení) je obvykle spojena
také s extrémním sociálním vyloučením. Výdaje na pořízení, provoz a údržbu bydlení jsou pro většinu obyvatel největším pravidelným
(celoživotním) výdajem.
Spotřeba energie nebo neobnovitelných zdrojů spojená s bydlením je významnou součástí ekologické stopy společnosti. Bydlení/obydlí
je zároveň prostředí, ve kterém lidé tráví podstatnou část svého života, a kvalita tohoto prostředí proto ovlivňuje psychické i fyzické
zdraví. Vedle „objektivních“ indikátorů je proto vhodné sledovat také subjektivní spokojenost obyvatel s jejich bydlením, která je významnou součástí kvality života. Svým komplexním charakterem je bydlení úzce provázáno s dalšími dimenzemi kvality života a udržitelného rozvoje (sociální nerovnosti, zdraví apod.).
Ekonomický pilíř
Indikátory v ekonomickém pilíři jsou navrženy jak pro sledování celkových nákladů bydlení a jejich dopadů na životní úroveň domácností, tak pro zachycení různých vlastnických forem bydlení. Forma vztahu k bydlení (nájemní, družstevní, vlastnické) totiž významně
ovlivňuje flexibilitu bydlení, možnosti mobility i faktickou dostupnost bydlení pro různé typy domácností.
Pro zachycení diverzity vlastnických forem je možné sledovat podíl domácností, které žijí v nájemním bydlení. V mezinárodních
srovnáních se používá poměr vlastnického a nájemního bydlení jako nejčastější indikátor, přičemž vyšší podíl nájemního bydlení podle
některých studií koreluje s ekonomickou výkonností země. V tomto indikátoru nebude zahrnuto družstevní bydlení, a to z důvodu jeho
spíše kvazivlastnického charakteru. Dále bude sledován celkový počet nájemních bytů ve vlastnictví obcí, jakožto bytový fond, který
může být využíván pro účely sociálního bydlení.
Pro agregátní sledování nákladů na bydlení je standardně sledován podíl výdajů na bydlení na celkových příjmech domácností, který
je součástí indikátorové soustavy šetření EU SILC. Výdaji na bydlení se rozumí nejen náklady na bydlení a služby (energie) spojené
s bydlením, ale také náklady na vybavení domácnosti, údržbu a drobné opravy.
Pro zachycení diferenciace ekonomické zátěže bydlení na jednotlivé domácnosti bude sledován podíl domácností, které na bydlení
vynakládají více než 40 % svých příjmů. Hranice 40 % je v evropském kontextu využívána jako míra extrémního zatížení domácnosti
náklady na bydlení. Pro účely monitorování udržitelného rozvoje budou samostatně sledovány pouze domácnosti v nájemním bydlení,
které vynakládají na bydlení více než 40 % svých příjmů; tento indikátor umožňuje v kombinaci s indikátorem sledujícím podíl domácností
v nájemním bydlení vyhodnocovat, do jaké míry představuje nájemní bydlení skutečnou alternativu pro vlastnické bydlení z hlediska
ekonomické zátěže.
Vzhledem k dominantnímu podílu vlastnického bydlení a významné preferenci zajištění vlastního bydlení nákupem nemovitosti do
vlastnictví rychle narůstá objem úvěrů na bydlení, s pomocí kterých domácnosti nákup nebo rekonstrukci bydlení financují – hypotečních
úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Podle statistik České národní banky je aktuálně spláceno zhruba 800 tisíc hypotečních úvěrů (tj.
téměř každý pátý byt je zatížen úvěrem). Vysoký objem nově poskytovaných úvěrů je navíc v posledních letech podporován nízkým
úročením, které je obecně považováno za dlouhodobě neudržitelné. Vysoký objem úvěrů na bydlení společně s předpokladem budoucího
růstu průměrných úroků z tohoto typu úvěrů vytváří významné systémové riziko. Zvýšení úroků a snížení příjmů, které může nastat
paralelně v době ekonomické recese, může způsobit problémy významnému počtu domácností. Pro sledování tohoto rizika je vhodné
sledovat celkový objem aktivních úvěrů na bydlení (úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry domácnostem) a pro mezinárodní
srovnání také poměr těchto úvěrů k HDP.

Environmentální pilíř
Indikátory v environmentálním pilíři by měly zachytit bydlení ze dvou částečně odlišných perspektiv: z hlediska kvality obytného prostředí (standardy kvality bydlení) a z hlediska environmentálních dopadů bydlení (ekologická stopa, příspěvek ke klimatické změně).
Tradičními indikátory kvality obytného prostředí jsou informace o vybavenosti bytů splachovací toaletou, koupelnou nebo teplou
vodou. Vzhledem k poměrně nízkému procentu bytů, které v Česku toto vybavení nemají (jednotky procent), je k diskusi, nakolik je
pro účely sledování udržitelného rozvoje vhodné tyto údaje sledovat. Dále je možné použít indikátory závadného bydlení sledované
v šetřeních EU SILC (neschopnost udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.), které v Česku dosahují obdobně nízkých hodnot.
Kvalita obytného prostředí je vedle charakteristik týkajících se vybavenosti/standardu bytu ovlivněna také obsazeností bytu – počtem
jeho obyvatel vůči obytné ploše nebo počtu obytných místností. Přelidněnost bytu je indikátorem nevhodného bydlení (nedostatku
prostoru a soukromí). Mezinárodní kritérium pro identifikaci přelidnění bytů je však předmětem kritiky některých odborníků jako kulturně podmíněné. Velikost bytu může představovat také opačný problém: domácnosti využívající příliš rozsáhlé byty. Nadměrná spotřeba představuje problém s ohledem na náročnost bydlení na spotřebu zdrojů a ekonomickou neudržitelnost pro domácnosti. Stanovení
prahové hodnoty rozlohy bytu, která již bude považována za příliš rozsáhlou, je však obtížné – v řadě evropských zemí je totiž výrazně
vyšší průměrná obytná plocha na jednoho obyvatele a lze předpokládat, že se zvyšující se životní úrovní bude také v Česku tento indikátor narůstat. Z těchto důvodů se spíše než objektivní kritéria velikosti bytů bude sledovat subjektivní spokojenost s podmínkami
bydlení. Šetření EU SILC obsahuje indikátor spokojenosti se životem celkově a také s jednotlivými oblastmi života včetně bydlení, a to na
škále od 0 do 10. Spokojenost s bydlením je proto možné sledovat jako vývoj průměrné spokojenosti, nebo jako podíl osob, které jsou
se svým bydlením nespokojené, tj. podíl odpovědí hodnotících bydlení známkami 0-3.
Environmentální dopady sektoru bydlení je možné sledovat agregátně pomocí spotřeby energie/energetické náročnosti sektoru bydlení. V souvislosti s povinností zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov vzniká také administrativní databáze těchto průkazů, která by měla výhledově umožnit sledovat strukturu bytů podle tříd energetické náročnosti (A–G), tj. podle spotřeby energie na m2
bytu.
Environmentální dopady bydlení ovlivňuje také celkové urbanistické uspořádání výstavby. Dlouhodobě problematická je zejména nekoordinovaná výstavba (především) rodinných domů na okrajích velkých měst, jejíž výsledkem je fragmentovaná krajina s řadou malých
zastavěných území, nízkou hustotou zástavby, nutností výstavby a údržby rozsáhlé infrastruktury (komunikace, vodovody, kanalizace),
nemožností efektivního obsloužení veřejnými službami a z toho vyplývající závislostí těchto území a jejich obyvatel na individuální automobilové dopravě. Za žádoucí je naopak považována taková výstavba, která svou velikostí a hustotou vytváří předpoklady pro obsloužení veřejnou dopravou (s preferencí velkokapacitní kolejové dopravy), vybavenost školami, školkami a dalšími službami. V rámci
rozvojových oblastí bude sledován podíl nově postavených bytů v obcích, které nemají zajištěné následující (veřejné) služby – dopravní obslužnost železniční dopravou, mateřská škola, základní škola (úplná), ordinace praktického lékaře – nebo mají méně než 500
obyvatel.
Sociální pilíř
Protože materiální a finanční charakteristiky bydlení jsou obsaženy v environmentálním, resp. ekonomickém pilíři, sociální pilíř se zaměří
na sociální nerovnosti v přístupu k bydlení.
Z hlediska sociálních nerovností je v oblasti bydlení podstatné zachytit podíl domácností v různých formách bytové nouze. Pro mezinárodní srovnání je vhodné využít kategorie podle Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS). Počet osob v bytové nouzi podle jednotlivých kategorií ETHOS (bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevhodné bydlení) je pro rok 2015 k dispozici
v podobě kvalifikovaných odhadů ve výzkumu MPSV. V českém kontextu představují specifickou skupinu osob v bytové nouzi osoby
a domácnosti žijící dlouhodobě v ubytovacích zařízeních (tzv. ubytovnách) vlastněných soukromými osobami nebo samosprávami.
Specifické požadavky na vhodnost/kvalitu bydlení mají také osoby se zdravotním postižením. Tyto údaje však nejsou v potřebném detailu evidovány v datech o stavu budov.
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Z hlediska možností (kapacit) veřejného sektoru účinně reagovat na problémy bytové nouze jsou podstatné jak nástroje na straně nabídky bydlení – počet a podíl bytů vlastněných státem a obcemi na celkovém
bytovém fondu, tak nástroje na straně nabídky – dávky na bydlení (celkový finanční objem dávek určených
na podporu bydlení a počet domácností, který je těmito dávkami podporován). Byty ve vlastnictví veřejného sektoru však nejsou za
současné právní úpravy specificky určeny k sociálnímu bydlení nebo řešení problémů bytové nouze, nicméně vzhledem k probíhajícím
diskusím o legislativě sociálního bydlení je podíl bytů ve vlastnictví obcí nebo státu relevantním indikátorem.
Z hlediska udržitelného rozvoje je smysluplné sledovat také trendy v rezidenční segregaci – a to jak segregaci zranitelných skupin, tak
skupin privilegovaných. Důsledkem je oslabování koheze společnosti a růst sociálního napětí. Metodiku identifikace segregovaných lokalit certifikovalo MPSV (Sýkora a kol. 2015) a ověřilo ji na skupině osob v hmotné nouzi. Pro dlouhodobé sledování trendů v rezidenční
segregaci je možné sledovat celkový podíl obyvatel žijících v segregovaných lokalitách (tj. vymezit lokality, které jsou segregované
a sledovat počet všech obyvatel v nich žijících, bez ohledu na další charakteristiky), nebo sledovat podíl specifických skupin obyvatel,
které žijí v segregovaných lokalitách (tj. podíl zranitelných obyvatel, kteří žijí v segregovaných lokalitách, ze všech zranitelných obyvatel,
a stejně pro privilegované obyvatele).
Průřezovým tématem na pomezí sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře je dojížďka jako prostorový vztah mezi místem
bydliště a místem pracoviště. Ekonomické náklady dojížďky snižují reálné disponibilní příjmy domácností. Zejména dojížďka individuální automobilovou dopravou je spojena s negativními environmentálními dopady, znečištěním ovzduší ve velkých aglomeracích
a zvyšováním ekologické stopy. Dojížďka také snižuje rozsah volného času, který může být tráven s rodinou, přáteli nebo využíván
k občanské angažovanosti. Význam dojížďky navíc v posledních desetiletích vzrůstá. Dojížďka je sledována ve sčítání lidu. Sbíraná data
umožňují sledovat jak celkový objem dojížďky (počet osob cestujících za prací nebo studiem do jiné obce a jejich podíl na populaci),
tak průměrnou dobu strávenou dojížďkou (v minutách) a obvyklý způsob dojížďky – dopravní prostředek (auto, nemotorová doprava,
veřejná doprava).

b) 15 vybraných indikátorů pro oblast bydlení
Na základě diskuse expertů bylo vybráno 15 ukazatelů týkajících se kvality života v oblasti bydlení, které souvisejí s výše uvedenými třemi
pilíři.

Tabulka 15 indikátorů pro oblast bydlení
Indikátor
Počet obecních nájemních bytů
Domácnosti v nájemním bydlení

Definice
Počet bytů ve vlastnictví obcí s více než 1000 obyvateli
Podíl domácností žijících v nájemním bydlení na všech domácnostech
Podíl domácností s extrémní ekonomickou zátěží z bydlení
Podíl domácností, které na bydlení vynakládají více než 40 % svých
čistých disponibilních příjmů
Podíl domácností v nájemním bydlení s extrémní ekonomickou Podíl domácností žijících v nájemním bydlení, které na bydlení
zátěží z bydlení
vynakládají více než 40 % svých čistých disponibilních příjmů, na
všech domácnostech
Celkový objem aktivních úvěrů na bydlení
Celkový objem úvěrů na bydlení: úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry domácnostem
Poměr úvěrů na bydlení na HDP
Poměr celkového objemu úvěrů na bydlení (úvěry ze stavebního
spoření, hypoteční úvěry domácnostem) na HDP
Domácnosti v závadném bydlení
Podíl domácností, které žijí v závadném bydlení (neschopnost
udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.)
Subjektivní spokojenost s úrovní svého bydlení
Podíl osob, které jsou se svým bydlením nespokojené (hodnoty
0-3)
Průměrná spotřeba energie na m2 bytu
Průměrná celková dodaná energie na vstupu do budovy na plochu
bytů ročně
Podíl nově postavených bytů v obcích bez dostupných veřejných Podíl nově postavených bytů v obcích, které nemají zajištěné vyslužeb
brané veřejné služby (dopravní obslužnost železniční dopravou,
mateřská škola, úplná základní škola, ordinace praktického lékaře)
nebo mají méně než 500 obyvatel
Počet osob bez střechy
Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS „bez
střechy“ (osoby přežívající venku a osoby v noclehárně)
Počet osob bez bytu
Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS „bez
bytu“ (osoby v ubytovně pro bezdomovce, pobytových zařízeních
pro ženy, ubytovnách pro migranty, osoby před opuštěním instituce a uživatelé dlouhodobější podpory – typicky v azylovém
domě)
Podíl bytů přístupných pro osoby se zdravotním postižením
Podíl bytů, které jsou přístupny pro osoby se zdravotním postižením
(zcela bezbariérové byty nebo byty s omezenými bariérami)
Sociální segregace
Průměrná doba dojíždění do zaměstnání

Celkový podíl (zranitelných) obyvatel žijících v segregovaných lokalitách
Průměrná doba strávená vyjížďkou a dojížďkou do/ze zaměstnání
a do/ze škol týdně
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c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Podle údajů ČSÚ představovaly v roce 2016 výdaje na bydlení a energie největší část výdajů domácností v ČR,
konkrétně 20,8 %; dalších 6,1 % pak představovaly výdaje na vybavení a opravy bytů a na zařízení domácnosti.
Podle údajů Eurostatu žilo v roce 2016 v nájemním bydlení v ČR 21,8 % ze všech domácností, zatímco (odhadovaný) průměr za EU byl
30,7 %. Zároveň v ČR pokračoval pokles rozsahu obecního bytového fondu, který se v průběhu let 2010-2014 zmenšil přibližně o třetinu,
přičemž významným důvodem tohoto poklesu je privatizace obecních bytů. Podle údajů ČSÚ představoval obecní bytový fond v roce
2010 440 163 bytů a na konci roku 2014 už jen 262 143 bytů. V průběhu let 2011-2015 bylo privatizováno 50 897 bytů, což představuje 11,56
% z bytového fondu na konci roku 2010.
Podíl domácností v ČR, které na bydlení vynakládají více než 40 % svých čistých disponibilních příjmů, se podle údajů Eurostatu v posledních letech snížil (na 9,5 % v roce 2016) a dostal se pod průměr EU (11,1 % v roce 2016). Extrémní zatížení (více než 40 %) se týká nejvíce
domácností žijících v komerčním nájemním bydlení a méně domácností ve vlastním bydlení nebo v bydlení se sníženým nájemným,
kterým je typicky veřejné bydlení.
Co se týče domácností žijících v závadném bydlení (neschopnost udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.), v ČR
jich žije méně, než je průměr EU, a jejich podíl má klesající tendenci. Na druhé straně ale dle šetření EU SILC z roku 2012 bylo v ČR se svým
bydlením velmi nespokojených 5,1 % respondentů, zatímco v rámci celé EU bylo velmi nespokojených jen 3,7 % respondentů.
Podle zdrojů uváděných Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 byl odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR 30 000 osob. Data
MPSV o vyplácených příspěvcích na živobytí z roku 2017 zahrnují přibližně 7,4 tisíce příjemců (počet společně posuzovaných osob může
být vyšší), kteří mají v databázích uvedeno, že jsou bez přístřeší. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2015
v nejrůznějších formách nestandardního bydlení v prosinci 2014 žilo 29 108 příjemců doplatku na bydlení, což představuje 48 445 osob.
Přibližně 22 000 domácností příjemců doplatku na bydlení žilo v tomto období na ubytovnách.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Pro sledování kvality života v oblasti bydlení se navrhují nová vykazování těchto indikátorů:
1. Průměrná spotřeba energie na m2 bytu: vykazování MPO na základě v současnosti dostupných dat.
2. Počet osob bez střechy: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
3. Počet osob bez bytu: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
4. Sociální segregace: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
5. Podíl nově postavených bytů v obcích bez dostupných veřejných služeb: sběr dat a vykazování MMR.
6. Podíl bytů přístupných pro osoby se zdravotním postižením: sběr dat a vykazování MMR a/nebo ČSÚ.
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3.4 Indikátory kvality života v oblasti zdraví
a) Kvalita života z hlediska zdraví
Zkoumání vztahu kvality života a zdraví je třeba začít definicí zdraví, jak bylo vymezeno v ustavujícím dokumentu Světové zdravotnické
organizace (WHO) v roce 1946. Zdraví je definováno jako „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost
nemoci či vady“. Z této definice vyplývá, že měření zdraví a efektů zdravotní péče musí zahrnovat nejen sledování účinků změn ve
frekvenci a závažnosti onemocnění, ale také hodnocení pohody, kterou lze posuzovat měřením zlepšení kvality života vztažené ke
zdravotní péči.
Definice osobní pohody ovšem představuje výzvu. Podle Dodgeové a spolupracovníků se většina autorů soustředí na měření atributů
osobní pohody, aniž by si příliš lámali hlavu s definicí samotného pojmu. Specifický způsob měření osobní pohody poskládáním
retrospektivně hodnocených jednotlivých momentů v průběhu dne metodou DRM (Day Reconstruction Method) navrhli Kahneman
a Krueger.
Podle Dragomirecké a Bartoňové (2006) se kvalita života stala „jedním z nejčastěji používaných pojmů současné medicíny. V současné
době, pro kterou je charakteristické prodlužování délky života a převaha chronických, dlouhotrvajících nemocí nad nemocemi infekčními,
se za hlavní cíl medicíny nepovažuje zdraví nebo prodloužení života samo o sobě, ale zachování nebo zlepšení kvality života.“
Patrně nejznámějšími a nejužívanějšími nástroji měření kvality života se staly 100položkový dotazník WHOQOL, případně WHOQOLBREF o 26 položkách. Tyto dotazníky byly vytvořeny spoluprací WHO spolu s patnácti spolupracujícími centry z celého světa a byly
standardizovány rovněž pro Českou republiku.
Na měření vztahu zdraví a kvality života se specificky zaměřuje velice populární metodologie HR-QOL, která byla vyvinuta v Centers for
Disease Control (CDC). Je využívána především k měření dopadů nemoci, případně handicapu na kvalitu života. Těsný vztah pojmů
zdraví, osobní pohoda, spokojenost se životem, štěstí a kvalita života vedl Atkinsonovou ke konstatování, že tyto pojmy jsou navzájem
zaměňovány.
V programu WHO Zdraví pro všechny do roku 2000 (Health for All, HFA), který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život.
K dalšímu posunu dochází v novém programu WHO Zdraví pro všechny v 21. století (HFA 21, Zdraví 21), který byl přijat v roce 1999
a přináší definici zdraví, která z praktických důvodů vymezuje zdraví jako „snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůst pociťované úrovně zdraví“. Dokument též mluví o zdravotním potenciálu jako o nejvyšším stupni
zdraví, kterého může jednotlivec dosáhnout. Potenciál zdraví každého člověka je určován možností starat se o sebe a o druhé a jeho
schopností samostatně se rozhodovat a uchovat si kontrolu nad svým životem. Společnost má vytvářet podmínky k tomu, aby lidé
mohli potenciál zdraví uplatnit. Tato definice tedy odkazuje ke zdraví měřitelnému úrovní mortality a morbidity, dále k subjektivnímu
zdravotnímu stavu a konečně ke schopnosti kontroly nad svým životem a schopnosti pomáhat druhým.
Na základě analýz provedených relevantními autory a institucemi a diskusí uskutečněných v rámci expertní skupiny navrhujeme sledovat následujících 5 dimenzí vztahu zdraví a kvality života:
1. délka života a délka života ve zdraví;
2. zdravotní stav obyvatel;
3. úroveň zdravotní péče;
4. zdravotní chování a zdravotní gramotnost;
5. ekvita ve zdraví.
V dimenzi délka života a délka života ve zdraví se zaměříme jak na prodlužování střední délky života obecně, tak na prodlužování délky
života ve zdraví. Jako důležitou vidíme snahu snižovat předčasnou úmrtnost, a to jak obecně, tak ve vztahu k příčinám; konečně je
vhodné sledovat úmrtnost z některé specifické příčiny. Délku života považujeme za důležitý aspekt kvality života, její prodlužování
i prodlužování délky života ve zdraví považujeme za faktor zlepšování kvality života.

Dimenze zdravotní stav obyvatel bude sledovat zdravotní stav jak objektivní, tj. nemocnost (morbidita), tak subjektivní (subjektivní
hodnocení vlastního zdraví), protože se jedná o velice důležitý faktor kvality života. Morbidita bude sledována u vybraných diagnóz.
V dimenzi úroveň zdravotní péče budeme sledovat udržitelnost či zlepšování úrovně zdravotní péče, jednak s pomocí objektivních ukazatelů, jednak s využitím subjektivních faktorů spokojenosti se službami.
Dimenze zdravotní chování a zdravotní gramotnost je spojena s hodnocením adekvátního zdravotního chování a zvyšování zdravotní
gramotnosti jako cesty ke zdraví a zprostředkovaně i ke zlepšování kvality života.
Dimenze ekvita ve zdraví by měla pomoci odhalit, jestli dochází ke zvyšování ekvity ve zdraví, tj. k odstraňování rozdílů ve zdraví podmíněných především socioekonomickými faktory a vzděláním. To je jedním z nejdůležitějších faktorů zlepšování kvality života v souvislosti se zdravím.

b) 17 vybraných indikátorů pro oblast zdraví
Na základě diskusí uskutečněných v rámci expertní skupiny bylo ke každé dimenzi vztahu zdraví a kvality života přiřazeno několik
indikátorů, které danou dimenzi charakterizují. Celkově bylo vybráno 17 ukazatelů, které poskytují průřezový pohled na vztah zdraví
a kvality života. Sada indikátorů včetně zdrojů dat v členění podle jednotlivých dimenzí vztahu zdraví a kvality života je uvedena v tabulce.
Převážná většina dat vztahujících se k demografickým proměnným, k morbiditě a objektivním ukazatelům systému zdravotní péče je
dostupná ve statistikách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato data jsou
zasílána rovněž do WHO, Eurostatu a OECD. Na stránkách těchto organizací je možno u většiny indikátorů získat komparativní data.
U dalších proměnných, získávaných zpravidla dotazníkovými šetřeními, jsou zdroji dat další instituce a organizace, které taková šetření
realizují. Jedná se např. o Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).
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Tabulka 17 indikátorů pro oblast zdraví
Indikátor

Zdroj dat

Délka života a délka života ve zdraví
Střední délka života (při narození a v 65 letech)

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Délka života ve zdraví (při narození a v 65 letech)

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Kojenecká úmrtnost

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Předčasná úmrtnost (úmrtnost do 65 let)

ÚZIS

Sebevražednost

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Pro účely hodnocení vztahu zdraví a kvality života bylo rovněž identifikováno šest specifických sociodemografických skupin, které
mohou být znevýhodněny při přístupu ke zdravotní péči nebo mohou mít ve vztahu ke zdravotní péči určité specifické potřeby. Jedná
se o následující skupiny: děti a mládež, senioři, zdravotně znevýhodněné osoby, skupina LGBT, osoby ze sociálně vyloučených lokalit
a migranti.
V případě dětí a mládeže není třeba realizovat samostatnou případovou studii, vhodným zdrojem dat je studie HBSC (Health Behavior
of School Aged Children) s čtyřletou periodicitou. V několika modulech studie nabízí data týkající se zdravotního stavu, zdravotního
chování a kvality života.
Pro ostatních pět specifických sociodemografických skupin (senioři, zdravotně znevýhodněné osoby, skupina LGBT, osoby ze sociálně
vyloučených lokalit a migranti) jsou však mnohdy obtížně dostupná data (buď je nelze získat ze stávajících datových zdrojů, nebo je pro
danou skupinu typická vysoká neochota se statistických šetření účastnit). Proto je pro tyto skupiny obyvatel vhodné realizovat samostatné případové studie se zohledněním jejich specifik.

Zdravotní stav obyvatel
Subjektivní zdravotní stav

EHIS

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku

Incidence duševních chorob

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Střední délka života (naděje dožití při narození) se v České republice v průběhu posledních tří dekád podstatně prodloužila a přesáhla
průměr EU-28, nicméně zaostávání za nejlepšími zeměmi Evropské unie stále přetrvává. Navíc v posledních letech dochází ke zpomalení
tempa prodlužování střední délky života v ČR. Obdobný trend zaznamenáváme i u očekávané délky dožití ve věku 65 let: délka se prodlužuje, zaostávání za nejlepšími zeměmi EU přetrvává.

Úroveň zdravotní péče
Počet lékařů na 100 000 obyvatel

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Počet všeobecných sester a porodních asistentek na 100 000
obyvatel

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

Počet návštěv v domácím prostředí

ÚZIS

Výdaje na zdravotnictví v poměru k HDP

ČSÚ, dostupné jsou komparace v rámci EU

Zdravotní chování a zdravotní gramotnost
Prevalence denních kuřáků

EHIS

Prevalence rizikových konzumentů alkoholických nápojů

EHIS

Prevalence nadváhy a obezity

EHIS

Frekvence fyzické aktivity v průběhu týdne

EHIS

Úroveň zdravotní gramotnosti

Data z mezinárodního komparativního výzkumu zdravotní
gramotnosti

Ekvita ve zdraví
Provázání vybraných ukazatelů morbidity a mortality s údaji
o vzdělání, socioekonomickém statusu a úrovni příjmů

Data nejsou aktuálně dostupná, jedná se o požadavek na ÚZIS
a zdravotní pojišťovny; měření ekvity představuje stále velkou
metodologickou výzvu

V průběhu několika posledních dekád došlo v ČR k prodloužení střední délky života, nicméně délka života ve zdraví se prodlužuje jen
minimálně, a to spíše u žen než u mužů. Srovnání s nejlepšími zeměmi EU, především se skandinávskými, opět nevyznívá pro Českou
republiku příznivě.
Jedním z ukazatelů kvality zdravotní péče, zejména pak péče pediatrické, je míra kojenecké úmrtnosti, která je v České republice
dlouhodobě jedna z nejnižších mezi zeměmi evropského regionu.
Poměrně vysoký je v ČR ukazatel zkrácení délky dožití úmrtími před dosažením 65. roku života. I v tomto ukazateli Česká republika
zaostává za nejlepšími zeměmi EU, byť je lepší než průměr EU-28.
Pokud jde o ukazatel sebevražednosti, je její výskyt v ČR přibližně průměrný, nicméně za zeměmi EU s nejnižší mírou incidence Česká
republika podstatně zaostává.
V porovnání subjektivního zdravotního stavu se čeští muži i ženy řadí mezi země, jejichž obyvatelé udávají výrazně častěji špatný, nebo
dokonce velmi špatný zdravotní stav.
Pokud jde o incidenci duševních poruch, ponecháme-li stranou psychózy, je Česká republika pod průměrem výskytu depresí způsobených chronickým stresem.
Počty lékařů na 100 000 obyvatel v České republice jsou vyšší, než je průměr EU-28, navzdory obavám z jejich úbytku. Mezi zeměmi,
u  nichž se sleduje hustota sítě jednotek primární péče, se Česko řadí na první místo. Pokud jde o počty praktických lékařů, pak hustota
sítě jejich ordinací je v ČR mírně pod průměrem zemí EU-28, ale výrazně nad úrovní EU-15 (členské země před rokem 2004). V konzumované zdravotní péči v první linii patří České republice dlouhodobě jedno z prvních míst mezi zeměmi EU i v širším mezinárodním srovnání.
Pokud jde o výdaje na zdravotnictví v poměru k HDP, v roce 2015 se Česká republika s hodnotou 7,8 % HDP nacházela pod průměrem
EU-28, konkrétně na 18. místě z 28 členských zemí Evropské unie.
V prevalenci kuřáctví (denní kouření) se Česká republika řadí mezi země s úrovní kuřáctví přesahující 20 % populace. Jedná se sice
o úroveň pod průměrem EU-28, nicméně ve statistikách úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením se Česko řadí mezi země s nejvyšším
výskytem.
Ze statistik konzumace i sociologických dat vyplývá vysoká úroveň konzumace alkoholických nápojů, zjišťovaná jak objemem konzumovaného čistého alkoholu na hlavu, tak udávanou frekvencí pití alkoholických nápojů. Mimořádně znepokojivé je srovnání prevalence
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užívání alkoholických nápojů, kuřáctví a zneužívání jiných návykových látek ve věkové skupině školáků. Ve
všech těchto ukazatelích patří čeští školáci mezi děti nejvíce ohrožené rizikovým chováním.
V prevalenci nadváhy se v roce 2014 Česká republika zařadila na špici zemí EU-28 s 63,4 % osob starších 18 let
s nadváhou.
Úroveň zdravotní gramotnosti byla sledována v několika zemích Evropské unie v komparativním sociologickém šetření, k němuž se
později připojila i Česká republika. Z našich dat vyplývá zaostávání za průměrem vybraných zemí EU ve všech dimenzích zdravotní
gramotnosti.
Pokud jde o ekvitu ve zdraví, jsme pochopitelně schopni sledovat souvislost ukazatelů mortality a morbidity např. s úrovní HDP v zemích
EU, ale komparace různé míry podmíněnosti těchto dat ukazateli socioekonomickými zatím není možná. Cestou je získání dat od zdravotních pojišťoven.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
V rámci expertní skupiny se objevily následující podněty pro nová statistická zjišťování nebo jejich úpravy:
• Pokud bychom měli sledovat v celé populaci nerovnosti ve zdraví či ekvitu, bylo by žádoucí třídění ukazatelů morbidity a mortality
kombinovaným znakem socioekonomického statusu (vzdělání, zaměstnání, příjem).
• Oproti některým zemím (zejm. mimoevropským) není v českých statistikách sledována etnicita, která byla některými experty
navrhována ke sledování.
• Ve všech statistikách by měla být sledována „země původu“ respondenta.
• Pokud jde o „měkká“ data, doporučujeme periodické sledování úrovně zdravotní gramotnosti.

5. Slaďování pracovního a soukromého života

3.5 Indikátory kvality života v oblasti slaďování pracovního
a soukromého života (WLB)
a)

Kvalita života z hlediska slaďování pracovního a soukromého života

Podmínky slaďování pracovního a soukromého života (work life balance dále jen WLB) mají přímou návaznost na spokojenost s pracovním životem a se zaměstnáním (Howard, Donofrio, Boles, 2004; Hughes, Bozioneles, 2007 aj.). Kromě toho však mají také hluboké
přesahy daleko za tuto úroveň – k životní spokojenosti, ke spokojenosti s rodinným a soukromým životem (viz např. Greenhaus & Collins, 2003; Poulose & Sudarsan, 2014 aj.) a potažmo i k celkové kvalitě života (Guest, 2002; OECD, 2015). WLB se tak právem stává jednou
z klíčových oblastí zahrnutých do měření kvality života (viz např. OECD, 2015).
Lze předpokládat, že významnost podmínek a kvality WLB pro celkovou kvalitu života v budoucnosti ještě poroste. Možnosti uspokojivé kombinace práce a dalších sfér života se totiž mohou dostávat do ohrožení v důsledku intenzifikace a zrychlování pracovního života,
ke kterému dochází spolu s proměňujícími se technologiemi (Guest, 2002). Tyto procesy podle Guesta (2002) právem vyvolávají obavy
z ničení rodinného a soukromého života v důsledku stále intenzívnějšího zasahování práce do těchto životních sfér.
Možných definic toho, co je WLB, je řada. Přes tuto odlišnost znamená WLB nejčastěji absenci konfliktu (Poulose & Sudarsan, 2014),
nebo srovnatelnou míru a intenzitu, s jakou vstupuje práce do soukromého a rodinného života nebo rodinný život do života pracovního
(Greenhaus et al., 2003).
Pro účel stanovení indikátorů kvality života v oblasti WLB vycházím z předpokladu, že přetížení v jedné oblasti (ať už pracovní nebo
soukromé) je spojeno s rizikem konfliktu zájmů a snížením životní pohody a kvality života. Jako stav WLB chápu situaci, kdy jsou pracovní a nepracovní složky života v určité rovnováze a harmonii, kdy jsou lidé s uspořádáním pracovních a nepracovních životů a jejich
kombinací spokojeni a kdy existují účinné nástroje, které lidem usnadňují takového stavu dosáhnout.
Pracovní život chápu šířeji, a to nejen jako placené zaměstnání, včetně případných přesčasů, ať už jsou placené nebo ne, ale v úvahu
beru také další aktivity s prací spojené, jako např. dobu strávenou dojížděním do práce. Jako rodinný a soukromý život chápu v tomto
případě aktivity mimo placenou pracovní činnost, zejména pak vztahy a povinnosti péče (péče o děti, péče o staré, péče o domácnost,
péče o sebe), ale také soukromý život v jeho širším pojetí, které zahrnuje volný čas, koníčky a další aktivity, jako např. trávení času s rodinou a přáteli, které výrazně přispívají k posilování celkové kvality života (Guest, 2002).

b) 15 vybraných indikátorů pro oblast slaďování pracovního a soukromého života
Pro účel sledování kvality života v oblasti WLB navrhuji po konzultaci s expertní skupinou pro oblast WLB sledovat následující 4 hlavní
dimenze, které zahrnují jak objektivní, tak subjektivní ukazatele:
1) Čas a časová dimenze
Dimenze zahrnuje indikátory tzv. time-use – týkající se placené, neplacené práce a volného času. Počty hodin strávených placenou prací
a dalšími aktivitami poskytují základní výchozí bod pro uvažování o možnostech a zdrojích WLB v životě lidí, který jako jedna z hlavních
složek figuruje ve většině přístupů k měření a operacionalizaci WLB (viz např. Greenhaus et al., 2003; Guest, 2002; Poulose & Sudarsan,
2014 aj.). Příliš mnoho času stráveného placenou prací může vést k problémům se sladěním práce se soukromým životem. Nejen velice
vysoká pracovní aktivita, ale také extrémně nízká míra pracovního nasazení (spojená s nezaměstnaností) přitom může vést k nepohodě,
stresu a může negativně zasahovat do soukromého a rodinného života (viz Poulose & Sudarsan, 2014). Stres a pocity nepohody pak
může vyvolávat i přetížení domácími povinnostmi a péčí.
2) Subjektivní dimenze hodnocení WLB
Dimenze zahrnuje ukazatele reflektující individuální hodnocení a spokojenost s WLB. WLB je často spojen s pocity spokojenosti, vyrovnanosti apod. Kromě čistě osobnostních charakteristik hraje roli také rodinná situace, vztahy a povinnosti péče, způsob uspořádání
rolí v domácnosti, nároky spojené s trávením volného času, pracovní ambice a aspirace a další (Greenhouse et al., 2003).
3) Organizační a institucionální podmínky WLB

Ukazatele sledují organizační a institucionální podmínky pro WLB a představují klíčové faktory, které ovlivňují možnosti lidí volit
uspořádání práce a soukromého života podle svých potřeb. Mezi tyto podmínky lze zařadit:
i) podmínky, které vytvářejí zaměstnavatelé (umožňující pozitivní flexibilitu)
ii) podmínky, které vytváří sociální stát a jeho nástroje (např. dostupnost péče o děti a o staré a nemohoucí lidi apod.).
4) Dopady politik WLB
Ukazatele mapují reálné dopady politik WLB na muže a ženy. Státní a zaměstnanecké politiky týkající se WLB ovlivňují mj. stav genderové rovnosti ve společnosti (Křížková, Vohlídalová, 2009), protože tyto politiky spolu determinují způsob rozdělení rolí v domácnosti
a výrazně ovlivňují praxi kombinaci práce a péče (viz např. Hašková, 2011; Krüger & Lévy, 2001). Oblast péče je totiž tradičně spojována
se ženami.

Tabulka: přehled indikátorů a jejich zdrojů
Indikátor

Specifikace/definice

Zdroj

1. Čas a časová dimenze WLB
Počet odpracovaných hodin v placeném Průměrné počty odpracovaných hodin týdně v hlavním zaměstnání a podíly lidí pracujících Výběrové šetření
zaměstnání
průměrně do 20h, 21-30h, 31-39h, 40h, 41-45h, 46-50h, více než 50 hodin týdně
pracovních sil
(VŠPS) ČSÚ
Počet hodin strávený neplacenou prací
v domácnosti a péčí o druhé (děti, nesoběstačné členy rodiny), péčí o sebe
Počet hodin volného času týdně

Průměrné počty hodin týdně strávené neplacenou prací v domácnosti, péčí o děti, o další Jednorázová
nesoběstačné členy rodiny a péčí o sebe (zvlášť za každou z těchto aktivit)
výběrová dotazníková šetření
Průměrné počty hodin volného času týdně (bez času na spánek)
Jednorázová
výběrová dotazníková šetření

2. Dimenze subjektivního hodnocení spokojenosti s WLB
Jednorázová
Míra pociťovaného stresu a napětí Indikátor je možné měřit různými bateriemi  otázek. Např:
v oblasti pracovního a soukromého života Můžete mi prosím říct, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? výběrová dotazníková šetření;
(Odpovědi: Rozhodně souhlasí, spíše souhlasí, spíše nesouhlasí, rozhodně nesouhlasí,
nevím, netýká se)
- Vaše práce v zaměstnání Vás často vyčerpává.
- Váš partnerský a rodinný život Vás často vyčerpávají.
Můžete prosím uvést, jak často jste se během posledních tří měsíců setkal s následujícími
situacemi:  (Odpovědi: týdně, měsíčně, jednou či dvakrát během posledních 3 měsíců, nikdy/téměř nikdy, netýká se)
- Přišel jste z práce domů tak unavený, že jste nebyl schopen udělat v domácnosti
a rodině věci, které by byly potřeba.
- Přišel jste kvůli rodinným záležitostem do práce tak unavený, že jste nebyl schopen
udělat v práci věci, které bylo potřeba.
(Zdroj otázek: šetření Životní a pracovní dráhy 2010, SOÚ AV ČR)
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Indikátor
Spokojenost s časem na i) práci, ii) rodinu (včetně péče o druhé) a iii) pro sebe
(spánek, volný čas, koníčky apod.).

Specifikace/definice

Zdroj

Indikátor je možné měřit různými bateriemi otázek. Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za Jednorázová
každou z těchto oblastí. Příkladem otázek na měření tohoto indikátoru je např. následující výběrová dotazníková šetření
baterie:
Do jaké míry jste spokojeni s časem, který máte na:
- práci
- rodinu
- péči o děti a o druhé
- na spánek a odpočinek
- koníčky a aktivní odpočinek
(odpovědi: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se)

3. Dimenze institucionálních a organizačních podmínek WLB
Spokojenost s kvalitou, prostorovou
a časovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o děti
předškolního věku a mladšího školního
věku

Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto oblastí. Indikátor je možné mapo- Zpravidla se
nesleduje, vývat např. následujícími otázkami:
jimečně se objevují
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o děti do 3 let?
otázky na spoko- s kvalitou
jenost s dostup- s jejich nabídkou/dostupností
ností služeb péče
- s finanční dostupností
ve výběrových
- s prostorovou dostupností
šetřeních (např.
- s časovou dostupností
Ad hoc modul WLB
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o předškolní děti ve věku VŠPS 2010)
mezi třemi a šesti lety věku?
- s kvalitou
- s jejich nabídkou/dostupností
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o děti mladšího školního
věku?
- s kvalitou
- s jejich nabídkou/dostupností
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
(Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se)

Indikátor
Spokojenost s kvalitou, dostupností,
prostorovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o seniory a další nesoběstačné členy rodiny,
včetně služeb pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem

Specifikace/definice

Zdroj

Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto oblastí. Indikátor je možné měřit Zpravidla se
nesleduje, výnapř. následujícími otázkami:
jimečně se objevují
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o seniory?
otázky na spoko- s kvalitou
jenost s dostup- s celkovou nabídkou/výběrem
ností služeb péče
- s finanční dostupností
ve výběrových
- s prostorovou dostupností
šetřeních (např.
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o lidi s vážným zdravotním/ Ad hoc modul WLB
tělesným/smyslovým hendikepem?
VŠPS 2010)
-  s kvalitou
- s celkovou nabídkou/výběrem
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se
1) Podíl dětí mladších 3 let v dané věkové skupině v zařízeních formální péče
Data jsou sbíraná
v rámci EU-SILC
2) podíl dětí 3-6 let z dané věkové skupiny v zařízeních formální péče

Děti v zařízeních formální péče o děti
(mateřské školy, jesle/mini školky/dětské
skupiny apod.)
Počet odmítnutých žádostí o umístění do Počet odmítnutých žádostí o umístění do školky v absolutních počtech podle jednotlivých Sbírá MŠMT ČR,
školky
krajů a věku dítěte
publikace Výkonové ukazatele
školství (předškolní
vzdělávání)
1) Počet odmítnutých žádostí o umístění do domovů pro seniory podle jednotlivých kra- Data sbírá MPSV
Počet odmítnutých žádostí o umístění do
jů (v absolutních počtech); průměrná čekací doba na umístění do domova seniorů podle ČR a publikuje
domovů pro seniory a domovů pro osoby
ČSÚ; data týkající
jednotlivých krajů.
se zdravotním postižením a čekací doba
se čekací doby
na umístění do domu s pečovatelskou
2) Počet odmítnutých žádostí o umístění do zařízení péče o lidi s vážným zdravotním/
na umístění lidí v
službou/do domova seniorů (sledovat
mentálním hendikepem podle krajů (v absolutních počtech); čekací doba na umístění do
těchto zařízení se
zvlášť pro každou z těchto oblastí)
těchto zařízení podle krajů.
nesledují
většinou se
Průměrné měsíční náklady rodin na jedno dítě umístěné:
Finanční náročnost služeb péče o
nesleduje; vý1) ve státní školce
děti– náklady pro rodiny na umístění
jimečně bylo
2) v soukromé školce
dítěte v jeslích/dětské skupině/v státní a
sledováno v rám3) v zařízeních péče o děti do 3 let
soukromé školce
ci specifických
(Za jednotlivé kraje)
výběrových šetření
(např. VÚPSV V R.
2009)
nesleduje se
Finanční náklady pro jednotlivce/rodiny Průměrné měsíční náklady pro rodiny/jednotlivce na:
1) pobyt osoby v domově pro seniory
na umístění seniora v domově s pečova2) pobyt osoby v domově s pečovatelskou službou
telskou službou, v domově pro seniory a
3) pobyt osoby v zařízeních péče o lidi se závažným mentálním/zdravotním/smyslovým
náklady na služby péče pro lidi s vážným
hendikepem
zdravotním/tělesným/smyslovým hend4) nákup služeb péče o člověka s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem
ikepem
či seniory v jeho domácnosti
Možnost úpravy pracovní doby a pracovní Podíl lidí, kteří uvádějí, že mají možnost upravit si pracovní dobu podle svých potřeb (např. Pouze jednorázová
režim (ve smyslu pozitivní flexibility)
mají zcela flexibilní režim, možnost vybrat si z několika pevných pracovních režimů, možnost výběrová šetření
upravit si pracovní dobu v rámci určitého rozmezí apod.)

5. Slaďování pracovního a soukromého života

Indikátor

Specifikace/definice

Zdroj

Podíl lidí pracujících v nesociální pracovní Podíl lidí, kteří pracují v rozmezí 19-23 h, po 23. hodině, v soboru a v neděli ze všech eko- Sleduje se v rámci
době (práce večer, v noci, o víkendech)
nomicky aktivních a pracujících lidí (zaměstnanců, podnikatelů a osob pracujících na ŽL); VŠPS/LFS (ČSÚ),
data dostupná na
Sledovat každou z těchto charakteristik zvlášť.
webu Eurostatu

4. Dimenze reálných dopadů podmínek WLB
Dopady rodičovství na zaměstnanost žen Rozdíl v zaměstnanosti žen ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let a bez nich; Rozdíl v zaměst- Indikátor lze
a mužů s dětmi
nanosti mužů ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let a bez nich
spočítat z dat VŠPS/
LFS

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Mezi největší úskalí pro kvalitu života v oblasti WLB v ČR patří zejména vysoký počet odpracovaných hodin týdně, malá dostupnost
služeb péče o děti, rostoucí nedostupnost zařízení péče o seniory a malé rozšíření flexibilních pracovních režimů, které by lidem
umožňovaly upravit svůj pracovní režim tak, aby lépe odpovídal jejich potřebám.
ČR vykazovalo v roce 2016 ve srovnání s EU-28 nadprůměrný počet odpracovaných hodin strávený týdně v hlavním zaměstnání (40,3 h;
průměr pro EU-28 činil 37,1 hodin). Hlavní podíl na tom, že ČR dosahuje vysokých hodnot odpracovaných hodin, má zejména nízký podíl
částečných úvazků na celkové zaměstnanosti (na částečný úvazek pracovalo v roce 2016 10,1 % žen a 3,1 % mužů, v EU-28 to bylo 24,6 %
žen a 7,4 % mužů) a také relativně vysoký počet hodin, který lidé odpracují v rámci částečných úvazků. 60,6 % lidí celkem (64,3 % mužů
a 47,7 % žen) odpracuje v průměru více než 40 hodin týdně (ČSÚ 2017b). Zejména kvůli výrazným genderovým rozdílům v zapojení do
péče o domácnost a její členy mají ženy menší množství volného času než muži. Největší rozdíly jsou patrné v rodinách s malými dětmi.   
Vysoké pracovní nasazení české populace (a to jak v případě placené, tak, zejména v případě žen, i neplacené práce a péče) se odráží
také v subjektivním hodnocení lidí. Více než třetina dotázaných pociťuje pravidelný nedostatek času a stres. Ve věkových skupinách
35–44 let a 45–54 let je to dokonce zhruba každý druhý. Vysoká míra stresu se ukazuje také mezi nezaměstnanými (cca 45 %). S počtem
odpracovaných hodin se podíl lidí, kteří pociťují stres, zvyšuje (SOÚ AV ČR, 2016: 16).
Možnosti volby formy uspořádání práce a péče přitom příliš neusnadňuje nízký podíl zaměstnanců, kteří mohou spolurozhodovat
o rozvržení své pracovní doby (takovou možnost má pouze cca čtvrtina zaměstnanců/kyň) (OECD 2015b), ani malá dostupnost služeb
péče o děti i seniory. V případě dětí ve věkové kohortě 0–2 roky bylo v ČR v roce 2016 pokryto zařízeními formální péče o děti jen 5,6
% (v EU-28 to bylo 33,7 %). U dětí ve věku 3–5 let bylo pokrytí vysoké (80,5 %), avšak stále podprůměrné ve srovnání s EU-28 (85 %) (viz
OECD Family Database). Ve školním roce 2016/2017 nebylo vyhověno více než pětině (20,6 %) všech žádostí o umístění dítěte do školky.
Nejhorší je situace v Praze, kde bylo odmítnuto více než 34 % žádostí, Jihomoravský kraj s 33 % odmítnutých žádostí a Středočeský
kraj s  7 % odmítnutých žádostí. Na své limity pak naráží i nabídka péče o seniory. V roce 2015 bylo odmítnuto celkem 64 058 žádostí
o umístění do domovů pro seniory. Od roku 2007 přitom se přitom počet odmítnutých žádostí neustále zvyšuje (ČSÚ 2017a).
Důsledky stavu, který příliš efektivně neumožňuje kombinovat pracovní a soukromý život, pak dopadají zejména na ženy, což je ve
srovnání s muži znevýhodňuje na trhu práce. Rodičovství a péče o malé děti předškolního věku zásadní negativní dopady na zaměstnanost i na odměnu za práci. Zatímco v rámci EU-28 je zaměstnanost žen ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let věku pouze o 14,4 procentního bodu nižší než u těch, které takové děti nemají, v ČR činí tento rozdíl celých 42,6 procentního bodu, což je hned po Maďarsku druhá
nejvyšší hodnota v EU. Právě v rámci věkových skupin 35–39 let a 40–44 let, tedy v období, kdy řada žen pečuje o děti, dosahuje svého
maxima také genderový mzdový rozdíl nejvyšší hodnoty (28 % a 30 %) oproti průměrným 22,5 %.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
1) Zahrnout do sledování v rámci pravidelných šetření VŠPS kromě počtu hodin věnovaných placené práce také práci neplacenou a čas
věnovaný péči o sebe (zejména u lidí s hendikepem či jinými zdravotními problémy).

2) Zahrnout do tohoto pravidelného šetření také otázku na možnost lidí upravit si pracovní dobu a režim podle svých potřeb (viz např.
ad hoc modul VŠPS z r. 2010).
3) Rozšířit standardně sledované sociodemografické charakteristiky tak, aby obsahovaly následující proměnné: pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího
dítěte v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi,
partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina
(nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na rodičovské nebo mateřské, živnostník bez zaměstnanců,
podnikatel se zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného
člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím (+ typ pobytu); (subjektivní) životní úroveň domácnosti +
interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami.
4)  Veřejně publikovat tato data včetně podrobného třídění na webu.   
5)  Rozšířit pravidelně sledované statistiky o ukazatele zaměřené na měkké/subjektivní proměnné týkající se:
- spokojenost s WLB, s časem na práci, rodinu a volný čas
- spokojenost s finanční a prostorovou dostupností a s kvalitou zařízení péče o děti a o seniory
6) Sledovat finanční dopady péče o děti a seniory pro rodiny (tj. průměrnou cenu za umístění dítěte v zařízení péče soukromého/státního charakteru, v zařízení péče o seniory, domovy s pečovatelskou službou) a finanční náročnost péče pro lidi s vážným zdravotním/
tělesným/smyslovým hendikepem.
7) Sledovat další charakteristiky týkající se dostupnosti péče o staré a nemohoucí členy rodiny (čekací doba na umístění v domě pro seniory/v domě s pečovatelskou službou).
8) Sledovat spokojenost s finanční a prostorovou dostupností a kvalitou služeb péče o děti a o seniory i lidi s vážným zdravotním/
tělesným/smyslovým hendikepem.

3.6 Indikátory kvality života v oblasti vzdělávání
a) Kvalita života z hlediska vzdělávání
Vzdělávání není pouze jednou z mnoha oblastí, ale právě tou oblastí, která zásadním způsobem podmiňuje směřování České republiky k udržitelnému rozvoji. Úroveň dosaženého vzdělání a úroveň kompetencí, kterými jedinec disponuje, je výraznou determinantou
přiměřeného fungování v řadě dalších oblastí: uplatnění na trhu práce, příjem, rozsah kulturního života, sociální vazby a kontakty, účast
na životě občanské společnosti, zdraví apod. Kvalitní vzdělání je tedy jedním z klíčových předpokladů dosažení co nejvyšší kvality života.
Proto je možné do značné míry ztotožnit termíny kvalita života z pohledu vzdělávání a kvalitní vzdělávání. U některých jednotlivců je
samozřejmě možné si představit, že subjektivně budou v oblasti vzdělávání spokojenější, pokud nebude příliš kvalitní a hlavně nebude
na ně klást přílišné nároky. To se ale velmi pravděpodobně projeví v dalších oblastech, ve větší pravděpodobnosti stát se nezaměstnaným, mít nižší příjmy, dostat se do situace vyloučeného z různých oblastí života. Vyšší je i nemocnost a naopak nižší je doba dožití.
Vzhledem ke kvalitě vzdělávání je třeba zohlednit, že globalizovaný svět bude přinášet nové výzvy a lidé v něm budou potřebovat širší
záběr a schopnost orientace. V rychle se měnícím světě se rychle proměňuje a vyvíjí skladba potřebných znalostí a dovedností a narůstá
potřeba přenositelných kompetencí. Na jedné straně např. vzrůstá potřeba rozvoje digitální gramotnosti, na druhé straně schopností
vztahujících se k nakládání s reálným světem (přírodovědných, environmentálních, polytechnických, jazykových a finančních).
Smysl vzdělávání nesmí být zužován na přípravu pracovní síly pro trh práce, nebo dokonce pouze pro aktuální potřeby zaměstnavatelů.
Jeho cílem v 21. století musí být rozvoj kompetencí pro celý aktivní osobní, občanský i profesní (jako je např. občanská participace, iniciativa a podnikavost, kreativita, komunikace a spolupráce či řešení konfliktů a problémů a jiné měkké dovednosti). Musí být zaměřeno
na rozvoj celoživotních kompetencí. Potřeba distribuovat kvalitu života do co nejširší části společnosti ale jasně vede k potřebě umožnit
všem rovný přístup ke vzdělávání, tj. tak, aby každý mohl dosáhnout co nejlepšího vzdělání v závislosti právě jen na svých schopnostech,
možnostech i motivacích.
Důležitá je podpora celoživotního vzdělávání u celé populace, a to zájmového (včetně občanského) i profesního, včetně zapojení skupin, které mají tendenci neparticipovat na organizovaných formách (odpadlíci ze vzdělávání, nezaměstnaní, věková skupina 55/65+).
Systém celoživotního učení by měl být založen na možnosti volby různých vzdělávacích cest a jejich horizontální a vertikální prostupnosti, aby byly redukovány slepé vzdělávací cesty a následná marginalizace.

tencí, které vedou ke kvalitnímu životu, významně snižuje. Důležité opět je, jak dalece jsou přístup a účast otevřeny různým způsobem
vyloučených, znevýhodněných či diskriminovaných skupin obyvatel. Jedná se o vysoce relevantní oblast.
Zdroje pro vzdělávání (C): Význam ukazatelů z této skupiny pro kvalitu života z pohledu vzdělávání je více zprostředkovaný, než
u  předchozích dvou skupin, míra relevance je tedy nižší. Nicméně bez dostatečných a efektivně využitých zdrojů je dosažení kvalitního
vzdělávání přinejmenším problematické. Tato skupina vypovídá především o tom, do jaké míry společnost vzdělávání oceňuje reálně
a ne pouze proklamativně.
Strategická a systémová podpora: Ukazatele zařazení do této skupiny (Strategie CŽU, Relevantní nabídka CŽU, Poradenství, Akreditace a certifikace, Hodnocení kvality) jsou svým charakterem výrazně zprostředkující povahy. Zjednodušeně lze konstatovat, dobré
nastavení témat, které tyto ukazatele popisují, většinou vede (samozřejmě ne vždy nutně) k dobrým výsledků v oblasti přístupu, účasti
a kompetencí. Je tedy mnohem vhodnější se zaměřit na výsledky, než na konkrétní podobu systémového rámce. Relevance této skupiny je proto malá, dále se jí nezabýváme.
V koncepčním rámci tohoto dokumentu byla proto pro naše úvahy čtvrtá oblast EU dokumentu vyřazena a nově vyhrazena pro ukazatele subjektivní povahy (pocity, postoje), téma postoje tedy bylo z první skupiny přeřazeno do skupiny čtvrté.
Ukazatele subjektivní povahy (D): Ukazatelů subjektivní povahy především není v dostupných zdrojích na výběr ani zdaleka tolik, jako
těch objektivních, většinou tvoří určitý doplněk realizovaných šetření.

Vybrané ukazatele podle uvažovaného koncepčního rámce:
A. Dovednosti, kompetence, postoje
Koncepčně nejpropracovanější jsou v tomto ohledu dvě šetření organizovaná OECD: PISA a PIAAC. Z využití těchto zdrojů je patrné
i rozdělení na ukazatele, které se zabývají kompetencemi školní mládeže na konci povinné školní docházky (PISA) a kompetencemi
dospělých (PIAAC). Velkým pozitivem šetření PISA je jeho koncepční propracovanost a pravidelnost (každé 3 roky). U šetření PIAAC je
bohužel frekvence nižší (předpokládá se 10 let), vypovídací schopnost ukazatelů proto nutně klesá.
Kognitivní dovednosti 15letých studentů, průměrná úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti podle šetření
PISA (OECD How´s Life, Figure 2.25)
PISA dlouhodobě měří úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnost. Všechny jsou měřeny na stejné referenční
škále, je proto možné vytvořit souhrnný ukazatel. Jedná se o klíčovou informaci o úrovni základních kompetencí mladých lidí.

Zásadním předpokladem realizace výše uvedených cílů je podpora vzdělavatelů a vzdělavatelek. Pro veřejný vzdělávací systém musí být
zajištěny dostatečné zdroje odpovídající vyspělým státům.

Schopnost dále se učit, procentní podíl studentů v dané zemi v dolních 25 % celkové výkonnosti v indexu PISA „strategie zpracování“ (European report on quality indicators…)
Schopnost dále se učit je specifická kompetence, která má význam pro schopnost zlepšovat kompetence ve všech dalších oblastech. Umožňuje každému jednotlivci rozvíjet už dosažené a vyrovnávat se s měnícími nároky okolního světa a společnosti.

b) 10 vybraných indikátorů pro oblast vzdělávání
Ukazatelů pro téma kvalitní vzdělávání je k dispozici velké množství (OECD, Eurostat, národní statistiky), není třeba hledat nové, ale
spíše podívat se na ukazatele, které o vzdělávání různým způsobem vypovídají, novým pohledem.

Řešení problémů v technologicky bohatých prostředích (Předpoklady úspěchu v práci a v životě, Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC, Tab 2.8)2
Ukazatel představuje průsečík dovedností, které se někdy označují jako „počítačová gramotnost“ (tj. schopnost používat prostředky a nástroje informačních a komunikačních technologií - ICT), a kognitivních dovedností, které jsou potřebné k řešení problémů. Nejedná se tedy o obdobu ukazatele „Learning-to-learn Skills“ pro 15 leté, byť souvislost je patrná. Schopnost řešit problémy
a využívat k tomu dostupné technologie je v současném světě téměř nezastupitelná.

Koncepční rámec pro další úvahy byl vybrán ze studie EU1, která vychází z potřeby naplnit 3 základní globální cíle:
• Zlepšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání,
• usnadnit všem přístup ke vzdělávání a
• otevření vzdělávacích systémů širšímu světu.
Koncepční rámec je původně strukturován do čtyř oblastí:
Dovednosti, kompetence, postoje (A): Klíčová oblast, míra relevance je vysoká. Jestliže přijmeme tezi OECD, že je potřeba se soustředit
především na dosažené dovednosti a kompetence, je zřejmé, že systém ukazatelů o kvalitě života z pohledu vzdělávání musí obsahovat informace o tom jakými znalostmi a kompetencemi lidé disponují, jak rovnoměrně jsou tyto kompetence distribuovány mezi různé
skupiny obyvatel tak, aby nedocházelo v tomto smyslu k vylučování některé z nich.
Přístup ke vzdělávání a účast na něm (B): Jakkoli se zvyšuje význam neformálního vzdělávání a informálního učení, je zřejmé, že bez
přístupu ke vzdělávání (příležitost) a dostatečné účasti na něm (využití této příležitosti) se šance na dosažení takové úrovně kompe1

EVROPSKÁ KOMISE (2002) European report on quality indicators of lifelong learning. Fifteen quality indicators. [Report based on the work of the work-

ing Group on qualitz indicators.] Brussels.

B. Přístup ke vzdělávání a účast na něm
Základní ukazatele popisují účast na vzdělávání, jsou standardně každoročně sledovány a jsou běžně k dispozici. Jak mezinárodní
srovnatelnost, tak i možnost sledovat vývoj v čase v této oblasti nepředstavují žádný problém. Je možné sledovat syntetické ukazatele
typu očekávaná doba vzdělávání, tak specifický pohled podle různě definovaných kategorií (gender, věk apod.). To je důležité pro sledování distribuce přístupu a účasti mezi různé skupiny obyvatel.
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OECD (2013) Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Dům zahraniční spolupráce, Praha 2013

Dosažené vzdělání dospělé populace v produktivním věku, procentní podíl osob ve věku 25–64 let
s dosaženým alespoň vyšším sekundárním vzděláním (OECD How´s Life, Figure 2.24)
Dosažení středoškolského vzdělání je určitým předělem mezi - zjednodušeně řečeno – úspěšné
a neúspěšné (jakkoli to neplatí stoprocentně). Ukazatel tedy kvantifikuje zejména rozsah skupin (mezi dospělou populací), které
na jedné straně (ti, kteří dosáhli alespoň středoškolského vzdělání) mají dobré šance podílet se na kvalitním životě ve společnosti
a na straně druhé (ti, kteří středoškolského vzdělání nedosáhli) jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti vystaveni různým rizikům
a vyloučení.
Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v posledních 4 týdnech (ČR 2030, 4.4.1, EU report)
Vybraný ukazatel (vycházející z LFS) má velkou výhodu v maximální mezinárodní srovnatelnosti i dostupnosti dlouhé časové
řady a pravidelné každoroční aktualizaci. Jeho nevýhodou je ale, že neposkytuje dostatečný obraz o skutečné účasti na dalším
vzdělávání, protože zachycuje situaci pouze 4 týdny před šetřením.
Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, procentní podíl ve věkové skupině 15-19
let (EAG Table C5.3 (L), OECD How´s life, Figure 4.20)
Ukazatel měří podíl těch, kteří ani nepracují (nemají zaměstnání) a ani se nevzdělávají (NEET= not in employment or in education
and training) ve věku 15–19 let (v EAG se měří pro věkovou skupinu 16–29). Patří sem tedy nejen ti, kteří jsou nezaměstnaní, ale také
ti, kteří zaměstnání aktivně nehledají. Ukazatel zaznamenává neúspěšnost ve škole, délku přechodů z práce do školy a význam
nezaměstnanosti mládeže. Všechny tyto prvky mají vážné dopady na individuální kvalitu života a ekonomickou výkonnost. Ukazuje
na podíl mladých lidí, kteří se už na počátku své životní dráhy mohou ocitnout ve vážných problémech.

Seznam doporučených indikátorů + přiřazení k oblastem A-D tohoto dokumentu:
Kód

4.4.1

Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v pos- B
ledních 4 týdnech

How’s Life? 2015 MEASURING WELL-BEING
Figure 2.24

Figure 2.25

Figure 4.20

Figure 4.26

Dosažené vzdělání dospělé populace v produktivním
věku, procentní podíl osob ve věku 25-64 let s dosaženým
alespoň vyšším sekundárním vzděláním
Kognitivní dovednosti 15letých studentů, průměrná
úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti podle šetření PISA
Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní
vzdělávání nebo odborné přípravy, procentní podíl ve
věkové skupině 15-19 let
Děti, které rády chodí do školy, procentní podíl dětí ve
věku 11, 13 a 15 let, které uvádějí, že rády chodí do školy

B

A

B

D

EUROPEAN REPORT ON QUALITY INDICATORS OF LIFELONG LEARNING
Schopnost dále se učit, procentní podíl studentů v dané A
zemi v dolních 25 % celkové výkonnosti v indexu PISA
„strategie zpracování“
Vzdělávání učitelů, procentní podíl učitelů, kteří absolvo- C
vali vzdělávání nebo odbornou přípravu v posledních 4
týdnech

Zařazený ukazatel, přes svou jednoduchost, dobře vypovídá o váze, kterou vzdělávání v kontextu s dalšími oblastmi, ve společnosti
má. Je velmi srozumitelný a je aktualizován každoročně. Dobré či špatné prostředí pro vzdělávání je do značné míry určováno kvalitou
učitelů. Ukazatel, který by kvalitu učitelů měřil přímo, k dispozici není. Ale míra účasti učitelů na dalším vzdělávání ukazuje na jejich
ochotu zvyšovat svoje kompetence.

Vzdělávání učitelů, procentní podíl učitelů, kteří absolvovali vzdělávání nebo odbornou přípravu v posledních 4 týdnech (EU report)
Do jaké míry jsou učitelé schopni a ochotni se kontinuálně vzdělávat, nezůstávat u zavedených postupů a vyrovnávat se s novými
výzvami, které okolní svět přináší, může, alespoň jako určité přiblížení, vypovídat ukazatel o jejich účasti na dalším vzdělávání.

Oblast

Strategický rámec ČR 2030, Příloha 1

C. Zdroje

Výdaje na vzdělávání, výdaje na vzdělávací instituce v % HDP, podle úrovně vzdělání (EU report, EAG Table B2.1)
Výše výdajů na vzdělávání je ovlivněna velikostí školní populace, počtem studentů, úrovní platů učitelů a organizací a realizací
výuky. Tento ukazatel představuje míru výdajů na vzdělávací instituce v poměru k národnímu bohatství.

Ukazatel

Education at a Glance 2016
Table A8.3a

Spokojenost se životem dnes a za 5 let, podle dosaženého D
vzdělání

Table B2.1

Výdaje na vzdělávání, výdaje na vzdělávací instituce v % C
HDP, podle úrovně vzdělání

Předpoklady úspěchu v práci a v životě, Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC
D. Ukazatele subjektivní povahy
Ukazatel pro školní mládež je přímo zaměřen na spokojenost se vzděláváním (se školou). Ukazatel pro dospělé je obecnější povahy
a referuje o celkové spokojenosti se životem. Protože je členěn podle úrovně dosaženého vzdělání, je dobrým indikátorem toho, jak
dosažené vzdělání tento subjektivní pocit ovlivňuje.
Děti, které rády chodí do školy, procentní podíl dětí ve věku 11, 13 a 15 let, které uvádějí, že rády chodí do školy (OECD How´s life,
Figure 4.26)
Spokojenost se životem dnes a za 5 let, podle dosaženého vzdělání (EAG 2016, Table A8.3a)3
Ukazatel spokojenosti se životem je založen na datech Gallup World Poll a představuje podíl dospělých (25–64), kteří ohodnotili spokojenost se svým životem stupněm 6 nebo vyšším na desetibodové škále. Společnost Gallup provádí průzkumy World Poll s pololetní,
roční či dvouletou frekvencí.

Tab 2.8

Řešení problémů v technologicky bohatých prostředích

A

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Při zaměření na subjektivní vnímání zjistíme například, že české děti vykazují v mezinárodním srovnání nízkou oblibu školy (patří k nejméně motivovaným pro vzdělávání, „nerady chodí do školy“, „ve škole se nudí“). Zároveň český vzdělávací systém doposud dělí děti
již v poměrně útlém věku na talentované a netalentované a směřuje je do různých typů škol.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Pro oblast vzdělávání nepožadujeme sledování nových indikátorů Českým statistickým úřadem nebo jinými institucemi.

3

OECD(2016) Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris 2016.

7. MEZILIDSKÉ VZTAHY

3.7 Indikátory kvality života v oblasti mezilidských vztahů
a) Kvalita života z hlediska mezilidských vztahů
Mezilidské vztahy (MLV) jsou už dlouho předmětem veřejné diskuse v České republice a jejich kvalita významně ovlivňuje životy všech
občanů. Akademický diskurs na toto téma často obsahuje hledání odpovědí na otázky: Jak vyjádřit kvalitu mezilidských vztahů? Jak
vypadají zdravé MLV? Jak zlepšovat MLV? Jak udržovat dobré MLV? Většinou však probíhá v oblasti personálního řízení a managementu.
V sociologii toto téma není nijak obzvlášť intenzivní a MLV se zde spíše používá jako laický pojem, který není potřeba nějak speciálně
vysvětlovat. Navzdory tomu i sociologie má svoji perspektivu vidění MLV, která se od té sociálně-psychologické (používané v personalistice) liší.
Sociálně psychologické hledisko nám umožňuje vidět jak lidé mezi sebou „vycházejí“ v menších skupinách, jestli jsou jejich vzájemné
vztahy harmonické, panuje v nich pohoda a spokojenost (uznání, štěstí) anebo naopak jsou plné konfliktů, nedorozumění, napětí
a trápení. Z tohoto hlediska by každý chtěl mít dobré přátele, šťastné manželství, hodné příbuzné, vstřícné kolegy a známé, slušné
sousedy a zároveň každý usiluje o respekt a uznání ve svém okolí. Opak vyvolává napjaté skupinové klima, stres, nižší pracovní výkon
a pocity nenaplněného života.1
Sociologické hledisko soustřeďuje pozornost na různé skupiny a kategorie lidí, kteří sdílejí podobný osud a zároveň upozorňuje na
rozdíly mezi těmito skupinami z hlediska jejich sociability, sociálního kapitálu, sociální soudržnosti a integrace do společnosti. Zaměřuje
se na vztahy těch, kteří se osobně ani neznají, tj. na hromadné víceméně anonymní vztahy mezi spoluobčany. Tyto občanské mezilidské
vztahy ovšem nemusí mít vždy pozitivní charakter a představují potenciál možného ohrožení dalšího vývoje uvnitř různých sociálních
celků a celých (moderních demokratických) společností. Pokud jsou tyto vztahy zdravé, inkluzivní, nediskriminační a nevytvářejí sociální napětí, umožňují snadnou komunikaci, efektivní kooperaci a nebrzdí společenský rozvoj. Opak vyvolává meziskupinové napětí,
společenskou nestabilitu a politické turbulence.
Oporu při mapování a hodnocení významu dimenzí MLV přestavují hodnotově zakotvené protiklady (dichotomie) obsažené jak v sociálně-psychologické, tak i v sociologické perspektivě (viz např. důvěra – nedůvěra, solidarita – sobectví, sociální začlenění – sociální vyloučení, tolerance – xenofobie …). Za jednotlivými dimenzemi a dichotomiemi MLV lze tušit a hledat jejich obecnější strukturu. Celkem
přirozeně se nabízí následující strukturace dle velikosti okruhu vztahů a dle kolektivní identity.
Okruhy MLV
1. Mikrosvět = partnerské / rodinné vztahy
2. Malý svět = komunitní vztahy (sítě přátel, sousedů, kolegů, spolužáků, známých)
3. Velký svět = občanské vztahy (mezi navzájem si cizími lidmi v ČR)
4. Megasvět = vztahy s lidmi mimo ČR

VYBRANÉ DIMENZE MEZILIDSKĆH VZTAHŮ
1. Důvěra
2. Solidarita
3. Sociální distance
4. Sociální napětí
5. Tolerance
6. Sociální opora v okolí
7. Sdílení hodnot

b) 12 vybraných indikátorů pro oblast mezilidských vztahů
1. Důvěra: Jako reprezentant této dimenze byl navržen a schválen fenomén „Generalizované důvěry“, který v mezinárodních výzkumech indikují dvě otázky:
INDIKÁTOR 1. „Podívejte se na tuto kartu. Celkově vzato, řekl(a) byste, že většině lidí se dá věřit, nebo že v jednání s druhými lidmi
opatrnosti nikdy nezbývá?“
Odpovědi na škále od 0 do 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.
Zdroj dat: European Social Survey, European Value Survey, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) – modul Well-being 2013.
INDIKÁTOR 2. „Podívejte se na tuto kartu. Myslíte si, že většina lidí by se vás pokusila podvést, kdyby měli příležitost, nebo by se snažili
chovat poctivě?“
Odpovědi na škále od 0 do 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.
Zdroj dat: European Social Survey, European Value Survey, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)
2. Solidarita
Za reprezentanta této dimenze byl navržen a v diskusi potvrzen jev individuálního dárcovství a pomoci, který je indikován dvěma otázkami:
INDIKÁTOR 3. „Daroval(a) jste minulý měsíc peníze na dobročinné účely?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: World Giving Index, od r. 2010 každoročně konstruovaný na základě výsledků Gallup’s World View World Poll, N≐1000 za
každou zemi.

Staří – mladí; Děti – dospělí; Ženy – Muži; Chudí – bohatí; Elity – veřejnost; Majorita - minority (Romové, Židé, homosexuálové …)

INDIKÁTOR 4. „Pomohl(a) jste minulý měsíc cizinci, nebo někomu koho neznáte, který potřeboval pomoc?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: World Giving Index, od r. 2010 každoročně konstruovaný na základě výsledků Gallup’s World View World Poll, N≐1000 za
každou zemi.

KRITÉRIA VÝBĚRU DIMENZÍ MLV A HLEDÁNÍ TEMATICKÝCH PRIORIT

3. Sociální distance

Skupiny či kategorie lidí, u nichž lze předpokládat odlišné nároky a představy ohledně MLV

1. Nepřekrývat s dimenzemi v jiných skupinách
2. Pokrytí základní struktury MLV z hlediska okruhů i kolektivních identit
3. Význam pro vyjádření podstaty MLV ze sociálně-psychologického i sociologického hlediska

1

‘People who have close friends and confidants, friendly neighbours and supportive co-workers are less likely to experience sadness, loneliness, low

self-esteem and problems with eating and sleeping... Subjective well-being is best predicted by the breadth and depth of one’s social connections’ (Helliwell
and Putnam, 2004).

Za reprezentanta této dimenze byl navržen a potvrzen jev negativních sousedských preferencí, resp. subjektivních sociálních distancí
(index intolerance), týkajících se různých skupin obyvatelstva, který je indikován otázkou:
INDIKÁTOR 5. „Které skupiny osob byste nechtěl/a mít za sousedy?“
Odpovědi se týkají následujících skupin: lidi závislé na drogách, lidi závislé na alkoholu, lidi s kriminální minulostí, psychicky nemocné lidi,
lidi jiné barvy pleti, cizinci žijící v ČR, lidi s homosexuální orientací, kuřáky, bohaté lidi, lidi jiného náboženského přesvědčení, chudé lidi,
tělesně hendikepované, staré lidi, lidi jiného politického přesvědčení, mladé lidi.

7. MEZILIDSKÉ VZTAHY

Z odpovědí je možné sestavit složený indikátor, který jedním číslem vyjádří fenomén negativních preferencí.
Zdroj dat: CVVM, za léta 2003 – 2017, sledováno každý (druhý) rok. Mezinárodní srovnání umožňuje skoro
identická otázka ve výzkumu International Social Survey Programme (ISSP) v modulu Náboženství (1998, pravděpodobně 2018) a European Value Survey (EVS) 1998, 2008 (zde otázka zní: „V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí. Můžete prosím
vybrat všechny ty, které byste nechtěl(a) mít za sousedy?“)
4. Sociální napětí
Za reprezentanta této dimenze byl po diskuzi a dalších konzultacích navržen jev pocit diskriminace indikovaný otázkou:
INDIKÁTOR 6. “Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována?”
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: Europen Social Survey
5. Tolerance
Za reprezentanta této dimenze byl navržen a potvrzen jev xenofobie jako zrcadlově negativní ukazatel tolerance, který je indikován
dvěma otázkami:
INDIKÁTOR 7. B33. „A s použitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují
kulturu České republiky?“
Odpovědi na škále od 0=narušují do 10= obohacují.
Zdroj dat: European Social Survey, CVVM
INDIKÁTOR 8. B34. „Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí žít z jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro život?“
Odpovědi na škále od 0=horší do 10= lepší.
Zdroj dat: European Social Survey, CVVM
6. Sociální opora v okolí
Za reprezentanta této dimenze byl po diskuzi a dalších konzultacích navržen jev existence okruhu lidí (důvěrníků), s nimiž lze sdílet intimní záležitosti, indikovaný otázkou:
INDIKÁTOR 9. “Kolik je lidí, pokud vůbec nějací, se kterými můžete hovořit o svých intimních a soukromých záležitostech?”
Odpovědi: Nikdo a několik kategorií počtu důvěrníků.
Zdroj dat: European Social Survey, sledováno od r. 2010, lze také využít EU-SILC, modul Well-being 2013, kde je podobná otázka: „Máte
někoho, komu se můžete svěřit s osobními záležitostmi?“
INDIKÁTOR 10. „Myslíte si, že byste mohl(a) v případě potřeby požádat své příbuzné, přátelé nebo sousedy o pomoc?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) – modul Well-being 2013
7. Sdílení hodnot
Za reprezentanta této dimenze byla po diskuzi a dalších konzultacích navržena důležitost hodnot indikovaná dvěma otázkami:
INDIKÁTOR 11. „Jak je pro Vás důležitá rodina?“
Odpovědi na čtyřbodové škále kde 1 = velmi důležitá a 4 = vůbec není důležitá
Zdroj dat: European Value Survey

INDIKÁTOR 12. „Jak jsou pro Vás důležití přátelé a známí?“
Odpovědi na čtyřbodové škále kde 1 = velmi důležití a 4 = vůbec nejsou důležití
Zdroj dat: European Value Survey
Ani jeden z dvanácti výše vybraných indikátorů nesplňuje kritérium „tvrdost dat“, značná část ukazatelů je afektivního nebo kognitivního
charakteru. Tato okolnost je ale vyvažována všeobecným naplňováním kritéria „segmentace“, protože všechny indikátory pocházejí
z reprezentativních výzkumů české populace, kde je možné respondenty vyjadřující se k otázkám mezilidských vztahů třídit dle většiny
standardních socio-demografických znaků.

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Nebylo touto skupinou zpracováno.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Pro oblast mezilidských vztahů nepožadujeme sledování nových indikátorů Českým statistickým úřadem nebo jinými institucemi.

A DOBRÉ VLÁDNUTÍ

3.8 Indikátory kvality života v oblasti občanské angažovanosti
a dobrého vládnutí

Číslo
7

a) Kvalita života z hlediska občanské angažovanosti a dobrého vládnutí

8

Občanská angažovanost je individuální či kolektivní akce, která má za cíl navrhovat, podporovat a/nebo realizovat veřejné potřeby. Jde
o spolupráci lidí, kteří usilují o změnu v rámci společenství (komunity) či společnosti, a to formou praktických činností, vzdělávacích aktivit či politických akcí. Smyslem občanské angažovanosti je prosazovat veřejný zájem a podporovat zlepšování kvality života. Společenská
angažovanost má potenciál zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu života obyvatel. Pokud mají dostatek prostoru pro realizaci svých
představ, roste jejich spokojenost a zároveň s tím stoupá i přijatelnost celé samosprávy. Pocit příslušnosti k danému společenství (komunitě) zvyšuje angažovanost a zpětně ovlivňuje pocit příslušnosti.
Podle OSN se dobré vládnutí vyznačuje zejména tím, že akceptuje pravidla právního státu, což zahrnuje zajištění respektu k lidským
právům, posilování demokracie, podporu transparentnosti a kapacit veřejné správy. Za tím účelem sleduje osm oblastí ve výkonu veřejné
správy: orientaci na konsenzus, participaci občanů, právní stát, efektivitu a efektivnost, odpovědnost, transparentnost, institucionální
citlivost a schopnost reagovat, rovný a inkluzivní přístup. Dobré vládnutí má dopad na život jednotlivců především v široké oblasti, kterou bychom mohli nazvat jako osobní bezpečnost. Jedná se hlavně o ochranu před kriminálními činy a před zvůlí veřejné moci. Jde ovšem
také o zajištění ochrany v těžkých životních situacích, jako je nemoc, postižení, nezaměstnanost. Pozitivní přínosy dobrého vládnutí se
projevují také v oblasti infrastruktury a její rozvinutosti a dostupnosti – distanční i finanční. Blízkost a kvalita mateřských, základních
a středních škol, zdravotnických zařízení, důležitých úřadů, ale také hromadná doprava, meziměstské spojení, napojení na hlavní město
i regionální centra.

9

b) 10 vybraných indikátorů pro oblast občanské angažovanosti a dobrého vládnutí
10

Číslo
1

2
3

4

5
6

Indikátor
Volební účast ve všech
typech voleb

Důvěra v parlamentní instituce
Počet členů v politických
stranách a politických
hnutí na národní i lokální
úrovni
Počet žen v parlamentu

Měřící jednotka
% účasti ve volbách

% důvěřujících a
nedůvěřujících
Počet členů

Počet žen

Počet žen na kandidátních Počet žen
listinách
Počet hodin odpracoHodiny
vaných dobrovolníky

Definice

Periodicita

Zdroj

Procento účastníků voleb z celkového počtu Podle voleb
registrovaných voličů ve všech typech voleb
- PČR, kraje, obce, prezidentské volby. Muži
a ženy
Lidé důvěřující v instituce v ČR ve vybrané
Roční
instituce
Počty členů registrovaných v politických
Roční
stranách podle stanov.

ČSÚ; Je součástí
sady indikátorů
ČR 2030

Počet žen zvolených do obou komor PČR

Meziparlamentní unie a OSN

Podle voleb
do Senátu
PČR
Podle voleb

Počet žen na všech kandidátních listinách v
daných volbách.
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ve Roční
spolcích, institutech a obecně prospěšných
společnostech, v církvích, v církevních
právnických osobách, odborech a politických stranách. Nezahrnovat vysoké školy.

CVVM SOÚ AV
ČR
Zprávy sekretariátů politických
stran.

Volební analýza
(ČSÚ) v rámci
Satelitního účtu
neziskových
institucí (SÚNI)

Indikátor
Procento zaměstnanců
pokrytých kolektivní smlouvou
Podíl populace spokojené
s jejich poslední zkušeností s poskytnutými veřejnými službami.

Měřící jednotka

Definice

Periodicita

Zdroj

Procento

Procento lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání Není pravi- ČSÚ, Struktura
pod ochranou kolektovní smlouvy.
delné
mezd zaměstnanců
Podíl lidí na výzku- Tento ukazatel je navržen k monitorování cílů Navrhováno OSN, ČSÚ (?);
unstats
Indikátor 16.6.2
mu podle spoko- podle SDGs:         
k Cíli udržiteljenosti
1.4 (přístup k základním službám)
ného rozvoje
3.8 (přístup ke kvalitě, základní zdravotní
16.6; Nemá ekpéče)
vivalent v sadě
4.1, 4.2 a 4a (kvalitní vzdělávání včetně
indikátorů ČR
zařízení)
2030
7.1 (přístup k cenově dostupným a spolehlivým energetickým službám)
10.2 (sociální začlenění)
11.1 (adekvátní bydlení)
16.3 (právní stát)
16.6 (efektivní, odpovědné a průhledné instituce)
Indikátor 3.1.2. Strategického rámce rozvo- Roční
Ministerstvo
25.2.1 Zpřístupnění obsa- Počet datových
vnitra; Indikátor
hu, transparentnost, open sad a počet veře- je veřejné správy „Nová funkcionalita informačního systému, projektový okruh 4“
25.2.1 k sadě
data
jných institucí
indikátorů ČR
publikujících
2030
otevřená data
Index vnímání korupce
Procento
Procento vybraných reprezentantů, kteří Roční
Transparency
hodnotí subjektivní vnímání korupce
International

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Srovnáme-li Českou republiku se zeměmi OECD podle Indexu Better Life (BLI), vidíme, že ve zkoumané oblasti řadí k podprůměru v indikátorech občanské angažovanosti, ale také v indikátorech bydlení, příjmů a zdraví, které úzce souvisejí s dobrým vládnutím. Naopak
lehce nadprůměrná je v oblasti společenských vazeb (Community), ale také v indikátorech vztáhnutelných k dobrému vládnutí, jako je
vzdělání či bezpečnost.1
Vyjdeme-li z BLI, vidíme, že výzkum k občanské angažovanost – společenské angažovanosti, se zaměřuje na dva indikátory, z nichž jeden
je kompozitní. Prvním indikátorem je volební účast, což je v daném kulturním okruhu obecně uznávaný ukazatel pro to, jak jsou občané
– a v některých případech i neobčané (v některých státech v komunálních volbách), ochotni podílet se na utváření společenské situace
v zemi, regionu, či obci. Česká republika se umístila pod průměrem OECD. Druhým indikátorem pak je index angažovanost formálních
stakeholderů při přípravě regulací. Tento kompozitní indikátor zahrnuje ukazatele jako konzultační metody, otevřenost a transparentnost procesů, a  pětně-vazební mechanismy. V tomto indikátoru se Česká republika (ČR) řadí nad průměr OECD.
Občané české republiky podle výzkumu CVVM „Důvěra k vybraným institucím veřejného života“ nedůvěřují příliš ani „neziskovým organizacím“, tisku či parlamentu ale důvěřují armádě policii a prezidentovi. Z demokratických institucí mají nadpoloviční důvěru pouze
obecní zastupitelstva, ale i ty předstihuje starosta. Z toho se dá soudit, že lidé v ČR důvěřují spíše autokratickým a silovým strukturám.
Podíváme-li se na některé práce z českého, ale i unijního výzkumu zaměřené na společenskou angažovanost a především dobrovolnictví, setkáme se s tím, že se zaměřují především na aktivity, které jsou nějakým způsobem formalizovány – zákon o dobrovolnické službě
198/2002 Sb. a činnost právnických osob spojovaných se zcela nevhodným a zastaralým termínem nevládní neziskové organizace (NNO).

1

OECD. Better life index. [Online.] Dostupné z: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/czech-republic/.

A DOBRÉ VLÁDNUTÍ

Všezahrnující termín NNO totiž zahrnuje mnoho typů organizací, které bychom zařadili spíše do soukromého
sektoru. Jsou to nadace, některé obecně prospěšné společnosti, instituty či lobbystické spolky, jejichž členství je virilní, tedy řídí se podle zúčastněných podnikatelských subjektů. Diskuse na toto téma je široká, a proto
se nám zdá jako důležité nezahrnovat počty organizací s neziskovým statusem. Dnes se jeví jako vhodnější termín organizace občanské
společnosti (civil society organizations – CSOs), který lépe vystihuje podstatu věci. Slovo občanský zde nemá tak negativní konotaci
jako v případě občanské angažovanosti, protože zde jde o formálně ustavené organizace, které mohou zakládat pouze občané, ale na
jejichž práci se mohou podílet všichni. Ještě neutrálnější je termín nestátní aktéři (non state actors – NSAs), který ovšem může zahrnovat i podnikatelský sektor.
Studie Z. Prouzové2 ukazuje, že zatímco mezi lety 2005–2012 rostly počty NNO (jak si je definoval ČSÚ), v oblasti dobrovolnictví je zřetelný pokles, a to ve všech sledovaných ukazatelích.3 (Jako korekce růstu NNO je však třeba započítat živelný růst zapsaných spolků, dříve
občanských sdružení, které jsou často neaktivní a neodhlašují se z registru.)
Proti studii Prouzové však stojí studie GHK pro Evropskou komisi. Tato zpráva se zaměřuje na dobrovolnictví akreditované v rámci zákona 198/2002 Sb., kde je dobrovolnická služba vymezena jako:
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům,
osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase,
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně
mezinárodních nevládních organizací.
Zahrnuje ovšem i počty dobrovolníků podle ČSÚ a uvádí obrovský nárůst dobrovolníků – z 840 067 v roce 2005 na 1 215 363 v roce 2007.
Je to dáno zřejmě jinou metodologií, ale je zajímavé, jak se čísla liší.4 Data ze studie Prouzové se každopádně jeví jako mnohem relevantnější. Proto navrhujeme jako nejvhodnější indikátor počty odpracovaných dobrovolnických hodin.
Z předchozího je zřejmé, že srovnání se zahraničím je v současnosti komplikované. Dostupné statistiky nám ovšem dávají jistou představu o objektivní situaci společenské angažovanosti v České republice. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že lidé přesouvají své aktivity z veřejné angažovanosti – volby, dobrovolnictví, do sféry soukromé – vzájemná podpora uvnitř malých komunit. I s odečtem nefunkčních spolků je také patrný přesun od společenské angažovanosti na dobrovolné bázi k profesní činnosti.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Naším základním požadavkem je, aby se ČR zapojila do šetření Time Use Survay.

2

PROUZOVÁ, Z.; Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. Studie pro Koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2020 (verze k 1. 3. 2015).

3

PROUZOVÁ, Z. Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. [Studie pro Koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2020. Verze k 1. 3. 2015.] Str. 4 a 15.

4

EVROPSKÁ KOMISE (GHK). (2012) Study on Volunteering in the European Union; Country Report Czech Republic. [Studie pro Evropskou komisi.] Str. 3.

3.9 Indikátory kvality života v oblasti
životního prostředí
a) Kvalita života z hlediska životního prostředí
Prostředí, ve kterém žijeme, je důležitou součástí kvality života. Čistý vzduch, voda ke koupání i zeleň ve městech, estetika ulic nebo
krajiny a živá příroda kolem nás společně skládají velkou část našich prožitků. Nemalá část z nich se promítá také do fyzického nebo
mentálního zdraví. Stav životního prostředí ovlivňuje kvalitu života podle 79 % respondentů z České republiky a jen pětina z nich si myslí,
že na ni nemá vliv (Evropská komise, 2014).
Koncept environmentální kvality života však nelze přímo ztotožnit s tím, čemu se obvykle říká ochrana životního prostředí. Má to několik příčin. Striktně vzato by šlo rozlišovat mezi kvalitou života a environmentálním zdravím – patrně tak, že bychom rozdělili psychické
(kvalita) a fyzické (medicína) mechanismy, kterými prostředí působí na organismus. Ale takové dělení by bylo zavádějící a zbytečné.
Hranice mezi medicínským a psychologickým rozměrem jsou mlhavé. Kupříkladu výzkum v posledních letech zjišťuje, že pobyt v přírodě
nebo zeleni zlepšuje mentální i fyzické zdraví. Lidé, kteří mají možnost trávit část svého času v přírodě nebo v zeleni, žijí déle a mají lepší
náladu, více si pamatují a lépe spolupracují, děti jsou méně nepozorné. Je potom zeleň determinantou zdraví, nebo kvality života, jež
se posléze promítá do zdraví? Problém přijatelně vyřešíme tím, že celé dilema prostě odstraníme. Environmentální determinanty zdraví
můžeme explicitně zahrnout do kvality života.
I když je kvalita života součástí environmentální politiky, bývala tradičně spíše sekundární motivací starosti o životní prostředí. Někdy
se oba rozměry setkávají: dobrou ilustrací je kvalita ovzduší. Někdy však mohou být v rozporu. Asi není příliš komplikované představit
si indikátor udržitelnosti, jehož pozitivní trend bude korespondovat s klesající kvalitou života. V některých geografických kontextech se
nedostatkovým přírodním zdrojem stává prostor. Přitom zábor pozemků ve prospěch sídel může vylepšovat kvalitu života (prostornější
a levnější bydlení, větší zahrady, více parků, více služeb). Anebo vyšší příjem patrně přispívá ke kvalitě života; přitom spotřeba přírodních zdrojů (a jiných environmentálních statků) měřitelně roste s průměrným příjmem v populaci, přinejmenším do nějaké jeho úrovně.
Navíc v řadě případů je vztah udržitelnosti a kvality života možná pozitivní, nicméně nepřímý, komplikovaný, dlouhodobý a/nebo globalizovaný. Těžba nerostných surovin se asi promítá do kvality života statisíců lidí a materiálová spotřeba je určitě klíčovou determinantou
objemu těžby. Lze však z velikosti materiálové spotřeby dovozovat cokoli rozumného o kvalitě života? Globální změny podnebí se už
nyní patrně promítají – a dříve či později se promítnou významně – do kvality života. Ale můžeme emise skleníkových plynů (nebo výrobu energie z obnovitelných zdrojů) prohlásit za měřítko kvality života? Patrně nikoli.
Naopak velká část společnosti může za důležité považovat věci, které expertní komunita pomíjí jako marginální. Pro mnoho lidí mohou
být důležitou součástí každodenní zkušenosti parametry veřejného prostoru nebo architektonické provedení budov. Estetiku místa
není snadné měřit. Nemusí se také promítat do globální udržitelnosti společnosti. Ale to neznamená, že ji miliony lidí nevnímají jako
významnou dimenzi kvality života.

b) 14 vybraných indikátorů pro oblast životního prostředí
Z výše uvedeného plyne, že kromě objektivních kritérií je důležité sledovat rovněž subjektivní percepci. Objektivní environmentální indikátory mohou vykazovat nějaký trend, ale neměří vnímání prostředí těmi, kdo v něm žijí. Subjektivní indikátory mohou naznačit rozpory
mezi stavem a prožitkem a také měřit ty environmentální dimenze, jež možná jsou důležité, ale pro něž se jen obtížně dají konstruovat
formální indikátory.

Tabulka 14 indikátorů pro oblast životního prostředí

Indikátor
Podíl obyvatel vystavených
překročení imisního limitu pro
ochranu lidského zdraví (bez
přízemního ozonu) pro alespoň
jednu uvedenou znečišťující
látku
Navýšení celkové roční úmrtnosti, ke které přispěla expozice
suspendovaným částicím frakce
PM10 (při odhadu 75% zastoupení
frakce PM2,5), střední odhad pro
ČR
Jakost vody v tocích podle
tříd znečištění (souhrn hodnocení ukazatelů BSK5, CHSKCr,
N-NH4+, N-NO3, Pcelk)
Prameny překračující limity pro
podzemní vodu minimálně v jednom ukazateli

Měřicí jednotka

Význam

%

Jaká část české populace žije v mís- 1 rok
tech, kde koncentrace zdraví škodlivých látek ve vzduchu překročila
hygienické normy.

ČHMÚ

počet osob

Kolik lidí navíc zemře kvůli znečištění 1 rok
mikročásticemi prachu v ovzduší.

SZÚ

km toků v každé třídě

Jaká část řek se nachází ve které ze 1 rok
tříd znečištění, kalkulovaných z pěti
ukazatelů jakosti vody.

VÚV TGM/ MŽP

%

Jaká část pramenů (nyní sledováno
184) ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod překračuje hygienické limity minimálně v jednom z
249 měřených ukazatelů pro pitnou
vodu. (Indikátor také naznačuje,
jaká je míra kontaminace venkovské
krajiny.)
Zda je ve městech dostatek veřejné
zeleně a kolika lidem jsou zelené
plochy rozumně dostupné.

Podíl populace, která má plochu %
zeleně („plochy veřejné zeleně
s převážně rekreační funkcí jako
zahrady, zoo, parky nebo suburbánní přírodní plochy, které jsou
spravovány jako městské parky“)
do 10 minut chůze od domova ve
městech nad 50 000 obyvatel
Subjektivní indikátor
podíly respondentů, Nakolik jsou lidé skutečně spokojeni
„Do jaké míry jste spokojen(a) se kteří na škále uvádějí s nabídkou zeleně ve svém městě či
zelení nebo s místy k relaxaci v 1-3 (nespokojení), 8-10 obci.
okolí Vašeho bydliště?“ (0 – zcela (spokojení), a ostatnespokojen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ních
10 – zcela spokojen a nedokážu
posoudit)

Periodicita
zveřejňování
dat

1 rok

Zdroj dat

ČHMÚ

pouze rok 2012, DG Regio
data pro města
>50 000 obyv.
(krajská a několik dalších)

pouze rok 2013

Eurostat

Indikátor
Počet tropických dnů (>30° C)
během roku (Výhledově: velikost
populace exponované během
roku počtům tropických dnů)

Měřicí jednotka

Význam

počet dnů, kdy počasí
v Česku dosahuje tropických teplot (výhledově: počet lidí, kteří
jsou v daném roce
postiženi větším nebo
menším počtem tropických dnů)

Nakolik je populace vystavena extrémnímu vedru, jež zvyšuje množství převážně srdečních problémů a
snižuje ekonomickou výkonnost.
Ukazuje měnící se teplotní poměry,
které mají důležité konsekvence pro
kvalitu života a se kterými se musí
vypořádat adaptační opatření municipalit i státu.
Kolik lidí (a potažmo jaká část populace) v noci trpí vysokým rušením
spánku vinou hluku ze silniční dopravy.
Popisuje, jak se v našem okolí
proměňuje celkový počet ptáků
běžných, obyčejných druhů.

Počet osob trpících vysokým počet osob
rušením spánku (HSD) silniční
dopravou kalkulovaný z ukazatele Ln
Početnost populací běžných % stavu z roku 1982
druhů ptáků

Subjektivní indikátor

% každé možnosti

„Jak hodnotíte okolí svého bydliště?“ (1 – velmi nepříjemné pro
život, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – velmi příjemné pro život)
Subjektivní indikátor
% každé možnosti
„Jak hodnotíte stav přírody v
České republice?“ (7 – naprosto
zdravá, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – naprosto
poškozená)
Sebehodnocení
průměrný údaj
„Kolik času trávíte během typ- každou otázku
ického týdne podle svého odhadu venku?“ (…hodin, …minut)
„z toho: Kolik času trávíte během
typického týdne podle svého
odhadu ve volné přírodě (les,
louka, lesopark)?“ (…hodin, …
minut)

Naznačuje tak, jak se mění množství přírody, která naše bezprostřední
okolí oživuje.
Vyjadřuje, nakolik jsou lidé podle
svých slov spokojeni s kvalitou veřejného prostoru.

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

Indikátor

Měřicí jednotka

lze
sledovat Czech Globe poročně
dle dat ČHMÚ,
popřípadě přímo
ČHMÚ

Sebehodnocení

pouze 2012, lze NRL pro komunálsledovat v pěti- ní hluk
letých cyklech

„z toho: Kolik času tráví Vaše
dítě/děti během typického týdne
podle Vašeho odhadu ve volné
přírodě (les, louka, lesopark)?“
(...hodin, ...minut, Nemám dítě/
děti mladší 18 let. Za každé z
Vašich dětí odpovězte prosím
zvlášť a uveďte jejich věk.)
Subjektivní indikátor
% každé možnosti

1 rok

Česká společnost
ornitologická

Nesbírá se

Naznačuje, jak lidé vnímají kvalitu
přírodního prostředí v otevřené krajině (tj. lesů, půdy nebo biodiverzity spíše než veřejného prostoru v
sídlech).

Nesbírá se

za Zhruba ukáže, kolik svého času lidé
stráví venku, respektive v otevřené
krajině.

Nesbírá se

průměrný údaj
„Kolik času stráví během typ- každou otázku
ického týdne podle Vašeho odhadu Vaše dítě/děti venku?“ (...hodin, ...minut, Nemám dítě/děti
mladší 18 let. Za každé z Vašich
dětí odpovězte prosím zvlášť a
uveďte prosím jejich věk.)

„Vyvolává, či nevyvolává ve vás
vývoj životního prostředí obavy
do budoucna?“ (1 – rozhodně ne,
2 – ne, 3 – spíše ne, 4 – tak ani tak,
5 – spíše ano, 6 – ano, 7 – rozhodně ano)

Význam

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

za Zhruba ukáže, kolik času děti tráví
venku, respektive v otevřené krajině.

Nesbírá se

Vyjadřuje, nakolik populace vnímá
environmentální trendy jako subjektivní hrozbu, a tudíž nakolik se perzistentní obavy z nich promítají do
kvality života.

Nesbírá se

Proto existující mezinárodní sady indikátorů kvality života (OECD, Eurostat) většinou kombinují objektivní a subjektivní indikátory. Vybraná sada indikátorů pro Českou republiku toto respektuje a navíc obsahuje i návrhy na sledování dalších, nových indikátorů. Pro
hodnocení kvality života v oblasti životního prostředí v České republice navrhujeme sledovat celkem 14 indikátorů. Bližší informace
o jednotlivých indikátorech jsou uvedeny v tabulce.
Pro hodnocení vztahu životního prostředí a kvality života expertní skupina doporučuje podrobnější zkoumání tří specifických skupin
obyvatel v případových studiích. Jedná se hlavně o děti a seniory (zejména starší věkové skupiny mezi nimi). Rovněž navrhujeme identifikovat nejpostiženější skupiny obyvatel u subjektivních indikátorů (tedy ty, které budou mít vysoký výskyt ve spodních dvou decilech
výsledků). Tyto skupiny mohou být některým environmentálním rizikům vystaveny v jiné nebo horší formě než ostatní a mohou se s nimi
i obtížněji vyrovnávat.

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Překračování imisních limitů: Desítky procent Čechů a Češek (55,7 % v roce 2016) žijí v místech, kde koncentrace některých látek – zejména mikročástic prachu – v ovzduší překračuje hygienické normy. Smog obtěžuje každodenní život a především způsobuje vážné
zdravotní problémy, zejména kardiovaskulární choroby, choroby dýchacího traktu či genetické poruchy. V průměrných denních koncentracích PM10 se Česko nachází kolem pátého místa v Evropské unii (EEA, 2016).

Úmrtnost na následky smogu: Na znečištění mikročásticemi prachu připadá několik procent celkové mortality v Česku, tj. umírá na něj několik tisíc lidí ročně (4 300 osob v roce 2016). Nejčastější bezprostřední příčinou
smrti bývají kardiovaskulární choroby. Česká republika patří (podle podobných dat reportovaných EEA) v EU
do skupiny států s výrazně nadprůměrnou úmrtností na znečištění ovzduší, kterou vykazují téměř všechny postkomunistické země, Itálie a Řecko. V této skupině je však mezi státy s nejnižšími hodnotami.
Jakost vody v řekách: Jakost vody ve vodním toku je důležitá pro rekreační využití řeky samotné (koupání, rybaření) i jejího okolí (nakolik je prostředí říčního břehu příjemné k pobytu). Na kvalitě vody v tocích se podepisuje znečištění i morfologie koryta (která má
rozhodující vliv na samočistící schopnost toku). Indikátor nelze přímo porovnat s jinými státy.
Pitná voda v pramenech: Kontaminace vody v pramenech různými polutanty způsobuje, že zdroj, který jsou lidé zvyklí běžně používat
k  získávání pitné vody ve volné krajině, nesplňuje hygienické normy. Chybí ekvivalentní průběžná data pro velmi malé vodní toky zejména v lesích, které mohou někdy plnit stejnou funkci (poslední ze dvou kampaní měření organizovaná ČGS proběhla před zhruba 10 lety);
nicméně čistota vody v pramenech může naznačovat také stav těchto toků. Indikátor nelze přímo porovnat s jinými státy.
Zeleň ve městech: Dostupnost veřejné zeleně ve městech je důležitým rozměrem kvality života pro urbánní populaci. Analýza dat
přitom ukazuje, že podíl zeleně na ploše města je v tomto kontextu prakticky irelevantní. Česká města obecně patří v Evropě k těm,
jež vykazují lepší výsledky. Mají také poměrně vysoký medián rozlohy zelených ploch. Praha speciálně s 98% dostupností patří v tomto
indikátoru mezi nejlepší evropská velká města.
Spokojenost se zelení: Rozsah a dostupnost zeleně ještě nemusí nezbytně vypovídat o tom, nakolik je skutečně vhodná pro každodenní rekreaci. Zelené plochy mohou mít nevhodnou parkovou úpravu, nedostatečný či poškozený mobiliář nebo mohou být znečištěné.
Navržený indikátor subjektivní spokojenosti se zelení v okolí bydliště sledoval jednorázově průzkum Eurostatu v roce 2013. Česko v něm
vykazovalo nadprůměrnou hodnotu ve srovnání s EU-28 (19,5 % málo spokojených oproti 22,4 % v EU).
Tropické vlny: Četnost tropických dnů naznačuje, nakolik je česká populace postižena extrémními výkyvy počasí, které vyžadují adaptační opatření v municipální i státní politice. V posledních dvaceti letech narůstá výrazně množství tropických dní i horkých vln. Oproti
60. letům je nyní výskyt horkých vln dvojnásobný. Rekordní byl rok 2015, kdy se vyskytovalo více než 35 tropických dní. Výskyt několika
tropických dní je běžný každý rok. V minulosti nebylo běžné, že by se každý rok horké vlny vyskytovaly. To se změnilo zhruba v posledních 20 letech, kde se v nejvíce ohrožených místech (jižní Morava, Polabí, velká města) pravidelně opakují skoro každý rok.
Hluk: Zátěž hlukem snižuje komfort a zároveň zvyšuje četnost zdravotních problémů. Navržený indikátor naznačuje velikost populace
postižené extrémním hlukem, který tvoří víceméně konstantu v jejím životě. Prozatím nejsou k dispozici data, jež by umožňovala přímé
srovnání s jinými evropskými státy; je však pravděpodobné, že po změně legislativy budou pravidelně měřena a reportována. Podle jednorázového průzkumu z roku 2012 z 958 643 lidí vystavených hluku ze silniční dopravy trpělo vysokým rušením spánku 64 899.
Běžné druhy ptáků: Živá příroda je důležitou kulisou prožívání prostředí, která se promítá do kvality každodenního života. Indikátor
běžných druhů ptáků přináší prakticky jediná (a přitom poměrně vhodná) data pro měření kvantity a dostupnosti živé přírody. České
trendy se příliš nevymykají situaci v ostatních zemích Evropské unie. V porovnání s rokem 1982 byl v Česku v roce 2016 celkový počet
běžných druhů ptáků nižší o 5 %, přičemž počet ptáků zemědělské krajiny se snížil o 36 % a počet lesních ptáků poklesl o 15 %.
Subjektivní percepce okolí svého bydliště: Konvenční environmentální indikátory reflektují snadno měřitelné rozměry kvality životního
prostředí. Pro každodenní zkušenost mohou být však důležité také nuance ve struktuře a kvalitě veřejného prostoru, jež jimi nelze sledovat a které je těžké identifikovat. K tomu patrně nezbývá lepší řešení než dotazování na subjektivní percepci. Jistou komplikací je, že
takto konstruovaný indikátor nemůže postihnout, jaké kvality se do vnímání promítají – může jím být víceméně cokoli od architektury
po pohozené odpadky. Navrhuje se použít nově konstruovaný indikátor. Nicméně v podobném indikátoru sledovaném pravidelně Eurostatem vykazuje Česko mírně nadprůměrné hodnoty (17,8 % málo spokojených oproti 19,2 % v EU-28).
Subjektivní percepce stavu přírody: Důležitým prvkem kvality života je otevřená krajina. Lidé ji používají k rekreaci a krajina je také
součástí estetického zážitku. Podobně jako v případě veřejného prostoru v bezprostředním okolí bydliště je obtížné rozpoznat, jaké
rozměry se více nebo méně projevují na kvalitě života. Navíc estetickou kvalitu krajinného rázu je notoricky obtížné měřit. Proto také
v tomto případě je navržen subjektivní indikátor, který naznačí míru spokojenosti.

Čas strávený venku: Klinická data soustavně a robustně ukazují, že čas strávený venku – a zejména na zelených plochách – pozitivně
přispívá k mentálnímu i fyzickému zdraví. Kvantita času stráveného venku rovněž naznačuje bariéry, kterým jednotlivci nebo domácnosti čelí. Pro Česko jsou k dispozici pouze výsledky z jednorázového výzkumu v roce 2016. Systematická srovnávací data pro státy EU
rovněž chybí.
Obavy: Kvalitu života determinuje nejen objektivní realita životního prostředí a zkušenost jeho různých rozměrů, ale rovněž privátní,
třeba i naprosto iracionální imprese. Environmentální diskurs se z velké části odehrává kolem tématu negativních trendů. Proto se může
projevit v obavách z budoucnosti. Různá zkoumání v sociálních vědách sledují tento fenomén; přímé porovnání takto konstruovaného
indikátoru pro více zemí však chybí.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Expertní skupina navrhuje sledování následujících nových indikátorů:
• Podíl populace, která má plochu zeleně („plochy veřejné zeleně s převážně rekreační funkcí jako zahrady, zoo, parky nebo suburbánní přírodní plochy, které jsou spravovány jako městské parky“) do 10 minut chůze od domova ve městech nad 50 000 obyvatel
• Subjektivní indikátor „Do jaké míry jste spokojen(a) se zelení nebo s místy k relaxaci v okolí Vašeho bydliště?“
• Počet tropických dnů v roce, resp. populace vystavená různým počtům tropických dnů
• Subjektivní indikátor „Jak hodnotíte okolí svého bydliště?“
• Subjektivní indikátor „Jak hodnotíte stav přírody v České republice?“
• Sebehodnocení „Kolik času trávíte/tráví vaše děti během typického týdne podle svého odhadu venku/z toho ve volné přírodě?“
• Subjektivní indikátor „Vyvolává, či nevyvolává ve vás vývoj životního prostředí obavy do budoucna?“
Podrobnější informace o těchto navrhovaných nových indikátorech jsou uvedeny v tabulce vybraných indikátorů pro oblast životního
prostředí.

3.10 Indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti
a) Kvalita života z hlediska bezpečnosti

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu
pro veškerý rozvoj. Bezpečnost nelze jednoduše kvantifikovat, a proto se hledají její míry i míry jejího trendu v čase. Z pohledu udržitelného rozvoje je podstatné, zda bezpečnost v čase roste či klesá, zda ve stanovených časových úsecích je dosahováno plánované úrovně
bezpečnosti a zda aplikovaná opatření vedou skutečně ke zvýšení bezpečnosti. Mezi základní potřeby každé lidské bytosti tak patří
zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti svých blízkých.

V obecné rovině lze bezpečnost definovat jako:
• stav vnímání subjektu o existenci něčeho, co ovlivňuje to, co je pro subjekt cenné;
• stav, ve kterém se individua, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými hrozbami, popř. se před nimi považují za účinně chráněné
a svoji budoucnost mohou vytvářet podle vlastních představ. Stupeň bezpečnosti, popř. ohrožení závisí dalekosáhle na subjektivních pocitech, historických zkušenostech, pojetí sebe sama a poměru k okolnímu prostředí;
• stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy. Tím objektem (referenčním objektem bezpečnosti) může být stát, mezinárodní organizace, mezinárodní systém, sociální skupina (národ, národnostní menšina, ženy, jednotlivec).

b) 14 vybraných indikátorů pro oblast bezpečnosti

Z výše uvedených definic pak lze bezpečnost typologicky rozdělovat na:
• bezpečnost objektivní nebo subjektivní,
• bezpečnost vnitřní nebo vnější,
• bezpečnost individuální nebo skupinovou,
• bezpečnost abstraktní nebo konkrétní,
• bezpečnost potenciální nebo aktivní,
• bezpečnost statickou nebo dynamickou.

S ohledem na věcné zaměření předložené zprávy jsou na indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti kladeny následující nároky:
• možnost mezinárodního srovnání v klíčových oblastech a zároveň možnost detailního srovnání jednotlivých regionů ČR;
• členění dat dle různých hledisek (např. dle pohlaví, věku);
• dostupnost dlouhodobých časových řad;
• využívat v maximální míře stávající indikátory, v případě potřeby přistoupit k vytvoření indikátorů nových;
• využívat v určité míře indikátory subjektivního vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli České republiky, umožňující také srovnání jednotlivých regionů ČR.

Bezpečnost je tak společenskou kategorií, která se týká téměř bez výhrad každého jednotlivce a celých společenství, jakož i společnosti jako celku. Bezpečnost transformovaná do osobnosti jedince se jeví jako pociťování určité míry bezpečnosti. Právě stav pociťované
míry bezpečnosti se vědomě i podvědomě, více či méně promítá do lidské každodennosti. Je proto mimo jakoukoliv pochybnost, že
pocit míry bezpečnosti nás ovlivňuje v osobním, soukromém životě, jakož i v pracovních či jiných společenských činnostech. Bezpečnost
je výsledkem vnímání reality subjektem, včetně vnímání sebe sama v této realitě. Bezpečnost může být vnitřní, vojenská, technologická,
ekonomická, surovinová, energetická, environmentální, informační, kybernetická, jaderná, požární, dopravní, genetická atd.

Celkový počet navržených indikátorů je 14. Z toho 10 navržených indikátorů je objektivních. Objektivní indikátory vycházejí z mezinárodních databází, jsou mezinárodně srovnatelné a poskytují data s roční periodicitou. Hlavním přínosem těchto indikátorů je sledování relevantních vývojových trendů v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku a další, zejména evropské země. Zároveň tyto
indikátory umožňují detailní srovnání jednotlivých regionů ČR. Vycházejí z databází vytvářených na úrovni ČR odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady. Další 4 navržené indikátory jsou subjektivní. Subjektivní indikátory vycházejí z průzkumů
veřejného mínění zaměřených na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli České republiky. Tyto průzkumy by měly být
prováděny s roční periodicitou buď odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady, nebo renomovanými agenturami pro průzkum veřejného mínění. Hlavním přínosem subjektivních indikátorů je vyšší flexibilita a reflexe názorů a požadavků obyvatel
v oblasti bezpečnosti, včetně měření kvality života v oblasti bezpečnosti v jednotlivých regionech ČR.

Začátek 21. století lze mimo jiné definovat jako období dramatického vývoje a změn týkajících se společenského klimatu na celém
světě, zejména ve spojitosti s výskytem nových bezpečnostních hrozeb. Ty jsou spojeny především s hrozbou teroristických útoků,
potřebou připravovat se a řešit události, které by mohly mít za následek masivní porušení zákonnosti uvnitř země, či dokonce ohrožení
bezpečnostního prostředí v nadnárodních subjektech a institucích. Tyto události však nemusí souviset pouze s teroristickými útoky, ale
např. s rozvojem používání sofistikovaných metod a nástrojů v informační kriminality, s rozmachem organizovaného zločinu, obchodu s lidmi či hospodářské kriminality (týkající se především legalizace výnosů z trestné činnosti, daňové kriminality, financování aktivit
teroristických organizací), negativním vlivem korupčního prostředí, radikalizací extremistických skupin a hnutí, islamofobií, velkými
migračními vlnami, ale také potřebou řešit nedostatečné dodávky, či dokonce úplné přerušení dodávek zdrojů energie či narušení ekonomické bezpečnosti státu.
V důsledku globálních klimatických změn se častěji objevují hrozby v podobě rozsáhlých živelních pohrom, jako jsou povodně nebo
sněhové kalamity. Naopak dlouhotrvající sucho, kromě rizika nedostatku pitné i užitkové vody a vlivu na její kvalitu, zvyšuje pravděpodobnost rizika vzniku rozsáhlých lesních požárů, a to zejména v kombinaci s vichřicemi. Četnost a rozsah účinků živelních pohrom, především
povodní, v posledním období svědčí o tom, že riziko jejich vzniku se zvyšuje. Přes důslednější preventivní a ochranná opatření představují nadále hrozbu průmyslové havárie ve stacionárních objektech a zařízeních, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými chemickými
látkami, přípravky nebo odpady. Vstup stále nových přepravců do dopravních sítí, včetně leteckých, zvyšuje pravděpodobnost nehod
při přepravě osob i materiálu.
Základním cílem řízení každého státu je zajistit ochranu životů, zdraví a bezpečí lidí, existenci a rozvoj státu. Postupem doby byla
pochopena role technologií a infrastruktur pro zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí lidí, majetku a veřejného blaha. Je si třeba
uvědomit, že zdravá populace potřebuje ke svému uspokojivému rozvoji více než jen nezávadné jídlo a pití, je závislá na pocitu bezpečí
a veřejného blaha, a proto jsou tyto aspekty stále více zdůrazňovány a jsou hledány nástroje a prostředky na jejich zajištění.

Cílem indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti je tedy srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav bezpečnosti na sledovaném úseku, a to jak na základě objektivních indikátorů, tak na základě subjektivních indikátorů. Vzhledem k současnému
stavu bezpečnosti ve světě řídící a rozhodovací sféru nezajímá absolutní hodnota bezpečnosti (tu přenechává výzkumné základně), ale
priority, které musí uplatňovat, aby nenastal takový stav, který by ohrozil další rozvoj lidské populace.

Tabulka 14 indikátorů pro oblast bezpečnosti

Č.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Indikátor
Výdaje na obranu

Měřicí jednotka

mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
Výdaje na veřejný mil. EUR,
pořádek a bezEUR na obyvatele,
pečnost
% HDP
Zaznamenané
počet případů na 100
trestné činy
000 obyvatel
Kriminalita násilná počet zjištěných činů,
a majetková
počet objasněných
činů, škody v tis. Kč;
pro: vraždy, násilné
činy, mravnostní činy,
krádeže vloupáním,
krádeže prosté, majetkové činy, ostatní
kriminální činy
Vězněné osoby
počet na 100 000 obyvatel
Požáry
počet požárů, způsobená škoda v Kč,
uchráněné hodnoty v
Kč, počet usmrcených
osob, počet zraněných
osob
Nehodovost silpočet nehod, počet
niční dopravy
usmrcených osob,
počet těžce zraněných
osob, počet lehce
zraněných osob
Teroristické útoky počet teroristických útoků, počet
zmařených teroristických útoků, počet
obětí teroristických
útoků
Projevy extremis- počet zjištěných skutmu
ků, počet objasněných
skutků, počet pachatelů

Č.
Definice
Udává celkové vládní výdaje na sektor obrany.

Periodicita
Zdroj dat
zveřejňování dat
roční

Udává celkové vládní výdaje na veřejný pořádek a roční
bezpečnost.
Udává počet úmyslných zabití, počet útoků/napadení, počet únosů, počet sexuálních napadení.
Jedná se o vybrané ukazatele obecné kriminality,
zejména násilné a majetkové kriminality. Detailní
členění je možné vykazovat v souladu se statistickými výkazy a postupy PČR.

roční
roční

Eurostat,
MF ČR,
MO ČR
Eurostat,
MF ČR,
MV ČR
Eurostat,
MS ČR
MV ČR,
PČR

Nehody a ztráty na životech a újmy na zdraví oby- roční
vatelstva v důsledku havárií na pozemních komunikacích. Jedná se o vybrané ukazatele v souladu
se statistickými výkazy a postupy PČR.

MV ČR,
PČR

Jedná se o nově navržený indikátor, resp.
rozšíření ukazatele „Trestné činy proti republice,
cizímu státu a mezinárodní organizaci“.

MV ČR,
MS ČR,
zpravodajské služby

roční

Jedná se o trestnou činnost s extremistickým pod- roční
textem. Jedná se o vybrané ukazatele vycházející
z analýz MV ČR.

Definice

Periodicita
Zdroj dat
zveřejňování dat

Kybernetické
útoky

počet kybernetických
bezpečnostních incidentů

Pod označením „Kybernetický útok“ je pro potře- roční
by vymezení indikátoru myšlen kybernetický
bezpečnostní incident. Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení
bezpečnosti služeb nebo bezpečnosti a integrity
sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události.

NBÚ
(Národní
centrum
kybernetické
bezpečnosti)

11.

Pocit bezpečí v
České republice
celkově
Pocit bezpečí v
místě bydliště

skóre na škále, podíly
odpovědí

roční

MV ČR,
CVVM

roční

MV ČR,
CVVM

Reálnost hrozeb
pro Českou republiku
Adaptabilita na
možné hrozby

skóre na škále, podíly
odpovědí

Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a
bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a
bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a
bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a
bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.

roční

MV ČR,
CVVM

roční

MV ČR,
CVVM

12.

14.
Eurostat,
MS ČR
MV ČR,
HZS ČR

Měřicí jednotka

10.

13.

Informace o počtu vězněných osob ve věznicích
roční
na území České republiky.
roční
Informace o počtu požárů, způsobené škodě na
životech, zdraví a majetku a o uchráněných hodnotách. Jedná se o vybrané ukazatele, detailní
členění je možné v souladu se statistickými výkazy
a postupy HZS ČR.

Indikátor

skóre na škále, podíly
odpovědí

skóre na škále,
podíly odpovědí

						

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Výdaje na obranu v poměru k HDP se v České republice dlouhodobě pohybují hluboko pod úrovní 2 % HDP, které by měly dosahovat
členské státy NATO, a také pod průměrem EU. V roce 2015 výdaje na obranu v České republice dosahovaly 0,9 % HDP.
Výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost v poměru k HDP jsou v České republice dlouhodobě vyšší, než je průměr EU. V roce 2015 činily
v České republice 1,6 % HDP.

MV ČR

Zaznamenané trestné činy, vyjádřené jako procentní podíl na celkové populaci, se v České republice dlouhodobě pohybují kolem průměru EU. V roce 2015 představovaly v České republice 12 %, zatímco průměr EU činil 13,6 %.
Podíl násilné kriminality na celkové kriminalitě v České republice nedosahuje ani 6 %. Přesto může být vliv páchaného násilí na kvalitu
života a pocit bezpečí daleko významnější než u jiných druhů trestné činnosti. I to je jeden z důvodů, proč je důležité tuto kategorii sledovat. Majetková kriminalita pak tvoří značnou část celkové kriminality v České republice, v některých okresech až 75 %.
Počet vězněných osob na 100 000 obyvatel je v České republice dlouhodobě téměř dvojnásobný v porovnání s průměrem EU. Přitom
zaznamenané trestné činy, vyjádřené jako procentní podíl na celkové populaci, se v České republice dlouhodobě pohybují kolem průměru EU. Neexistuje tedy jasná korelace mezi počtem vězněných osob a mírou kriminality. Tato problematika a její širší souvislosti by měly
být předmětem detailnějších analýz.
V letech 1996-2016 byl patrný trend pozvolného poklesu počtu požárů v České republice, avšak počet usmrcených a zraněných osob při
požárech stagnoval, nebo dokonce narůstal, a zvyšovaly se rovněž škody způsobené požáry.
Česká republika vykazuje dlouhodobý trend poklesu počtu osob usmrcených při silničních dopravních nehodách. Zatímco v roce 2007
bylo v České republice při silničních dopravních nehodách usmrceno 1221 osob, v roce 2014 to bylo 688 osob. Podobnou hodnotu vykazují i jiné členské státy EU s přibližně stejným počtem obyvatel jako Česká republika (Belgie 727, Portugalsko 638 a Maďarsko 626 v roce
2014).

Pokud jde o kybernetické útoky, v roce 2015 tvořilo největší část incidentů v České republice narušení informační bezpečnosti (45 %), za ním následoval škodlivý obsah (21 %). Celkový počet kybernetických útoků se
v České republice dlouhodobě zvyšuje.
Průzkumy veřejného mínění zaměřené na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR dlouhodobě provádí Centrum
pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Periodicita těchto průzkumů je 1-2 roky. Podle průzkumu provedeného CVVM v prosinci 2017 má
pocit bezpečí v České republice 86 % dotázaných, z toho 65 % odpovědělo „spíše ano“ a 21 % „rozhodně ano“. Oproti předcházejícímu
šetření CVVM z prosince 2015 došlo k nárůstu podílu odpovědí „rozhodně ano“ o 10 procentních bodů, podíl odpovědí „spíše ano“
zůstal stejný. Od roku 2002 do roku 2017 vzrostl podíl dotázaných, kteří mají pocit bezpečí v České republice, téměř na dvojnásobek,
konkrétně ze 45 % na 86 %.
Pocit bezpečí v místě bydliště má podle průzkumu CVVM z prosince 2017 v ČR 88 % dotázaných, z toho 49 % odpovědělo „spíše ano“
a 39 % „rozhodně ano“. Podíl kladných odpovědí je tedy mírně vyšší a výrazněji posunutý k variantě „rozhodně ano“ než v případě hodnocení pocitu bezpečí v České republice celkově.
Podle průzkumu CVVM z prosince 2017 jako velkou hrozbu vnímají téměř dvě třetiny dotázaných teroristické skupiny či jednotlivce, více
než polovina dotázaných uprchlíky, mezinárodní organizovaný zločin a radikální náboženská hnutí, kolem třiceti procent dotázaných
války, epidemie, přírodní katastrofy, surovinové krize a světovou ekonomickou krizi a přibližně čtvrtina dotázaných levicové či pravicové extremisty, cizí zpravodajské služby a cizince žijící u nás.
d) Požadavky na sledování nových indikátorů
V oblasti bezpečnosti navrhujeme úpravy sledování nebo nové sledování těchto indikátorů:
• Teroristické útoky (počet teroristických útoků, počet zmařených teroristických útoků, počet obětí teroristických útoků) – nově
navržený indikátor, resp. rozšíření ukazatele „Trestné činy proti republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci“ (zdroje: MV ČR,
MS ČR, zpravodajské služby);
• Pocit bezpečí v České republice celkově – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována
roční periodicita sledování indikátoru;
• Pocit bezpečí v místě bydliště – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována roční periodicita sledování indikátoru;
• Reálnost hrozeb pro Českou republiku – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována
roční periodicita sledování indikátoru;
• Adaptabilita na možné hrozby – nově navržený subjektivní indikátor, který je možné zařadit do již prováděných průzkumů CVVM
nebo do průzkumů prováděných odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady; navrhována roční periodicita sledování indikátoru.

11. OSOBNÍ POHODA

3.11 Indikátory kvality života
v oblasti osobní pohody (subjective well-being)

Číslo
4

Indikátor
Osobnostní rysy

Měřicí jednotka
Průměr na škále

a) Osobní pohoda
S pojmem osobní pohoda se setkáváme od konce 50. let 20. století, když začal být užíván jako užitečný indikátor kvality života (Keyes,
Schmotkin, & Ryff, 2002). Rané práce v oboru především poukázaly na to, že ačkoliv lidé žijí v objektivně definovaných životních podmínkách, je to jejich subjektivní vnímání světa, které určuje, jak se budou chovat, jak budou prožívat životní události a jak budou
reagovat na životní výzvy.
V průběhu 20. století byla vytvořena řada teoretických koncepcí osobní pohody, z nichž zejména dvě získaly mezi badateli významnou
pozici – subjektivní pohoda (subjective well-being; Diener, 1984) a psychologická pohoda (psychological well-being; Ryff, 1989). Subjektivní pohoda, označovaná též jako hédonická, zahrnuje vysokou úroveň prožívaných pozitivních emocí, nízkou úroveň prožívaných
negativních emocí a kognitivní hodnocení vlastního života jako celku – životní spokojenost (Diener, 1984). Psychologická pohoda,
označovaná též jako eudaimonická, je považována za výsledek uskutečňování pozitivních životních snah, jako je dosažení nezávislosti, sebepřijetí, harmonických vztahů s druhými, vlády nad prostředím, v němž člověk žije, životního cíle a osobního růstu (Ryff, 1989).
Hédonická a eudaimonická osobní pohoda představují samostatné konceptuální konstrukty, které jsou však vzájemně inter-korelované
a jsou proto pojímány jako vzájemně se doplňující.
Tímto způsobem se k oběma konceptům osobní pohody přistupuje i v materiálech OECD: ačkoliv je zde jako zastřešující používán termín
subjektivní pohoda (subjective well-being), který je odvozen pouze z jednoho výzkumného proudu, je u něj rozlišována jak komponenta hedonická (souhrn pozitivních a negativních emocí a životní spokojenost), tak eudaimonická (zejména smysl a cíl života). V případných mezinárodních srovnáních proto doporučuji používat anglický termín subjective well-being, i když není podle mého názoru věcně
správný.

Definice

Periodicita zveřejňování dat

Zdroj dat

Relativně stabilní vlastnosti osobnosti, které vyjadřují tendence chovat se a
prožívat určitým způsobem.

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku
V České republice nebyl dosud proveden žádný výzkum, který by sledoval tak široké spektrum indikátorů, jak je plánováno v tomto projektu, a současně všechny aspekty osobní pohody (životní spokojenost, emoce a životní smysluplnost) u reprezentativního národního
souboru. Nelze tudíž mluvit o „charakteristických výsledcích“ pro Českou republiku. Dosud provedené výzkumy se týkaly převážně
psychologických, případně psychosociálních souvislostí osobní pohody, resp. jejích dílčích složek, i když vždy byly zjišťovány i základní
demografické proměnné (věk, pohlaví, dosažené vzdělání apod.). Většina studií byla provedena s nereprezentativními soubory (středoškolští nebo vysokoškolští studenti, dospělí ve středním věku), případně se specifickými skupinami populace (onkologičtí pacienti,
nezaměstnaní). Výjimku představují data z European Social Survey (ESS), která za roky 2010 a 2012 zpracovala Dana Hamplová (2015) v
monografii věnované problematice štěstí a životní spokojenosti ve vztahu k rodině, práci a sociálním vztahům. V roce 2018 vyjde v nakladatelství Academia kniha “Jak se žije Čechům v současné Evropě”, která zpracovává i data ESS z roku 2014. V rámci ESS je ovšem
sledován pouze kognitivní aspekt osobní pohody, životní spokojenost.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Dosavadním výzkumem bylo dostatečně prokázáno, že úroveň osobní pohody významně souvisí s osobnostními charakteristikami, zejména s temperamentovými, biologicky podmíněnými rysy osobnosti. Úroveň osobní pohody může být tedy ve větší míře podmíněna
osobnostními rysy než objektivními životními okolnostmi. Je proto vhodné kontrolovat vliv osobnostních rysů na osobní pohodu.

b) Indikátory kvality života pro oblast osobní pohody
Měřitelnými složkami (indikátory) osobní pohody jsou životní spokojenost (kognitivní aspekt), objem pozitivních a negativních emocí
(emoční aspekt) a eudaimonická pohoda (aspekt smysluplnosti života). Pro měření jednotlivých složek osobní pohody byla vytvořena
řada metod, u nichž byla prokázána dostatečná reliabilita i validita. V rozsáhlém výzkumu mohou být jednotlivé aspekty subjektivní pohody měřeny pouze jednou položkou. Pro zjišťování životní spokojenosti je vhodný tzv. Cantrilův žebřík, případně lze použít položku
„Jak jste spokojený/á se svým životem jako celkem?“ Emoční aspekt subjektivní pohody lze podobně zjistit dvěma položkami – na pozitivní emoce a na negativní emoce („Nakolik šťastný/á jste se včera cítil/a?“ „Nakolik zneklidněný/á anebo naplněný/á obavami jste se
včera cítil/a?“). Eudaimonický aspekt subjektivní pohody lze zjistit položkou „Nakolik máte pocit, že to, co děláte ve svém životě, má
cenu?“

Tabulka indikátorů pro oblast osobní pohody

Číslo

Indikátor

Měřicí jednotka

1

Životní spokojenost

Průměr na škále

2

Prožívané emoce

Průměr na škále

3

Eudaimonická pohoda Průměr na škále

Definice

Periodicita zveřejňování dat

Kognitivní hodnocení vlastního života
2 roky
jako celku.
Celkový souhrn pozitivních a negativních
emocí.
Subjektivně pociťovaný výsledek uskutečňování pozitivních životních snah,
typicky životní smysluplnost.

Zdroj dat
European Social
Survey
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Expert v oblasti příjem a bohatství
Expertka v oblasti příjem a bohatství

Vojtěch
Jarmil
Marek
Petr
Martin
Petr
Romana

Kotecký
Valášek
Blatný
Janský
Rozumek
Wawrosz
Volejníčková

Glopolis
Institut ochrany obyvatelstva
Psychologický ústav Akademie věd ČR
CERGE, Univerzita Karlova
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Vysoká škola finanční a správní
Sociologický ústav Akademie věd ČR

34
35
36

Expert v oblasti příjem a bohatství
Expert v oblasti příjem a bohatství
Expert v oblasti příjem a bohatství

Karel
Jaroslav
Jan

Mráček
Šulc
Bittner

Asociace výzkumných organizací
Českomoravská konfederace odborových svazů
Úřad vlády

37
38

Expertka v oblasti příjem a bohatství
Expertka v oblasti zaměstnanost

Ilona
Kateřina

Švihlíková
Duspivová

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Trexima

Číslo

Role v rámci projektu Kvalita života v
ČR

Jméno

Příjmení

Instituce

39

Expert v oblasti zaměstnanost

Roman

Krištof

MAS

40

Expertka v oblastech zaměstnanost a bydlení
Expertka v oblasti zaměstnanost a WLB
Expertka v oblasti zaměstnanost
Expertka v oblasti zaměstnanost
Expertka v oblasti zaměstnanost a WLB
Expertka v oblasti zaměstnanost
Expertka v oblasti zaměstnanost
Expertka v oblasti zaměstnanost
Expert v oblasti bydlení
Expertka v oblasti bydlení
Expert v oblasti bydlení
Expert v oblasti bydlení
Expertka v oblasti bydlení a WLB
Expertka v oblasti zdraví
Expertka v oblasti zdraví
Expert v oblasti zdraví
Expertka v oblasti zdraví
Expertka v oblasti zdraví a WLB

Lucie

Trlifajová

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Daniela
Alena
Jana
Kateřina
Alena
Eva
Věra
Roman
Olga
Michal
Luděk
Linda
Daniela
Helena
Jiří
Hana
Jaroslava

Komanická
Křížková
Trhlíková
Kňapová
Křížková
Dandová
Patočková
Matoušek
Starostová
Kohout
Sýkora
Sokačová
Pěničková
Hnilicová
Kříž
Janečková
Hasmanová
Marhánková
Struk
Dušek
Šteflová
Černý
Ezzeddine
Souralová
Maříková
Novotný
Straková
Úlovec
Jindra
Procházka
Dobeš
Wladyniak

Expertka
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Národní ústav pro vzdělávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Českomoravská konfederace odborových svazů
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Agentura pro sociální začleňování
Institut důstojného stárnutí
Fakulta architektury ČVUT
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Agentura pro sociální začleňování
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice Motol
Diakonie
Západočeská univerzita

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Expert v oblasti zdraví
Petr
Expert v oblasti zdraví
Ladislav
Expertka v oblasti zdraví
Alena
Expert v oblasti WLB
Jan
Expertka v oblasti WLB
Petra
Expertka v oblasti WLB
Adéla
Expertka v oblasti WLB
Hana
Expert v oblasti vzdělávání
Petr
Expertka v oblasti vzdělávání
Jana
Expert v oblasti vzdělávání
Martin
Expert v oblasti vzdělávání
Jaroslav
Expert v oblasti vzdělávání
Miroslav
Expert v oblasti vzdělávání
Jan
Odborná asistentka skupiny mezilidské vz- Ludmila
tahy
Expert v oblasti mezilidské vztahy
Jiří
Expert v oblasti mezilidské vztahy
Karel

74
75
76
77
78
79

Expertka v oblasti mezilidské vztahy
Expert v oblasti mezilidské vztahy
Expertka v oblasti mezilidské vztahy
Expert v oblasti mezilidské vztahy
Expert v oblasti mezilidské vztahy
Expertka v oblasti mezilidské vztahy

Markéta
Martin
Lucie
Michal
Petr
Michaela

Šafr
Čada
Sedláčková
Vávra
Vidovićová
Illner
Lupač
Šmídová

Ústav pro zdravotní gramotnost
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
WHO
Člověk v tísni
SIMI a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Masarykova univerzita
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Národní ústav pro vzdělávání
Aisis
Expert
Expert
CESES, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd
Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Masarykova univerzita
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Expertka

Číslo
80

Role v rámci projektu Kvalita života v
ČR

88

Expert v oblasti občanská angažovanost
a dobré vládnutí
Expertka v oblasti občanská angažovanost
a dobré vládnutí
Expert v oblasti občanská angažovanost a
dobré vládnutí
Expertka v oblasti občanská angažovanost
a dobré vládnutí
Expertka v oblasti občanská angažovanost
a dobré vládnutí
Expertka v oblasti občanská angažovanost
a dobré vládnutí
Expert v oblasti občanská angažovanost a
dobré vládnutí
Expert v oblasti občanská angažovanost a
dobré vládnutí
Expert v oblasti životní prostředí

89
90
91
92
93
94
95
96
97

Expert v oblasti životní prostředí
Expertka v oblasti životní prostředí
Expertka v oblasti životní prostředí
Expert v oblasti životní prostředí
Expert v oblasti bezpečnost
Expertka v oblasti bezpečnost
Expert v oblasti bezpečnost
Expert v oblasti bezpečnost
Expert v oblasti bezpečnost

81
82
83
84
85
86
87

Jméno

Příjmení

Instituce

Ondřej

Horák

Centrum občanského vzdělávání

Martina

Horváthová

Úřad vlády

Cristian

Popesku

SOZE

Magda

Musilová

Expertka

Markéta

Mottlová

Fórum 50 %

Jana

Pokorná

Masarykova univerzita

Karel

Schwarz

European Anti Poverty Network

Oto

Novotný

Úřad vlády

Tomáš

Hák

David
Marie
Markéta
Jan
Martin
Jana
Jan
David
Pavel

Vačkář
Pospíšilová
Linxová
Krajhanzl
Cejp
Firstová
Straka
Zámek
Kolář

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR
Sociologický ústav Akademie věd ČR
Ministerstvo životního prostředí
Masarykova univerzita
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Evropský ústav práva a soudního inženýrství
Policejní prezidium ČR
Vysoká škola finanční a správní
Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR

4.2 Příloha - Souhrn indikátorů kvality života
Seznam indikátorů sledované oblasti č. 1, Příjem a bohatství

Číslo
1

2

3

Indikátor
Náhrady zaměstnancům

Průměrné celkové hodinové náklady

Periodicita

Měřicí jed-

Definice

notka

dat
1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

po zdanění a dalších odvodech, který je k dispozici na výdaje a spoření.

1 rok

Eurostat

Podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním příjmem nižším než 60 % národního mediánu ekvival-

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

1 rok

Eurostat

% HDP, v

Celkové hrubé mzdy a platy zaměstnanců v penězích i nepeněžním plnění a příspěvky na sociál-

běžných

ní zabezpečení placené zaměstnavatelem v poměru k hrubému domácímu produktu v běžných

cenách
EUR

cenách.
Celkové roční náklady práce (tj. hrubé mzdy a platy, příspěvky na sociální zabezpečení a další nákla-

práce

dy práce placené zaměstnavatelem) vydělené počtem hodin odpracovaných průměrným ročním

Průměrný hrubý hodinový výdělek

počtem zaměstnanců přepočteným na ekvivalent plného pracovního úvazku.
Celkové roční mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody vydělené počtem hodin odpraco-

EUR

zveřejňování Zdroj dat

vaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekvivalent plného pracovního
4

Hrubá měsíční minimální mzda

EUR

úvazku.
Měsíční minimální mzda před zdaněním a dalšími odvody platná k 1. lednu daného roku. V zemích,
které stanovují hodinovou nebo týdenní minimální mzdu, jsou údaje přepočteny na měsíční minimální mzdu. V některých zemích není minimální mzda zavedena.

5

Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a

%

průměrného hrubého měsíčního výdělku
6

Gender pay gap v neupravené podobě

%

Rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnance (muže) a zaměstnankyně
(ženy) v poměru k průměrnému hrubému hodinovému výdělku zaměstnance (muže). Zahrnuty

7

jsou podniky s 10 a více zaměstnanými osobami.
Poměr mediánu individuálních hrubých penzí osob ve věku 65-74 let k mediánu individuálních

Celkový náhradový poměr

hrubých výdělků osob ve věku 50-59 let, bez ostatních sociálních transferů.
8

Průměrný čistý disponibilní příjem

9

Mediánový čistý disponibilní příjem

10

Míra ohrožení chudobou

EUR, PPS
EUR, PPS
%

Čistý disponibilní příjem je celkový hrubý disponibilní příjem (tj. mzdy a platy, soukromé příjmy
z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery v penězích včetně starobních důchodů)

izovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech).
11

Míra ohrožení chudobou zaměstnanců

%

Podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let s ekvivalizovaným disponibilním příjmem nižším než
60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech).

12

Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20)

Poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a nejnižším
příjmovém kvintilu v populaci.

13

Giniho koeficient

Souhrnná míra příjmové nerovnosti nabývající hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) do 100 (absolutní nerovnost příjmů). Vyjadřuje míru nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních
příjmů v populaci. Čím vyšší je hodnota Giniho koeficientu, tím vyšší je nerovnost v rozdělení pří-

14

Přechody mezi příjmovými decily během
tří let

%

jmů.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů nahoru.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů dolů.
Setrvání ve stejném příjmovém decilu.

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 2, Zaměstnanost
Číslo
1
2

Indikátor
Míra zaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti

Měřicí
jednotka
%
%

Definice

Periodicita zveřejňování

Zdroj dat

dat

Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých a starších.
čtvrtletní
Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procen- čtvrtletní

ČSÚ
ČSÚ

tech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení
3

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

%

aplikovaných ve VŠPS.
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden rok a déle na celkové čtvrtletní

ČSÚ

pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet nezaměstnaných jeden rok a déle a ve jmenovateli je
4

Podzaměstnanost

%

celkový počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných.
Podzaměstnaní jsou všechny osoby v placeném zaměstnání nebo osoby pracující ve vlastním podniku, ať čtvrtletní

ČSÚ

již byly nebo nebyly v referenčním týdnu v práci, které pracují na částečný úvazek nebo obvykle méně než
5

6

Podíl překvalifikovaných zaměst-

%

40 hodin týdně a přitom by si přály pracovat větší počet hodin.
Podíl zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání s nižšími nároky, než jaká je jejich úroveň vzdělání (ver- v současné době není

nanců

tikální nesoulad na trhu práce).

Podíl osob s prekérními úvazky

kvantifikace lze pololetně
ČSÚ
Podíl osob pracujících na dohody (DPP, DPČ), s pracovní smlouvou na dobu určitou, agenturních pra- v současné době se nez-

%

covníků, pomáhajících rodinných příslušníků a nedobrovolných sebezaměstnaných.
7

Podíl zaměstnaných osob bez hmot-

%

Skutečně poskytnuté placené pra-

Počet smrtelných pracovních úrazů

11

12

13

kvantifikace ročně
Složený ukazatel, který vyjadřuje podíl osob, které byly dříve zaměstnané a nyní nemají nárok na daný typ v současné době se nez-

nance vč. dnů zdravotního volna (sick days) a free days s náhradou či nekrácením mzdy.

ČSÚ

vč. cizinců).
Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.

MPSV (ISPV)

jišťuje v plném rozsahu,

kvantifikace ročně
absolutní Počet nově hlášených případů smrtelných pracovních úrazů v daném roce, k nimž došlo na území ČR (tj. ročně
počet

10

jišťuje v plném rozsahu,

kvantifikace ročně
osob, které dosáhly statutárního důchodového věku a nemají nárok na starobní důchod.
hod/měsíc Počet čerpaných hodin dovolené (položka ABSDOVOL) a důležitých překážek v práci na straně zaměst- v současné době se nez-

covní volno
9

standardním ukazatelem,

podpory. Konkrétně se jedná o podíl nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a podíl jišťuje v plném rozsahu,

ného zajištění v rámci sociální ochrany
8

MPSV (ISPV)

MPSV (SÚIP)

v současné době se nez-

zařazení do pravidel-

pracovním životem?

jišťuje v plném rozsahu,

ného národního šetření

Jste spokojeni s odměnou za práci?

kvantifikace ročně
v současné době se nez-

zařazení do pravidel-

jišťuje v plném rozsahu,

ného národního šetření

kvantifikace ročně
ročně

ISSP (1x 10 let), zařazení

Jste spokojeni se svým profesním,

Seberealizace

Jste spokojeni se vztahy na pracovišti?

%

%

%

Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.

Podíl osob, které odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO” na 2 následující podotázky v rámci otázky Q12 (ISSP):
- Mám velké možnosti pracovního postupu.
- Mám zajímavé zaměstnání.
- Mohu pracovat samostatně.
- Ve svém zaměstnání mohu pomáhat jiným lidem.
- Moje zaměstnání je pro společnost užitečné.
Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.

do pravidelného národního šetření

ročně

ISSP (1x 10 let), zařazení
do pravidelného národ-

14

15

v současné době se nez-

ního šetření
zařazení do pravidel-

pektivní vzhledem k probíhajícím

jišťuje v plném rozsahu,

ného národního šetření

změnám?
Setkali jste se v posledním roce se

kvantifikace ročně
ročně

ISSP (1x 10 let), zařazení

Považujete svoji profesi za pers-

%

%

Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.

Podíl osob, které na otázku odpoví “ANO” a “SPÍŠE ANO”.

znevýhodněním v pracovním životě?

do pravidelného národ-

(nábor, povýšení, ohodnocení)

ního šetření

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 3, Bydlení

Číslo
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

11
12

13

14
15

Indikátor
Počet obecních nájemních
bytů
Domácnosti v nájemním
bydlení
Podíl domácností s extrémní
ekonomickou zátěží z bydlení
Podíl domácností v nájemním bydlení s extrémní
ekonomickou zátěží z bydlení
Celkový objem aktivních
úvěrů na bydlení
Poměr úvěrů na bydlení na
HDP
Domácnosti v závadném
bydlení
Subjektivní spokojenost s
úrovní svého bydlení
Průměrná spotřeba energie
na m2 bytu

Měřicí
jednotka
počet
%

Definice
Počet bytů ve vlastnictví obcí s více než 1000 obyvateli

Periodicita
Zdroj
zveřejňování
dat
dat
ročně
ČSÚ

Podíl domácností žijících v nájemním bydlení na všech domácnostech
Podíl domácností, které na bydlení vynakládají více než 40 %
svých čistých disponibilních příjmů

ročně

ČSÚ

ročně

ČSÚ

Podíl domácností žijících v nájemním bydlení, které na bydlení
vynakládají více než 40 % svých čistých disponibilních příjmů,
na všech domácnostech

ročně

ČSÚ

mld. CZK Celkový objem úvěrů na bydlení: úvěry ze stavebního spoření,
hypoteční úvěry domácnostem
%
Poměr celkového objemu úvěrů na bydlení (úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry domácnostem) na HDP
%
Podíl domácností, které žijí v závadném bydlení (neschopnost
udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.)
%
Podíl osob, které jsou se svým bydlením nespokojené (hodnoty 0-3)
kWh / Průměrná celková dodaná energie na vstupu do budovy na
(m2 x plochu bytů ročně
rok)
Podíl nově postavených bytů
%
Podíl nově postavených bytů v obcích, které nemají zajištěné
v obcích bez dostupných
vybrané veřejné služby (dopravní obslužnost železniční doveřejných služeb
pravou, mateřská škola, úplná základní škola, ordinace praktického lékaře) nebo mají méně než 500 obyvatel
Počet osob bez střechy
počet Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS
„bez střechy“ (osoby přežívající venku a osoby v noclehárně)
Počet osob bez bytu
počet Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS
„bez bytu“ (osoby v ubytovně pro bezdomovce, pobytových
zařízeních pro ženy, ubytovnách pro migranty, osoby před
opuštěním instituce a uživatelé dlouhodobější podpory – typicky v azylovém domě)
Podíl bytů přístupných
%
Podíl bytů, které jsou přístupny pro osoby se zdravotním
pro osoby se zdravotním
postižením (zcela bezbariérové byty nebo byty s omezenými
postižením
bariérami)
Sociální segregace
%
Celkový podíl (zranitelných) obyvatel žijících v segregovaných
lokalitách
Průměrná doba dojíždění do
min/
Průměrná doba strávená vyjížďkou a dojížďkou do/ze zaměstzaměstnání
týden nání a do/ze škol týdně

ročně

ČNB

ročně

ČNB

ročně

ČSÚ

5 let

ČSÚ

5 let

MPO

5 let

MMR

ročně

MPSV

ročně

MPSV

ročně

MMR

5 let

MPSV

10 let

ČSÚ

%

%

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 4, Zdraví

Číslo

Indikátor

Měřicí jednotka

1

Střední délka života (při narození a v 65
letech)

roky

2

Délka života ve zdraví (při narození a v
65 letech)
Kojenecká úmrtnost

roky

3

4
5

6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Periodicita
Definice
zveřejňování
Zdroj dat
dat
Střední délka života neboli naděje dožití udává průměrný
ročně
ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
(předpokládaný) věk, jehož dosahují členové dané populace.
Zdravá délka života vyjadřuje průměrný počet zbývajících let
ročně
ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví.
Počet zemřelých do 1 roku života na 1 000 živě narozených
ročně
ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
během 1 roku

osoby
na 1 000
narozených
Předčasná úmrtnost (úmrtnost do 65
‰
Počty zemřelých do 65 let věku na 1 000 obyvatel
let)
Sebevražednost
osoby na Počet sebevražd v průběhu roku na 100 000 obyvatel
100 000
obyvatel
Subjektivní zdravotní stav
%
Hodnocení vlastního zdravotního stavu pomocí ratingové
škály
Incidence duševních chorob
osoby na Nové případy onemocnění na 100 000 obyvatel
100 000
obyvatel
Počet lékařů na 100 000 obyvatel
osoby na Počty na 100 000 obyvatel
100 000
obyvatel
Počet všeobecných sester a porodních osoby na Počty na 100 000 obyvatel
asistentek na 100 000 obyvatel
100 000
obyvatel
Počet návštěv v domácím prostředí
návštěva Evidivaná návštěva zdravotníka v domácnosti pacienta
Výdaje na zdravotnictví v poměru k
HDP
Prevalence denních kuřáků

%

Prevalence rizikových konzumentů alkoholických nápojů
Prevalence nadváhy a obezity

%

%

%

Frekvence fyzické aktivity v průběhu
týdne
Úroveň zdravotní gramotnosti

%

Provázání vybraných ukazatelů morbidity a mortality s údaji o vzdělání, socioekonomickém statusu a úrovni příjmů

%

%

Poměr součtu výdajů zdravotnícgh pojišťoven, MZ a občanů
dělených HDP
Hodnocení vlastního kouření/nekouření pomocí ratingové
škály
Každodenní pití alkoholických nápojů těžké epizodické pití
jedenkrát týdně
Podíl osob s nadváhou (BMI > 25 kg/m2) a obezitou (BMI >
30 kg/m2)
Výpověď o četnosti fyzické aktivity

ročně

ÚZIS

ročně

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

ročně

EHIS

ročně

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

ročně

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

ročně

ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

ročně

ÚZIS

ročně

ČSÚ, dostupné jsou komparace v rámci EU

ročně

EHIS

4 roky

EHIS

4 roky

EHIS

4 roky

EHIS

Procento osob vykatující omezenou zdravotní gramotnost v
4 roky
Data z mezinárodního komparativního výzdotazníku HLS-EU-Q 16/47
kumu zdravotní gramotnosti
Připravováno
připravováno Data nejsou aktuálně dostupná, jedná se o
požadavek na ÚZIS a zdravotní pojišťovny;
měření ekvity představuje stále velkou
metodologickou výzvu

5. Slaďování pracovního a soukromého života
Seznam indikátorů sledované oblasti č. 5, Slaďování pracovního a soukromého života

Číslo
1

Indikátor

Měřicí
jednotka

Definice

Počet odpracovaných hodin v placeném počet hodin, Průměrné počty odpracovaných hodin týdně v hlavním
zaměstnání

%

Periodicita zveřejňování
dat
čtvrtletní

Indikátor

Měřicí
jednotka

Definice

Spokojenost s časem na i) práci, ii) rodi-

%

Indikátor je možné měřit různými bateriemi otázek. Je tře-

Číslo
Zdroj

5

Výběrové

Periodicita zveřejňování
dat
ne

Zdroj
Jednorázová

nu (včetně péče o druhé) a iii) pro sebe

ba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto oblastí.

výběrová dotaz-

(spánek, volný čas, koníčky apod.).

Příkladem otázek na měření tohoto indikátoru je např.

níková šetření

zaměstnání a podíly lidí pracujících průměrně do 20h, 21-30h,

šetření pra-

následující baterie:

31-39h, 40h, 41-45h, 46-50h, více než 50 hodin týdně

covních sil

Do jaké míry jste spokojeni s časem, který máte na:

(VŠPS) ČSÚ

- práci
- rodinu

2

3

4

Počet hodin strávený neplacenou prací

počet hodin Průměrné počty hodin týdně strávené neplacenou prací v

v domácnosti a péčí o druhé (děti, ne-

domácnosti, péčí o děti, o další nesoběstačné členy rodiny a

soběstačné členy rodiny), péčí o sebe
Počet hodin volného času týdně

péčí o sebe (zvlášť za každou z těchto aktivit)
počet hodin Průměrné počty hodin volného času týdně (bez času na

Míra pociťovaného stresu a napětí v
oblasti pracovního a soukromého života

%

ne

ne

Jednorázová

- péči o děti a o druhé

výběrová dotaz-

- na spánek a odpočinek

níková šetření
Jednorázová

- koníčky a aktivní odpočinek

spánek)

výběrová dotaz-

Indikátor je možné měřit různými bateriemi  otázek. Např:

níková šetření
Jednorázová

ne

(odpovědi: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně ne6

Spokojenost s kvalitou, prostorovou

%

spokojen, nevím, netýká se)
Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto

ne

Zpravidla se

výběrová dotaz-

a časovou dostupností, finanční dos-

oblastí. Indikátor je možné mapovat např. následujícími

nesleduje,

níková šetření;

tupností a nabídkou služeb péče o děti

otázkami:

výjimečně se

souhlasí, spíše souhlasí, spíše nesouhlasí, rozhodně ne-

předškolního věku a mladšího školního

souhlasí, nevím, netýká se)

věku

Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb

Můžete mi prosím říct, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? (Odpovědi: Rozhodně

péče o děti do 3 let?

- Vaše práce v zaměstnání Vás často vyčerpává.

- s kvalitou

- Váš partnerský a rodinný život Vás často vyčerpávají.

- s jejich nabídkou/dostupností

Můžete prosím uvést, jak často jste se během posledních tří

- s finanční dostupností

měsíců setkal s následujícími situacemi:  (Odpovědi: týdně,

- s prostorovou dostupností

měsíčně, jednou či dvakrát během posledních 3 měsíců, nik-

- s časovou dostupností

dy/téměř nikdy, netýká se)
- Přišel jste z práce domů tak unavený, že jste nebyl

Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb
péče o předškolní děti ve věku mezi třemi a šesti lety věku?

schopen udělat v domácnosti a rodině věci, které by byly

- s kvalitou

potřeba.

- s jejich nabídkou/dostupností

- Přišel jste kvůli rodinným záležitostem do práce tak un-

- s finanční dostupností

avený, že jste nebyl schopen udělat v práci věci, které

- s prostorovou dostupností

bylo potřeba.

- s časovou dostupností

(Zdroj otázek: šetření Životní a pracovní dráhy 2010, SOÚ
AV ČR)

Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb
péče o děti mladšího školního věku?
- s kvalitou
- s jejich nabídkou/dostupností
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
(Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani
spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se)

objevují otázky
na spokojenost
s dostupností
služeb péče
ve výběrových
šetřeních (např.
Ad hoc modul
WLB VŠPS 2010)

5. Slaďování pracovního a soukromého života

Číslo
7

Indikátor
Spokojenost s kvalitou, dostupností,

Měřicí
jednotka

Definice

Periodicita zveřejňování
dat

%

Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto

ne

Zdroj
Zpravidla se

Číslo
11

Indikátor
Finanční náročnost služeb péče o

Měřicí
jednotka
Kč/měsíc

většinou se

nesleduje,

děti– náklady pro rodiny na umístění

1) ve státní školce

nesleduje;

dostupností a nabídkou služeb péče

mi:

výjimečně se

dítěte v jeslích/dětské skupině/v státní a

2) v soukromé školce

výjimečně

o seniory a další nesoběstačné členy

Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb

objevují otázky

soukromé školce

3) v zařízeních péče o děti do 3 let

bylo sledová-

(Za jednotlivé kraje)

no v rámci

na spokojenost

péče o seniory?
- s kvalitou

ikepem

- s celkovou nabídkou/výběrem
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb

s dostupností

specifických

služeb péče

výběrových

ve výběrových

šetření (např.

šetřeních (např.

VÚPSV V R.

Ad hoc modul

2009)
nesleduje se

WLB VŠPS 2010)

péče o lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hen-

12

dikepem?
-  s kvalitou
- s celkovou nabídkou/výběrem
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností

Finanční náklady pro jednotlivce/rodiny

Kč/měsíc

1) pobyt osoby v domově pro seniory

telskou službou, v domově pro seniory a

2) pobyt osoby v domově s pečovatelskou službou

náklady na služby péče pro lidi s vážným

3) pobyt osoby v zařízeních péče o lidi se závažným men-

zdravotním/tělesným/smyslovým hend-

tálním/zdravotním/smyslovým hendikepem

ikepem

4) nákup služeb péče o člověka s vážným zdravotním/

%

13

spokojen, nevím, netýká se
1) Podíl dětí mladších 3 let v dané věkové skupině v zařízeních

ity)

možnost vybrat si z několika pevných pracovních režimů,

výběrová

Data jsou

možnost upravit si pracovní dobu v rámci určitého rozmezí

šetření

sbíraná v rámci

apod.)
Podíl lidí, kteří pracují v rozmezí 19-23 h, po 23. hodině, v sob-

Počet odmítnutých žádostí o umístění

formální péče
Počet odmítnutých žádostí o umístění do školky v absolut-

roční

EU-SILC
roční

ních počtech podle jednotlivých krajů a věku dítěte

(předškolní
vzdělávání)
roční

Data sbírá

počet

1) Počet odmítnutých žádostí o umístění do domovů pro

žádostí

seniory podle jednotlivých krajů (v absolutních počtech);

MPSV ČR a

pro osoby se zdravotním postižením

průměrná čekací doba na umístění do domova seniorů

publikuje ČSÚ;

a čekací doba na umístění do domu

podle jednotlivých krajů.

data týkající se

s pečovatelskou službou/do domova

2) Počet odmítnutých žádostí o umístění do zařízení péče

těchto oblastí)

o lidi s vážným zdravotním/mentálním hendikepem podle
krajů (v absolutních počtech); čekací doba na umístění
do těchto zařízení podle krajů.

Podíl lidí pracujících v nesociální pra-

%

čekací doby na
umístění lidí v
těchto zařízení
se nesledují

15

roční

Sleduje se v

covní době (práce večer, v noci, o

oru a v neděli ze všech ekonomicky aktivních a pracujících

rámci VŠPS/LFS

víkendech)

lidí (zaměstnanců, podnikatelů a osob pracujících na ŽL);

(ČSÚ), data dos-

Sledovat každou z těchto charakteristik zvlášť.

tupná na webu

procentní

Rozdíl v zaměstnanosti žen ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let

Eurostatu
Indikátor

body

a bez nich; Rozdíl v zaměstnanosti mužů ve věku 25-49 let s

spočítat z dat

dětmi do 6 let a bez nich

VŠPS/LFS

ČR, publikace
zatele školství

seniorů (sledovat zvlášť pro každou z

14

Sbírá MŠMT
Výkonové uka-

do domovů pro seniory a domovů

Pouze jednorázová

2) podíl dětí 3-6 let z dané věkové skupiny v zařízeních

Počet odmítnutých žádostí o umístění

ne

dobu podle svých potřeb (např. mají zcela flexibilní režim,

dětské skupiny apod.)

žádostí

%

covní režim (ve smyslu pozitivní flexibil-

formální péče

do školky

Možnost úpravy pracovní doby a pra-

domácnosti
Podíl lidí, kteří uvádějí, že mají možnost upravit si pracovní

spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně ne-

(mateřské školy, jesle/mini školky/

počet

ne

tělesným/smyslovým hendikepem či seniory v jeho

Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani

Děti v zařízeních formální péče o děti

Průměrné měsíční náklady pro rodiny/jednotlivce na:

na umístění seniora v domově s pečova-

- s časovou dostupností

10

ne

oblastí. Indikátor je možné měřit např. následujícími otázka-

zdravotním/tělesným/smyslovým hend-

9

Průměrné měsíční náklady rodin na jedno dítě umístěné:

Zdroj

prostorovou dostupností, finanční

rodiny, včetně služeb pro lidi s vážným

8

Definice

Periodicita zveřejňování
dat

Dopady rodičovství na zaměstnanost
žen a mužů s dětmi

roční

lze

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 6, Vzdělávání
Číslo

Indikátor

Měřicí
jednotka

1

Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v posledních 4 týdnech

%

2

Dosažené vzdělání dospělé populace
v produktivním věku, procentní podíl
osob ve věku 25-64 let s dosaženým
alespoň
vyšším
sekundárním
vzděláním
Kognitivní dovednosti 15letých studentů, průměrná úroveň čtenářské,
matematické
a
přírodovědné
gramotnosti podle šetření PISA
Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní
ani se neúčastní vzdělávání nebo
odborné přípravy, procentní podíl ve
věkové skupině 15-19 let
Děti, které rády chodí do školy, procentní podíl dětí ve věku 11, 13 a 15 let,
které uvádějí, že rády chodí do školy
Schopnost dále se učit, procentní
podíl studentů v dané zemi v dolních
25 % celkové výkonnosti v indexu
PISA „strategie zpracování“
Vzdělávání učitelů, procentní podíl
učitelů, kteří absolvovali vzdělávání
nebo odbornou přípravu v posledních 4 týdnech
Spokojenost se životem dnes a za 5
let, podle dosaženého vzdělání

%

3

4

5

6

7

8

9

10

Výdaje na vzdělávání, výdaje na
vzdělávací instituce v % HDP, podle
úrovně vzdělání
Řešení problémů v technologicky bohatých prostředích

PISA
mean
scores
%

%

%

%

%

% HDP

Definice
Procentní podíl osob ve věku 15-64
let, které se v posledních 4 týdnech
před šetřením zúčastnily neformálního vzdělávání
Procentní podíl osob ve věku 25-64
let s dosaženým alespoň vyšším
sekundárním vzděláním

Průměrné skóre ve čtenářské,
matematické a přírodovědné
gramotnosti podle šetření PISA,
15letí studenti
Procentní podíl mladých lidí ve
věku 15-19 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání
nebo odborné přípravy
Procentní podíl dětí ve věku 11, 13 a
15 let, které uvádějí, že rády chodí
do školy
Procentní podíl studentů v dané
zemi v dolních 25 % celkové výkonnosti v indexu PISA „strategie zpracování“
Procentní podíl učitelů (dle ISCO),
kteří v posledních 4 týdnech před
šetřením absolvovali vzdělávání
nebo odbornou přípravu
Procentní podíl osob ve věku 25-64
let uvádějících, že stojí na pozitivní
straně tzv. Cantrilského žebříčku
životní spokojenosti
Výdaje na vzdělávací instituce v %
HDP, podle úrovně vzdělání
Podíl dospělých obyvatel ve věku
16-65 let na úrovních 2 a 3 v testu,
který měřil „schopnost používat
digitální technologie, komunikační
prostředky a sítě k získávání a hodnocení informací, ke komunikaci
s ostatními a k provádění praktických úloh“

Periodicita
zveřejňování dat
1 rok

Zdroj dat
Strategický rámec
ČR 2030, Příloha 1

1 rok

3 roky

1 rok

How’s Life? 2015
MEASURING
WELL-BEING

4 roky

?

1 rok

EUROPEAN REPORT ON QUALITY
INDICATORS OF
LIFELONG LEARNING

1 rok

1 rok

10 let?

Education at a
Glance 2016

Předpoklady
úspěchu v práci
a v životě, Výsledky
mezinárodního výzkumu dospělých
OECD PIAAC

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 7, Mezilidské vztahy
Číslo
Číslo
1

2

3

4

5

6

Indikátor
„Podívejte se na tuto kartu.
Celkově vzato, řekl(a) byste, že většině lidí se dá věřit,
nebo že v jednání s druhými
lidmi opatrnosti nikdy nezbývá?“
„Podívejte se na tuto kartu.
Myslíte si, že většina lidí by se
vás pokusila podvést, kdyby
měli příležitost, nebo by se
snažili chovat poctivě?“
„Daroval(a) jste minulý měsíc
peníze na dobročinné účely?“

„Pomohl(a) jste minulý měsíc
cizinci, nebo někomu koho
neznáte, který potřeboval pomoc?“
„Které
skupiny
osob
byste nechtěl/a mít za
sousedy?“

„Označil(a) byste se za
příslušníka skupiny, která je v
této zemi diskriminována?“

Měřicí
jednotka

Definice

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

7

průměr Odpovědi na škále od 0 do
na škále 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.

European Social Survey, European Value Survey, European Union Statistics
on Income and Living Conditions (EUSILC) – modul Well-being 2013

8

průměr Odpovědi na škále od 0 do
na škále 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.

European Social Survey, European Value Survey, European Union Statistics
on Income and Living Conditions (EUSILC)

Odpovědi: ano, ne.

1 rok

Odpovědi: ano, ne.

1 rok

Odpovědi se týkají následujících skupin: lidi závislé na
drogách, lidi závislé na alkoholu, lidi s kriminální minulostí, psychicky nemocné lidi,
lidi jiné barvy pleti, cizinci
žijící v ČR, lidi s homosexuální orientací, kuřáky, bohaté
lidi, lidi jiného náboženského
přesvědčení, chudé lidi, tělesně hendikepované, staré
lidi, lidi jiného politického
přesvědčení, mladé lidi. Z
odpovědí je možné sestavit
složený indikátor, který jedním číslem vyjádří fenomén
negativních preferencí.
Odpovědi: ano, ne.

1-2 roky

World Giving Index, od r. 2010
každoročně konstruovaný na základě
výsledků Gallup’s World View World
Poll, N = 1000 za každou zemi

9

10

11

CVVM, za léta 2003-2017, sledováno každý (druhý) rok. Mezinárodní
srovnání umožňuje skoro identická
otázka ve výzkumu International Social Survey Programme (ISSP) v modulu Náboženství (1998, pravděpodobně 2018) a European Value Survey
(EVS) 1998, 2008 (zde otázka zní: „V
tomto seznamu jsou různé skupiny
lidí. Můžete prosím vybrat všechny
ty, které byste nechtěl(a) mít za
sousedy?“)

European Social Survey

12

Indikátor
„A s použitím této karty
řekněte, zda lidé z jiných zemí,
kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují
kulturu České republiky?“
„Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí žít z jiných
zemí, z České republiky lepší
či horší místo pro život?“
„Kolik je lidí, pokud vůbec
nějací, se kterými můžete
hovořit o svých intimních a
soukromých záležitostech?“

Měřicí
jednotka

Definice

průměr Odpovědi na škále od 0 =
na škále narušují do 10 = obohacují.

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat
European Social Survey, CVVM

průměr Odpovědi na škále od 0 =
na škále horší do 10 = lepší.

Odpovědi: Nikdo a několik
kategorií počtu důvěrníků.

Odpovědi: ano, ne.
„Myslíte si, že byste mohl(a)
v případě potřeby požádat
své příbuzné, přátelé nebo
sousedy o pomoc?“
„Jak je pro Vás důležitá rodi- průměr Odpovědi na čtyřbodové
na?“
na škále škále, kde 1 = velmi důležitá a
4 = vůbec není důležitá.
„Jak jsou pro Vás důležití průměr Odpovědi na čtyřbodové
přátelé a známí?“
na škále škále, kde 1 = velmi důležití a 4
= vůbec nejsou důležití.

European Social Survey, sledováno od
r. 2010, lze také využít EU-SILC, modul
Well-being 2013, kde je podobná otázka: „Máte někoho, komu se můžete
svěřit s osobními záležitostmi?“
European Union Statistics on Income
and Living Conditions (EU-SILC) –
modul Well-being 2013
European Value Survey

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 8, Občanská angažovanost a dobré vládnutí
Číslo

Indikátor

Měřící jednotka

1

Volební účast ve všech
typech voleb

2

Důvěra v parlamentní insti- % důvěřujících a
tuce
nedůvěřujících
Počet členů v politických
Počet členů
stranách a politických
hnutí na národní i lokální
úrovni
Počet žen v parlamentu
Počet žen

3

4

5
6

7

8

9

10

Počet žen na kandidátních
listinách
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky

% účasti ve volbách

Počet žen
Hodiny

Procento zaměstnanců
%
pokrytých kolektivní smlouvou
Podíl populace spokojené Podíl lidí na výzkus jejich poslední zkušenos- mu podle spokotí s poskytnutými veřejenosti
jnými službami.

25.2.1 Zpřístupnění obsa- Počet datových
hu, transparentnost, open sad a počet veředata
jných institucí publikujících otevřená
data
Index vnímání korupce
%

Definice

Periodicita

Zdroj

Procento účastníků voleb z celkového počtu Podle voleb
registrovaných voličů ve všech typech voleb
- PČR, kraje, obce, prezidentské volby. Muži a
ženy
Lidé důvěřující v instituce v ČR ve vybrané
Roční
instituce
Počty členů registrovaných v politických
Roční
stranách podle stanov.

ČSÚ; Je
součástí sady
indikátorů ČR
2030
CVVM SOÚ AV
ČR
Zprávy sekretariátů politických stran.

Počet žen zvolených do obou komor PČR

Meziparlamentní unie a
OSN
Volební analýza

Podle voleb
do Senátu
PČR
Podle voleb

Počet žen na všech kandidátních listinách v
daných volbách.
(ČSÚ) v rámPočet hodin odpracovaných dobrovolníky ve Roční
ci Satelitního
spolcích, institutech a obecně prospěšných
účtu nezisspolečnostech, v církvích, v církevních
kových institucí
právnických osobách, odborech a politických
(SÚNI)
stranách. Nezahrnovat vysoké školy.
Procento lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání Není pravi- ČSÚ, Struktura
pod ochranou kolektovní smlouvy.
delné
mezd zaměstnanců
Tento ukazatel je navržen k monitorování cílů Navrhováno OSN, ČSÚ (?);
unstats
Indikátor 16.6.2
podle SDGs:         
k Cíli udržitel1.4 (přístup k základním službám)
ného rozvoje
3.8 (přístup ke kvalitě, základní zdravotní
16.6; Nemá
péče)
ekvivalent v
4.1, 4.2 a 4a (kvalitní vzdělávání včetně zařízení)
sadě indikátorů
7.1 (přístup k cenově dostupným a spolehlivým
ČR 2030
energetickým službám)
10.2 (sociální začlenění)
11.1 (adekvátní bydlení)
16.3 (právní stát)
16.6 (efektivní, odpovědné a průhledné instituce)
Indikátor 3.1.2. Strategického rámce rozvo- Roční
Ministerstvo
je veřejné správy „Nová funkcionalita inforvnitra; Indmačního systému, projektový okruh 4“
ikátor 25.2.1 k
sadě indikátorů
ČR 2030
Procento vybraných reprezentantů, kteří hod- Roční
Transparency
notí subjektivní vnímání korupce
International

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 9, Životní prostředí
Číslo
Číslo

Indikátor

Měřicí jednotka

1

Znečištění vzduchu

% populace

2

Úmrtnost na smog

počet osob

3

Čistota vody v
řekách

km toků v každé
třídě

4

Pitná voda ve
studánkách

% pramenů

5

Dostupnost zeleně

6

Subjektivní spokojenost se zelení

7

Tropické dny

8

Extrémní hluk

9

Živá příroda v krajině
Subjektivní spokojenost s veřejným
prostorem v okolí
domova
Subjektivní hodnocení stavu přírody

10

11

Definice
Podíl obyvatel vystavených překročení
imisního limitu pro ochranu lidského zdraví
(bez přízemního ozonu) pro alespoň jednu
uvedenou znečišťující látku
Navýšení celkové roční úmrtnosti, ke které
přispěla expozice suspendovaným částicím
frakce PM10 (při odhadu 75% zastoupení
frakce PM2,5), střední odhad pro ČR
Jakost vody v tocích podle tříd znečištění
(souhrn hodnocení ukazatelů BSK5, CHSKCr,
N-NH4+, N-NO3, Pcelk)
Prameny překračující limity pro podzemní
vodu minimálně v jednom ukazateli

% populace ve měs- Podíl populace, která má plochu zeleně
tech > 50 000 obyv. („plochy veřejné zeleně s převážně rekreační
funkcí jako zahrady, zoo, parky nebo suburbánní přírodní plochy, které jsou spravovány
jako městské parky“) do 10 minut chůze od
domova ve městech nad 50 000 obyvatel
podíly respondentů, Subjektivní indikátor: „Do jaké míry jste
kteří na škále uvádějí spokojen(a) se zelení nebo s místy k relaxaci
1-3 (nespokojení), v okolí Vašeho bydliště?“ (0 – zcela nespoko8-10 (spokojení) a jen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – zcela spokojen a
nedokážu posoudit)
ostatních
počet dnů
Počet dnů, kdy počasí v Česku dosahuje tropických teplot (> 30° C)

počet osob

% stavu z roku 1982
% každé možnosti

% každé možnosti

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

1 rok

ČHMÚ

1 rok

SZÚ

1 rok

VÚV TGM/ MŽP

1 rok

ČHMÚ

pouze rok 2012, nový indikátor
data pro města
>50 000 obyv.
(krajská a několik dalších)
pouze rok 2013

nový indikátor

lze
sledovat Czech Globe
ročně
podle dat ČHMÚ,
popřípadě přímo
ČHMÚ
Počet osob trpících vysokým rušením spánku 5 let
NRL pro ko(HSD) silniční dopravou kalkulovaný z ukazamunální hluk
tele Ln
Početnost populací běžných druhů ptáků
1 rok
Česká společnost
ornitologická
Subjektivní indikátor: „Jak hodnotíte okolí
nový indikátor
svého bydliště?“ (1 – velmi nepříjemné pro
život, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – velmi příjemné pro život,
%)
Subjektivní indikátor „Jak hodnotíte stav
nový indikátor
přírody v České republice?“ (7 – naprosto
zdravá, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – naprosto poškozená, %)

12

13

14

Indikátor

Měřicí jednotka

Definice

Čas strávený venku průměrné počty ho- Sebehodnocení: „Kolik času trávíte během
(dospělí)
din a minut
typického týdne podle svého odhadu venku?“
(...hodin, ...minut) „z toho: Kolik času trávíte
během typického týdne podle svého odhadu
ve volné přírodě (les, louka, lesopark)?“ (...
hodin, ...minut)
Čas strávený venku průměrné počty ho- Sebehodnocení: „Kolik času stráví během
(děti)
din a minut
typického týdne podle Vašeho odhadu Vaše
dítě/děti venku?“ (...hodin, ...minut, Nemám
dítě/děti mladší 18 let. Za každé z Vašich dětí
odpovězte prosím zvlášť a uveďte prosím jejich věk.) „z toho: Kolik času tráví Vaše dítě/
děti během typického týdne podle Vašeho odhadu ve volné přírodě (les, louka, lesopark)?” (...hodin, ...minut, Nemám dítě/děti
mladší 18 let. Za každé z Vašich dětí odpovězte prosím zvlášť a uveďte jejich věk.)
Subjektivní obavy
% každé možnosti Subjektivní indikátor: „Vyvolává, či nevyvolává
z ekologických
ve vás vývoj životního prostředí obavy do
trendů
budoucna?“ (1 – rozhodně ne, 2 – ne, 3 – spíše
ne, 4 – tak ani tak, 5 – spíše ano, 6 – ano, 7 –
rozhodně ano)

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat
nový indikátor

nový indikátor

nový indikátor

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 10, Bezpečnost

Číslo

Indikátor

1.

Výdaje na obranu

2.

Výdaje na veřejný
pořádek a bezpečnost
Zaznamenané
trestné činy
Kriminalita násilná
a majetková

3.
4.

5.

Vězněné osoby

6.

Požáry

7.

Nehodovost silniční dopravy
Teroristické útoky

8.

Měřicí jednotka
mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
počet
počet

počet
počet, Kč
počet
počet

9.

Projevy extremismu

počet

10.

Kybernetické
útoky

počet

11.

Pocit bezpečí v
České republice
celkově
Pocit bezpečí v
místě bydliště
Reálnost hrozeb
pro Českou republiku
Adaptabilita na
možné hrozby

12.
13.

14.

Definice

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

Udává celkové vládní výdaje na sektor obrany.

roční

Eurostat, MF ČR,
MO ČR

Udává celkové vládní výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost.

roční

Eurostat, MF ČR,
MV ČR

Udává počet úmyslných zabití, počet útoků/napadení, počet únosů, počet sexuálních napadení. Udává  počet případů na 100 000 obyvatel.
Jedná se o vybrané ukazatele obecné kriminality, zejména násilné a majetkové
kriminality (vraždy, násilné činy, mravnostní činy, krádeže vloupáním, krádeže
prosté, majetkové činy a ostatní kriminální činy).
Udává počet vězněných osob ve věznicích na území České republiky na 100 000
obyvatel.
Udává počet požárů, způsobenou škodu v Kč, uchráněné hodnoty v Kč, počet
usmrcených osob a počet zraněných osob.
Udává počet nehod a počet usmrcených osob, počet těžce zraněných osob a
počet lehce zraněných osob v důsledku havárií na pozemních komunikacích.
Udává počet teroristických útoků na uzemí ČR, počet zmařených teroristických
útoků a počet obětí teroristických útoků.

roční

Eurostat, MS ČR

roční

MV ČR, PČR

roční

Eurostat, MS ČR

roční

MV ČR, HZS ČR

roční

MV ČR, PČR

roční

MV ČR, MS ČR,
zpravodajské služby
MV ČR

Jedná se o trestnou činnost s extremistickým podtextem. Udává počet zjištěných
skutků, počet objasněných skutků a počet pachatelů.

roční

Narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb nebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v
důsledku kybernetické bezpečnostní události. Udává počet kybernetických
útoků.
skóre na škále, podíly Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného mínění zaměřeného na vnímání
odpovědí
bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.

roční

NBÚ (Národní centrum kybernetické
bezpečnosti)

roční

MV ČR, CVVM

skóre na škále, podíly
odpovědí
skóre na škále, podíly
odpovědí

Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného mínění zaměřeného na vnímání
bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného mínění zaměřeného na vnímání
bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.

roční

MV ČR, CVVM

roční

MV ČR, CVVM

skóre na škále,
podíly odpovědí

Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného mínění zaměřeného na vnímání
bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.

roční

MV ČR, CVVM

Seznam indikátorů sledované oblasti č. 11, Osobní pohoda
Číslo

Indikátor

Měřicí jednotka

1

Životní spokojenost

Průměr na škále

2

Prožívané emoce

Průměr na škále

3

Eudaimonická pohoda

Průměr na škále

4

Osobnostní rysy

Průměr na škále

Definice

Periodicita zveřejňování dat

Kognitivní hodnocení vlastního života
2 roky
jako celku.
Celkový souhrn pozitivních a negativních
emocí.
Subjektivně pociťovaný výsledek uskutečňování pozitivních životních snah,
typicky životní smysluplnost.
Relativně stabilní vlastnosti osobnosti, které vyjadřují tendence chovat se a
prožívat určitým způsobem.

Zdroj dat
European Social
Survey
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1. Vztah příjmů, bohatství a kvality života
Příjmy a bohatství obyvatel, respektive domácností, a jejich vliv na kvalitu života můžeme posuzovat z mnoha různých hledisek. Kvalitu
života mohou ovlivňovat následující charakteristiky příjmů a bohatství obyvatel, respektive domácností:

• členění dat podle různých hledisek, například podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, typu domácnosti, typu vlastnictví, ekonomické aktivity, ekonomického postavení, vlastnického postavení, typu pracovní
smlouvy, pracovního úvazku, příjmového kvantilu, stupně urbanizace, státního občanství nebo země
narození.

• úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;

Protože budeme vyhodnocovat vliv příjmů a bohatství na kvalitu života v České republice, lze za nejvhodnější region pro mezinárodní
srovnání považovat takový, na nějž má Česká republika nejsilnější ekonomické, sociální, kulturní, historické a jiné vazby, tj. Evropu. Další
regiony by měly být do srovnání zařazeny spíše okrajově.

• rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (nerovnost příjmového rozdělení);

Data budeme sledovat pro následující země nebo seskupení zemí:

• průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;

• vertikální mobilita mezi různými příjmovými skupinami (rozsah a frekvence přechodů obyvatel do vyšších nebo nižších příjmových
skupin);
• příjmový a hmotný nedostatek u různých skupin obyvatel (ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);
• zadlužení domácností, schopnost domácností splácet ze svých příjmů dluhy;
• dlouhodobý vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství;
• vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství v mezinárodním srovnání.
Individuální pocit spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství je velmi variabilní a ne vždy pevně souvisí se skutečnou
úrovní příjmů a bohatství. Individuální vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství se liší mezi jednotlivými zeměmi.
Z důvodů historických, kulturních, ekonomických a dalších v nich panují odlišné představy o dostatečné, respektive uspokojující úrovni
příjmů nebo bohatství. Individuální hodnocení velikosti příjmu nebo bohatství, která je považována za dostatečnou z hlediska zvyšování
kvality života, závisí navíc na již dosažené úrovni příjmů nebo bohatství. 12
Zjednodušeně je možné říci, že z úzkého, jednostranného pohledu příjmu a bohatství kvalita života v zásadě roste, jestliže:
• dlouhodobě roste průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;
• dlouhodobě roste úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;
• zmenšují se rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (klesá nerovnost příjmového
rozdělení);

• všech 28 členských zemí EU,
• průměr EU-28,
• průměr EU-27 (bez Chorvatska), kvůli kratším časovým řadám pro EU-28 v některých případech,
• průměr EA-19 (19 členských zemí eurozóny),
• Norsko, Island, Švýcarsko, Turecko,
• v případě dostupnosti srovnatelných dat také USA nebo jiné významné mimoevropské země.
Z důvodu používání mezinárodně srovnatelných dat především pro evropské země se jeví jako nejvhodnější využívat databázi Eurostatu.

3. Zdůvodnění výběru 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství
Z množství indikátorů pro oblast příjmu a bohatství, které vyhovují výše uvedeným kritériím, jsme vybrali skupinu 14 indikátorů, které
navrhujeme dlouhodobě sledovat. Jsou uvedeny v tabulce 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství. V této tabulce jsou uvedeny jednotlivé indikátory, jejich měřicí jednotky, definice, členění, periodicita zveřejňování dat a zdroje dat. Členění sbíraných a zpracovávaných
dat podle různých hledisek umožňuje sledovat vývoj jednotlivých indikátorů podrobněji pro různě definované skupiny obyvatel.

• existuje dostatečná vertikální příjmová mobilita směrem do vyšších příjmových skupin populace;

Indikátory jsou vybrány z databáze Eurostatu, aby poskytovaly údaje na základě výše uvedených kritérií, tj. mezinárodně srovnatelná
data s roční periodicitou v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku a další, zejména evropské země.

• zmenšují se skupiny obyvatel zasažené příjmovým a hmotným nedostatkem (klesá ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);

Indikátory vycházejí z měření následujících typů dat:

• snižuje se zadlužení domácností, domácnosti jsou schopny ze svých příjmů bez problémů splácet dluhy;

• údaje národních účtů (hrubý domácí produkt),

• ve sledované zemi se příjmy, příjmové rozdíly a další ukazatele v oblasti příjmu a bohatství vyvíjejí příznivě i v mezinárodním
srovnání.

• celkové náklady práce (hrubé výdělky, příspěvky na sociální zabezpečení a další náklady práce placené zaměstnavatelem),

2. Kritéria výběru indikátorů pro oblast příjmu a bohatství

• hrubé výdělky (hrubé mzdy a platy),
• disponibilní příjmy (mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery včetně starobních
důchodů).

Důvody výběru 14 navrhovaných indikátorů jsou následující:

Pro posouzení vlivu příjmů a bohatství na kvalitu života ve sledované zemi je důležité sledování dlouhodobého vývoje ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství a jeho mezinárodní srovnání. V rámci toho je rovněž důležité zaměřit se na porovnání ukazatelů v oblasti příjmu
a bohatství ve sledované zemi a v zemích s podobnou ekonomickou úrovní.

1. Náhrady zaměstnancům v poměru k HDP – je to nejširší makroekonomický ukazatel příjmů, který umožňuje ukázat rozdělení hrubého
domácího produktu na mzdy a platy na straně jedné a na zisky na straně druhé, tedy rozdělení HDP na výnosy z práce a z kapitálu. Poskytuje celkový obraz o nastavení úrovně mezd a platů v ekonomice v porovnání s dosahovanými výnosy z kapitálu.

Značná variabilita individuálního vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství limituje možnosti použití měkkých
dat v oblasti příjmu a bohatství.

2. Průměrné celkové hodinové náklady práce – jedná se o základní ukazatel zahrnující všechny náklady zaměstnavatele na pracovní sílu,
tj. hrubé mzdy a platy a příspěvky na sociální zabezpečení a další náklady práce placené zaměstnavatelem, vyjádřené v přepočtu na jednu odpracovanou hodinu. Celkové náklady práce jsou ovlivněny jak nabídkou a poptávkou na trhu práce (vliv na hrubé mzdy a platy), tak
regulací státu (například příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem, stanovená minimální mzda a minimální mzdové
tarify, platové tarify ve veřejném sektoru, pracovní zákonodárství).

Naopak jako vhodné se pro oblast příjmu a bohatství jeví použití tvrdých dat, která splňují následující kritéria:
• dlouhodobé časové řady,
• roční periodicita dat,
• dostupnost údajů pro velký počet zemí,
• mezinárodní srovnatelnost dat (jejich stejná nebo podobná definice a metodika sběru a zpracování),
1
REEVES, R. V. (2015) Wealth, inequality, and the ‘Me? I’m not rich!’ problem. Washington, DC: The Brookings Institution, 27 February 2015. Dostupné z: https://
www.brookings.edu/opinions/wealth-inequality-and-the-me-im-not-rich-problem/.
2
SMITH, M. (2017) How much money do you need to earn a year to be rich? London: YouGov, 2 June 2017.
Dostupné z: https://yougov.co.uk/news/2017/06/02/how-much-money-do-you-need-earn-year-be-rich/.

3. Průměrný hrubý hodinový výdělek – jedná se o hrubý pracovní příjem zaměstnance, který je podmnožinou celkových nákladů práce.
Zahrnuje mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody, vyjádřené v přepočtu na jednu odpracovanou hodinu.

4. Hrubá měsíční minimální mzda – představuje nejnižší státem povolenou hranici měsíčního pracovního výdělku na plný pracovní
úvazek před zdaněním a dalšími odvody. Je to státem určené dno měsíčního pracovního výdělku, od něhož se pak odvíjejí mzdy a platy
v celé ekonomice.
5. Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku – udává, jak hluboko se nachází státem stanovené
dno měsíčního pracovního výdělku v porovnání s průměrným měsíčním pracovním výdělkem.
6. Gender pay gap – ukazuje celkovou mezeru mezi hrubými výdělky mužů a žen na makroekonomické úrovni, nikoli u jednotlivých
profesí nebo pracovních pozic. V hodnotách indikátoru se odráží i rozdílné zastoupení mužů a žen v různých profesích nebo na různých
pracovních pozicích, které se od sebe liší úrovní mezd a platů.
7. Celkový náhradový poměr – udává, jakou část předchozích pracovních příjmů tvoří penze, konkrétně jaký je poměr mediánu hrubých
penzí osob ve věku 65–74 let k mediánu hrubých mezd a platů osob ve věku 50–59 let. Pří výpočtu indikátoru jsou vyloučeny ostatní
sociální transfery.
8. Průměrný čistý disponibilní příjem – jedná se o průměrnou úroveň souhrnného příjmu obyvatel získaného z různých zdrojů a aktivit
v istém vyjádření. Zahrnuje mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví a přijaté sociální transfery včetně starobních důchodů po zdanění a dalších odvodech.
9. Mediánový čistý disponibilní příjem – jedná se o medián souhrnného příjmu obyvatel získaného z různých zdrojů a aktivit v čistém vyjádření. Zahrnuje mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví a přijaté sociální transfery včetně starobních důchodů
po zdanění a dalších odvodech.
10. Míra ohrožení chudobou – představuje podíl osob, jejichž ekvivalizovaný disponibilní příjem se nachází pod hranicí chudoby, která je
stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech). Protože hranice chudoby
je definována na národní úrovni, tedy pro každou zemi odlišně, je mezinárodní srovnatelnost tohoto ukazatele omezená.
11. Míra ohrožení chudobou zaměstnanců – představuje podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let, jejichž ekvivalizovaný disponibilní příjem se nachází pod hranicí chudoby, která je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
(po sociálních transferech). Protože hranice chudoby je definována na národní úrovni, tedy pro každou zemi odlišně, je mezinárodní
srovnatelnost tohoto ukazatele omezená.
12. Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20) – ukazuje nerovnost příjmového rozdělení mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy a 20 %
obyvatel s nejnižšími příjmy. Jedná se o poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a nejnižším
příjmovém kvintilu v populaci.
13. Giniho koeficient – představuje souhrnný ukazatel nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních příjmů v populaci. Nabývá
hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) do 100 (absolutní nerovnost příjmů). S rostoucí hodnotou Giniho koeficientu roste nerovnost
v rozdělení příjmů.
14. Přechody mezi příjmovými decily během tří let – jedná se o ukazatel vertikální příjmové mobility. Udává podíly obyvatel, kteří se
v průběhu tří let posunuli nahoru nebo dolů o jeden nebo více příjmových decilů, nebo kteří zůstali ve stejném příjmovém decilu. Může
se měřit pro celou populaci nebo pro jednotlivé příjmové decily.
Dále budeme sledovat jeden pomocný ukazatel – HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Tento ukazatel rozděluje sledované země podle
jejich ekonomické úrovně. To pak umožňuje provádět mezinárodní srovnání hodnot indikátorů pro oblast příjmu a bohatství také v kontextu ekonomické úrovně porovnávaných zemí.

Tabulka 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství1
Číslo
1

Indikátor
Náhrady zaměstnancům

2

Průměrné celkové hodi-

Periodicita

Měřicí jednotka

Definice

zveřejňování Zdroj dat

% HDP, v

dat
Celkové hrubé mzdy a platy zaměstnanců v penězích i nepeněžním plnění a příspěvky 1 rok

běžných

na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem v poměru k hrubému domácímu

cenách
EUR

produktu v běžných cenách.
Celkové roční náklady práce (tj. hrubé mzdy a platy, příspěvky na sociální zabezpečení 1 rok

nové náklady práce

Eurostat

Eurostat

a další náklady práce placené zaměstnavatelem) vydělené počtem hodin odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekvivalent plného

3

Průměrný hrubý hodinový

4

EUR

pracovního úvazku.
Celkové roční mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody vydělené počtem hodin 1 rok

výdělek

odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekviva-

Hrubá měsíční minimální

lent plného pracovního úvazku.
Měsíční minimální mzda před zdaněním a dalšími odvody platná k 1. lednu daného 1 rok

EUR

mzda

Eurostat

Eurostat

roku. V zemích, které stanovují hodinovou nebo týdenní minimální mzdu, jsou údaje
přepočteny na měsíční minimální mzdu. V některých zemích není minimální mzda zavedena.

5

Poměr hrubé měsíční mini-

%

1 rok

Eurostat

%

Rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnance (muže) a zaměst- 1 rok

Eurostat

mální mzdy a průměrného
hrubého měsíčního výdělku
Gender pay gap v neupra-

6

7

vené podobě

nankyně (ženy) v poměru k průměrnému hrubému hodinovému výdělku zaměstnance

Celkový náhradový poměr

(muže). Zahrnuty jsou podniky s 10 a více zaměstnanými osobami.
1 rok
Poměr mediánu individuálních hrubých penzí osob ve věku 65-74 let k mediánu indi- 1 rok

Eurostat

viduálních hrubých výdělků osob ve věku 50-59 let, bez ostatních sociálních transferů.
8

9

Průměrný čistý disponibilní EUR, PPS

Čistý disponibilní příjem je celkový hrubý disponibilní příjem (tj. mzdy a platy, soukromé 1 rok

příjem

příjmy z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery v penězích včetně

Mediánový čistý disponibil- EUR, PPS
ní příjem

10

Míra ohrožení chudobou

%

starobních důchodů) po zdanění a dalších odvodech, který je k dispozici na výdaje a

Eurostat

1 rok

Eurostat

Podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním příjmem nižším než 60 % národního 1 rok

Eurostat

spoření.

mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech).
11

Míra ohrožení chudobou

12

13

%

Podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let s ekvivalizovaným disponibilním pří- 1 rok

zaměstnanců

jmem nižším než 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po

Koeficient příjmové nerov-

sociálních transferech).
Poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a 1 rok

nosti (S80/S20)

nejnižším příjmovém kvintilu v populaci.

Giniho koeficient

Souhrnná míra příjmové nerovnosti nabývající hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) 1 rok

Eurostat

Eurostat

Eurostat

do 100 (absolutní nerovnost příjmů). Vyjadřuje míru nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních příjmů v populaci. Čím vyšší je hodnota Giniho koeficientu, tím
14

Přechody mezi příjmovými
decily během tří let

%

vyšší je nerovnost v rozdělení příjmů.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů nahoru.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů dolů.
Setrvání ve stejném příjmovém decilu.

1

Pramen: zpracováno na základě databáze Eurostatu

1 rok

Eurostat

4. Kvalita života v České republice z hlediska příjmu a bohatství
Dále v textu jsou uvedeny tabulky 1 až 14 obsahující konkrétní data pro 14 indikátorů navržených ke sledování v oblasti příjmu a bohatství. Na základě údajů v těchto 14 tabulkách můžeme identifikovat konkrétní charakteristiky pro oblast příjmu a bohatství v České
republice v mezinárodním srovnání a z nich plynoucí důsledky pro kvalitu života v České republice.
V tabulce 15 jsou pak uvedeny hodnoty pomocného ukazatele – HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Tento ukazatel rozděluje sledované
země podle jejich ekonomické úrovně. To potom umožňuje provádět mezinárodní srovnání hodnot indikátorů pro oblast příjmu a bohatství také v kontextu ekonomické úrovně porovnávaných zemí.
Pro Českou republiku je charakteristická výrazně nižší úroveň příjmů v porovnání s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také nižší
úroveň příjmů v porovnání s řadou zemí, které mají podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Tyto výsledky poskytují všechny vybrané indikátory měřící výši příjmů obyvatel.
Náhrady zaměstnancům (viz Tabulka 1) tvoří v ČR dlouhodobě zhruba 40 % HDP, zatímco průměr EU-28 činí více než 47 % HDP. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Dánsko nebo Spojené království, přitom tento poměr dosahuje kolem 50
% HDP, v Nizozemsku, Rakousku, Finsku a Švédsku kolem 48 % HDP. Je zajímavé, že i v řadě států, které mají nižší ekonomickou úroveň
(nižší HDP na obyvatele v paritě kupní síly) než ČR, jsou náhrady zaměstnancům v poměru k HDP vyšší než v České republice, konkrétně
v Portugalsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a na Kypru.
Průměrné celkové hodinové náklady práce (viz Tabulka 2) představovaly v roce 2016 v České republice zhruba 10 EUR, v průměru EU28 to bylo přibližně 25 EUR. Od roku 2000 do roku 2016 se hodnota tohoto ukazatele v ČR zvýšila téměř trojnásobně, v průměru EU
vzrostla o polovinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se zmenšovala do roku 2008, avšak od roku 2008 zůstává stejná
– průměrné celkové hodinové náklady práce v České republice jsou od roku 2008 do současnosti zhruba 40% v porovnání s průměrem
EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko nebo Švédsko, byly v
roce 2016 průměrné celkové hodinové náklady práce 33-42 EUR, tedy trojnásobné až čtyřnásobné v porovnání s ČR. Také některé státy
s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2016 průměrné celkové hodinové náklady práce vyšší než Česká republika – jednalo se o
Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Estonsko, a dokonce Slovensko.
Podobná je situace v případě průměrného hrubého hodinového výdělku (viz Tabulka 3). Ten v roce 2016 v České republice činil zhruba 7 EUR, v průměru EU-28 to bylo přibližně 19 EUR. V letech 2000-2016 se hodnota tohoto indikátoru v ČR zvýšila téměř trojnásobně, v průměru EU vzrostla o polovinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se zmenšovala do roku 2008, od roku 2008
však zůstává stejná – průměrný hrubý hodinový výdělek zůstává v České republice od roku 2008 na zhruba 40% úrovni v porovnání
s průměrem EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko
nebo Spojené království, byla v roce 2016 hodnota tohoto indikátoru 22-36 EUR, tedy trojnásobná až pětinásobná v porovnání s ČR. Také
řada států s nižší ekonomickou úrovní než ČR měla v roce 2016 průměrné hrubé hodinové výdělky vyšší než Česká republika – jednalo se
o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko a také Slovensko.
Přes postupný nárůst v posledních letech zůstává v České republice velmi nízká hrubá měsíční minimální mzda (viz Tabulka 4). V roce
2016 dosahovala 366 EUR. Z 22 členských zemí EU, které mají zavedenu minimální mzdu, byla v roce 2016 nižší minimální mzda než v ČR
pouze ve čtyřech státech – Maďarsku, Litvě, Rumunsku a Bulharsku. Nejvyšší hrubé měsíční minimální mzdy přesahující 1400 EUR měly
v roce 2016 v rámci EU Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Irsko a Spojené království. I země s nižší ekonomickou
úrovní než ČR, jako jsou Portugalsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko, měly v roce 2016 stanovenou vyšší minimální mzdu než ČR.
Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku (viz Tabulka 5) v České republice v letech 2005-2012
klesl z 39 % na necelých 32 %, následně do roku 2015 vzrostl na necelých 35 %. V roce 2015 měla Česká republika nejnižší poměr hrubé
měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku ze všech 22 členských zemí EU, které mají zavedenu minimální mzdu.
Ve většině z těchto zemí uvedený poměr přesahuje 40 %, v Lucembursku a Slovinsku se dokonce pohybuje kolem 50 %.

V porovnání s průměrem EU vykazuje Česká republika větší rozdíl úrovně mezd a platů mezi muži a ženami (gender pay gap, viz Tabulka 6). Průměrný hrubý hodinový výdělek muže je v ČR dlouhodobě zhruba o 22 % vyšší
než průměrný hrubý hodinový výdělek ženy. V průměru EU-28 je tento rozdíl dlouhodobě 16-17 % ve prospěch
mužů. Vyšší hodnotu gender pay gap než ČR má v EU pouze Estonsko, podobné úrovně tohoto indikátoru jako ČR dosahují Německo,
Rakousko a Spojené království. Je třeba dodat, že podle různých analýz je uvedený rozdíl ve mzdách a platech mezi muži a ženami jen
z menší části způsoben odlišnou úrovní pracovních výdělků mužů a žen ve stejných profesích nebo na stejných pracovních pozicích.
Větší část tohoto rozdílu je způsobena menším zastoupením žen v profesích a na pracovních pozicích s vyšší úrovní mezd a platů.
Ačkoli se celkový náhradový poměr (viz Tabulka 7) v České republice až do roku 2014 pohyboval zhruba na úrovni průměru EU, v roce
2015 tento ukazatel v ČR výrazněji klesl na hodnotu 0,51, čímž se dostal hlouběji pod průměr EU, který činil 0,57. Nižší celkový náhradový poměr než Česká republika mělo v roce 2015 celkem 12 členských zemí EU – byly mezi nimi jak státy ekonomicky vyspělejší než ČR
(Německo, Belgie, Dánsko, Irsko a Spojené království), tak země s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Kypr, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Bulharsko). Mezi státy, které měly v roce 2015 celkový náhradový poměr vyšší než Česká republika, byly i některé
země s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Portugalsko, Řecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a také Slovensko).
Průměrný čistý disponibilní příjem (viz Tabulka 8) představoval v roce 2015 v České republice zhruba 8300 EUR, v průměru EU-28 to
bylo přibližně 18 500 EUR. Od roku 2005 do roku 2015 se hodnota tohoto ukazatele v ČR zvýšila téměř o tři čtvrtiny, v průměru EU vzrostla o více než čtvrtinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se do roku 2012 zmenšovala, avšak následně do roku 2015
se opět zvětšovala – v roce 2015 dosahoval průměrný čistý disponibilní příjem v České republice 45 % průměru EU-28. V nejvyspělejších
zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Spojené království, byl v roce
2015 průměrný čistý disponibilní příjem 23 500 EUR až 31 500 EUR, tedy zhruba trojnásobný až čtyřnásobný v porovnání s ČR. Také některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 průměrný čistý disponibilní příjem vyšší než Česká republika – jednalo se
o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko a Estonsko.
Podobná je situace v případě mediánového čistého disponibilního příjmu (viz Tabulka 9). Ten v roce 2015 v České republice činil zhruba
7400 EUR, v průměru EU-28 to bylo přibližně 16 200 EUR. V letech 2005-2015 se hodnota tohoto indikátoru v ČR zvýšila o tři čtvrtiny,
v průměru EU vzrostla o více než čtvrtinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se do roku 2012 zmenšovala, ale následně
do roku 2015 se opět zvětšovala – v roce 2015 dosahoval mediánový čistý disponibilní příjem v České republice 46 % průměru EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Spojené království,
byla v roce 2015 hodnota tohoto indikátoru 20 700 EUR až 28 400 EUR, tedy zhruba trojnásobná až čtyřnásobná v porovnání s ČR. Také
některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 mediánový čistý disponibilní příjem vyšší než Česká republika – jednalo
se o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko a Estonsko.
Na rozdíl od indikátorů měřících výši příjmů obyvatel, které pro Českou republiku v mezinárodním srovnání nevyznívají příznivě, dosahuje Česká republika relativně dobrých výsledků v indikátorech příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti.
Míra ohrožení chudobou (viz Tabulka 10) je v České republice dlouhodobě nejnižší ze všech členských zemí EU. V roce 2015 byla míra
ohrožení chudobou v ČR na úrovni 9,7 %, průměr EU-28 činil 17,3 %. Určitým nedostatkem tohoto ukazatele však je, že hranice chudoby
je definována pro každou zemi odlišně, protože je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po
sociálních transferech). To omezuje mezinárodní srovnatelnost tohoto indikátoru.
Podobně příznivé výsledky vykazovala Česká republika i v ukazateli míra ohrožení chudobou zaměstnanců (viz Tabulka 11). Hodnota
tohoto indikátoru je v České republice dlouhodobě druhá nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně lepších výsledků než ČR dosahuje
Finsko. V roce 2015 byla míra ohrožení chudobou zaměstnanců v ČR na úrovni 4 %, nejlepší Finsko dosahovalo hodnoty 3,5 % a průměr
EU-28 představoval 9,5 %. Také tento ukazatel má určitý nedostatek v tom, že hranice chudoby je definována pro každou zemi odlišně,
protože je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech). To omezuje mezinárodní srovnatelnost tohoto ukazatele.
Rovněž koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20), který udává nerovnost příjmového rozdělení mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy
a 20 % obyvatel s nejnižšími příjmy (viz Tabulka 12), má Česká republika v rámci zemí EU dlouhodobě nejnižší. Další čtyři státy EU – Slovensko, Slovinsko, Finsko a Švédsko – dosahují dlouhodobě podobné úrovně tohoto koeficientu jako ČR. V roce 2015 byla hodnota koe-

ficientu příjmové nerovnosti v ČR 3,5, Slovensko vykazovalo stejnou hodnotu 3,5, Slovinsko a Finsko dosahovaly úrovně 3,6, Švédsko
3,8 a průměr EU-28 činil 5,2.

Tabulka 1 Náhrady zaměstnancům (% HDP, v běžných cenách)1

Také souhrnný ukazatel příjmové nerovnosti – Giniho koeficient (viz Tabulka 13) – vyznívá pro Českou republiku příznivě. Hodnota
tohoto indikátoru je v České republice dlouhodobě třetí nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně lepších výsledků než ČR dosahuje
Slovensko a Slovinsko, podobných výsledků jako ČR pak Finsko a Švédsko. V roce 2015 byla hodnota Giniho koeficientu v ČR 25, nejlepší
Slovensko dosahovalo hodnoty 23,7 a Slovinsko 24,5. Finsko a Švédsko měly v roce 2015 Giniho koeficient na úrovni 25,2, průměr EU-28
představoval 31.
Zajímavé výsledky poskytuje rovněž indikátor sledující vertikální příjmovou mobilitu, tedy přechody mezi příjmovými decily během
tří let (viz Tabulka 14). Pomocí tohoto ukazatele lze sledovat posuny obyvatel nahoru nebo dolů o jeden nebo více příjmových decilů,
nebo naopak setrvání obyvatel ve stejném příjmovém decilu. V této verzi studie jsme sledovali, jaká část celkové populace během tří
let setrvává ve stejném příjmovém decilu. V letech 2007-2015 došlo téměř ve všech zemích EU včetně České republiky k nárůstu podílu
osob, které setrvávají ve stejném příjmovém decilu. Došlo tedy ke snížení vertikální příjmové mobility. V roce 2015 dosahoval podíl osob,
které během tří let zůstaly ve stejném příjmovém decilu, v České republice 33,3 %, v průměru EU-28 to bylo 34,7 %. Vyšší hodnotu tohoto
indikátoru než ČR měla v roce 2015 pestrá paleta 14 zemí EU s různou ekonomickou úrovní – Německo, Francie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Slovinsko a Rumunsko. K rozboru příčin snížení vertikální
příjmové mobility v naprosté většině zemí EU by bylo zapotřebí podrobněji vyhodnotit změny ve směru a rozsahu posunů obyvatel mezi
jednotlivými příjmovými decily. To je možné provést v budoucí, aktualizované verzi studie.
I když indikátory příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti, vyznívají pro Českou republiku relativně příznivě, indikátory
měřící výši příjmů, ať už pracovních, nebo souhrnných, vypovídají o výrazně nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání
s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také o nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání s řadou zemí, které mají
podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Ve velmi zjednodušené zkratce bychom mohli říci, že v porovnání se
zeměmi EU jsou si obyvatelé České republiky rovni ve své chudobě. To z hlediska příjmu a bohatství nepředstavuje dobré vysvědčení
pro kvalitu života v České republice.
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Tabulka 4 Hrubá měsíční minimální mzda (EUR)1

Tabulka 5 Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku (%)1
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Tabulka 8 Průměrný čistý disponibilní příjem (EUR)1
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Tabulka 12 Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20)1

Tabulka 13 Giniho koeficient1
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1 Vztah zaměstnanosti a životní spokojenosti
Pracovní život ovlivňuje významným způsobem celkovou kvalitu života i životní spokojenost. Prostřednictvím pracovního života se
navíc do životní spokojenosti promítají i faktory, u nichž to na první pohled není zřejmé (např. sebekontrola). Ve vědecké sféře panuje
v současné době vzácný konsensus, že pracovní život ovlivňuje životní spokojenost. Výzkum v této oblasti proto postoupil o úroveň níže
a zabývá se primárně analýzou drah, kterými se jednotlivé oblasti ovlivňují (viz příklad na obrázku 1).

Jednotlivé pilíře kvalitního pracovního života znázorňuje obrázek 2. Pilíře budou podrobněji popsány v následujících subkapitolách.

Obrázek 2: Pilíře kvalitního pracovního života

Obrázek 1: Působení faktoru sebekontroly na životní spokojenost prostřednictvím pracovního života

Zdroj: vlastní zpracování.

Zdroj: DOU A KOL. (2016).

2 Kvalita pracovního života
Kvalitní pracovní život je možné definovat různými způsoby. S ohledem na účel tohoto materiálu bude nadále kvalitní pracovní život
chápán v souladu s agendou důstojné práce, kterou zastřešuje Mezinárodní organizace práce (ILO). ILO chápe důstojnou práci komplexně a pokrývá nejen působení člověka na trhu práce, ale i samotný vstup na trh práce. ILO (1999) definuje důstojnou práci jako
„příležitosti ... získat slušnou a produktivní práci v podmínkách svobody, rovnoprávnosti, bezpečnosti a lidské důstojnosti“ . Jinými
slovy tak důstojný pracovní život zahrnuje:
- rovný přístup na trh práce
- příležitosti získat práci, která je produktivní a je ohodnocena podle pravidel (a generuje tak férový příjem),
- bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti,
- sociální ochranu pracující osoby i její rodiny,
- možnosti osobního rozvoje a sociálního začleňování,
- možnost svobodně vyjádřit své názory,
- možnost se sdružovat a spolurozhodovat v oblastech, které ovlivňují život pracujících,
- rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví či další aspekty, které mohou generovat nerovné zacházení.
Koncept důstojné práce byl v roce 2006 formálně přijat i na evropské úrovni a byl mj. zařazen i mezi cíle rozvojové spolupráce (Development Cooperation Instrument, DCI) .
Výhodou výše uvedeného pojetí kvalitního pracovního života tak bude kromě snadné uchopitelnosti a statistické měřitelnosti i vysoký
potenciál z hlediska mezinárodní srovnatelnosti.
Na základě výše uvedeného byly identifikovány 4 základní pilíře důstojné práce:
1. rovný přístup na trh práce,
2. dostatek seriózní práce,
3. spravedlivá odměna,
4. dobrá perspektiva.

1.1 Rovný přístup na trh práce
Rovný přístup na trh práce lze vymezit prostřednictvím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V souvislosti se zaměstnaností vymezuje § 1 odst. 1 antidiskriminačního zákona právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech:
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které
tyto organizace svým členům poskytují,
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,
f) sociálního zabezpečení,
g) přiznání a poskytování sociálních výhod,
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.
Antidiskriminační zákon rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou (viz § 2 odst. 2 antidiskriminačního zákona):
- Přímou diskriminací se rozumí podle § 2 odst. 3 zákona „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického
původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru“.
- Nepřímou diskriminací se rozumí podle § 3 odst. 1 zákona „takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního
ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním“.
Z antidiskriminačního zákona však implicitně nevyplývá právo každého na jakékoli zaměstnání. Diskuse kolem rovného přístupu na
trh práce by proto měla vždy zohledňovat § 6 a 7 antidiskriminačního zákona, které definují přípustné formy rozdílného zacházení. Ve
vztahu k zaměstnanosti je klíčové znění § 6 odst. 3, kde je výslovně uvedeno, že „[d]iskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva
na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních, služebních poměrů nebo jiné závislé činnosti, pokud je k

tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání, pokud je k tomu
věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené“.
Nediskriminační přístup na trh práce je však z hlediska hodnocení kvality života v oblasti zaměstnanosti nedostačujícím, příliš úzkým pojetím. Rovný přístup na trh práce je proto nutné rozšířit o dimenzi svobodného rozhodování. Z hlediska kvality života představuje právo
na svobodné rozhodování o vlastním pracovním životě především právo na svobodnou volbu:
- výběru povolání,
- postavení v zaměstnání (tj. zaměstnanec nebo podnikatel ve smyslu samostatné výdělečné činnosti),
- doby působení na trhu práce.
Svobodné rozhodování o době vstupu na trh práce či o době odchodu z trhu práce (dočasného či trvalého) je zásadním způsobem
ovlivněna faktory, které spadají do oblasti slaďování rodinného a pracovního života či do oblasti příjmů. Pro přiblížení uveďme dva
příklady:
- Rozhodování o návratu na trh práce může být u matky na mateřské dovolené ovlivněno dostupností zařízení péče o děti. Nízká
dostupnost (nebo nedostupnost) tohoto typu zařízení může výrazným způsobem omezit vstup této kategorie osob na trh práce.
- Rozhodování osob v důchodovém věku o odchodu z trhu práce může být ovlivněno nízkým náhradovým poměrem (tj. nízkým
podílem mediánu starobního důchodu ve věkové kategorii 65–74letých a mediánu výdělku 50–59letých). Výrazné zhoršení příjmové
situace osob v důchodovém věku může ovlivnit rozhodování o odchodu z trhu práce a motivovat tuto kategorii osob k delšímu
setrvání na trhu práce.

1.2 Seriózní práce
Kvalitu pracovního života bezpochyby ovlivňuje i kvalita samotné práce, příp. pracovního místa. Struktura pracovních míst je v České
republice odrazem odvětvové struktury národního hospodářství. Na českém trhu práce jsou proto poptávány jak vysoce kvalifikované
duševní profese, tak ve velké míře i profese manuální. Mezi jednotlivými zaměstnáními existují rozdíly z hlediska složitosti, odpovědnosti, ale i namáhavosti vykonávané práce. Kvalitu pracovního života však neovlivňuje jen charakter samotné práce, ale i právní forma
zaměstnávání. Z hlediska sociální ochrany obyvatel (v širším smyslu) hraje klíčovou roli to, zda jsou osoby zaměstnávány v souladu s legislativou, nebo pracují částečně nebo zcela mimo regulérní trh práce (v šedé nebo černé ekonomice). Velkou pozornost si však z hlediska kvality pracovního života zaslouží i zaměstnávání v souladu s platnými právními předpisy. Z hlediska sociální ochrany zaměstnance je
totiž klíčové, zda je zaměstnanec v pracovním poměru, nebo zda pracuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnávání v režimu dohod totiž může být výhodné pro obě strany. Z pohledu zaměstnavatele hraje primární roli úspora nákladů, z pohledu
zaměstnance krátkodobý efekt v podobě vyššího příjmu. Z dlouhodobého hlediska však může být negativně ovlivněna budoucí příjmová situace dané osoby, a to se všemi důsledky včetně pádu do pasti chudoby.
Z výše uvedeného je patrné, že kvalitní pracovní život ovlivňuje dostupnost seriózní práce. Seriózní práce by měla splňovat dva základní
požadavky – musí
- zakládat přiměřenou sociální ochranu zaměstnanci a
- nabízet přiměřené sociální prostředí.
Sociální ochrana
Systém sociální ochrany osob zahrnuje v širším kontextu
- oblast zaměstnanosti a pracovně-právní problematiku a
- oblast sociálního zabezpečení.
Systém sociální ochrany zahrnuje především následující konkrétní oblasti a nástroje:
- dávky, příspěvky a podpory v rámci systému sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti (především podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská a starobní důchod);
- dodržování pracovního práva (především zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, u inspekce práce, o insolvenci zaměstnavatele, o minimální mzdě…);

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání,
- zdravotní péče;
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci (tj. i ve vztahu k přiměřené fyzické a psychické náročnosti);
- dodržování rodinného práva (občanský zákoník, zákon o sociálně-právní ochraně dětí apod.);
- dodržování občanského práva (občanský zákoník);
- dodržování živnostenského a daňového práva;
- dodržování správního práva (zejména správní řízení, správní soudnictví a další ochranné prostředky v řízeních při uplatňování
práv);
- dodržování trestního práva.
Všechny výše uvedené oblasti a nástroje sociální ochrany by měly zajišťovat v optimálním případě nezbytné předpoklady pro výkon
slušné práce každé zaměstnané osoby. Z hlediska zaměstnanosti by tedy měly zajišťovat ochranu před
- bezdůvodným propuštěním zaměstnance,
- nedobrovolným podnikáním (švarcsystém),
- ohrožením zdravotního stavu zaměstnaných osob kvůli neúměrné fyzické a/nebo psychické zátěži v zaměstnání,
- hmotnou nouzí a pádem do pasti chudoby.
Sociální ochrana zaručená zákonem však nemusí být dostačující z pohledu sociálně ohrožených skupin. Příkladem mohou být dlouhodobě
nezaměstnané osoby v předdůchodovém věku. Dlouhodobá nezaměstnanost přináší u většiny osob riziko pádu do pasti chudoby, neboť z důvodu nezaměstnanosti klesá příjem domácnosti. Toto riziko se však v čase zvyšuje, neboť evidence na úřadu práce, kdy není
pobírána podpora v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění započítává maximálně v rozsahu 3 let, nicméně do 55 let věku
pouze maximálně 1 rok. I to může být důvodem, proč daná osoba nemusí splnit zákonnou podmínku doby pojištění nutné k získání státního důchodu. Potřebná doba pojištění činí v roce 2017 celkem 33 let.
Sociální podmínky
Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci právo na uspokojivé pracovní podmínky. Ty do jisté míry zajišťují i výše
uvedené nástroje používané v rámci sociální ochrany, nicméně kvalitu pracovního života ovlivňuje celá řada neregulovaných a zároveň
těžko měřitelných měkkých faktorů, které lze označit pojmem „sociální podmínky“. Problematice sociálních podmínek se věnoval již na
počátku 20. století Edward Mayo (duchovní otec teorie human relations). Přestože byla v rámci této teoretické odnože managementu
provedena řada dalších studií, základ položený E. Mayem zůstává stejný. Stručně řečeno – zaměstnanci pracují lépe, pokud
- mají dobré vztahy s vedením a vedení své zaměstnance respektuje,
- zaměstnanci mají možnost spolurozhodovat,
- dosáhnou uznání v rámci pracovní skupiny.
Sociální podmínky v sobě zahrnují několik dílčích oblastí, které navzájem interagují a zároveň se i ovlivňují. Konkrétně se jedná o
- sociální a interpersonální vztahy. Na pracovišti hrají velkou roli vztahy vertikální (tj. vztahy nadřízený–podřízený), horizontální (tj.
vztahy mezi pracovníky na stejné úrovni) i diagonální (tj. vztahy mezi různými útvary). Spokojenost konkrétního pracovníka pak
ovlivňuje nepochybně to, jakým způsobem (ne)funguje komunikace a spolupráce na jakékoli zmíněné úrovni.
- sociální klima na pracovišti. Sociální klima je na pracovišti ovlivněno charakterem vztahů mezi jednotlivými pracovníky. Velkou
roli hraje při vytváření sociálního klimatu i schopnost (a ochota) respektovat osobnosti jednotlivých pracovníků a způsob řešení
případných sociálních konfliktů.
- sociální normy a hodnoty firmy. Sociální podmínky jsou ovlivněny jak psanými, tak nepsanými normami. Formální normy jsou upraveny většinou přímo legislativou nebo vnitřními předpisy (např. úprava pracovní doby). Kvalitu pracovního života však ovlivňují i
neformální, nepsaná pravidla (forma vzájemného kontaktu, způsob vytváření pracovních skupin apod.).
Pracovní doba
Kvalita pracovního místa je často ovlivňována i podmínkami, které jsou na jednu stranu v souladu se zákonem, ale na druhou stranu
bývají vnímány jako znevýhodnění. To se týká ve velké míře právě pracovní doby. Práce v nesociální pracovní dobu (tj. večer, v noci,
o víkendu, o státních svátcích) ovlivňuje výrazným způsobem nejen způsob života daného pracovníka, ale může komplikovat i slaďování

osobního a pracovního života. Pro slaďování pracovního a rodinného života je důležitý i způsob rozvržení pracovní doby. Z hlediska
rozvržení pracovní doby může v širším pojetí hrát roli délka pracovního týdne, rovnoměrné či nerovnoměrné rozvržení pracovní doby,
pracovní režim (1směnný, 2směnný, 3směnný či nepřetržitý), počátek a konec pracovních směn, délka nepřetržitého odpočinku mezi
směnami, pracovní pohotovost atd. Délku odpočinku ovlivňuje v širším kontextu i týdenní pracovní doba. Velkou roli hraje to, zda
stanovená týdenní pracovní doba odpovídá zákonné maximální hranici, anebo má zaměstnanec zkrácenou pracovní dobu (tj. týdenní
pracovní doba je zkrácena bez snížení mzdy). V souvislosti s odpočinkem je však nutné zmínit i zaměstnanecké benefity, které přímo
souvisejí s pracovním volnem – ať už je to rozsah dovolené, možnost využívat dny zdravotního volna (sick days) či dny volna v případě
dalších překážek na straně zaměstnance (free days, dny volna v případě péče o dítě či rodinného příslušníka, přestěhování, vlastní svatba apod.). Všechny uvedené benefity zvyšují kvalitu pracovního místa, přičemž z pohledu zaměstnance není nutné rozlišovat to, zda
jsou zaměstnavateli poskytovány na základě zákona, či dobrovolně.
Závěrem této části můžeme říci, že seriózní práce je taková práce, která zajišťuje zaměstnanci potřebnou sociální ochranu, vyznačuje
se přiměřenou fyzickou i psychickou náročností a je mj. vykonávána v uspokojivých sociálních podmínkách. Seriózní práce není zdrojem napětí a konfliktů, a to ani během pracovní doby, ani po ní.

Spravedlivá odměna za práci je sice jedním z pilířů kvalitního pracovního života, nicméně je zároveň součástí
další oblasti kvality života, konkrétně Příjmů a bohatství. Z tohoto důvodu nebudou ukazatele popisující tento
pilíř součástí seznamu ukazatelů kvality života v oblasti zaměstnanosti.

1.4 Dobrá perspektiva
Dobrá perspektiva práce je čtvrtým, nejvýše položeným pilířem pyramidy kvalitního pracovního života. Práce s dobrou perspektivou
umožňuje lidem dosáhnout
- seberealizace,
- (sebe)rozvoje,
- potřeby uznání,
- šance na kariérní postup,
- hrdosti na svou práci nebo na práci pro konkrétní podnik.
Všechny tyto aspekty nepochybně ovlivňují nejen spokojenost s pracovním životem, ale i vnímání důležitosti práce v životě.

1.3 Spravedlivá odměna
Právo na spravedlivou odměnu za práci je v České republice zakotveno v čl. 28 Listiny základních práv a svobod. Spravedlivou odměnu
za práci v podobě zásady „stejnou mzdu za stejnou práci“ definuje podrobněji zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle § 110 odst.
1 tohoto zákona přísluší všem zaměstnancům za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u zaměstnavatele stejná mzda, plat či odměna z dohody. Podle Galvase a kol. (2010) však nelze v odměňování zaměňovat rovné zacházení s rovnostářstvím. Pro zaměstnavatele
z toho jasně vyplývá, že musí na jednu stranu stejnou práci ohodnotit stejnou mzdou, ale na druhou stranu musí odměňovat rozdílně
práci, která nebude naplňovat charakter práce stejné nebo stejné hodnoty.
Z pohledu zaměstnance je mzda často chápána jako sociologicky strukturovaný pojem, přičemž zaměstnanci většinou neusilují o nejvyšší
možnou mzdu, ale o dosažení mzdy spravedlivé (Hrabcová, 2005). Spravedlnost je v tomto ohledu velmi subjektivní a závisí na tom, jak
se zaměstnanec vymezí vůči svým spolupracovníkům či ostatním členům společnosti. Jak uvádí Matějů a Smith (2012), v tranzitivních
ekonomikách dochází postupně v představách o distributivní spravedlnosti k posunu od rovnostářských norem k normám zásluhovým.
Podle Řehákové (1997) odmítalo v České republice nivelizaci příjmů až 90 % populace, ke konci 90. let to byla již jen polovina lidí. Názory
na legitimní rozsah nerovností mezi příjmy byly sociálně strukturované. Menší toleranci k nerovnostem mezi vysokými a nízkými příjmy byly prokázány u žen, mladých lidí, dělníků, osob s nízkým vzděláním a u osob ve finanční tísni. Větší tolerance k nerovnostem byla
u vyšších odborníků. Zajímavá je skutečnost, že podle Řehákové (1997) rostlo mnohem rychleji vnímání nerovností jako nespravedlivých
ve srovnání se skutečným růstem nerovností ve společnosti. Podobné tendence jako v 90. letech pak potvrzují i Matějů a Smith (2012)
v novém tisíciletí. Podle nich se stává zásluhovost dominantní ideologií z hlediska spravedlnosti rozdělování i v České republice, nicméně
k rovnostářství stále tíhnou lidé na nižších stupních společenského žebříčku, tedy lidé závislí na politice přerozdělování či na sociálním
systému. Podle Matějů a Smithe (2012) se „sociální skupiny nejsilněji vnímané jako „poražení“ ekonomické transformace – zejména
osoby bez zaměstnání, důchodci a respondenti z nižších tříd – se silněji identifikují s rovnostářstvím, zatímco „vítězové“ transformace
– zejména samostatně výdělečně činní a částečně i vysokoškolsky vzdělaní – silněji tíhnou k zásluhové ideologii“.

3 Měření kvality (pracovního) života
Kvalita života je podle Petkovové (2015) pojmem, který se začal objevovat v prvé polovině minulého století. Rozkvět na poli vědy pak
zaznamenala v období výzkumu sociálních indikátorů, kdy se ve větší míře prosazují i snahy o její kvantifikaci. Dosud však nebyl nalezen
způsob měření, který by uspokojoval širší odbornou obec. Je to způsobeno i tím, že kvalita života v sobě nese dvě různé dimenze, a to
dimenzi subjektivní a dimenzi objektivní. Přístup k těmto dimenzím a uchopení pojmu kvality života spíše jako subjektivní či naopak
objektivní kategorie je jedním z nejdůležitějších faktorů rozdělujících názory na její měření. Subjektivní složka kvality života je spjata
s  lidskou emocionalitou a spokojeností se životem. Objektivní složka je pak chápána prostřednictvím splnění sociálních a materiálních
požadavků, sociálního statutu a fyzického zdraví (Payne, 2005).
Kvalita života je multidimenzionální úlohou, která v sobě nese aspekty ze všech stránek lidského života a mnoha rozličných oborů. Na
rozdělení na stránku subjektivní a objektivní a zároveň individuální a společenskou úroveň faktorů je založen maticový model Delheye
a Bohnka:
INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ
SPOLEČENSKÁ ÚROVEŇ

OBJEKTIVNÍ
Objektivní životní podmínky (např. příjem)

SUBJEKTIVNÍ
Subjektivní blahobyt (např. spokojenost s příjmem)

Kvality společnosti (např. příjmové disparity) Vnímání života ve společnosti (např. vnímání důležitosti
disparit)

Zdroj: DELHEY, a další, 2002

Zákonné definice tak očividně nepostihují – a ani nemohou postihnout – problematiku spravedlivé odměny za práci komplexně. Spravedlnost je totiž v případě odměňování relativní a závisí na tom, s kým se daný zaměstnanec poměřuje. Odlišné vnímání spravedlnosti
v oblasti odměňování je také důvodem, proč je nezbytné zkoumat úroveň odměňování z objektivního i subjektivního hlediska v různých
sociálních skupinách.

Z hlediska kvantitativního zachycení je vhodné rozlišit objektivní a subjektivní složky kvality života a přistupovat k nim různým způsobem.
Objektivní stránka je měřena pomocí objektivních kritérií, sociálních a ekonomických ukazatelů, a to bez zapojení zkušeností a individuálního vnímání prostředí. Hlavním předmětem studií objektivní stránky kvality života je vnější prostředí a podmínky, které poskytuje
k životu, což je hodnoceno pomocí systému sociálně-ekonomických ukazatelů či kompozitních indikátorů z nich utvořených. Subjektivní kvalita života je naopak spojována s vnímáním blahobytu a vyhodnocením vlastní pozice v životě na základě zkušeností.

Práce by měla v ideálním případě fungovat jako prostředek k tomu, aby se konkrétní osoba vyhnula nejen příjmové chudobě, ale i materiální deprivaci. Mzdy a platy tvoří v České republice velkou část příjmů domácností. Přesto však v současné době existují osoby, které
pracují, a přesto jsou příjmovou chudobou ohroženy. Tyto tzv. pracující chudé je možné sledovat z hlediska jednotlivců nebo domácností. Z pohledu jednotlivce je sledována mzda nebo plat a na základě národních zvyklostí je sledován počet nízkovýdělkových zaměstnanců. Z pohledu domácností je sledován příjem celé domácnosti a za chudé jsou považováni ti, jejichž příjem je nižší než statistická
hranice chudoby.

S vědomím výše uvedeného byla provedena rešerše ukazatelů v oblasti zaměstnanosti, které ve větší či menší míře vypovídají o kvalitě života v České republice. Tyto ukazatele byly pro větší přehlednost rozděleny do několika skupin. Primárním třídícím hlediskem je
otázka, zda ukazatel hodnotí problematiku pracovní síly (tj. týká se primárně uplatnění na trhu práce v širším pojetí), problematiku
odměňování nebo ekonomickou výkonnost. V prvních dvou skupinách jsou ukazatele dále tříděny do tematických podskupin. V rámci
těchto podskupin jsou sledovány jak ukazatele objektivně měřitelné, tak ukazatele subjektivní (kvalitativní). Jednotlivé podskupiny byly
vymezeny následujícím způsobem:

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

PRACOVNÍ SÍLA
Ekonomické postavení
Zaměstnanost
Pracovní doba
Nezaměstnanost
Podnikatelská aktivita
Pracovní místa
Prostorová mobilita pracovních sil
Životní a pracovní dráhy

IX.
B.

Spokojenost s prací a nejistota
ODMĚNA ZA PRÁCI

X.

Úroveň odměňování

XI.
XII.
C.

Spokojenost s odměnou za práci
Sociální ochrana
VAZBA NA EKONOMICKOU VÝKONNOST

Seznam všech ukazatelů je uveden v Příloze 1.

4 Indikátory v oblasti zaměstnanosti
Na základě diskuse expertů v oblasti zaměstnanosti bylo vytipováno 15 ukazatelů, které poskytují komplexní pohled na kvalitu pracovního života. Ukazatele jsou rozděleny do dvou základních skupin podle toho, zda umožňují měřit kvalitu pracovního života z objektivního či subjektivního hlediska. Navrhovaná sada indikátorů kvalitního pracovního života je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OBJEKTIVNÍ HLEDISKO
Míra zaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Podzaměstnanost
Podíl překvalifikovaných zaměstnanců
Podíl osob s prekérními úvazky
Podíl zaměstnaných osob bez hmotného zajištění v rámci sociální
ochrany
Skutečně poskytnuté pracovní volno
Počet smrtelných pracovních úrazů
SUBJEKTIVNÍ HLEDISKO
Jste spokojeni se svým profesním, pracovním životem?
Jste spokojeni s odměnou za práci?
Seberealizace
Jste spokojeni se vztahy na pracovišti?
Považujete svoji profesi za perspektivní vzhledem k probíhajícím
změnám?
Setkali jste se v posledním roce se znevýhodněním v pracovním
životě?

Podrobný popis jednotlivých ukazatelů (vč. definice, datového zdroje, mezinárodní srovnatelnosti) je uveden v Příloze 2.

5 Datové zdroje

Pro hodnocení kvality pracovního života je možné využít několik datových zdrojů. Ze zavedených a pravidelně
prováděných statistických šetření připadají v úvahu zejména následující datové zdroje:
- Výběrové šetření pracovních sil v gesci ČSÚ,
- Životní podmínky (EU-SILC) v gesci ČSÚ,
- Informační systém o průměrném výdělku v gesci MPSV,
- statistiku nezaměstnanosti v gesci MPSV,
- podnikovou statistiku v gesci ČSÚ,
- národní účty v gesci ČSÚ,
- statistiky absolventů v gesci MŠMT,
- Sčítání lidu, bytu a domů v gesci ČSÚ,
- statistika smrtelných pracovních úrazů, pracovních úrazů a nemocnosti v gesci VÚBP, MPSV a ČSÚ,
- International Social Survey Programme v gesci Sociologického ústavu Akademie věd ČR,
- European Working Conditions Survey v gesci Eurofoundu,
- European Social Survey.
Doporučený datový zdroj ke každému indikátoru uvádí Příloha 2. Pokud bylo možné hodnotu daného ukazatele zjistit z několika datových zdrojů, bylo zvoleno to šetření, které se vyznačovalo vyšší kvalitou ze statistického hlediska (větší výběrový soubor, náhodnost
výběru, možnost dopočtu na základní soubor, možnost křížových třídění), bylo prováděno v častější periodicitě a bylo harmonizované
a povinné v rámci členských zemí EU.

6 Třídění indikátorů na národní úrovni
Důležitým hlediskem při hodnocení kvality života pomocí zvolených indikátorů je možnost výpočtu specifického ukazatele pro vybrané
skupiny obyvatel. Pro účely hodnocení kvality života byly identifikovány skupiny osob, které jsou znevýhodněny jak při snaze o vstup na
trh práce, tak při snaze o setrvání na tomto trhu. Zvýšená pozornost by měla být z hlediska trhu práce věnována následujícím skupinám:
Méně zastoupené pohlaví. Postavení obou pohlaví není na českém trhu práce rovnocenné, a proto je nezbytné sledovat vývoj vybraných ukazatelů odděleně pro kategorie mužů a žen, příp. kvantifikovat relace mezi oběma skupinami.
Rodiče s vyživovanými dětmi. Mateřství a rodičovství nepochybně ovlivňuje životní a pracovní dráhy rodičů. Postavení na trhu práce
je ovlivněno především u rodičů dětí v předškolním nebo mladším školním věku, neboť péče o děti v tomto věku je časově náročnější.
Absolventi a mladé osoby. Hlavní bariérou, která je v souvislosti s mladými lidmi (resp. absolventy) často zmiňována, je především
nedostatek praxe. Nedostatek praxe pak vede často k nástupu mladých osob na méně kvalifikované, a tedy i hůře placené pozice,
nebo dokonce k nezaměstnanosti. Důsledkem je mj. i vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných mladých osob ve srovnání s ostatními
věkovými skupinami. Pád do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných je u mladých osob mnohem rizikovější – mladí lidé si dosud nevytvořili potřebné pracovní návyky, ztrácí rychleji motivaci pracovat, zastarávají jejich znalosti a dovednosti, přičemž nemají dostatečně
zažité způsoby, jak si udržet kontakt s vývojem oboru. Specifickou podskupinou absolventů jsou absolventi do 2 let od ukončení studia.
Osoby v předdůchodovém a důchodovém věku. Starší osoby jsou v současné době na trhu práce znevýhodněny v několika ohledech:
jejich zdravotní stav je prokazatelně horší ve srovnání s mladšími osobami,
jejich vzdělanostní struktura se vyznačuje nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných osob,
jejich znalosti rychle zastarávají, přičemž je tato nevýhoda umocněna i nižší ochotou učit se novým věcem.
Kombinace uvedených faktorů vedla ke vzniku ageismu (diskriminaci starších osob), což ještě více znesnadňuje uplatnění starších osob
na trhu práce.
Osoby s nízkou kvalifikací. Osoby s nízkým vzděláním jsou stále více izolovány nejen na trhu práce. Nalezení vhodného zaměstnání je
u těchto osob ztíženo zvýšenou složitostí systému ve srovnání s minulostí a nutností orientovat se v nových technologiích a procesech.

V současné době jsou na trhu práce ohroženy nejvíce osoby se základním a nedokončeným vzděláním, u nichž je dlouhodobě mj. i několikanásobně vyšší míra nezaměstnanosti ve srovnání s osobami s vyšším vzděláním.

7 Mezinárodní srovnatelnost ukazatelů

Osoby ohrožené digitalizací. Vysoká míra automatizace a digitalizace (např. v podobě Průmyslu 4.0) se projeví nezbytně i na českém
trhu práce. Tyto změny se projeví nejen z hlediska náplně pracovní činnosti většiny zaměstnanců, ale i z hlediska vývoje pracovních
míst. Podle odhadů bude digitalizace zodpovědná za třetinu zaniklých a osminu nově vzniklých pracovních míst. Na českém trhu práce
se tak bude kvůli digitalizaci pravděpodobně objevovat stále početnější skupina osob, které budou – bez kladného přístupu k dalšímu
vzdělávání – de facto nezaměstnatelné.

U většiny ukazatelů je možné hodnotit vývoj absolutních hodnot v čase, ale je možné sledovat i vývoj ukazatelů ve vztahu k průměru
České republiky, zemí Evropské unie nebo vyspělých zemí v rámci celého světa. Relace vůči vybrané skupině zemí však u některých
ukazatelů nemá potřebnou vypovídací hodnotu v případě hodnocení vývoje kvality života v České republice. Hodnocení relevantnosti
výpočtu relací je proto provedeno primárně s ohledem na otázku hodnocení kvality života v České republice.

Zdravotně znevýhodněné osoby. Problematické postavení zdravotně znevýhodněných osob na českém trhu práce potvrzují mj. i jednání o výši minimální mzdy pro zdravotně postižené zaměstnance. Z hlediska zdravotního stavu jsou na trhu práce znevýhodněny tři
skupiny osob:
osoby, které pobírají invalidní důchod,
osoby pobírající příspěvek na péči podle stupně závislosti,
osoby, které subjektivně pociťují zdravotní potíže a tento stav je omezuje (do jisté míry nebo velmi).
Sociálně vyloučené osoby. Riziko sociálního vyloučení existuje podle Strategie sociálního začleňování 2014–2020 u osob, které splňují
alespoň jednu z následujících podmínek:
1)  jejich domácnost se vyznačuje nízkou pracovní intenzitou (počet osob v domácnostech s dospělými osobami s pracovní intenzitou do 20 % jejich celkového pracovního potenciálu)
2)  jsou ohroženy příjmovou chudobou,
3)  jsou silně materiálně deprivovány.
Prostorově vyloučené osoby. Prostorové vyloučení je charakteristické pro znevýhodněné regiony, ale vzniká i v regionech vyspělých,
kde může být způsobeno např. obtížnou dojížďkou. Prostorové vyloučení je často impulsem pro vznik sociálního vyloučení.
Cizinci. V České republice žilo k 31. 12. 2015 celkem 465 tis. cizinců, z toho 58 % tvořili občané 3. zemí a 42 % občané EU. Nejpočetnější skupinou byli ve sledovaném období Ukrajinci (23 % cizinců), Slováci (22 %), Vietnamci (12 %) a Rusové (7 %). Přeshraniční migrace může být
u vybraných národností spojena s obtížnější integrací do české společnosti, a především v případě osob ze 3. zemí i s problematickým
postavením na českém trhu práce. S ohledem na cyklický vývoj počtu ekonomicky aktivních cizinců v České republice doporučujeme
sledovat vybrané ukazatele i ve skupině cizinců (příp. dále členěné na cizince ze 3. zemí a zemí EU, či podle typu a délky pobytu).
Zaměstnanci nepokrytí kolektivní smlouvou. Zaměstnanci nepokrytí kolektivní smlouvou mají obecně horší postavení na trhu práce –
odpracují průměrně vyšší počet hodin, je pro ně charakteristická nižší úroveň odměňování i nižší četnost zaměstnaneckých benefitů.
Tito zaměstnanci mají i nižší povědomí o svých právech a nárocích na trhu práce. Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat vybrané
ukazatele i v této skupině zaměstnanců.
Vybrané profesní skupiny. Kvalitu života celé společnosti ovlivňuje i postavení vybraných profesních skupin na trhu práce. V českém
kontextu lze jmenovat např. následující znevýhodněné profesní skupiny:
agenturní pracovníci,
zdravotníci (lékaři, zdravotní sestry),
zaměstnanci v oblasti kultury,
učitelé.

Plná mezinárodní srovnatelnost ukazatelů kvality života je v oblasti zaměstnanosti možná u těch indikátorů, jejichž definice vychází
z mezinárodně uznávaných standardů a kvantifikace je prováděna z harmonizovaných šetření. Na roční (příp. i čtvrtletní) bázi je možné
srovnávat následující ukazatele:
- míra zaměstnanosti,
- míra nezaměstnanosti,
- míra dlouhodobé nezaměstnanosti,
- míra podzaměstnanosti.
Plná mezinárodní srovnatelnost je možná i u vybraných subjektivních ukazatelů, nicméně zde je nutné zohlednit delší (většinou 5–10letou) periodu opakování šetření. Příkladem plně srovnatelných ukazatelů je v případě zaměstnanosti
- spokojenost se vztahy na pracovišti,
- spokojenost s pracovní dobou (resp. s možností sladit práci se soukromým životem),
- podíl osob, které se setkaly ve svém pracovním životě s diskriminací.
Některé ukazatele lze kvantifikovat i pro ostatní evropské země, neboť vychází z mikrodat pocházejících ze standardizovaných, pravidelně prováděných výběrových šetření. V těchto případech však hrají mnohem větší roli mj. i legislativní odlišnosti mezi jednotlivými
zeměmi, které srovnání do jisté míry omezují. Do skupiny ukazatelů s částečnou, ale pravidelnou mezinárodní srovnatelností patří:
- podíl osob s prekérními úvazky,
- podíl překvalifikovaných zaměstnanců,
- míra ohrožení nezaměstnaností,
- podíl zaměstnaných osob bez nároku na hmotné zajištění v rámci sociální ochrany.
Pro vybrané ukazatele je charakteristická velmi omezená mezinárodní srovnatelnost. Omezení jsou nejčastěji dvojího typu:
a) šetření bylo sice harmonizováno v rámci EU, ale proběhlo jednorázově (tj. je srovnatelný údaj pouze za vybraný časový okamžik);
b) šetření nikdy neproběhlo.
Příkladem ukazatele s omezenou mezinárodní srovnatelností může být
- celková spokojenost s profesním/pracovním životem,
- hodnocení perspektivy profese.
Mezinárodní srovnání subjektivních ukazatelů umožňuje alespoň částečně ad hoc modul Životní pohoda (Well-being), který byl součástí
šetření Životní podmínky (EU SILC) v roce 2013. V tomto roce jsou vybrané údaje o kvalitě života srovnatelné ve všech evropských
zemích. Díky designu tohoto šetření je možné získat reprezentativní (vážené) údaje o jednotlivých zemích, což je nespornou výhodou
tohoto šetření. Nevýhodou je již zmíněná jednorázovost (příp. dlouhá periodicita, pokud by byl ad hoc modul opakován).

8 Kvalita pracovního života v ČR

Obrázek 4: Spokojenost s dojížďkou do práce (2013)

Komplexní hodnocení kvality života v oblasti zaměstnanosti není v současné době v České republice možné, neboť není zavedena
kompletní sada ukazatelů navržených v kapitole 4. Na základě dostupných datových zdrojů však lze říci, že kvalita pracovního života je
v České republice – ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi – průměrná. Kolem evropského průměru totiž oscilují jak hodnoty objektivních ukazatelů (např. míry zaměstnanosti), tak hodnoty ukazatelů subjektivních (viz dále).
Kvalitou života v oblasti zaměstnanosti se zabýval ad hoc modul Životní pohoda (Well-being), který byl součástí šetření Životní podmínky
(EU SILC) v roce 2013. Tento modul se bude opakovat až v roce 2018, nicméně i první vlna poskytla základní datový rámec pro sledovanou oblast v České republice. V rámci tohoto šetření bylo potvrzeno, že se úroveň spokojenosti s prací liší mezi jednotlivými socio-demografickými skupinami. Zásadní roli v tomto ohledu hraje výše příjmů, úroveň vzdělání, zaměstnání a ekonomický status (zaměstnanec nebo sebezaměstnaný). Na druhou stranu nebyly na evropské úrovni prokázány rozdíly ve spokojenosti z hlediska věku či pohlaví.
Nižší spokojenost s pracovním životem byla identifikována u osob, které se potýkají s bariérami při vstupu na trh práce (a v důsledku
toho je pro ně charakteristická nízká pracovní intenzita). Nižší spokojenost však nebyla statisticky významná u podzaměstnaných osob
(tj. u osob, které by se rády na trhu práce zapojily intenzivněji). Více viz Eurostat (2015).
Výsledky šetření EU–SILC z hlediska spokojenosti s prací (resp. pracovním místem) ukazuje obrázek 3. Z obrázku je patrné, že výsledek
za Českou republiku odpovídá v této oblasti evropskému průměru.

Obrázek 3: Spokojenost s prací (2013)

Pozn.: Levá osa označuje podíl populace. Pravá osa označuje průměrný rating.
Zdroj: EU-SILC, Eurostat (2015).

9 Návrh odborných studií
Jednotlivé socio-ekonomické skupiny obyvatel hodnotí kvalitu života odlišným způsobem a zároveň přikládají rozdílnou váhu jejím
jednotlivým oblastem. Pro měření kvality života u vybraných skupin obyvatel nebude možné použít navrženou sadu indikátorů, neboť
nebude dostatečně široká nebo v daném případě nevystihne specifika dané skupiny. Data za vybrané skupiny obyvatel jsou navíc obtížně dostupná (buď je nelze v takové podrobnosti získat ze stávajících datových zdrojů, nebo je pro danou skupinu typická vysoká neochota se statistických šetření zúčastnit). Pro tyto skupiny obyvatel je vhodné realizovat samostatné případové studie se zohledněním
specifik dané skupiny obyvatel.

Pozn.: Levá osa označuje podíl populace. Pravá osa označuje průměrný rating.
Zdroj: EU-SILC, Eurostat (2015).

Dalším ukazatelem, který je z hlediska zaměstnanosti důležitý, je dojížďka do práce. Výsledky z hlediska spokojenosti s dojížďkou do
práce jsou v České republice rovněž na úrovni evropského průměru (viz obrázek 4).

Etnicita. V České republice se v současné době setkávají se znevýhodněním na trhu práce především příslušníci romského etnika.
Příslušníci této minority jsou obtížně dosažitelní prostřednictvím standardních šetření v domácnostech – ať už je důvodem jazyková
bariéra, neochota odpovídat (umocněná obavou z odhalení činností na hraně anebo i za hranou zákona) či prostorová segregace a bydlení v nebytových prostorech. V roce 2011 proběhl průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), který se týkal problematiky zaměstnanosti a chudoby Romů v evropském prostoru. Z této studie vyplynulo, že většina Romů hledá aktivně práci, ale jen třetina
z nich vykonává práci (sice placenou, ale často nejistou a neoficiální). Souhrnná studie FRA (2011) obsahuje velmi podstatné informace
týkající se romské menšiny a měla by být východiskem pro průzkum prováděný na národní úrovni. S problémy na českém trhu práce se
setkávají i příslušníci dalších národnostních menšin – např. Vietnamci či Ukrajinci. V budoucnu by proto měla být studie modifikována
a měla by sledovat problémy i dalších etnik, která se postupně etablovala (či postupně etablují) z cizinců s trvalým pobytem na území
České republiky. V souvislosti se současným vývojem v této oblasti lze předpokládat, že otázka integrace cizinců vč. jejich aktivního
zapojení na českém trhu práce bude nabývat stále na větším významu.
Cizinci. Problematika cizinců souvisí do jisté míry s otázkou zaměstnanosti etnických menšin, nicméně otázka cizinců je mnohem širší
a týká se i zaměstnanosti osob s krátkodobým pobytem či pendlerů (tj. osob, které dojíždějí do ČR pouze za prací a svou domácnost
mají mimo území ČR). Pokud nežije zahraniční pracovník v české domácnosti, nebude postihnut šetřeními v domácnostech v gesci
ČSÚ (VŠPS, EU–SILC). Ukazatele postihující například podíl překvalifikovaných pracovníků nebo podíl osob s prekérními úvazky budou

absencí této podskupiny zkresleny. Rovněž subjektivní indikátory (především indikátor týkající se diskriminace v přístupu na trh práce
nebo v odměňování) nebudou skupinu postihovat. Proto bude vhodné se touto skupinou podrobněji zabývat. Výsledkem podrobnější
analýzy může být návrh metodologie (výběr specifických indikátorů a návod, jakým způsobem tyto indikátory měřit), nebo doporučení
na opakovaná specifická šetření. Dílčím cílem této studie by měla být i podrobná analýza datových zdrojů v této oblasti, nalezení vazeb
a souvislostí a doporučení, jakým způsobem statistiku cizinců navázat na další šetření. Z hlediska zapojení cizinců na trhu práce totiž
není důležité pouze občanství, ale i typ a délka pobytu.
Nedobrovolné podnikání. Významná je problematika měření kvality pracovního života u osob v rámci tzv. švarcsystému. Jde o osoby,
které vykonávají práci s charakteristikami zaměstnaneckého poměru (pracují pro jednu organizaci, dlouhodobě vykonávají stejný typ
práce), ale za práci fakturují jako OSVČ. Je obtížné rozlišit, kdy je taková forma zaměstnávání nedobrovolná a je vyvolána pouze zájmem
zaměstnavatele uspořit na odvodech a kdy jde o dobrovolnou – a z pohledu vykonavatele práce preferovanou – formu. Nové trendy
sdílené ekonomiky a práce na dálku (Uber, AirBnB, IT freelanceři) činí tuto oblast zaměstnávání ještě nepřehlednější. Odborná studie
v této oblasti by měla poskytnout vodítka, jak v této oblasti hodnotit serióznost práce. Výsledky budou využitelné pro adekvátní stanovování politik v této oblasti – tedy které formy obchodního vztahu jsou společensky škodlivé a měly by se regulací a kontrolou potírat
a které jsou naopak moderní flexibilní formou osobní seberealizace na trhu práce.
Tato studie by měla vyjít primárně z dat ad hoc modulu VŠPS, který je v roce 2017 zaměřen na sebezaměstnané. Cílovou skupinou ad
hoc modulu jsou všichni pracující od 15 let a pomocí těchto doplňkových otázek poskytne šetření mezinárodně srovnatelné výsledky
o sebezaměstnanosti. Dotazník je členěn na pododdíly, které se týkají sebezaměstnanosti a srovnání zaměstnanců a podnikatelů. Otázky se týkají i toho, z jakého důvodu se stali sebezaměstnanými a zda jsou v práci spokojenější než zaměstnanci. S ohledem na velikost
výběrového souboru VŠPS doporučujeme vyjít z výsledků tohoto šetření, neboť jiný průzkum nepokryje tuto problematiku v takové šíři.
Agenturní zaměstnávání a zaměstnávání občanů s exekucí. I když se stát v poslední době pokusil agenturní zaměstnávání regulovat
s cílem eliminovat nežádoucí dopady na kvalitu života agenturních pracovníků, zůstává tato oblast jedním z problémových okruhů kvality života. Odborná studie by se měla zaměřit na příčinné souvislosti především ve vztahu k prekérním úvazkům agenturních zaměstnanců. Krátkodobé úvazky a časté změny práce se u agenturního zaměstnávání vyskytují často, podle některých studií je ovšem příčinou to, že agenturní zaměstnávání vyhledávají lidé zatížení exekucí a pracovní poměry střídají kvůli zachování nekráceného příjmu.
Studie by měla tyto vazby analyzovat, aby například nedocházelo ke zbytečné další regulaci agenturního zaměstnávání, pokud příčina
prekarizace práce tkví jinde (a měla by se řešit například jinou politikou v oblasti exekucí). V rámci studie by bylo vhodné využít výsledky
ad hoc modulu šetření Životní podmínky (EU–SILC), který se v roce 2017 týká zadlužení domácností.
Souběh více znevýhodnění. Rovný přístup na trh práce může být významně ovlivněn souběhem více znevýhodnění (například matka
po rodičovské dovolené se zdravotním znevýhodněním). Prostřednictvím indikátorů získávaných z výběrových šetření nebudou tyto
kombinace dostatečně reprezentativně pokryty. Pokud u některých souběhů znevýhodnění panuje obava, že antidiskriminační nástroje a politiky nejsou funkční, bude vhodné realizovat podrobnější studii se zaměřením na skupinu s daným souběhem znevýhodnění.
Výsledkem by mělo být buď ověření, že antidiskriminační opatření jsou dostatečná (kvalita pracovního života není v rámci kontextu
zásadně snížena), nebo doporučení na úpravu politik v dané oblasti.
Ohrožení nezaměstnaností. Z hlediska kvality pracovního života je specifickým problémem hodnocení a kvantifikace možného ohrožení
pracovních míst a s tím souvisejících negativních jevů (nezaměstnanost, chudoba atd.). Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat případovou studii návrhu ukazatele popisujícího ohrožení nezaměstnaností v kontextu České republiky. Ukazatel by byl navržen podle vzoru australského Employment vulnerability index. Tento indikátor umožňuje zhodnotit mj. ohrožení regionálních trhů práce a zahrnuje v sobě údaje o podílu osob v ohrožených odvětvích, podílu zkrácených úvazků, podílu osob neúčastnících se dalšího vzdělávání.
S ohledem na specifika českého trhu práce i na poslední trendy by bylo nutné indikátor modifikovat a případně jej rozšířit (např. o podíl
osob vykonávajících ohrožená zaměstnání) nebo zúžit (např. o podíl osob neúčastnících se dalšího vzdělávání, jichž je v ČR dlouhodobě
většina).
Zdravotní znevýhodnění. Navržené indikátory v oblasti Zaměstnanosti by měly být standardně kvantifikovány i pro skupiny zdravotně
znevýhodněných osob. Další dělení zdravotně znevýhodněných osob však nepostihuje v plné šíři problematiku této specifické skupiny,
a proto doporučujeme analyzovat i otázku zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných osob podle typu a rozsahu znevýhodnění. V roce
2017 je zařazen do šetření Životní podmínky (EU-SILC) i VŠPS ad hoc modul, který se týká zdraví. Pokud by otázky v ad hoc modulech
odpovídaly potřebám studie, bylo by vhodné zpracovat pouze výstupy z ad hoc modulů (tj. nebylo by nutné provádět další průzkum).

10 Doporučení vůči státní statistické službě
Na základě podrobné rešerše datových zdrojů i dostupných ukazatelů doporučujeme v oblasti zaměstnanosti následující:
Rozšířit baterii otázek Výběrového šetření pracovních sil (příp. šetření Životní podmínky – EU SILC) tak, aby bylo možné kvantifikovat
všechny ukazatele podle definice navržené expertním týmem.
Rozšíření se týká 2 objektivních ukazatelů:
Podíl osob s prekérními úvazky. Zde je nutné doplnit dílčí otázky týkající se agenturního zaměstnávání a nedobrovolnosti sebezaměstnání. U nedobrovolně podnikajících by bylo vhodné inspirovat se u šetření European Working Condition Survey, kde byla
v roce 2015 zařazena otázka Q10:
Když jste se stala OSVČ, bylo to zejména z důvodu Vaší osobní preference, nebo protože jste
2 = neměl/a lepší možnost práce?
Podíl zaměstnaných osob bez hmotného zajištění v rámci systému sociální ochrany. Pro kvantifikaci tohoto indikátoru bude nezbytné zjistit 2 dílčí ukazatele:
podíl nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti,
podíl osob, které dosáhly statutárního důchodového věku a nemají nárok na starobní důchod.
a 3 subjektivních ukazatelů:
Jste spokojeni se svým profesním, pracovním životem?
Jste spokojeni s odměnou za práci?
Považujete svoji profesi za perspektivní vzhledem k probíhajícím změnám?
Rozšířit větu o průměrném výdělku v Informačním systému tak, aby bylo možné kvantifikovat ukazatel skutečně poskytnuté placené
pracovní volno. ISPV bude nutné rozšířit o položku v podobě počtu čerpaných hodin z titulu důležitých překážek v práci na straně
zaměstnance vč. dnů zdravotního volna (sick days) a free days s náhradou či nekrácením mzdy. Tato položka je v současné době
součástí položky ABSPLAC a nelze ji samostatně kvantifikovat.
Častěji sledovat subjektivní ukazatele zjišťované v rámci sociologických průzkumů. To se týká především ukazatelů hodnotících
seberealizaci,
spokojenost se vztahy na pracovišti a
zkušenosti se znevýhodněním na trhu práce.
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3. BYDLENÍ

3.3 Indikátory kvality života v oblasti bydlení
a) Kvalita života z hlediska bydlení
Bydlení je z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje základní životní potřebou a nutným předpokladem pro kvalitní život a zapojení jedince do společnosti. Absence bydlení nebo jeho nestabilita a nekvalita (bezdomovectví, vyloučení z bydlení) je obvykle spojena
také s extrémním sociálním vyloučením. Výdaje na pořízení, provoz a údržbu bydlení jsou pro většinu obyvatel největším pravidelným
(celoživotním) výdajem.
Spotřeba energie nebo neobnovitelných zdrojů spojená s bydlením je významnou součástí ekologické stopy společnosti. Bydlení/obydlí
je zároveň prostředí, ve kterém lidé tráví podstatnou část svého života, a kvalita tohoto prostředí proto ovlivňuje psychické i fyzické
zdraví. Vedle „objektivních“ indikátorů je proto vhodné sledovat také subjektivní spokojenost obyvatel s jejich bydlením, která je významnou součástí kvality života. Svým komplexním charakterem je bydlení úzce provázáno s dalšími dimenzemi kvality života a udržitelného rozvoje (sociální nerovnosti, zdraví apod.).
Ekonomický pilíř
Indikátory v ekonomickém pilíři jsou navrženy jak pro sledování celkových nákladů bydlení a jejich dopadů na životní úroveň domácností, tak pro zachycení různých vlastnických forem bydlení. Forma vztahu k bydlení (nájemní, družstevní, vlastnické) totiž významně
ovlivňuje flexibilitu bydlení, možnosti mobility i faktickou dostupnost bydlení pro různé typy domácností.
Pro zachycení diverzity vlastnických forem je možné sledovat podíl domácností, které žijí v nájemním bydlení. V mezinárodních
srovnáních se používá poměr vlastnického a nájemního bydlení jako nejčastější indikátor, přičemž vyšší podíl nájemního bydlení podle
některých studií koreluje s ekonomickou výkonností země. V tomto indikátoru nebude zahrnuto družstevní bydlení, a to z důvodu jeho
spíše kvazivlastnického charakteru. Dále bude sledován celkový počet nájemních bytů ve vlastnictví obcí, jakožto bytový fond, který
může být využíván pro účely sociálního bydlení.
Pro agregátní sledování nákladů na bydlení je standardně sledován podíl výdajů na bydlení na celkových příjmech domácností, který
je součástí indikátorové soustavy šetření EU SILC. Výdaji na bydlení se rozumí nejen náklady na bydlení a služby (energie) spojené s bydlením, ale také náklady na vybavení domácnosti, údržbu a drobné opravy.
Pro zachycení diferenciace ekonomické zátěže bydlení na jednotlivé domácnosti bude sledován podíl domácností, které na bydlení
vynakládají více než 40 % svých příjmů. Hranice 40 % je v evropském kontextu využívána jako míra extrémního zatížení domácnosti
náklady na bydlení. Pro účely monitorování udržitelného rozvoje budou samostatně sledovány pouze domácnosti v nájemním bydlení,
které vynakládají na bydlení více než 40 % svých příjmů; tento indikátor umožňuje v kombinaci s indikátorem sledujícím podíl domácností
v nájemním bydlení vyhodnocovat, do jaké míry představuje nájemní bydlení skutečnou alternativu pro vlastnické bydlení z hlediska
ekonomické zátěže.
Vzhledem k dominantnímu podílu vlastnického bydlení a významné preferenci zajištění vlastního bydlení nákupem nemovitosti do
vlastnictví rychle narůstá objem úvěrů na bydlení, s pomocí kterých domácnosti nákup nebo rekonstrukci bydlení financují – hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Podle statistik České národní banky je aktuálně spláceno zhruba 800 tisíc hypotečních
úvěrů (tj. téměř každý pátý byt je zatížen úvěrem). Vysoký objem nově poskytovaných úvěrů je navíc v posledních letech podporován
nízkým úročením, které je obecně považováno za dlouhodobě neudržitelné. Vysoký objem úvěrů na bydlení společně s předpokladem
budoucího růstu průměrných úroků z tohoto typu úvěrů vytváří významné systémové riziko. Zvýšení úroků a snížení příjmů, které může
nastat paralelně v době ekonomické recese, může způsobit problémy významnému počtu domácností. Pro sledování tohoto rizika je
vhodné sledovat celkový objem aktivních úvěrů na bydlení (úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry domácnostem) a pro mezinárodní srovnání také poměr těchto úvěrů k HDP.

Environmentální pilíř
Indikátory v environmentálním pilíři by měly zachytit bydlení ze dvou částečně odlišných perspektiv: z hlediska
kvality obytného prostředí (standardy kvality bydlení) a z hlediska environmentálních dopadů bydlení (ekologická stopa, příspěvek ke klimatické změně).
Tradičními indikátory kvality obytného prostředí jsou informace o vybavenosti bytů splachovací toaletou, koupelnou nebo teplou
vodou. Vzhledem k poměrně nízkému procentu bytů, které v Česku toto vybavení nemají (jednotky procent), je k diskusi, nakolik je
pro účely sledování udržitelného rozvoje vhodné tyto údaje sledovat. Dále je možné použít indikátory závadného bydlení sledované
v šetřeních EU SILC (neschopnost udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.), které v Česku dosahují obdobně nízkých hodnot.
Kvalita obytného prostředí je vedle charakteristik týkajících se vybavenosti/standardu bytu ovlivněna také obsazeností bytu – počtem
jeho obyvatel vůči obytné ploše nebo počtu obytných místností. Přelidněnost bytu je indikátorem nevhodného bydlení (nedostatku
prostoru a soukromí). Mezinárodní kritérium pro identifikaci přelidnění bytů je však předmětem kritiky některých odborníků jako kulturně podmíněné. Velikost bytu může představovat také opačný problém: domácnosti využívající příliš rozsáhlé byty. Nadměrná spotřeba představuje problém s ohledem na náročnost bydlení na spotřebu zdrojů a ekonomickou neudržitelnost pro domácnosti. Stanovení
prahové hodnoty rozlohy bytu, která již bude považována za příliš rozsáhlou, je však obtížné – v řadě evropských zemí je totiž výrazně
vyšší průměrná obytná plocha na jednoho obyvatele a lze předpokládat, že se zvyšující se životní úrovní bude také v Česku tento indikátor narůstat. Z těchto důvodů se spíše než objektivní kritéria velikosti bytů bude sledovat subjektivní spokojenost s podmínkami
bydlení. Šetření EU SILC obsahuje indikátor spokojenosti se životem celkově a také s jednotlivými oblastmi života včetně bydlení, a to na
škále od 0 do 10. Spokojenost s bydlením je proto možné sledovat jako vývoj průměrné spokojenosti, nebo jako podíl osob, které jsou
se svým bydlením nespokojené, tj. podíl odpovědí hodnotících bydlení známkami 0-3.
Environmentální dopady sektoru bydlení je možné sledovat agregátně pomocí spotřeby energie/energetické náročnosti sektoru bydlení. V souvislosti s povinností zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov vzniká také administrativní databáze těchto průkazů, která by měla výhledově umožnit sledovat strukturu bytů podle tříd energetické náročnosti (A–G), tj. podle spotřeby energie na m2
bytu.
Environmentální dopady bydlení ovlivňuje také celkové urbanistické uspořádání výstavby. Dlouhodobě problematická je zejména nekoordinovaná výstavba (především) rodinných domů na okrajích velkých měst, jejíž výsledkem je fragmentovaná krajina s řadou malých
zastavěných území, nízkou hustotou zástavby, nutností výstavby a údržby rozsáhlé infrastruktury (komunikace, vodovody, kanalizace),
nemožností efektivního obsloužení veřejnými službami a z toho vyplývající závislostí těchto území a jejich obyvatel na individuální automobilové dopravě. Za žádoucí je naopak považována taková výstavba, která svou velikostí a hustotou vytváří předpoklady pro obsloužení veřejnou dopravou (s preferencí velkokapacitní kolejové dopravy), vybavenost školami, školkami a dalšími službami. V rámci
rozvojových oblastí bude sledován podíl nově postavených bytů v obcích, které nemají zajištěné následující (veřejné) služby – dopravní obslužnost železniční dopravou, mateřská škola, základní škola (úplná), ordinace praktického lékaře – nebo mají méně než 500
obyvatel.
Vedle stavu a provozních nároků jednotlivých bytových nebo rodinných domů ovlivňuje environmentální dopady bydlení také celkové
urbanistické uspořádání výstavby. Dlouhodobě problematická je zejména nekoordinovaná výstavba (především) rodinných domů na
okrajích velkých měst („urban sprawl“), jejíž výsledkem je fragmentovaná krajina s řadou malých zastavěných území, nízkou hustotou
zástavby, nutností výstavby a údržby rozsáhlé infrastruktury (komunikace, vodovody, kanalizace), nemožností efektivního obsloužení
veřejnými službami a z toho vyplývající závislostí těchto území a jejich obyvatel na individuální automobilové dopravě. Za žádoucí je naopak považována taková výstavba, která svou velikostí a hustotou vytváří předpoklady pro obsloužení veřejnou dopravou (s preferencí
velkokapacitní kolejové dopravy), vybavenost školami, školkami a dalšími službami. Popsaná rizika nevhodných/neudržitelných změn
v sídelní struktuře jsou relevantní pouze v jádrových/metropolitních oblastech. V českém kontextu se jedná o 12 rozvojových oblastí
vymezených v Politice územního rozvoje ČR. V rámci rozvojových oblastí bude sledován podíl nově postavených bytů v obcích, které
nemají zajištěné následující (veřejné) služby – dopravní obslužnost železniční dopravou, mateřská škola, základní škola (úplná), ordinace praktického lékaře – nebo mají méně než 500 obyvatel.

3. BYDLENÍ

Sledování v měřítku obcí sice neumožní zachycení případné fragmentace uvnitř jejich katastrálních území (nová výstavba nenavazující
na dříve zastavěné území), z hlediska celkových změn v osídlení metropolitních oblastí však poskytuje dostatečný (a dosud chybějící)
vhled do situace.
Sociální pilíř
Protože materiální a finanční charakteristiky bydlení jsou obsaženy v environmentálním, resp. ekonomickém pilíři, sociální pilíř se zaměří
na sociální nerovnosti v přístupu k bydlení.
Z hlediska sociálních nerovností je v oblasti bydlení podstatné zachytit podíl domácností v různých formách bytové nouze. Pro mezinárodní srovnání je vhodné využít kategorie podle Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS). Počet osob v bytové nouzi podle jednotlivých kategorií ETHOS (bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevhodné bydlení) je pro rok 2015 k dispozici
v podobě kvalifikovaných odhadů ve výzkumu MPSV.
V českém kontextu představují specifickou skupinu osob v bytové nouzi a zvlášť ohrožených sociálním vyloučením a ohrožených na
lidských právech osoby a domácnosti žijící dlouhodobě v ubytovacích zařízeních (tzv. ubytovnách) vlastněných soukromými osobami
nebo samosprávami.
Další skupinou osob, která není v ETHOS plně pokryta, je počet osob žijících v institucionalizované péči – jedná se o pobytové sociální
služby, některá zdravotnická zařízení, dětské domovy, věznice apod. Přestože v mezinárodním srovnání jsou tyto skupiny často v Česku
relativně rozsáhlé, jejich nezachycení významně nezmění hodnoty agregátních ukazatelů.
Specifické požadavky na vhodnost/kvalitu bydlení mají také osoby se zdravotním postižením. V závislosti na typu omezení se může jednat o požadavky na přístupnost bytu (zcela bezbariérový nebo jen s omezenými bariérami, např. požadavek výtahu do vyšších pater),
z hlediska provozu bytu (např. vytápění nevyžadující náročnou obsluhu) až po specifickou typologii bytu (velikost a uspořádání sociálního zařízení, šíře dveří apod.). Tyto údaje však nejsou v potřebném detailu evidovány v datech o stavu budov. Na úrovni širších celků
(čtvrtí, obcí) se pak jedná o dostupnost širší sítě služeb sociální péče nebo další podpory v bydlení. Tento širší pohled nabízí výběrové
šetření.
Z hlediska možností (kapacit) veřejného sektoru účinně reagovat na problémy bytové nouze jsou podstatné jak nástroje na straně
nabídky bydlení – počet a podíl bytů vlastněných státem a obcemi na celkovém bytovém fondu, tak nástroje na straně nabídky – dávky
na bydlení (celkový finanční objem dávek určených na podporu bydlení a počet domácností, který je těmito dávkami podporován).
Zejména v oblasti dávek na bydlení je však interpretace možných indikátorů problematická – růst nebo pokles těchto dávek může být
spojen jak s řešením, tak se zhoršením problémů nedostupnosti bydlení a bytové nouze. Stejně tak byty ve vlastnictví veřejného sektoru nejsou za současné právní úpravy specificky určeny k sociálnímu bydlení nebo řešení problémů bytové nouze, nicméně vzhledem
k probíhajícím diskusím o legislativě sociálního bydlení je podíl bytů ve vlastnictví obcí nebo státu relevantním indikátorem.
Z hlediska udržitelného rozvoje je smysluplné sledovat také trendy v rezidenční segregaci – a to jak segregaci zranitelných skupin, tak
skupin privilegovaných. Segregace vede ke gentrifikaci na jedné straně, na straně druhé ke ghettoizaci a jejich důsledkem je oslabování
koheze společnosti a růst sociálního napětí. Zkoumání vývoje segregace ve městech je v současnosti trendem v celé EU. Metodiku
identifikace segregovaných lokalit certifikovalo MPSV (Sýkora a kol. 2015) a ověřilo ji na skupině osob v hmotné nouzi. Pro dlouhodobé
sledování trendů v rezidenční segregaci je možné sledovat celkový podíl obyvatel žijících v segregovaných lokalitách (tj. vymezit lokality, které jsou segregované a sledovat počet všech obyvatel v nich žijících, bez ohledu na další charakteristiky), nebo sledovat podíl
specifických skupin obyvatel, které žijí v segregovaných lokalitách (tj. podíl zranitelných obyvatel, kteří žijí v segregovaných lokalitách,
ze všech zranitelných obyvatel, a stejně pro privilegované obyvatele). Určitým úskalím pro dlouhodobé sledování segregace je definice
zranitelných nebo privilegovaných skupin, jejichž rozmístění a segregace bude sledována. Na detailní územní úrovni je totiž k dispozici
jen omezené množství dat – nejsou k dispozici informace o příjmech, takže socioekonomický status domácnosti lze sledovat jen přes
dosažené vzdělání (přičemž s rostoucím podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva lze očekávat pokles vazby mezi dokončeným
vysokoškolským vzděláním a výrazně nadprůměrnými příjmy). Stejně tak pro sledování znevýhodněných skupin lze využívat administrativní data vytvářená ve vazbě na systémy sociální ochrany, které se mohou v čase měnit (např. na základě politického rozhodnutí zúžit
nebo rozšířit okruh příjemců některých sociálních transferů).

Průřezovým tématem na pomezí sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře je dojížďka jako prostorový vztah mezi místem bydliště a místem pracoviště. Ekonomické náklady dojížďky snižují reálné disponibilní příjmy domácností. Zejména dojížďka individuální automobilovou dopravou je spojena s negativními environmentálními dopady, znečištěním ovzduší ve velkých aglomeracích a zvyšováním ekologické stopy. Dojížďka také snižuje rozsah
volného času, který může být tráven s rodinou, přáteli nebo využíván k občanské angažovanosti. Význam dojížďky navíc v posledních
desetiletích vzrůstá – suburbanizace v zázemí velkých měst, zvýrazňující se koncentrace pracovních příležitostí do menšího počtu metropolitních areálů a pracovních center vede nejen ke zvyšujícím se absolutním počtům dojíždějících, ale také k prodlužování průměrné
dojížďkové vzdálenosti a doby dojížďky. K dojížďce přispělo také snížení počtu škol, zejména ve venkovských obcích. V některých profesích naopak dochází k posilování možností práce z domova. Dojížďka je (přes některé metodologické a praktické problémy při sběru
dat) sledována ve sčítání lidu. Sbíraná data umožňují sledovat jak celkový objem dojížďky (počet osob cestujících za prací nebo studiem
do jiné obce a jejich podíl na populaci), tak průměrnou dobu strávenou dojížďkou (v minutách) a obvyklý způsob dojížďky – dopravní
prostředek (auto, nemotorová doprava, veřejná doprava).

b) 15 vybraných indikátorů pro oblast bydlení
Na základě diskuse expertů bylo vybráno 15 ukazatelů týkajících se kvality života v oblasti bydlení, které souvisejí s výše uvedenými třemi
pilíři.
Většina navrhovaných indikátorů vychází z výběrového šetření ČSÚ v rámci celoevropského šetření EU SILC, co umožňuje značnou
srovnatelnost situace a vývoje v rámci EU.
Pro účely monitorování vývoje nájemních bytů ve vlastnictví obcí budou využívána data vykazovaná pro ČSÚ obcemi nad 1000 (resp.
nad 3500) obyvatel. Údaje o úvěrech na bydlení je možné získávat ze statistik České národní banky. Spotřebu energie v domácnostech
a její strukturu sleduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Údaje o osobách v bytové nouzi nejsou systematicky sbírány. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. publikoval v roce 2015 studii „Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení“, která poskytuje odhady
počtů osob v bytové nouzi založené na výběrovém šetření EU SILC a administrativních datech o příjemcích dávek v hmotné nouzi.
Pro sledování trendů v rezidenční segregaci na celostátní úrovni může být využita metodika identifikace rezidenční segregace na místní
úrovni, kterou certifikovalo a v deseti městech pilotně ověřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Sociální bydlení
– metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Metodika využívá existující administrativní data o příjemcích dávek
v hmotné nouzi a data ze sčítání lidu.

Tabulka 15 indikátorů pro oblast bydlení

c) Charakteristické výsledky pro Českou republiku

Indikátor
Počet obecních nájemních bytů
Domácnosti v nájemním bydlení

Definice
Počet bytů ve vlastnictví obcí s více než 1000 obyvateli
Podíl domácností žijících v nájemním bydlení na všech domácnostech
Podíl domácností s extrémní ekonomickou zátěží z bydlení
Podíl domácností, které na bydlení vynakládají více než 40 % svých
čistých disponibilních příjmů
Podíl domácností v nájemním bydlení s extrémní ekonomickou Podíl domácností žijících v nájemním bydlení, které na bydlení
zátěží z bydlení
vynakládají více než 40 % svých čistých disponibilních příjmů, na
všech domácnostech
Celkový objem aktivních úvěrů na bydlení
Celkový objem úvěrů na bydlení: úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry domácnostem
Poměr úvěrů na bydlení na HDP
Poměr celkového objemu úvěrů na bydlení (úvěry ze stavebního
spoření, hypoteční úvěry domácnostem) na HDP
Domácnosti v závadném bydlení
Podíl domácností, které žijí v závadném bydlení (neschopnost
udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.)
Subjektivní spokojenost s úrovní svého bydlení
Podíl osob, které jsou se svým bydlením nespokojené (hodnoty
0-3)
Průměrná spotřeba energie na m2 bytu
Průměrná celková dodaná energie na vstupu do budovy na plochu
bytů ročně
Podíl nově postavených bytů v obcích bez dostupných veřejných Podíl nově postavených bytů v obcích, které nemají zajištěné vyslužeb
brané veřejné služby (dopravní obslužnost železniční dopravou,
mateřská škola, úplná základní škola, ordinace praktického lékaře)
nebo mají méně než 500 obyvatel
Počet osob bez střechy
Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS „bez
střechy“ (osoby přežívající venku a osoby v noclehárně)
Počet osob bez bytu
Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS „bez
bytu“ (osoby v ubytovně pro bezdomovce, pobytových zařízeních
pro ženy, ubytovnách pro migranty, osoby před opuštěním instituce a uživatelé dlouhodobější podpory – typicky v azylovém
domě)
Podíl bytů přístupných pro osoby se zdravotním postižením
Podíl bytů, které jsou přístupny pro osoby se zdravotním postižením
(zcela bezbariérové byty nebo byty s omezenými bariérami)
Sociální segregace
Průměrná doba dojíždění do zaměstnání

Celkový podíl (zranitelných) obyvatel žijících v segregovaných lokalitách
Průměrná doba strávená vyjížďkou a dojížďkou do/ze zaměstnání
a do/ze škol týdně

Podle údajů ČSÚ představovaly v roce 2016 výdaje na bydlení a energie největší část výdajů domácností v ČR, konkrétně 20,8 %; dalších
6,1 % pak představovaly výdaje na vybavení a opravy bytů a na zařízení domácnosti.
Podle údajů Eurostatu žilo v roce 2016 v nájemním bydlení v ČR 21,8 % ze všech domácností, zatímco (odhadovaný) průměr za EU byl
30,7 %.
ČR
EU

2012
19,6 %
29,5 %

2013
19,9 %
30,0 %

2014
21,1 %
30,0 %

2015
22,0 %
30,5 %

2016
21,8 %
30,7 %

Zároveň v ČR pokračoval pokles rozsahu obecního bytového fondu, který se v průběhu let 2010-2014 zmenšil přibližně o třetinu, přičemž
významným důvodem tohoto poklesu je privatizace obecních bytů. Podle údajů ČSÚ představoval obecní bytový fond v roce 2010 440
163 bytů a na konci roku 2014 už jen 262 143 bytů. V průběhu let 2011-2015 bylo privatizováno 50 897 bytů, což představuje 11,56 % z bytového fondu na konci roku 2010.
Podíl domácností v ČR, které na bydlení vynakládají více než 40 % svých čistých disponibilních příjmů, se podle údajů Eurostatu v posledních letech snížil a dostal se pod průměr EU.
2012
2013
2014
2015
ČR
10,0 %
11,7 %
10,5 %
10,4 %
EU
11,0 %
11,1 %
11,5 %
11,3 %
						

2016
9,5 %
11,1 %

Extrémní zatížení (více než 40 %) se týká nejvíce domácností žijících v komerčním nájemním bydlení a méně domácností ve vlastním
bydlení nebo v bydlení se sníženým nájemným, kterým je typicky právě veřejné bydlení.
2012

2013

2014

2015

2016

Vlastní bydlení (s
úvěrem na bydlení)

4,0 %

10,8 %

8,3 %

6,0 %

6,0%

Vlastní bydlení (bez
úvěru na bydlení)
Nájemní bydlení
(komerční)

6,7 %

6,7 %

6,2 %

6,0 %

5,2 %

28,2 %

32,7 %

29,9 %

31,0 %

29,3 %

Nájemní bydlení
(snížené nájemné)

20,9 %

7,6 %

7,0 %

10,7 %

10,6 %

Co se týče domácností žijících v závadném bydlení (neschopnost udržet v zimě teplo v bytě, závady střechy, oken, plísně apod.), v ČR
jich žije méně, než je průměr EU, a jejich podíl má klesající tendenci.
ČR
EU

2012
10,5 %
15,1 %

2013
10,0 %
15,6 %

2014
9,2 %
15,7 %

2015
8,9 %
15,2 %

2016
8,2 %
n/a

Na druhé straně ale dle šetření EU SILC z roku 2012 bylo v ČR se svým bydlením velmi nespokojených 5,1 % respondentů, zatímco v rámci
celé EU bylo velmi nespokojených jen 3,7 % respondentů.
Podle zdrojů uváděných Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 byl odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR 30 000 osob. Data
MPSV o vyplácených příspěvcích na živobytí z roku 2017 zahrnují přibližně 7,4 tisíce příjemců (počet společně posuzovaných osob může
být vyšší), kteří mají v databázích uvedeno, že jsou bez přístřeší.

Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2015 v nejrůznějších formách nestandardního bydlení v prosinci 2014
žilo 29 108 příjemců doplatku na bydlení, což představuje 48 445 osob. Přibližně 22 000 domácností příjemců doplatku na bydlení žilo
v tomto období na ubytovnách.

d) Požadavky na sledování nových indikátorů
Pro sledování vývoje kvality života v oblasti bydlení se navrhují nová vykazování následujících indikátorů:
1. Průměrná spotřeba energie na m2 bytu: vykazování MPO na základě v současnosti dostupných dat.
2. Počet osob bez střechy: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
3. Počet osob bez bytu: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
4. Sociální segregace: vykazování MPSV na základě v současnosti dostupných dat po vytvoření standardizované metodiky.
5. Podíl nově postavených bytů v obcích bez dostupných veřejných služeb: sběr dat a vykazování MMR.
6. Podíl bytů přístupných pro osoby se zdravotním postižením: sběr dat a vykazování MMR a/nebo ČSÚ.

Prameny
1. ČSÚ (2017): Příjmy a životní podmínky domácností - 2016. Praha. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2016.
2. FEANTSA (2017): Second Overview of Housing Exclusion in Europe. Brusel. Dostupné z: http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/
the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017.
3. MPSV (2016): Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Praha. Dostupné z: https://www.mpsv.
cz/files/clanky/24488/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsirenou_pusobnosti.pdf.
4. SIROVÁTKA, T. A KOL. (2016): Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. VÚPSV, Praha. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/cm16-5.pdf.
5. SÝKORA, L. A KOL. (2015): Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace. Univerzita Karlova a Multikulturní centrum, Praha. Dostupné z: http://migraceonline.cz/doc/metodika_identifikace_lokalit_segregace_dvoustrany.pdf.
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4. ZDRAVÍ

1. Úvod: Zadání a výchozí dokumenty
Zadáním expertní skupiny bylo především (1) podat analýzu konceptu kvality života v kontextu systému péče o zdraví a obecně v souvislosti s pojímáním zdraví jako důležité životní hodnoty; dále (2) navrhnout hlavní dimenze, které nejlépe postihují kvalitu života ve
vztahu ke zdraví; (3) navrhnout operacionalizaci těchto dimenzí do podoby indikátorů a rovněž způsob jejich třídění; (4) podat přehled
dostupných statistických dat odpovídajících navrženým indikátorům; (5) navrhnout skupiny obyvatel, u nichž by bylo možné modelově
demonstrovat dopady politiky na kvalitu života u příslušníků těchto sociálních či sociodemografických skupin; dále (6) na základě dostupných dat zhodnotit kvalitu života ve vztahu ke zdraví, a to v mezinárodním srovnání; a konečně (7) navrhnout žádoucí změny v práci
institucí shromažďujících statistické údaje a tyto návrhy zdůvodnit.
Základním referenčním rámcem práce expertní skupiny byl dokument „Strategický rámec Česká republika 2030“ připravený Odborem
pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR na sklonku roku 2016.1 V kapitole věnované zdraví jsou formulovány hlavní cíle strategického rámce
ČR 2030 pro udržitelný rozvoj zdraví a zdravotní péče.
Hlavním cílem strategie do roku 2030 je postupné zlepšování zdraví všech skupin obyvatel. Specifickými cíli potom jsou:
• prodlužování délky života ve zdraví u všech skupin obyvatel České republiky;
• snižování vlivů způsobujících nerovnosti v oblasti zdraví;
• zajištění stability systému veřejného zdravotnictví rozvojem odpovídající profesní struktury; snižování věkového průměru
lékařského personálu a zlepšování ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví;
• podpora zdravého životního stylu prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem na primární prevenci nemocí a podporu
zdraví v průběhu celého života;
• snižování konzumace návykových látek i zátěže obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem prostřednictvím lepší kvality
životního prostředí2.
V průběhu jednání expertní skupiny (18. 4. 2017) byl schválen strategický dokument a s ním bylo uvedených pět dimenzí dále specifikováno a operacionalizováno do podoby měřitelných indikátorů:
Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje.
1. Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech populačních skupin.
1.1. Naděje dožití – střední délka života při narození a ve věku 65 let
1.2. Délka života ve zdraví (Healthy life years) při narození a ve věku 65 let
2. Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti zdraví.
2.1. Dlouhodobé omezení aktivit (Global Activity Limitation Indicator)
3. Systém veřejného zdravotnictví je stabilní a současně se rozvíjí odpovídající profesní struktura. Věkový průměr lékařského personálu
se snižuje a zlepšuje se ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví.
3.1. Věková struktura lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví dle jednotlivých specializací
3.2. Průměrný a mediánový plat / mzda lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
3.3. Počet lékařů a nelékařů na 1 000 obyvatel
3.4. Neuspokojená potřeba lékařské péče v posledních 12 měsících podle důvodu
3.5. Přežití pacientů s nádorovými onemocněními
4. Zdravý životní styl je podporován prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem na primární prevenci nemocí a podporu zdraví
v průběhu celého života.
4.1. Veřejné výdaje na primární prevenci v absolutním vyjádření a jako podíl na veřejných výdajích na zdravotnictví celkem
5. Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou překračovány.
1
ÚV ČR. (2017) Strategický rámec Česká republika 2030. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/CR-2030_Navrhova-cast_final-kMPR_30-11-2016.pdf.
2
Ibidem, s. 37.

5.1. Podíl osob s rizikovou konzumací alkoholu
5.2. Podíl denních kuřáků
5.3. Rozloha oblastí ČR s překročeným imisním limitem
5.4. Podíl obyvatel ČR žijících na území, kde jsou překračovány mezní hodnoty hlukových indikátorů Ldvn a Ln pro silniční dopravu3
Uvedených třináct indikátorů (fakticky je jich více, v řadě případů více, např. u průměru mezd v jednotlivých lékařských specializacích
se indikátory několikanásobně zmnožují) se v expertní skupině stalo předmětem diskuse. U některých z nich byly vysloveny pochyby
s ohledem na jejich validitu či reliabilitu a byly navrhován další dimenze a relevantní ukazatelé.
Krom textu strategického dokumentu Vlády České republiky obdrželi experti jako podkladový materiál přehledy indikátorů kvality života v oblasti zdraví a zdravotní péče, které jsou používány EUROSTATem (publikace Quality of Life: facts and views)4 a OECD (publikace
How is life? z roku 2015)5 a dat, která jsou shromažďována rakouskou organizací WIFO.6 Dále podáváme přehled vybraných ukazatelů,
který byl předložen jako východisko diskuse o vlastním návrhu dimenzí a indikátorů:
a. Relevantní data shromažďovaná Eurostatem:
• Naděje dožití při narození (Life expectancy at birth)/střední délka života
		
Tříděno dle pohlaví
• Subjektivní zdravotní stav (self-perceived health)
		
Tříděno dle pohlaví, věku, příjmových tercilů, pracovního statusu, vzdělání, dostupnosti sociální opory)
b. Data shromažďovaná OECD („How is Life?“)
• Střední délka života při narození
• Hodnocení vlastního zdraví/subjektivní zdravotní stav
		
Tříděno dle příjmových skupin
• Prevalence kuřáctví
• Prevalence obezity
• Prevalence nadváhy u dětí
• Kojenecká úmrtnost
• Incidence porodů nedonošených dětí
• Prevalence dětí s nadváhou a dětí obézních
• Sebevražednost dětí
• Kuřáctví u dětí
• Excesívní pití u dětí
c. Data zjišťovaná WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung Wien)
• Naděje dožití ve zdraví ve věku 65 let
• Účast v systému veřejného zdravotního pojištění
• Spokojenost se systémem zdravotnictví
• Výskyt nádorových onemocnění
• Naděje dožití ve věku 65 let
• Prevalence obezity u dospělých
• Počet denních kuřáků v populaci
• Spotřeba alkoholu
• Počet praktických lékařů
• Využívání služeb pro seniory
• Počet lůžek dlouhodobé péče
3
ÚV ČR (2017) Strategický rámec Česká republika 2030. Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům strategického rámce Česká republika 2030. Dostupné z: http://
www.cr2030.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-1_Indik%C3%A1tory-ke-specifick%C3%BDm-c%C3%ADl%C5%AFm-%C4%8CR-2030-na-web.pdf, s. 19-24.
4
EUROSTAT. (2015) Quality of life. Facts and views. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/.
5
OECD. (2015) How´s life? 2015. Measuring well-being. OECD Publishing, Paris. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/
how-s-life-2015_how_life-2015-en#.WTRCQGiGM2w.
6
KETNER, C.; KÖBERL, K.; MAYRHUBER, CH., KARMASIN, S.; STEININGER, N. (2012) Mehr als Wachstum. Messung von Wohlstand und Lebensqualität in ausgewählten Ländern mit dem OECD Better Life Index auf Basis der österreichischen Präferenzen. Dostupné z: http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=en&reserve-mode=active&content-id=1243586781429&search=Karmasin+motivforschung.
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Indikátory obsažené ve třech výchozích přehledech je možno uspořádat do několika trsů, které byly do jisté míry oporou pozdějšího
pracovního modelu. Nabízí se následující struktura „dimenzí“, které je třeba brát jako pracovní označení pro seskupení ukazatelů:

Demografické proměnné
(naděje dožití, naděje dožití ve zdraví při narození a ve věku 65 let, sebevražednost, kojenecká úmrtnost, porody nedonošených dětí)

Ukazatelé zdravotního stavu a morbidity
(hodnocení vlastního zdraví, incidence nádorových onemocnění

Proměnné zdravotního chování
(prevalence kuřáctví, nadváhy u dětí a obezity, excesivní pití u dětí a mladistvých, spotřeba alkoholu)

zdraví jako „snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůst pociťované úrovně zdraví“. Dokument též mluví o zdravotním potenciálu jako o nejvyšším stupni zdraví, kterého
může jednotlivec dosáhnout. Potenciál zdraví každého člověka je určován možností starat se o sebe a o druhé
a jeho schopností samostatně se rozhodovat a uchovat si kontrolu nad svým životem. Společnost má vytvářet podmínky k tomu, aby
lidé mohli potenciál zdraví uplatnit. Tato definice tedy odkazuje ke zdraví, měřitelnému úrovní mortality a morbidity na straně jedné,
dále k subjektivnímu zdravotnímu stavu a konečně ke schopnosti kontroly nad svým životem a schopnosti pomáhat druhým.
V průběhu jednání expertní skupiny byl postupně precizován pracovní model vztahu kvality života a zdraví založený na vazbách několika
dimenzí. Prvý model byl založen na vztahu dimenzí pracovně označených jako „Kontext“, „Reflexe“ a „Dopad“.

Ukazatelé zdravotnického systému
(počty praktických lékařů, lůžek dlouhodobé péče, využívání lůžek v zařízeních dlouhodobé péče, spokojenost se zdravotní péčí
Konečně posledním textovým podkladem byla tzv. Stiglitzova zpráva pro francouzského prezidenta Sarkozyho z roku 20087, která se
v části věnované specificky zdraví (§ 78 – 81) zaměřuje především na nerovnosti ve zdraví a jejich socioekonomické determinanty.

2 Koncept kvality života v kontextu zdraví
Zkoumání vztahu kvality života a zdraví je třeba začít definicí zdraví, jak bylo vymezeno v ustavujícím dokumentu Světové zdravotnické
organizace (WHO) v roce 1946. Zdraví je definováno jako „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost
nemoci či vady“8. Z této definice vyplývá, že měření zdraví a efektů zdravotní péče musí zahrnovat nejen sledování účinků změn ve
frekvenci a závažnosti onemocnění, ale také hodnocení pohody, kterou lze posuzovat měřením zlepšení kvality života vztažené ke
zdravotní péči.“9 Definice osobní pohody ovšem představuje výzvu.10 Podle Dodgeové a spolupracovníků se většina autorů soustředí
na měření atributů osobní pohody, aniž by si příliš lámali hlavu s definicí samotného pojmu.11 Specifický způsob měření osobní pohody
poskládáním retrospektivně hodnocených jednotlivých momentů v průběhu dne metodou DRM (Day Reconstruction Method) navrhli
Kahneman a Krueger.12
Podle Dragomirecké a Bartoňové (2006) se kvalita života stala „jedním z nejčastěji používaných pojmů současné medicíny. V současné
době, pro kterou je charakteristické prodlužování délky života a převaha chronických, dlouhotrvajících nemocí nad nemocemi infekčními, se za hlavní cíl medicíny nepovažuje zdraví nebo prodloužení života samo o sobě, ale zachování nebo zlepšení kvality života.“13 Patrně nejznámějšími a nejužívanějšími nástroji měření kvality života se staly sto položkový dotazník WHOQOL, případně WHOQOL-BREF o 26 položkách.14 Tyto dotazníky byly vytvořeny spoluprací WHO spolu s patnácti spolupracujícími centry z celého světa a byly
standardizovány rovněž pro Českou republiku.
Na měření vztahu zdraví a kvality života se specificky zaměřuje velice populární metodologie HR-QOL, která byla vyvinuta v Centers for
Disease Control (CDC).15 Je využívána především k měření dopadů nemoci, případně handicapu na kvalitu života. Těsný vztah pojmů
zdraví, osobní pohoda, spokojenost se životem, štěstí a kvalita života vedl Atkinsonovou16 ke konstatování, že tyto pojmy jsou navzájem
zaměňovány.
V programu WHO Zdraví pro všechny do roku 2000 (Health for All, HFA)17, který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život. K dalšímu posunu dochází v novém programu WHO Zdraví
pro všechny v 21. století (HFA 21, Zdraví 21), který byl přijat v roce 1999 a přináší definici zdraví, která z praktických důvodů vymezuje
7
EVROPSKÁ KOMISE. (2009) Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress. [STIGLITZ, J. E.; SEN, A.; FITOUSSI, J.P.] Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.
8
WHO. Frequently asked questions. [online] Dostupné z: http://www.who.int/suggestions/faq/en/.
9
WHO. (1997) WHOQOL. Measuring Quality of Life. WHO 1997, s. 1. Dostupné z: http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf.
10
DODGE, R.; DALY, A.; HUYTON, J.; SANDERS, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, 2(3), 222-235.
11
Ibidem, s. 222.
12
KAHNEMAN, D.; KRUEGER, A. B. (2006) Developments in the Measurement of Subjective Well-Being. J. Econ. Perspectives, Vol. 20, No. 1, Winter 2006, 3-24.
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Proměnné kontextu: Tento cluster zahrnoval vnější vlivy dopadající na zdraví a kvalitu života; jedná se především o:
• Politický kontext (politika v oblasti zdravotnictví)
• Legislativní kontext (zákonné a podzákonné normy ovlivňující zdraví a kvalitu života, jejich stabilita a předvídatelnost)
• Administrativní kontext (étos, vstřícnost úřadů a úředníků)
• Systémy sociální opory
• Parametry systému zdravotní péče
• Postoje veřejnosti k ohroženým či marginalizovaným skupinám
Subjektivní reflexe zdraví a kvality života: Zjišťování pomocí dotazníkových šetření
• Subjektivní zdravotní stav
• Měření subjektivní pohody
• Reflexe kvality života s pomocí dotazníků WHOQOL
• Ukazatelé zdravotní gramotnosti
• Zdravotní chování (kouření, konzumace alkoholických nápojů, pohybové aktivity, výživa, BMI)
„Dopady“: Zahrnuje proměnné morbidity a mortality
• Střední délka života
• Střední délka života ve zdraví
• Ukazatelé morbidity
• Ukazatelé mortality
• Předčasná úmrtnost
• Spotřeba zdravotní péče

4. ZDRAVÍ

Prvý model byl nahrazen modelem, který dále precizoval dimenze či clustery proměnných. Proměnné kontextu byly nakonec vyřazeny,
vzhledem k jejich problematickému měření.

Ekvita, strukturální omezení (Specifické studie a souvislosti se socioekonomickými proměnnými)
• Gender
		
Třídění dle pohlaví existuje, chybí data o LGBT skupinách
• Děti a mládež
		
K dispozici jsou šetření HBSC a ESPAD
• Senioři
		
Důležitý je výzkum zaměřený na specifické determinanty zdraví
• Osoby se zdravotním postižením
		
Možná replikace výzkumu VŠPO, šetření WHOQOL-BREF
• Osoby z vyloučených lokalit
		
Specifické šetření zejména dostupnosti péče a bariér
• Migranti
		
Šetření zaměřené především na projevy diskriminace

3 Hlavní dimenze kvality života ve vztahu ke zdraví
Model zahrnoval následující indikátory:
Demografické proměnné (Data ÚZIS):
• Naděje dožití při narození
• Naděje dožití v 65 letech
• Naděje dožití ve zdraví při narození
• Naděje dožití ve zdraví v 65 letech
• Úmrtnost novorozenecká a kojenecká
• Úmrtnost na kardiovaskulární nemoci
• Úmrtnost na karcinom
Zdravotní péče (Data ÚZIS, EHIS):
• Hustota sítě praktických lékařů
• Hustota sítě pediatrických, geriatrických, psychiatrických ambulancí
• Počty lůžek pro následnou a dlouhodobou péči
• Využívání zdravotní péče (ambulantní, lůžkové, preventivní)
• Proočkovanost
• Spokojenost se zdravotní péčí
• Neuspokojená zdravotní péče
Zdravotní stav, morbidita (Data ÚZIS, EHIS):
• Incidence/prevalence karcinomů, kardiovaskulárních nemocí. Diabetu
• Incidence/prevalence duševních chorob
• Incidence úrazů
• Poměr incidence/úmrtnost u karcinomů
• Subjektivní hodnocení vlastního zdraví
Zdravotní chování, zdravotní gramotnost (EHIS, Ústav pro zdravotní gramotnost)
• BMI
• Fyzická aktivita
• Kouření, alkohol
• Úroveň zdravotní gramotnosti

V intencích návrhů Odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády ČR a diskusí na půdě expertní skupiny pro kvalitu života a draví navrhujeme následující dimenze postihující vztah zdraví a kvality života:
1. Délka života a délka života ve zdraví
V této dimenzi se zaměříme jak na prodlužování střední délky života obecně, tak na prodlužování délky života ve zdraví; jako důležitou
vidíme snahu snižovat předčasnou úmrtnost, a to jak obecně, tak ve vztahu k příčinám; konečně je vhodné sledovat úmrtnost z některé
specifické příčiny.
Délku života považujeme za důležitý aspekt kvality života, její prodlužování, i prodlužování délky života ver zdraví považujeme za faktor
zlepšování kvality života
2. Zdravotní stav obyvatel
Velice důležitým faktorem kvality života je zdravotní stav, a to objektivní, tj. nemocnost (morbidita), ale i subjektivní (subjektivní hodnocení vlastního zdraví). Morbidita bude sledována u vybraných diagnóz.
3. Úroveň zdravotní péče
Udržitelnost či zlepšování úrovně zdravotní péče lze sledovat s pomocí objektivních ukazatelů, ale i s využitím subjektivních faktorů
spokojenosti se službami.
4. Zdravotní chování a zdravotní gramotnost
Adekvátní zdravotní chování a zvyšování zdravotní gramotnost jsou cestou ke zdraví a zprostředkovaně ke zlepšování kvality života.
5. Ekvita ve zdraví
Zvyšování ekvity ve zdraví, tj. odstraňování rozdílů ve zdraví podmíněných především socioekonomickými faktory a vzděláním, je jedním z nejdůležitějších faktorů zlepšování kvality života v souvislosti se zdravím.
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4 Operacionalizace dimenzí kvality života ve vztahu ke zdraví
1. Délka života a délka života ve zdraví
1.1. Střední délka života při narození a v 65 letech
1.2. Délka života ve zdraví
1.3. Předčasná úmrtnost: Úmrtnost do 65 let
1.4. Kojenecká úmrtnost
1.5. Sebevražednost
2. Zdravotní stav
2.1. Subjektivní zdravotní stav
2.2. Incidence duševních chorob

Incidence duševních chorob
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
Počet lékařů a sester na 100 000 obyvatel
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
Dostupnost lékařské péče
Data aktuálně dostupná nejsou, důležité je jednání s poskytovateli
Počet návštěv v domácím prostředí
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS (?)
Prevalence denních kuřáků
Údaj je možno získat ze studie EHIS

3. Zdravotní péče
3.1. Počet lékařů na 100 000 obyvatel
3.2. Počet sester na 100 000 obyvatel
3.3. Dostupnost lékařské péče
3.4. Počet návštěv v domácím prostředí
3.5. Výdaje na zdravotnictví v poměru k HDP
4. Zdravotní chování a zdravotní gramotnost
4.1. Prevalence denních kuřáků
4.2. Prevalence rizikových konzumentů alkoholických nápojů
4.3. Prevalence nadváhy a obezity
4.4. Frekvence fyzické aktivity v průběhu týdne
4.5. Úroveň zdravotní gramotnosti

Prevalence rizikových konzumentů alkoholických nápojů
Údaj je možno získat ze studie EHIS
Prevalence nadváhy a obezity
Údaj je možno získat ze studie EHIS
Frekvence fyzické aktivity v průběhu týdne
Údaj je možno získat ze studie EHIS
Provázání vybraných ukazatelů morbidity a mortality s údaji o vzdělání, socioekonomickém statusu a úrovní příjmu
Údaj není aktuálně dostupný, jedná se o požadavek na ÚZIS a zdravotní pojišťovny; měření ekvity představuje stále velkou metodologickou výzvu18192021
Zdravotní gramotnost
Data z mezinárodního komparativního výzkumu zdravotní gramotnosti

5. Ekvita ve zdraví
5.1. Provázání vybraných ukazatelů morbidity a mortality s údaji o vzdělání, socioekonomickém statusu a úrovní příjmu

5 Přehled dostupných dat

6 Skupiny obyvatel vytipované k realizaci specifických studií
Ve skupině bylo vytipováno celkem šest specifických skupin, o nichž referovali experti, kteří se na práci s nimi zaměřují. Jednalo se
celkem o šest sociodemografických skupin, specifické studie jsou navrhovány u pěti z nich.

Převážná většina dat vztahujících se k demografickým proměnným, k morbiditě a objektivním ukazatelům systému zdravotní péče je
dostupná ve statistikách Ústavu zdravotnické statistiky a informatiky (ÚZIS) a Českého statistického úřadu. Tato data jsou zasílána
rovněž do WHO, Eurostatu a OECD. Na stránkách těchto organizací je možno u většiny indikátorů získat komparativní data. U dalších
proměnných, získávaných zpravidla dotazníkovými šetřeními, jsou zdroji dat další instituce a organizace, které taková šetření realizují.

1. Skupina dětí a mládeže

Střední délka života při narození a naděje dožití v 65 letech
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU

2. Skupina seniorů

Délka života ve zdraví
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
Předčasná úmrtnost: Úmrtnost do 65 let
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS
Sebevražednost
Údaj je možno získat ze statistik ÚZIS, dostupné jsou komparace v rámci EU
Subjektivní zdravotní stav
Údaj je možno získat ze studie EHIS

V případě dětí a mládeže není třeba realizovat specifickou studii, vhodným zdrojem dat je studie HBSC (Health Behaviour of School
Aged Children) s čtyřletou periodicitou. V několika modulech studie nabízí data týkající se zdravotního stavu, zdravotního chování
a kvality života2223
U skupiny seniorů se potřeba realizace specifické studie jeví jako potřebná. Zkoumána by měla být:
• dostupnost resp. nabídka zdravotní péče pro seniory
		
počty geriatrů, následné a domácí péče, hospiců
• neuspokojená potřeba zdravotní péče
• očkování proti chřipce
18
REGIDOR, E.: Measures of health inequalities: part 1. J. Epidemiol. Community Health 2004;58. Str. 858–861.
19
HAMMIG, O.; BAUER, G. F.: The social gradient in work and health: a crosssectional study exploring the relationship between working conditions and health inequalities. BMC Public Health 2013, 13. Str. 1170.
20
GAKIDOU, E. E.; MURRAY, CH. J. L.; FRENK, J. (1999) A framework for measuring health inequality. WHO, Ženeva. [Global Programme on Evidence for Health Policy.] Dostupné z: www.who.int/healthinfo/paper05.pdf.
21
KAKWANI, N.; WAGSTAFF, A.; DOORSLAYER, E.: Socioeconomic inequalities in health: Measurement, computation and statistical inference. J. Econometrics,
(1997) 77. Str.: 87–103.
22
HBSC. Health behaviour in school-aged children world health organization collaborative cross-national survey. About HBSC. Who we are? What do we research?
[Online.] Dostupné z: .
23
KALMAN, M. A KOL. (2011) HBSC – Česká republika – 2010. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. UP, Olomouc, 2011.

4. ZDRAVÍ

• bariéry v přístupu k péči
• chudoba a sociální izolace seniorů

3. Skupina zdravotně znevýhodněných
• Opakování studie VŠPO (ČSÚ)
• Specifická studie u jednoho či dvou druhů postižení
• Použití dotazníku WHOQOL-BREF
• Sledování všech projevů diskriminace
• Studium právního rámce, systému sociální opory a přístupu úřadů
24

4. Skupina LGBT
• Zkoumání specifických potřeb příslušníků skupiny
• Zachycení bariér v přístupu k zdravotní péči a projevů diskriminace

Pokud jde o konzumovanou zdravotní péči v první linii, patří České republice dlouhodobě jedno z prvních míst
mezi zeměmi EU, i v širším mezinárodním srovnání.
4. Zdravotní chování a zdravotní gramotnost
V prevalenci kuřáctví (denní kouření) se Česká republika řadí mezi země s úrovní kuřáctví přesahující 20 % populace. Jedná se sice
o úroveň pod průměrem EU 28, nicméně ve statistikách úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením se Česko řadí mezi země s nejvyšším
výskytem.
Ze statistik konzumace i sociologických dat vyplývá vysoká úroveň konzumace alkoholických nápojů, zjišťovaná jak objemem konzumovaného čistého alkoholu na hlavu, tak udávanou frekvencí pití alkoholických nápojů. Mimořádně znepokojivé je srovnání prevalence
užívání alkoholických nápojů, kuřáctví a zneužívání jiných návykových látek ve věkové skupině školáků.25 Ve všech těchto ukazatelích
patří čeští školáci mezi děti nejvíce ohrožené rizikovým chováním.
V prevalenci nadváhy se v roce 2014 Česká republika zařadila na špici zemí EU 28 s 63,4% osob starších 18 let s nadváhou.

5. Skupina osob ze sociálně vyloučených lokalit
• Dostupnost zdravotní péče
• Využívání zdravotní péče
• Spokojenost se zdravotní péčí
• Vztah k praktickému lékaři a problémy vzájemné komunikace

Úroveň zdravotní gramotnosti byla sledována v několika zemích Evropské unie26 v komparativním sociologickém šetření, k němuž
se později připojila i Česká republika. Z našich dat vyplývá zaostávání za průměrem vybraných zemí EU ve všech dimenzích zdravotní
gramotnosti.

6. Skupina migrantů
• Obecně: důležité zařadit do statistik údaj o zemi původu
• Vhodná replikace studie čerpání zdravotní péče cizinců z třetích zemí

Pokud jde o ekvitu ve zdraví, jsme pochopitelně schopni sledovat souvislost ukazatelů mortality a morbidity např. s úrovní HDP v zemích
EU, ale komparace různé míry podmíněnosti těchto dat ukazateli socioekonomickými zatím není možná. Cestou je získání dat od zdravotních pojišťoven.

7 Zhodnocení České republiky dle navržených dimenzí
1. Délka života a délka života ve zdraví
Střední délka života (naděje na dožití při narození) se v České republice v průběhu posledních tří dekád podstatně prodloužila a přesáhla
průměr EU 28, nicméně zaostávání za nejlepšími zeměmi Evropské unie stále přetrvává. Navíc v posledních letech dochází ke zpomalení
tempa prodlužování střední délky života v ČR. Obdobný trend zaznamenáváme i u očekávané délky dožití ve věku 65 let: Délka se prodlužuje, zaostávání za „nejlepšími“ zeměmi EU přetrvává. Poměrně vysoký je ukazatel zkrácení délky dožití úmrtími před dosažením 65.
roku života; i v tomto ukazateli Česká republika zaostává za nejlepšími zeměmi EU, byť je nižší než EU 28.
V průběhu několika posledních dekád došlo v ČR k prodloužení střední délky života, nicméně délka života ve zdraví se prodlužuje jen
minimálně, a to spíše u žen než u mužů. Srovnání s nejlepšími zeměmi EU, především se skandinávskými, opět nevyznívá příznivě.
Naproti tomu ukazatel kojenecké úmrtnosti je příznivě nízký a v porovnání v rámci zemí EU vyznívá velice dobře.
Pokud jde o ukazatel sebevražednosti, je její výskyt přibližně průměrný, nicméně za zeměmi s nejnižší mírou incidence podstatně
zaostává.

5. Ekvita ve zdraví

8 Návrhy změn v práci institucí shromažďujících statistická data
V průběhu diskuse na setkáních expertní skupiny se objevily následující problémy nebo podněty:
• Pokud bychom měli sledovat v celé populaci nerovnosti ve zdraví či ekvitu, bylo by žádoucí třídění ukazatelů morbidity a mortality kombinovaným znakem socioekonomického statusu (vzdělání, zaměstnání, příjem).
• Oproti některým zemím (zejm. mimoevropským) není v českých statistikách sledována etnicita, která byla některými experty
navrhována ke sledování.
• Ve všech statistikách by měla být sledována „země původu“ respondenta
• Pokud jde o „měkká“ data doporučujeme periodické sledování úrovně zdravotní gramotnosti.
• Jako problém se jevilo zjišťování „dojezdových vzdáleností“ u zdravotnických služeb obecně, a u služeb specifických zvláště.
Jako možná cesta se jeví provázání map v systémech geografické dokumentace se statistickými údaji.

2. Zdravotní stav
V porovnání subjektivního zdravotního stavu se čeští muži i ženy řadí mezi země, jejichž obyvatelé udávají výrazně častěji špatný nebo
dokonce velmi špatný zdravotní stav. Pokud jde o incidenci duševních poruch, ponecháme-li stranou psychózy, je Česká republika pod
průměrem výskytu depresí způsobených chronickým stresem.
3. Zdravotní péče
Počty lékařů na 100 000 obyvatel v České republice jsou navzdory obavám z jejich úbytku vyšší, než je průměr EU 28. Mezi zeměmi,
u nichž se sleduje hustota sítě jednotek primární péče, se Česko řadí na první místo. Pokud jde o počty praktických lékařů, pak hustota
sítě jejich ordinací je mírně pod průměrem zemí EU 28, ale výrazně nad úrovní EU 15 (členové do r. 2004).
24
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Muži
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Nárazové pití alkoholu
Ženy
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14,3%
5,2%
11,4%
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7,5%
14,9%

							
Denní konzumace alkoholu 							
Podíl osob, které v posledních 12 měsících konzumovaly nápoj obsahující alkohol (pivo, víno, destiláty, likéry, míchané
nápoje) každý den nebo téměř každý den.
					
Nárazové pití alkoholu prezentuje						
Podíl osob, které uvedly nárazové pití alkoholu (požití alespoň 60 g čistého alkoholu při jedné příležitosti) alespoň jednou
měsíčně v posledních 12 měsících.
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5. Slaďování pracovního a soukromého života
Podmínky kombinace pracovního, rodinného a soukromého života (tzv work-life balance, dále jen WLB) mají přímou návaznost na
spokojenost s pracovním životem a se zaměstnáním (Howard, Donofrio, Boles, 2004;  Hughes, Bozioneles, 2007 aj.). Kromě toho však
mají také hluboké přesahy daleko za tuto úroveň – k životní spokojenosti, ke spokojenosti s rodinným a soukromým životem (viz např.  
Greenhaus & Collins, 2003; Poulose & Sudarsan, 2014 aj.) a potažmo i k celkové kvalitě života (Guest, 2002; OECD, 2015c). WLB se tak
právem stává jednou z klíčových oblastí zahrnutých do měření kvality života (viz např. OECD, 2015c).
Lze předpokládat, že významnost podmínek a kvality WLB pro celkovou kvalitu života v budoucnosti ještě poroste. Možnosti uspokojivé kombinace práce a dalších sfér života se totiž mohou dostávat do ohrožení v důsledku intenzifikace a zrychlování pracovního života,
ke kterému dochází spolu s proměňujícími se technologiemi (Guest, 2002). Tyto procesy podle Guesta (2002) právem vyvolávají obavy
z ničení rodinného a soukromého života v důsledku stále intenzívnějšího zasahování práce do těchto životních sfér.
V České republice je přitom téma WLB zvláště aktuální. ČR se totiž vyznačuje vysokým počtem odpracovaných hodin, velmi vysokým
rozdílem v zaměstnanosti matek malých dětí a ostatních žen, malou dostupností flexibilních pracovních režimů a nízkými mzdami. Stav,
podmínky, možnosti WLB a spokojenost s WLB je tak třeba systematicky sledovat a vyhodnocovat.
Z hlediska koncepčního přístupu k problému WLB lze rozlišit několik základních modelů (viz např. (Guest, 2002; Poulose & Sudarsan,
2014):
- segmentační model – pracovní a nepracovní sféry jsou pojímány jako dvě odlišné oblasti, které vzájemně neinteragují;
- „spill-over“ model (zaměřující se na vzájemné efekty/dopady) – předpokládá, že na sebe obě oblasti působí, a to jak pozitivně,
tak negativně;
- instrumentální model – aktivity v jedné oblasti mohou zprostředkovávat úspěch v druhé oblasti (např. pracovník pracuje dlouhé
hodiny a přesčasy, aby mohl zaplatit auto nebo dům pro svou rodinu);
- model konfliktní – předpokládá, že spolu s tím, jak se zvyšují nároky v jedné oblasti, dochází k nutnosti složitého rozhodování,
které mohou vést k určitým konfliktům a přetížení jedinců různými rolemi a povinnostmi.
Možných definic toho, co je WLB, je řada. Greenhaus et al. (2003) např. definují WLB jako stav, kdy lidé věnují vyrovnaný čas práci i rodině, kdy je zároveň i v rovnováze jejich angažovanost v pracovních i nepracovních aktivitách (např. v rodině), kdy je patrná stejná úroveň
spokojenosti v obou sférách života a také to, zda je jejich situace v harmonii s tím, co si sami přejí. Clark (2000) definuje WLB jako dobré
fungování v rodině i práci s minimem pociťovaných konfliktů vyplývajících z obou rolí a spokojenost s oběma těmito oblastmi. Hill et
al. (2010) chápou WLB jako míru, s jakou je člověk schopný vést vyrovnaný život z hlediska časových nároků, emocí a chování v obou
oblastech – pracovní i nepracovní/soukromé. Přes tuto odlišnost znamená WLB nejčastěji absenci konfliktu (Poulose & Sudarsan, 2014),
nebo srovnatelnou míru a intenzitu, s jakou vstupuje práce do soukromého a rodinného života nebo rodinný život do života pracovního
(Greenhaus et al., 2003).
Pro účel stanovení indikátorů kvality života v oblasti WLB vycházím z předpokladu, že přetížení v jedné oblasti (ať už pracovní nebo
soukromé) je spojeno s rizikem konfliktu zájmů a snížením životní pohody a kvality života. Jako stav WLB chápu situaci, kdy jsou pracovní a nepracovní složky života v určité rovnováze a harmonii, kdy jsou lidé s uspořádáním pracovních a nepracovních životů a jejich
kombinací spokojeni a kdy existují účinné nástroje, které lidem usnadňují takového stavu dosáhnout.
Pracovní život chápu šířeji, a to nejen jako placené zaměstnání, včetně případných přesčasů, ať už jsou placené nebo ne, ale v úvahu beru
také další aktivity s prací spojené, jako např. dobu strávenou dojížděním do práce, která nepochybně klade další nároky na kombinaci
pracovního a soukromého a rodinného života. Jako rodinný a soukromý život chápu v tomto případě aktivity mimo placenou pracovní
činnost, zejména pak vztahy a povinnosti péče (péče o děti, péče o staré, péče o domácnost, péče o sebe), ale také soukromý život v
jeho širším pojetí, které zahrnuje volný čas, koníčky a další aktivity, jako např. trávení času s rodinou a přáteli, které výrazně přispívají k
posilování celkové kvality života (Guest, 2002).
Pro účel sledování kvality života v oblasti WLB navrhuji po konzultaci s expertní skupinou pro oblast WLB sledovat následující 4 hlavní
dimenze, které zahrnují jak objektivní, tak subjektivní ukazatele:

1. Čas a časová dimenze
Počty hodin strávených placenou prací a dalšími aktivitami poskytují základní výchozí bod pro uvažování o
možnostech a zdrojích WLB v životě lidí. Tyto ukazatele jsou zároveň i jednou z hlavních složek, které figurují ve většině přístupů k měření a operacionalizaci WLB (viz např. Greenhaus et al., 2003; Guest, 2002; Poulose & Sudarsan, 2014 aj.).
Příliš mnoho času stráveného např. v zaměstnání či placenou prací vede s velkou pravděpodobností k problémům se sladěním práce
se soukromým životem, volnočasovými aktivitami a možnostmi plánování soukromého, rodinného a partnerského života. Výzkumy
nezaměstnanosti přitom ukazují, že nejen velice vysoká pracovní aktivita, ale stejně tak i extrémně nízká míra pracovního nasazení
(spojená s nezaměstnaností) přitom může vést k nepohodě, stresu a může negativně zasahovat do soukromého a rodinného života (viz
Poulose & Sudarsan, 2014). Stres a pocity nepohody pak může vyvolávat i přetížení domácími povinnostmi a péčí, které může negativně
ovlivňovat pohodu v pracovním životě.

2. Subjektivní dimenze hodnocení WLB
Ve většině přístupů k operacionalizaci WLB se pracuje s termíny, jako je vyrovnanost, harmonie, absence napětí. WLB je často spojen
s pocity spokojenosti, vyrovnanosti apod. Je přitom zřejmé, že různí lidé mohou mít různé potřeby a cíle v oblasti WLB a jejich představy
o tom, jak vypadá adekvátní podoba WLB, se mohou lišit.
WLB, jeho vnímání a potřeby spojené s WLB přitom závisejí na řadě individuálních charakteristik. Kromě čistě osobnostních charakteristik hraje roli také rodinná situace, vztahy a povinnosti péče, způsob uspořádání rolí v domácnosti, nároky spojené s trávením volného
času, pracovní ambice a aspirace a další charakteristiky (viz např. Greenhouse et al., 2003).
To, co může pro jednoho znamenat žádoucí situaci (např. pracovat na plný úvazek), s níž je plně spokojen, může u druhého člověka ústit
v situaci plnou stresu a napětí (např. pokud musí kombinovat plný pracovní úvazek s nároky na péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny
bez možnosti spolehnout se partnera). Z tohoto důvodu je nutné při uvažování o WLB zahrnout kromě objektivních složek také složku
subjektivního hodnocení WLB a případného pociťovaného stresu v těchto oblastech.

3. Organizační a institucionální podmínky WLB
Představují klíčové faktory, které ovlivňují možnosti lidí volit si a realizovat adekvátní způsob WLB podle svých potřeb. Mezi tyto podmínky lze zařadit:
i) podmínky, které vytvářejí zaměstnavatelé – tj. zda umožňují tzv. pozitivní flexibilitu – aby si pracovníci/e upravovali pracovní podmínky podle svých aktuálních potřeb – z hlediska místa pracoviště (práce z domova, teleworking), z hlediska času (pružná pracovní
doba), z hlediska celkové pracovní kapacity (částečné úvazky) apod.;
ii) podmínky, které vytváří sociální stát a jeho nástroje (např. dostupnost nástrojů pro kombinaci práce a péče o děti a o staré a nemohoucí lidi, kvůli jejichž nedostatku se rodiny (a zejména pak ženy) mnohdy dostávají do vyhrocené podoby konfliktu mezi pracovním
a nepracovních životem. Zároveň jde o klíčové oblasti z hlediska demografického vývoje společnosti, kterým je třeba věnovat zvláštní
pozornost.

4. Dopady politik WLB
Státní a zaměstnanecké politiky týkající se kombinace práce a péče ovlivňují mj. stav genderové rovnosti ve společnosti (Křížková,
Vohlídalová, 2009). Oblast péče je tradičně spojována se ženami a řada statistik také výmluvně dokládá, že oblast péče, zejména pak té
intenzivní, spojené s každodenní prací a rezignací (alespoň částečnou) na pracovní aktivitu, je stále zejména ženskou doménou. Státní
a zaměstnanecké politiky v oblasti péče spoludeterminují způsob rozdělení rolí v domácnostech a výrazně ovlivňují praxi kombinaci
práce a péče v rodinách (viz např. Hašková, 2011; Krüger & Lévy, 2001). Jako součást sledování kvality života v oblasti WLB proto navrhuji
také sledování toho, jaké mají státní politiky v oblasti WLB dopady na rovnost žen a mužů a možnosti jejich volby způsobu kombinace
práce a péče.

5. Slaďování pracovního a soukromého života
Takto navržené dimenze umožní popsat proměny reálných podmínek WLB z hlediska vytížení lidí různými typy aktivit, dále umožní sledovat, jak lidé toto skutečné rozdělení času mezi pracovní a nepracovní aktivity vnímají a hodnotí a zda jsou s ním spokojeni, umožní
sledovat, jak se mění podmínky, které lidem pro volbu konkrétních forem kombinace práce a dalších životních sfér nabízí sociální stát
a zaměstnavatelé a v neposlední řadě umožní sledovat, jaké dopady mají podmínky a praxe WLB na muže a ženy.

Podrobná operacionalizace hlavních dimenzí
1. Čas a časová dimenze WLB
Ukazatele časové dimenze zahrnují indikátory tzv. time-use – týkající se placené, neplacené práce a volného času:
- Počet odpracovaných hodin v placeném zaměstnání (průměrný počet hodin při plném a částečném úvazku); podíl lidí pracujících
různé doby, včetně skupiny lidí pracujících více než 50 hodin týdně;
- počet hodin strávených neplacenou prací v domácnosti a péčí o druhé, případně o sebe týdně;
- počet hodin volného času týdně.
Navržené třídění pro tyto ukazatele: pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž
člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele
s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina (nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na
rodičovské či mateřské, živnostník bez zaměstnanců, podnikatel se zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde
o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím;
(subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami

2. Dimenze subjektivního hodnocení spokojenosti s WLB
Ukazatele reflektují individuální hodnocení a spokojenost různých skupin populace a míru subjektivně pociťovaného stresu.
- Míra pociťovaného stresu v oblasti pracovního a soukromého života;
- celkové hodnocení WLB a spokojenosti s ní + spokojenost s časem na i) práci, ii) rodinu (včetně péče o druhé) a iii) pro sebe
(spánek, volný čas, koníčky apod.).
Navržené třídění pro tyto ukazatele: pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž
člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele
s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina (nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na
rodičovské či mateřské, živnostník bez zaměstnanců, podnikatel se zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde
o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím;
(subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami

3. Dimenze institucionálních a organizačních podmínek WLB
Ukazatele sledují dostupnost služeb péče, dostupnost opatření pro WLB ze strany zaměstnavatelů, spokojenost s kvalitou a dostupností služeb péče o děti a o staré a nesoběstačné členy rodiny, včetně dostupných služeb pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem.
Spokojenost s péčí
- Spokojenost s kvalitou, prostorovou a časovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o děti předškolního
a mladšího školního věku (do tří let věku a od tří let věku dítěte a v mladším školním věku);
- Spokojenost s kvalitou, dostupností, prostorovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o seniory a další nesoběstačné členy rodiny, včetně služeb pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem.

Navržené třídění pro tyto ukazatele: pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž
člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele
s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina (nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na
rodičovské či mateřské, živnostník bez zaměstnanců, podnikatel se zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde
o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím;
(subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami
Dostupnost péče – objektivní ukazatele
- Podíl dětí do 3 let v zařízeních formální péče, podíl dětí 3–6 let v zařízeních formální péče;
- počet odmítnutých žádostí o umístění dítěte do školky, počet odmítnutých žádostí o umístění do zařízení péče o seniory a zařízení
pro zdravotně postižené;
- počet odmítnutých žádostí a průměrná čekací doba na umístění do domu s pečovatelskou službou/do domova seniorů;
- finanční dostupnost služeb péče – náklady pro rodiny na umístění dítěte v jeslích/dětské skupině; ve školce, náklady na umístění
seniora v domově s pečovatelskou službou, v domově pro seniory; náklady na služby péče pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/
smyslovým hendikepem.
Navržené třídění pro tyto ukazatele: třídění podle regionu/kraje
Dostupnost opatření pro WLB v zaměstnání
- Podíl lidí, kteří mají možnost úpravy své pracovní doby (ve smyslu pozitivní flexibility).
- Podíl lidí pracujících v nesociální pracovní době (práce večer, v noci, o víkendech).
Navržené třídění pro tyto ukazatele: odvětví NACE, hlavní skupiny zaměstnání, pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost
místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte v domácnosti (pouze závislé
děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde o dlouhodobě
pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím; (subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami

4. Dimenze reálných dopadů podmínek WLB
Ukazatele mapují reálné dopady politik WLB na muže a ženy.
- Dopady rodičovství na zaměstnanost žen a mužů s dětmi (rozdíl v zaměstnanosti žen ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let a bez nich;
rozdíl v zaměstnanosti mužů ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let věku a bez nich);
Navržené třídění pro tyto ukazatele: pohlaví, věková skupina, vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí,
s nimiž člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v
čele s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně
žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina (nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na
rodičovské či mateřské, živnostník bez zaměstnanců, podnikatel se zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde
o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny (kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím;
(subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami

5. Slaďování pracovního a soukromého života

Stávající zdroje dat a jejich dostupnost
1. Čas a časová dimenze WLB
V současnosti jsou obecně dobře dostupné indikátory týkající se odpracovaných hodin, údaje o tzv. time-use v oblasti neplacené práce,
péče o sebe a volného času jsou k dispozici jen na základě výběrových sociologických šetření, které nemívají vždy shodnou metodologii
a vzorek a nejsou opakovány v pravidelných jedno či dvouletých intervalech.
- Počet odpracovaných hodin v placeném zaměstnání (průměrný počet při plném a částečném úvazku); podíl lidí pracujících různé
doby, včetně skupiny pracujících dlouhé pracovní hodiny
Zdroj dat: VŠPS, sbírá ČSÚ, čtvrtletní periodicita; Ot. Kolik hodin týdně obvykle odpracuje ve svém hlavním (nebo jediném) zaměstnání?
Navrhuji uvést celkový počet průměrně odpracovaných hodin plus podíly osob v různých pásmech: do 20h, 20–30h, 31–39h, 40h, 41–
45h, 45–50h, více než 50 hodin týdně
Dostupné třídění (charakteristiky dosud zjišťované v šetření VŠPS ): pohlaví, věk, narození v ČR/mimo ČR, délka pobytu v ČR, státní
občanství; okres pracoviště, práce na plný x částečný úvazek, rodinný stav, vzdělání, děti, s nimiž žije v domácnosti (nezjišťuje se však
jejich věk), zda je člověk v invalidním důchodu, jaký stupeň invalidity a zda je práce neschopen; chybí charakteristiky týkající věku dětí
a další charakteristiky; třídění dat je publikováno jen podle několika základních proměnných a data nejsou obecně k dispozici v dělení na
tyto podrobnější ukazatele.
Proměnná „počet odpracovaných hodin v hlavním zaměstnání“ je srovnatelná v rámci EU (VŠPS je součástí mezinárodního šetření Labour Force Survey (LFS) opakovaného s čtvrtletní periodicitou); mezinárodní srovnání pro celkové počty odpracovaných hodin týdně je
dostupné v databázi EUROSTATU. Není veřejně uváděno dělení podle výše uvedených hodinových pásem.
- Počet hodin strávený neplacenou prací v domácnosti a péčí o druhé, případně o sebe (v případech lidí s vážným tělesným, zdravotním a jiným hendikepem);
- Počet hodin volného času týdně.
Tyto ukazatele nejsou v ČR systematicky sledovány na bázi pravidelného každoročního sběru dat srovnatelnou metodologií, pro některé z těchto ukazatelů (nejčastěji jde o dobu strávenou péčí o děti a o domácnosti) jsou k dispozici údaje z ad hoc provedených dotazníkových šetření uskutečněných na různých vzorcích (např. ISSP 2002, 2012, výzkumná šetření realizovaná v SOÚ AV ČR, jako např.
Proměny české společnosti 2016 (SOÚ AV ČR 2017), Životní a pracovní dráhy 2010 (SOÚ AV ČR) aj., některé výzkumy realizované VÚPSV
aj.). Data týkající se péče o sebe u hendikepovaných lidí nejsou dostupná.

2. Dimenze subjektivního hodnocení spokojenosti s WLB
- Míra pociťovaného stresu a napětí v oblasti pracovního a soukromého  života
- Celková spokojenost s WLB; Spokojenost s časem na i) práci, ii) rodinu (včetně péče o druhé) a iii) pro sebe (spánek, volný čas,
koníčky apod.).

Systematická data pro tyto indikátory, která by umožňovala sledovat vývoj v čase, nejsou k dispozici. V ad hoc modulu WLB VŠPS v roce
2010 byly položeny následující otázky, ani ty však nejsou pravidelně sledovány:
Postrádáte služby organizace péče o děti (vhodná a dostupná péče není k dispozici) s ohledem na Vaší pracovní aktivitu?  
Postrádáte služby organizace péče o osoby nemocné, postižené nebo v pokročilém věku (vhodná a dostupná péče není k dispozici) s ohledem na Vaší pracovní aktivitu?
- Podíl dětí mladších 3 let v dané věkové skupině v zařízeních formální péče, podíl dětí 3–6 let z dané věkové skupiny v zařízeních
formální péče
Data pro tyto indikátory jsou dostupná, pravidelně sbíraná v rámci evropského mezinárodního šetření EU-SILC, které probíhá i v ČR;
roční periodicita, data publikovaná veřejně, umožňující mezinárodní srovnání. Dělení podle kraje není pro ČR k dispozici, primární data
EU-SILC, jejichž sběr zajišťuje ČSÚ, jej však obsahují.
- Počet odmítnutých žádostí o umístění do školky
Data shromažďuje MŠMT ČR, jsou publikována v rámci statistického přehledu Výkonové ukazatele školství (předškolní vzdělávání) na
webu MŠMT ČR a také na stránkách ČSÚ (ČSÚ 2016).
Data jsou členěna podle regionu a poskytovatele, jsou dostupná veřejně s roční periodicitou.
- Počet odmítnutých žádostí o umístění do domovů pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením
Data jsou veřejně dostupná, pravidelně je sleduje MPSV ČR a publikuje ČSÚ s roční periodicitou, data nejsou tříděna podle žádných
dílčích charakteristik.(ČSÚ 2017a).
- Čekací doba na umístění do domu s pečovatelskou službou/do domova seniorů
Ukazatel se centrálně za ČR nesleduje.
- Finanční náročnost služeb péče o děti – náklady pro rodiny na umístění dítěte v jeslích/dětské skupině/v státní a soukromé
školce
Data se systematicky nesledují, objevují se pouze dílčí jednorázová šetření – viz např. studie VÚPSV z roku 2009 (Kuchařová, et al. 2009).
- Finanční náklady pro jednotlivce/rodiny na umístění seniora v domově s pečovatelskou službou, v domově pro seniory a náklady na služby péče pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem
Data se za ČR centrálně nesledují.
- Možnost úpravy pracovní doby a pracovní režim (ve smyslu pozitivní flexibility)
Indikátor není pravidelně sledován. Otázka není standardní součástí šetření VŠPS, objevuje se ve výběrových šetřeních nebo ad hoc
modulech. Např. ve WLB modulu VŠPS z roku 2010 byla položena otázka: Máte obecně možnost úpravy Vaší pracovní doby?.
Možnosti úpravy pracovní doby zjišťovalo i jednorázové šetření European Working Condition Survey z roku 2014 (mezinárodně srovnatelná data z tohoto výzkumu jsou publikována v databázi OECD Family Database).
- Podíl lidí pracujících v nesociální pracovní době (práce večer, v noci, o víkendech)
Indikátor se sleduje s čtvrtletní periodicitou na základě VŠPS a je k dispozici v mezinárodním srovnání v rámci databáze Eurostat.

Ukazatele nejsou v ČR systematicky sledovány na bázi pravidelného šetření. Pokud se vyskytují, je to pouze v rámci ad hoc šetřeních provedených na různých vzorcích a různou metodologií. Např. výzkum ISSP 2012, Životní a pracovní dráhy 2010 (SOÚ AV ČR); jednorázové
šetření European Working Condition Survey (výsledky a evropské srovnání viz OECD Family Database).

4. Dimenze reálných dopadů podmínek WLB

3. Dimenze institucionálních a organizačních podmínek WLB

Indikátor vyjadřuje rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů ve věku 25–49 let s dětmi do 6 let a bez nich; Evropské srovnání je k dispozici, data
publikuje EUROSTAT (databáze Eurostat obsahuje data týkající se zaměstnanosti podle věku, pohlaví, počtu dětí a jejich věku a tento
indikátor je možné z nich jednoduše dopočítat).

- Spokojenost s kvalitou, prostorovou a časovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o děti předškolního
věku a mladšího školního věku.
- Spokojenost s kvalitou, dostupností, prostorovou dostupností, finanční dostupností a nabídkou služeb péče o seniory a další nesoběstačné členy rodiny, včetně služeb pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem.

- Dopady rodičovství na zaměstnanost žen a mužů s dětmi

5. Slaďování pracovního a soukromého života
Tabulka: Přehled navrhovaných indikátorů za oblast WLB a jejich zdrojů
Indikátor

Specifikace/definice

Indikátor
Zdroj

1. Čas a časová dimenze WLB
Počet odpracovaných hodin v placeném Průměrné počty odpracovaných hodin týdně v hlavním zaměstnání a podíly lidí pracujících Výběrové šetření prazaměstnání

průměrně do 20h, 21-30h, 31-39h, 40h, 41-45h, 46-50h, více než 50 hodin týdně

covních sil (VŠPS) ČSÚ

Počet hodin strávený neplacenou prací

Průměrné počty hodin týdně strávené neplacenou prací v domácnosti, péčí o děti, o další Jednorázová výběrová

v domácnosti a péčí o druhé (děti, ne-

nesoběstačné členy rodiny a péčí o sebe (zvlášť za každou z těchto aktivit)

dotazníková šetření

soběstačné členy rodiny), péčí o sebe
Počet hodin volného času týdně

Průměrné počty hodin volného času týdně (bez času na spánek)

Jednorázová výběrová

Spokojenost s kvalitou, prostorovou a časovou dostupností,
finanční dostupností a nabídkou služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního
věku

dotazníková šetření

2. Dimenze subjektivního hodnocení spokojenosti s WLB
Jednorázová
Míra pociťovaného stresu a napětí Indikátor je možné měřit různými bateriemi  otázek. Např:
v oblasti pracovního a soukromého Můžete mi prosím říct, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následu- výběrová dotazživota
jícími výroky? (Odpovědi: Rozhodně souhlasí, spíše souhlasí, spíše nesouhlasí, níková šetření;
rozhodně nesouhlasí, nevím, netýká se)
- Vaše práce v zaměstnání Vás často vyčerpává.
- Váš partnerský a rodinný život Vás často vyčerpávají.

Spokojenost s časem na i) práci,
ii) rodinu (včetně péče o druhé)
a iii) pro sebe (spánek, volný čas,
koníčky apod.).

Můžete prosím uvést, jak často jste se během posledních tří měsíců setkal
s následujícími situacemi:   (Odpovědi: týdně, měsíčně, jednou či dvakrát
během posledních 3 měsíců, nikdy/téměř nikdy, netýká se)
- Přišel jste z práce domů tak unavený, že jste nebyl schopen udělat v domácnosti a rodině věci, které by byly potřeba.
- Přišel jste kvůli rodinným záležitostem do práce tak unavený, že jste nebyl
schopen udělat v práci věci, které bylo potřeba.
(Zdroj otázek: šetření Životní a pracovní dráhy 2010, SOÚ AV ČR)
Indikátor je možné měřit různými bateriemi otázek. Je třeba sledovat spoko- Jednorázová
jenost zvlášť za každou z těchto oblastí. Příkladem otázek na měření tohoto výběrová dotazníková šetření
indikátoru je např. následující baterie:
Do jaké míry jste spokojeni s časem, který máte na:
- práci
- rodinu
- péči o děti a o druhé
- na spánek a odpočinek
- koníčky a aktivní odpočinek
(odpovědi: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen,
spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se)
3. Dimenze institucionálních a organizačních podmínek WLB

Specifikace/definice

Zdroj

Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto oblastí. Indikátor je Zpravidla se
nesleduje, výmožné mapovat např. následujícími otázkami:
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o děti do 3 let? jimečně se objevují
otázky na spoko- s kvalitou
jenost s dostup- s jejich nabídkou/dostupností
ností služeb péče
- s finanční dostupností
ve výběrových
- s prostorovou dostupností
šetřeních (např.
- s časovou dostupností
Ad hoc modul WLB
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o předškolní VŠPS 2010)
děti ve věku mezi třemi a šesti lety věku?
- s kvalitou
- s jejich nabídkou/dostupností
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o děti mladšího
školního věku?
- s kvalitou
- s jejich nabídkou/dostupností
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností

Spokojenost s kvalitou, dostupností, prostorovou dostupností,
finanční dostupností a nabídkou
služeb péče o seniory a další nesoběstačné členy rodiny, včetně
služeb pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem

(Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se)
Je třeba sledovat spokojenost zvlášť za každou z těchto oblastí. Indikátor je Zpravidla se
nesleduje, výmožné měřit např. následujícími otázkami:
jimečně se objevují
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o seniory?
otázky na spoko- s kvalitou
jenost s dostup- s celkovou nabídkou/výběrem
ností služeb péče
- s finanční dostupností
ve výběrových
- s prostorovou dostupností
šetřeních (např.
Do jaké míry jste spokojen s následujícími aspekty služeb péče o lidi s vážným Ad hoc modul WLB
zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem?
VŠPS 2010)
-  s kvalitou
- s celkovou nabídkou/výběrem
- s finanční dostupností
- s prostorovou dostupností
- s časovou dostupností
Varianty odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen-ani nespokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen, nevím, netýká se
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Indikátor
Děti v zařízeních formální péče
o děti (mateřské školy, jesle/mini
školky/dětské skupiny apod.)
Počet odmítnutých žádostí
o umístění do školky

Specifikace/definice
1) Podíl dětí mladších 3 let v dané věkové skupině v zařízeních formální péče
2) podíl dětí 3-6 let z dané věkové skupiny v zařízeních formální péče

Zdroj
Data jsou sbíraná
v rámci EU-SILC

Počet odmítnutých žádostí o umístění do školky v absolutních počtech podle Sbírá MŠMT ČR,
jednotlivých krajů a věku dítěte
publikace Výkonové ukazatele
školství (předškolní
vzdělávání)
1) Počet odmítnutých žádostí o umístění do domovů pro seniory podle jed- Data sbírá MPSV
Počet odmítnutých žádostí o
notlivých krajů (v absolutních počtech); průměrná čekací doba na umístění ČR a publikuje
umístění do domovů pro seniory
do domova seniorů podle jednotlivých krajů.
ČSÚ; data týkající
a domovů pro osoby se zdravotním postižením a čekací doba na
2) Počet odmítnutých žádostí o umístění do zařízení péče o lidi s vážným se čekací doby
umístění do domu s pečovatelskou
zdravotním/mentálním hendikepem podle krajů (v absolutních počtech); na umístění lidí v
těchto zařízení se
službou/do domova seniorů (slečekací doba na umístění do těchto zařízení podle krajů.
nesledují
dovat zvlášť pro každou z těchto
oblastí)
většinou se
Průměrné měsíční náklady rodin na jedno dítě umístěné:
Finanční náročnost služeb péče
nesleduje; vý1) ve státní školce
o děti– náklady pro rodiny na
jimečně bylo
2) v soukromé školce
umístění dítěte v jeslích/dětské
sledováno v rám3) v zařízeních péče o děti do 3 let
skupině/v státní a soukromé
ci specifických
(Za jednotlivé kraje)
školce
výběrových šetření
(např. VÚPSV V R.
2009)
nesleduje se
Finanční náklady pro jednotlivce/ Průměrné měsíční náklady pro rodiny/jednotlivce na:
1) pobyt osoby v domově pro seniory
rodiny na umístění seniora v do2) pobyt osoby v domově s pečovatelskou službou
mově s pečovatelskou službou,
3) pobyt osoby v zařízeních péče o lidi se závažným mentálním/zdravotním/
v domově pro seniory a náklady
smyslovým hendikepem
na služby péče pro lidi s vážným
4) nákup služeb péče o člověka s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým
zdravotním/tělesným/smyslovým
hendikepem či seniory v jeho domácnosti
hendikepem
Možnost úpravy pracovní doby a Podíl lidí, kteří uvádějí, že mají možnost upravit si pracovní dobu podle svých Pouze jednorázová
pracovní režim (ve smyslu pozitivní potřeb (např. mají zcela flexibilní režim, možnost vybrat si z několika pevných výběrová šetření
flexibility)
pracovních režimů, možnost upravit si pracovní dobu v rámci určitého rozmezí
apod.)
Podíl lidí pracujících v nesociální
Podíl lidí, kteří pracují v rozmezí 19-23 h, po 23. hodině, v soboru a v neděli Sleduje se v rámci
pracovní době (práce večer, v noci, ze všech ekonomicky aktivních a pracujících lidí (zaměstnanců, podnikatelů a VŠPS/LFS (ČSÚ),
o víkendech)
osob pracujících na ŽL); Sledovat každou z těchto charakteristik zvlášť.
data dostupná na
webu Eurostatu
4. Dimenze reálných dopadů podmínek WLB
Dopady rodičovství na zaměst- Rozdíl v zaměstnanosti žen ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let a bez nich; Rozdíl Indikátor
lze
nanost žen a mužů s dětmi
v zaměstnanosti mužů ve věku 25-49 let s dětmi do 6 let a bez nich
spočítat z dat VŠPS/
LFS

Náměty na případové studie
Expertní skupina identifikovala potřebu doplnění znalostní báze o studie zaměřené na potřeby a podmínky v oblasti WLB konkrétních
skupin, které dosud nebyly dostatečně zmapovány.
- Chybí výzkumy, data a zejména oficiální statistiky týkající se životních podmínek lidí s migračním pozadím žijících v ČR – tito lidé,
pokud nežijí ve standardní domácnosti, často nejsou zastiženi ani v šetřeních typu VŠPS a mnohdy ani v běžných dotazníkových
šetřeních; klíčový pro jejich situaci je ukazatel typu pobytu, který výrazně determinuje jejich pracovní a životní podmínky – to se
však např. ve VŠPS vůbec nesleduje.
- Nejsou dostatečně zmapovány podmínky a potřeby lidí s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem v oblasti WLB –
z většiny šetření tato skupina vypadává, ve výběrových šetřeních se často ani zdravotní stav nezjišťuje.
- Specifickou skupinou, kterou by bylo vhodné zmapovat, jsou nízkopříjmové rodiny a jejich podmínky a možnosti kombinace práce
a soukromého a rodinného života.

Návrhy na doplnění stávajících datových zdrojů
1) Zahrnout do sledování v rámci pravidelných šetření VŠPS kromě charakteristik (tj. počtu hodin) týkajících se placené práce, také dojíždění do práce, práci neplacenou a volný čas a čas věnovaný péči o sebe.
2) Zahrnout do tohoto pravidelného šetření také otázku zjišťující možnosti lidí upravit si pracovní dobu a režim (ve smyslu pozitivní flexibility umožňující lepší skloubení pracovního a soukromého života) – viz např. ad hoc modul z r. 2010.
3) Rozšířit standardně sledované sociodemografické charakteristiky tak, aby obsahovaly následující proměnné: pohlaví, věková skupina,
vzdělání, region (kraj), velikost místa bydliště, počet závislých dětí, s nimiž člověk žije ve společné domácnosti, věk nejmladšího dítěte
v domácnosti (pouze závislé děti), složení domácnosti (sólo rodiče v čele s matkou, otcem, dvourodičovské rodiny s dětmi, partnerské
domácnosti bez dětí, domácnosti jednotlivců; domácnosti společně žijících nepříbuzných osob); socio-ekonomická skupina (nezaměstnaný, student, zaměstnanec, v důchodu, v invalidním důchodu, na rodičovské/mateřské, živnostník bez zaměstnanců, podnikatel se
zaměstnanci), vážný zdravotní/tělesný/smyslový hendikep; zda jde o dlouhodobě pečující/ho o starého či nesoběstačného člena rodiny
(kromě závislých dětí); zda jde o člověka s migračním pozadím (+ typ pobytu); (subjektivní) životní úroveň domácnosti + interakce mezi
pohlavím a všemi výše zmiňovanými charakteristikami.
4)  Veřejně publikovat data včetně podrobného třídění na webu.
5)  Rozšířit pravidelně sledované statistiky o ukazatele zaměřené na měkké/subjektivní proměnné týkající se:
- míry pociťovaného stresu v oblasti práce a soukromého života;
- spokojenosti s WLB, s časem na práci, rodinu a volný čas;
- spokojenosti s finanční a prostorovou dostupností kvalitou zařízení péče o děti a o seniory.
6) Sledovat finanční dopady péče o děti a seniory pro rodiny (sledovat průměrnou cenu za umístění dítěte v zařízení péče soukromého/
státního charakteru, v zařízení péče o seniory, domovy s pečovatelskou službou) a finanční náročnost péče pro lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem.
7) Sledovat další charakteristiky týkající se dostupnosti péče o staré a nemohoucí členy rodiny (čekací doba na umístění v domě pro seniory/v domě s pečovatelskou službou)
8) Sledovat spokojenost s finanční a prostorovou dostupností a kvalitou služeb péče o děti a o seniory i lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem.

5. Slaďování pracovního a soukromého života

Zhodnocení stavu kvality života v oblasti WLB na základě dostupných dat
1. Časová dimenze WLB
Počet odpracovaných hodin v hlavním zaměstnání a doba strávená dojížděním do práce:
ČR vykazovalo v roce 2016 nadprůměrný počet odpracovaných hodin strávený týdně v hlavním zaměstnání (40,3 h; průměr pro EU-28
činil 37,1 hodin). Od roku 2008 se nicméně počet odpracovaných hodin snížil z 41,7 hodin týdně. I přesto však počet odpracovaných
hodin týdně představuje jeden z nejdelších v rámci EU. Podle aktuálního šetření Proměny české společnosti z roku 2016 (SOÚ AV ČR)
se však celkový čas, který lidé tráví prací, jeví ještě delší. Podle tohoto šetření byla průměrná doba strávená v hlavním zaměstnání 40,5
hodiny týdně, pokud k tomu přičteme ještě dobu strávenou vedlejšími pracovními aktivitami, vyšplhala se celková odpracovaná doba
až na 41,2 hodiny (43,2 hodin u mužů a 37,5 hodin u žen) (SOÚ AV ČR, 2016: 8–10).
Co se týče rozdílů podle pohlaví, muži v ČR odpracují v průměru 41,8 hodin týdně (což je o 1,8 hodiny více než je průměr EU-28), ženy pak
odpracují 38,5 hodiny týdně, což je o 4,8 hodin více než v EU-28. Hlavní podíl na tom, že ČR dosahuje vysokých hodnot odpracovaných
hodin, má zejména nízký podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti (na částečný úvazek pracovalo v roce 2016 10,1 % žen a 3,1
% mužů, v EU-28 to bylo 24,6 % žen a 7,4 % mužů) a také relativně vysoký počet hodin, který zejména ženy odpracují v rámci částečných
úvazků.
Pokud se soustředíme na hodiny odpracované v hlavním zaměstnání na plný úvazek, rozdíly mezi EU a ČR nejsou tak výrazné. Ženy
odpracují při plném úvazku 40,6 hodin (40,0 hodin v EU-28), při částečném úvazku jsou však rozdíly mnohem větší – v ČR ženy pracující
na částečný úvazek odpracují v průměru 21,5 hodiny týdně (v EU-28 je to 10,6 hodin týdně); muži pak odpracují při plném úvazku 42,5
hodin (42,3 v EU-28), při částečném úvazku pak 39,5 hodin (38,5 v EU-28) (viz Eurostat Employment Database).
Co se týče jednotlivých pásem pracovní doby, v posledním čtvrtletí roku 2016 pracovalo 16,0 % lidí celkem (12,8 % mužů a 20,2 % žen)
v hlavním zaměstnání méně než 30 hodin týdně, 23,4 % lidí celkem (22,9 % mužů a 24 % žen) v rozmezí 30–40 hodin týdně, 60,6 % lidí
celkem (64,3 % mužů a 47,7 % žen) odpracuje více než 40 hodin týdně (ČSÚ 2017b).
Doba strávená domácími pracemi a péčí o děti a volný čas
Šetření z roku 2010 ukazuje, že mezi muži a ženami v ČR panují rozdíly, pokud jde o čas, který věnují péči o děti a domácnost a který mohou věnovat sami sobě. Největší rozdíly jsou patrné zejména v rodinách s malými dětmi a zvláště pak tam, kde jsou ženy na rodičovské/
mateřské (viz např. Vohlídalová 2007).
Následující graf ukazuje průměrnou dobu, kterou uváděli respondenti/ky, že tráví domácími pracemi, péčí o děti a další nesoběstačné
členy rodiny a kterou mají sami pro sebe a své koníčky. Největší nerovnosti jsou patrné v oblasti péče o domácnost, kde ženy uváděly,
že tráví péčí cca o 11 hodin týdně více než muži. V případě péče o děti a další členy rodiny rozdíly nejsou tak značné a lze předpokládat,
že rozhodujícím faktorem zde bude věk dítěte (viz např. i Vohlídalová, 2007). V případě volného času muži uváděli, že mají o cca 2 hodiny
týdně více než ženy, největší rozdíl (tj. přes 4 hodiny) byl patrný ve věkové skupině 25-35 let, tedy v období, kdy velká část lidí zakládá
rodiny a pečuje o malé děti.

Tabulka 1: počet hodin strávený prací v domácnosti, péčí o děti a volný čas podle věku a pohlaví (2010)

Počet hodin týdně – práce
v domácnosti
Počet hodin týdně – péče
o děti a nesoběstačné
členy rodiny
Počet hodin týdně –
koníčky, čas věnovaný
sobě

Věková skupina
(25) 35
36–50
51–(60)
celkem
(25)–35
36–50
51–(60)
celkem
(25)–35
36–50
51–(60)
celkem

Muži
12,43
12,17
12,67
12,39
45,57
22,16
24,28
30,99
18,61
12,87
16,20
15,78

Ženy
22,83
23,47
23,23
23,18
45,88
25,81
28,08
33,48
14,55
11,08
16,61
13,81

Rozdíl ženy-muži
10,41
11,31
10,56
10,79
0,31
3,65
3,81
2,48
-4,06
-1,79
0,41
-1,97

Zdroj: Životní a pracovní dráhy 2010, SOÚ AV ČR, N=4010, populace 25-60 let

Podobné tendence přitom potvrdilo i šetření Proměny české společnosti z roku 2016 (SOÚ AV ČR 2016). Také toto šetření potvrdilo, že
ženy tráví celkově více času péčí o děti a domácnost, muži pak tráví více času placenou prací. Podle tohoto šetření tráví v běžný pracovní
den domácími pracemi ženy v průměru 3 hodiny a péče o děti a dospělé téměř hodinu a půl, u mužů se jedná o dvě hodiny domácích
prací a půl hodinu věnovanou péči. Ženám pak zbývá méně volného času, a to především o víkendu. Muži mají o víkendu 7,5 hodiny
volného času, ženy pak pouze 7 hodin (SOÚ AV ČR, 2016: 5–6). Čas věnovaný práci, péči, odpočinku i volný čas se však výrazně liší podle
stádia životního cyklu i životní situaci rodiny/jednotlivce.  

2. Dimenze subjektivního hodnocení spokojenosti s WLB
Podle European Quality of Life Survey z roku 2012 (OECD 2015a) 7,5 % dotázaných lidí v ČR uvedlo, že zažívají malý nebo žádný WLB
konflikt (průměr za všechny sledované evropské země byl 7,8 %). 7 % dotázaných naopak zažívalo velkou míru WLB konfliktu (průměr za
sledované Evropské země byl 7 %). Z tohoto hlediska tedy ČR v celoevropském srovnání nijak výrazně nevybočuje. Nevýhodou těchto
dat je však to, že chybí dělení podle pohlaví. Lze přitom předpokládat, že se muži a ženy budou z hlediska hodnot tohoto indikátoru
významněji odlišovat.
Údaje z různých šetření se od výsledků tohoto evropského šetření nicméně liší a poukazují, že stav v této oblasti není tak bezproblémový, jak by se mohlo na pozadí těchto dat zdát. V dotazníkovém šetření Životní a pracovní dráhy 2010 (SOÚ AV ČR) uvedlo 63 %
dotázaných mužů a 63,3 % dotázaných žen, že je jejich pracovní život vyčerpává. 17,9 % mužů a 28,8 % žen pak uvedlo, že je vyčerpává
jejich partnerský a rodinný život. Šetření Proměny české společnosti 2016 (SOÚ AV ČR) pak ukázalo, že více než třetina dotázaných
pociťuje pravidelný nedostatek času a stres. Ve věkových skupinách 35–44 let a 45–54 let je to dokonce zhruba každý druhý. S věkem
pak pocit stresu klesá. Největší míra stresu se podle tohoto šetření projevuje u lidí zaměstnaných na plný úvazek a OSVČ, ale také mezi
nezaměstnanými (cca 45 %). Méně často pak pociťují stres ženy na rodičovské/mateřské nebo studenti/ky (cca 36 %). S počtem odpracovaných hodin se podíl lidí, kteří pociťují stres, pochopitelně zvyšuje (SOÚ AV ČR, 2016: 16).

3. Institucionální a organizační podmínky WLB
Reálná dostupnost péče o děti
Podíl dětí v dané věkové kohortě v zařízeních formální péče o děti bylo v ČR v roce 2016 5,6 % u dětí ve věku 0–2 roky (v EU dosahuje
hodnota tohoto indikátoru 33,7 %). U dětí ve věku 3–5 let dosahuje podíl umístěných ve formálních zařízeních péče 80,5 % (průměr EU
je 85 %) (viz OECD Family Database).  Oba indikátory jsou přitom hluboko pod tzv. Barcelonskými cíli, které stanovovaly jako cíl umístění
minimálně 33 % dětí ve věkové skupině 0–2 roky a 90 % předškoláků od 3 let věku ve formálních zařízeních péče do roku 2010. Velmi níz-
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ký podíl nejmenších dětí umístěných v zařízeních péče je způsoben řadou faktorů – mj. nedostupností zařízení péče o tyto děti, malou
důvěrou rodičů v tato zařízení, nastavením systému pobírání rodičovského příspěvku i veřejným diskurzem, který upřednostňuje péči
o děti v domácnosti až do 3 let věku (Hašková & Dudová, 2010). V případě podprůměrného podílu předškoláků v zařízeních péče lze
tento rozdíl patrně vysvětlit zejména limity, na něž narážejí veřejné školky, které nejsou schopny pokrýt potřebu rodičů, než že by šlo
o malý zájem rodičů o tento typ péče/vzdělání. O tom svědčí i vysoký podíl odmítnutých žádostí o umístění dítěte do školky.

přizpůsobit pracovní dobu v rámci určitých limitů, nebo si mohou sami určit pracovní dobu). V ČR má alespoň jednu z těchto možností
27,2 % žen a 27,6 % mužů (v EU je to v průměru 31,1 % žen a 31,6 % mužů). Zcela flexibilní pracovní dobu má pouze 2,2 % dotázaných, 15,2
% dotázaných uvedlo, že si mohou upravit pracovní dobu v rámci určitých mantinelů, 10,3 % pak uvedlo, že si mohou vybrat z několika
pevných režimů.

Odmítnuté žádosti o umístění dítěte do školky

Srovnávací data z Eurostatu pocházející z LFS ukazují, že v roce 2016 pracovalo v ČR 5,1 % dotázaných v noci (tj. po 23. hodině) (v EU-28
to bylo celých 6,1 %), 5,6 % mužů (EU 7,6 %) a 4,4 % žen (EU 4,4 %).

Ve školním roce 2016/2017 nebylo vyhověno více než pětině (20,6 %) všech žádostí o umístění dítěte do školky. Existují však výrazné
rozdíly mezi kraji. Nejhorší je situace v Praze, kde bylo odmítnuto více než 34 % žádostí, Jihomoravský kraj s 33 % odmítnutých žádostí
a Středočeský kraj s 27 % odmítnutých žádostí. Nejmenší podíly odmítnutých žádostí naopak vykazují Karlovarský kraj (3,6 %) a kraj
Vysočina (6 %). Vzhledem k relativně vysoké míře odmítnutých žádostí lze předpokládat, že v některých oblastech narážejí rodiče nejen
na problémy s umístěním 2letých dětí, ale také s umístěním 3 letých dětí do veřejných školek, což může velice negativně omezovat šance
na pracovní uplatnění jejich matek a tedy i znemožňovat rodičům volbu adekvátního způsobu kombinace práce a péče o malé děti.

Práce v nesociální pracovní době (večer, v noci, o víkendu)

Práce večer (tedy po 19. hodině) se týká celkem 10,3 % dotázaných (v EU 15,9 %), 11,1 % mužů (EU 17,3 %), 9,2 % žen (EU 14,4 %).
O víkendu v ČR pracuje 18,7 % dotázaných celkem (27,3 % v EU), 19,5 % mužů (EU 27,7 %), 17,6 % žen (EU 26,7 %). Bližší údaje týkající se rodinných situací těchto lidí nicméně nejsou k dispozici.

4. Reálné dopady podmínek WLB
Dopady rodičovství na zaměstnanost žen a mužů

Tabulka 2: Přijaté a odmítnuté žádosti o umístění dítěte do školky, šk. rok 2016/2017

ČR-Celek
ČR-Celek
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Žádosti odmítnuté

Žádosti odmítnuté

31 991
8 275
6 856
725
1 299
110
881
1193
675
788
354
7380
1129
1105
1221

123 010
15 844
18 408
7 344
6 346
2845
8448
5231
6299
5741
5556
14511
7125
6331
12452

Podíl odmítnutých žádostí
(v % z celkového počtu žádostí)
20,6
34,3
27,1
9,0
17,0
3,7
9,4
18,6
9,7
12,1
6,0
33,7
13,7
14,9
8,9

ČR má dlouhodobě nejvyšší míru dopadů rodičovství na zaměstnanost žen. Tento indikátor vyjadřuje rozdíly v zaměstnanosti lidí s dětmi
a bez dětí pro věkovou skupinu 25–49 let. Zatímco v rámci EU-28 je zaměstnanost žen s dětmi do 6 let pouze o 14,4 procentního bodu
nižší než u těch, které takové děti nemají, v ČR činí tento rozdíl celých 42,6 procentního bodu, což je druhá nejvyšší hodnota v EU po
Maďarsku, které dosahuje hodnoty 45,6 p.b. V případě mužů pak fakt, že mají děti do 6 let věku, naopak vede k vyšší zaměstnanosti –
v ČR o 5,8 p.b., v průměru v EU pak 10,2 p.b. V tomto značném propadu zaměstnanosti žen s dětmi do 6 let věku se přitom odráží zejména rozšířená praxe několikaletého pobytu žen v domácnosti po narození dítěte, ale také znevýhodnění matek malých dětí na českém
pracovním trhu (viz např. Křížková & Vohlídalová, 2009). Jak ukazují výzkumy realizované v minulosti, ženy musí čelit při přijímání do
zaměstnání často diskriminačním dotazům týkajícím se jejich rodinné a partnerské situace, a to i přes legislativní zákaz takového jednání
(tamtéž). Jejich znevýhodněné postavení na pracovním trhu pak dokládá také skutečnost, že právě ve věku 35–39 let a 40–44 let, tedy
v období, kdy řada žen pečuje o děti, dosahuje genderový mzdový rozdíl nejvyšší hodnoty (28 % a 30 %) oproti průměrným 22,5 %.

Graf 1: Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů s dětmi do 6 let a bez dětí

Zdroj: MŠMT, výkonové ukazatele, předškolní vzdělávání, 2016/2017.

Odmítnuté žádosti o umístění do domovů pro seniory a zdravotně hendikepované
Podle statistiky ČSÚ (2017a) bylo v roce 2015 odmítnuto celkem 64 058 žádostí o umístění do domovů pro důchodce/seniory. Časová
řada od roku 2007 přitom ukazuje, že se počet odmítnutých žádostí neustále zvyšuje. V roce 2007 to bylo 48 131 odmítnutých žádostí,
v roce 2010 to bylo již 60 769 a v roce 2013 60 809 odmítnutých žádostí. Lze přitom očekávat, že rostoucí počet odmítnutých žádostí
o umístění do zařízení péče s sebou nese zvyšující se nároky na rodiny, které musí tuto péči zajistit vlastními silami nebo s pomocí terénních služeb.
Počet odmítnutých žádostí na umístění v domovech pro lidi se zdravotním postižením se v roce 2015 týkal celkem 2581 případů. Od roku
2010 se tento podíl příliš nemění, nebo má spíše klesající tendenci.
Dostupnost opatření WLB ze strany zaměstnavatelů – možnosti úpravy pracovní doby
Ukazatel za rok 2015 dostupný v mezinárodním srovnání v databázi OECD Family database (2015b) uvádí podíl lidí, kteří uvádějí, že
mohou spolurozhodovat o své pracovní době (buď se mohou rozhodnout mezi několika pevnými pracovními režimy, nebo si mohou

Zdroj dat: EUROSTAT, vlastní výpočty
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Závěr
Mezi největší úskalí pro kvalitu života v oblasti WLB v ČR patří zejména vysoký počet odpracovaných hodin týdně v hlavním zaměstnání,
a to jak u žen, tak u mužů, malá dostupnost služeb péče o děti, rostoucí nedostupnost zařízení péče o staré a nemohoucí a také nepříliš
velké rozšíření flexibilních pracovních režimů, které by lidem umožňovaly upravit svůj pracovní režim tak, aby lépe odpovídal jejich
potřebám (takovou možnost má pouze cca čtvrtina zaměstnanců/kyň). Důsledky tohoto stavu pak dopadají zejména na ženy – právě
u nich má rodičovství a péče o malé děti předškolního věku zásadní negativní dopady na zaměstnanost.
Bariéry pro sledování vývoje kvality života v oblasti WLB přitom tkví zejména v nedostupnosti potřebných dat. Nejsou pravidelně sledovány subjektivní charakteristiky týkající se spokojenosti lidí v této oblasti a s výjimkou oblasti placeného zaměstnání se systematicky
nesledují ani statistiky tzv. time-use, tj. času, který lidé tráví různými činnostmi (včetně péče, dojíždění do práce nebo volného času).
Je přitom zřejmé, že právě tyto ukazatele jsou pro hodnocení podmínek a stavu WLB zcela zásadní. Kvůli nedostupnosti pravidelně
sbíraných oficiálních statistik v těchto oblastech je proto třeba se spoléhat na občasná výběrová šetření, která však nejsou realizována
vždy se zcela srovnatelnou metodologií a zejména pak v požadovaných a pravidelných časových intervalech.
Dalším problémem je absence dat, která by sledovala širší dimenze spojené s nabídkou, kvalitou a finanční dostupností služeb péče (a to
jak o děti, tak o seniory, nebo lidi s vážným zdravotním/tělesným/smyslovým hendikepem).
Problémem, který brání efektivnímu sledování vývoje kvality života v této oblasti, je i nepříliš podrobné třídění dat používané ve stávajících šetřeních, které provádí ČSÚ (např. VŠPS, EU-SILC), a také skutečnost, že tato data bývají jen zřídka publikovaná v podobě podrobnějšího členění. Primární data přitom zpravidla umožňují mnohem podrobnější členění dat, než které bývá zveřejňováno.
Dalším krokem by proto mělo být jednání s ČSÚ o poskytování dat a o případném zařazení dalších charakteristik mezi pravidelně sbírané
statistiky. Cestou, jak doplnit potřebná data v požadovaném rozsahu a třídění, by bylo také zadání opakovaného dotazníkového šetření,
které by bylo prováděno s cca dvouletou periodicitou a které by bylo zacíleno specificky na potřeby spojené s přípravou zprávy o sledování kvality života v ČR. Pokud jde o dimenzi institucionálního zajištění podmínek WLB, lze doporučit také zahájení pravidelného
monitoringu finanční náročnosti služeb péče a podrobnější sledování jejich dostupnosti, protože právě tyto služby ovlivňují zásadním
způsobem podmínky pro kombinaci pracovního života a péče v rodinách.
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1 Přístup k posuzování (měření) kvality života v oblasi vzdělávání
Přístup k posuzování (měření) kvality života (well-being) má podle OECD1 několik důležitých rysů:
• Klade lidi (jednotlivce a domácnosti) do centra hodnocení, zaměřuje se na životní podmínky a zkušenosti s kvalitou života,
• Preferuje výsledky týkající se dobrých životních podmínek – aspekty života, které jsou přímo a vnitřně důležité pro lidi – spíše než
vstupy a výstupy, které by mohly být použity k dosažení těchto výsledků. Například v oblasti vzdělávání se opatření zaměřují spíše
na dosažené dovednosti a kompetence než na peníze vynaložené na školy nebo počet vyškolených učitelů.
• Obsahuje výsledky, které jsou objektivní (tj. pozorovatelné třetí stranou), ale také subjektivní (tj. kde pouze dotyčná osoba může
o svých vnitřních pocitech a postojích referovat), uznává, že objektivní důkaz o životních podmínkách lidí může být užitečně doplněn informacemi o tom, jak lidé zažívají svůj život.
• Uvažuje o rozložení výsledků dobrých životních podmínek napříč obyvatelstvem jako o důležitém prvku, který se má promítnout
v měření, včetně disparit spojených s věkem, pohlavím, vzděláním a příjmy.
Tyto principy bere do úvahy i klíčový strategický dokument Česká republika 20302. Je to strategický rámec, který udává směr, jímž by
se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat
Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Perspektiva kvality života připomíná,
že pokrok ve společnosti nelze hodnotit pouze ekonomickými ukazateli, jako je HDP. Kromě makroperspektivy je nutné se soustředit
také na jednotlivce, rodiny a společenství v různých rozměrech jejich životů.
Pokud jde o vzdělávání, pak je potřeba velmi vážně vzít do úvahy, že globalizovaný svět bude přinášet nové výzvy a lidé v něm budou
potřebovat širší záběr a schopnost orientace. V rychle se měnícím světě se rychle proměňuje a vyvíjí skladba potřebných znalostí a dovedností a narůstá potřeba přenositelných kompetencí. Na jedné straně např. vzrůstá potřeba rozvoje digitální gramotnosti – schopnosti
zvládat digitální technologie, které rapidním tempem mění společnost na celém světě, na druhé straně roste naléhavost rozvoje gramotností vztahujících se k nakládání s reálným světem (přírodovědných, environmentálních, polytechnických, jazykových a finančních), jejichž úroveň se v současné době snižuje.
Smysl vzdělávání nesmí být zužován na přípravu pracovní síly pro trh práce, nebo dokonce pouze pro aktuální potřeby zaměstnavatelů.
Cílem vzdělávání v 21. století musí být rozvoj kompetencí pro celý aktivní osobní, občanský i profesní (jako je např. občanská participace,
iniciativa a podnikavost, kreativita, komunikace a spolupráce či řešení konfliktů a problémů a jiné měkké dovednosti). Vzdělávání musí
být zaměřeno na rozvoj celoživotních kompetencí potřebných pro nastoupení cesty udržitelného rozvoje.
Při zaměření na subjektivní vnímání zjistíme například, že české děti vykazují v mezinárodním srovnání nízkou oblibu školy (patří k nejméně motivovaným pro vzdělávání, „nerady chodí do školy“, „ve škole se nudí“). Zároveň český vzdělávací systém doposud dělí děti
již v poměrně útlém věku na talentované a netalentované a směřuje je do různých typů škol. Potřeba distribuovat kvalitu života do co
nejširší části společnosti ale jasně vede k potřebě umožnit všem rovný přístup ke vzdělávání, tj. tak, aby každý mohl dosáhnout co nejlepšího vzdělání v závislosti právě jen na svých schopnostech, možnostech i motivacích.
Důležitá je podpora celoživotního vzdělávání u celé populace, a to zájmového (včetně občanského) i profesního, včetně zapojení skupin, které mají tendenci neparticipovat na organizovaných formách (odpadlíci ze vzdělávání, nezaměstnaní, věková skupina 55/65+)
do vzdělávání a získávání kompetencí spojených s plnohodnotným zapojením do měnící se společnosti a ekonomiky. Systém celoživotního učení by měl být založen na možnosti volby různých vzdělávacích cest a jejich horizontální a vertikální prostupnosti, aby byly redukovány slepé vzdělávací cesty a následná marginalizace.
Zásadním předpokladem realizace výše uvedených cílů je podpora vzdělavatelů a vzdělavatelek pro zajištění kvalitní výuky. Pro veřejný
vzdělávací systém musí být zajištěny dostatečné zdroje odpovídající vyspělým státům.
Vzdělávání není pouze jednou z mnoha oblastí, ale právě tou oblastí, která zásadním způsobem podmiňuje směřování České republiky
k udržitelnému rozvoji. Podoba a obsah vzdělávání musí být takové, aby podpořily naplnění cílů a opatření v dalších oblastech strate1
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gického rámce Česká republika 2030, ať se jedná o přístup k práci, digitalizaci, odstranění nerovností, zajištění
zdraví nebo podporu kultury.
Úroveň dosaženého vzdělání a úroveň kompetencí, kterými jedinec disponuje, jsou výraznou determinantou přiměřeného fungování
v řadě dalších oblastí: uplatnění na trhu práce, příjem, rozsah kulturního života, sociální vazby a kontakty, účast na životě občanské
společnosti, zdraví apod. Kvalitní vzdělání je tedy jedním z klíčových předpokladů dosažení co nejvyšší kvality života.
Proto je možné dát do značné míry rovnítko mezi termíny kvalita života z pohledu vzdělávání a kvalitní vzdělávání. U některých jednotlivců je samozřejmě možné si představit, že subjektivně budou v oblasti vzdělávání spokojenější, pokud nebude příliš kvalitní a hlavně
nebude na ně klást přílišné nároky. To se ale s velkou mírou pravděpodobnosti projeví v dalších oblastech. Bez kvalitního vzdělávání
je nepochybně větší pravděpodobnost být nezaměstnaný, mít nižší příjmy, dostat se do situace vyloučeného z různých oblastí života.
Vyšší je i nemocnost a naopak nižší je doba dožití. Kvalitní vzdělávání a vzdělání je tedy, více než cokoliv jiného, klíčovým předpokladem
pro kvalitní život v řadě jiných ohledů.
Pokud, alespoň do jisté míry, ztotožníme kvalitu vzdělávání s kvalitou života z pohledu vzdělávání, má to významné konsekvence pro
výběr ukazatelů. Těch je pro téma vzdělávání (kvalitní vzdělávání) k dispozici velké množství (OECD, Eurostat, národní statistiky) a není
příliš produktivní pokoušet se objevit nějaké nové a dosud nepoužívané. Zvláště srovnáme-li velké množství odborníků i tvůrců politik
ze všech vyspělých zemí, kteří se tímto tématem po dlouhou řadu let zabývají a ve srovnání s tím nepatrný prostor (časový, ale i počet
a spektrum expertů), který máme nyní k dispozici. Jde spíše o to, pokusit se podívat na ukazatele, které o vzdělávání různým způsobem
vypovídají, novým pohledem.
Pokud jde o otázku, zda zkoumat aktuální stav či trendy v čase, jedná se do jisté míry o poněkud umělou otázku. Vyhodnotit aktuální
stav není smysluplné bez nějakého adekvátního srovnání – v časové řadě nebo mezinárodně. Nejlépe pak obojí. Formulovat izolované
ukazatele bez časového a mezinárodního srovnání tedy nedává rozumný smysl. To samozřejmě neznamená, že relevantní sada ukazatelů je už jednou provždy hotová a uzavřená. Zejména ukazatele, které reflektují subjektivní pohled na vzdělávání a jeho vliv na kvalitu
života, je potřeba pečlivě posuzovat. Zde je největší prostor pro případnou další koncepční práci a výzkum.
Základním problémem je vybrat z velké řady nejrůznějších ukazatelů ty nejvíce relevantní, tedy takové, které nejvíce odpovídají našemu
úhlu pohledu – které nejvíce vypovídají o vlivu získávaného/získaného vzdělání na kvalitu života.
Koncepční rámec pro další úvahy byl vybrán ze studie EU3, která vychází z potřeby naplnit 3 základní globální cíle:
• Zlepšovat kvalitu a účinnost systémů vzdělávání;
• usnadnit všem přístup ke vzdělávání a
• otevírat vzdělávací systémy širšímu světu.
Toto pojetí je v dobré shodě s pojetím vytčeným ve strategii ČR 2030 a s přípravnými úvahami pro analýzu vhodnosti ukazatelů pro
postižení kvality života z pohledu vzdělávání. Koncepční rámec je původně strukturován do čtyř oblastí, které obsahují celkem 15 ukazatelů. Míra relevance jednotlivých oblastí (a tím spíše jednotlivých ukazatelů) pro náš úhel pohledu je samozřejmě různá.

Dovednosti, kompetence, postoje (A):
Klíčová oblast, míra relevance je vysoká. Jestliže přijmeme tezi OECD, že je potřeba se soustředit především na dosažené dovednosti
a kompetence, je zřejmé, že systém ukazatelů o kvalitě života z pohledu vzdělávání musí obsahovat informace o tom, jakými znalostmi
a kompetencemi lidé disponují, jak rovnoměrně jsou tyto kompetence distribuovány mezi různé skupiny obyvatel tak, aby žádná ze skupin nebyla v tomto smyslu vylučována.

Přístup ke vzdělávání a účast na něm (B):
Jakkoli se zvyšuje význam neformálního vzdělávání a informálního učení, je zřejmé, že bez přístupu ke vzdělávání (příležitost) a dostatečné účasti na něm (využití této příležitosti)
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se významně snižuje šance dosáhnout takové úrovně kompetencí, které vedou ke kvalitnímu životu.
Důležité opět je, jak dalece jsou přístup a účast otevřeny různým způsobem vyloučených, znevýhodněných či diskriminovaných skupin
obyvatel. Jedná se o vysoce relevantní oblast.

Zdroje pro vzdělávání (C):
Význam ukazatelů z této skupiny je pro kvalitu života z pohledu vzdělávání více zprostředkovaný než u předchozích dvou skupin, míra
relevance je tedy nižší. Nicméně bez dostatečných a efektivně využitých zdrojů je dosažení kvalitního vzdělávání přinejmenším problematické. Tato skupina vypovídá především o tom, do jaké míry společnost vzdělávání oceňuje reálně a ne pouze proklamativně. Do
skupiny byl původně zařazen i ukazatel ICT ve vzdělávání. Toto téma je jistě možné pojmout prizmatem zdrojů, z našeho úhlu pohledu
je vhodnější toto téma (v současnosti stále důležitější) pojímat spíše v rámci předchozích dvou skupin – do jaké míry jsou lidé vybaveny
digitálními kompetencemi potřebnými pro běžný život a do jaké míry je snadný (či obtížný) přístup k digitálním technologiím v nejširším
smyslu slova.

Strategická a systémová podpora:
Ukazatele zařazené do této skupiny (Strategie CŽU, Relevantní nabídka CŽU, Poradenství, Akreditace a certifikace, Hodnocení kvality)
jsou svým charakterem výrazně zprostředkující povahy. Zjednodušeně lze konstatovat, že dobré nastavení témat, které tyto ukazatele
popisují, většinou vede (samozřejmě ne vždy nutně) k dobrým výsledků v oblasti přístupu, účasti a kompetencí. Je tedy mnohem vhodnější se zaměřit na výsledky než na konkrétní podobu systémového rámce. Relevance této skupiny je proto malá, dále se jí nezabýváme.
V koncepčním rámci tohoto dokumentu byla proto pro naše úvahy čtvrtá oblast EU dokumentu vyřazena a nově vyhrazena pro ukazatele subjektivní povahy (pocity, postoje), téma postoje tedy bylo z první skupiny přeřazeno do skupiny čtvrté.

Ukazatele subjektivní povahy (D):
Ukazatelů subjektivní povahy především není v dostupných zdrojích na výběr ani zdaleka tolik, jako těch objektivních, většinou tvoří
určitý doplněk realizovaných šetření. Striktně vzato je ovšem např. ukazatel o účasti na dalším vzdělávání u dospělé populace také vlastně subjektivní povahy – respondenti informují o své účasti na DV v nějakém předchozím období a je na nich, jak interpretují zadání (otázku) a co ze svých aktivit do odpovědi zařadí. Není to ale subjektivní výpověď ve výše uvedeném smyslu (postoj, pocit, názor). V principu
je možné k objektivním ukazatelům z předchozích oblastí zkonstruovat subjektivní pohled na to, jak jsou lidé spokojeni se svými kompetencemi, se svými šancemi na účast na vzdělávání a i s podmínkami (učitelé, vybavení apod.), ve kterých své vzdělávání realizovali. Tedy
vytvořit jakési subjektivní zrcadlo pro objektivní ukazatele z předchozích tří oblastí. Takový přístup může působit poněkud mechanicky.
Zařadili jsme proto dostupné ukazatele subjektivní povahy do samostatné skupiny. Je zřejmé, že zde je největší prostor pro další koncepční úvahy, modifikaci aktuálních ukazatelů, zařazení jiných z dalších, zde prozatím neanalyzovaných zdrojů (např. Eurobarometr), či
konstrukci ukazatelů nových, vycházejících ze zkoumání kvality života z pohledu vzdělávání.

2Vybrané ukazatele podle uvažovaného koncepčního rámce
A.

Dovednosti, kompetence, postoje

Ukazatelů, které popisují kompetence, kterými lidé disponují, je k dispozici poměrně značné množství jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Koncepčně nejpropracovanější jsou v tomto ohledu dvě šetření organizovaná OECD: PISA a PIAAC. Z využití těchto zdrojů je
patrné i rozdělení na ukazatele, které se zabývají kompetencemi školní mládeže na konci povinné školní docházky (PISA) a kompetencemi dospělých (PIAAC). Velkým pozitivem šetření PISA je jeho koncepční propracovanost a pravidelnost (každé 3 roky). U šetření PIAAC
je bohužel frekvence nižší (předpokládá se 10 let), vypovídací schopnost ukazatelů proto nutně klesá.

• Cognitive skills of 15-year-old students, PISA mean scores in reading, mathematics and science (OECD How´s
Life, Figure 2.25)
PISA dlouhodobě měří úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnost. Bylo by obtížné vybrat z
nich tu nejvíce relevantní. Protože jsou ale všechny měřeny na stejné referenční škále, je možné vytvořit souhrnný ukazatel. Jedná se
o klíčovou informaci o úrovni základních kompetencí mladých lidí. Protože se šetření PISA koná každé 3 roky, je zaručena možnost posuzovat vývoj.
•Learning-to-learn Skills, Percentage of students per country in the lower 25% of overall performance on the PISA “elaboration strategies” index (European report on quality indicators…)
Schopnost dále se učit je specifická kompetence, která má význam pro schopnost zlepšovat kompetence ve všech dalších oblastech.
Umožňuje každému jednotlivci rozvíjet už dosažené a vyrovnávat se s měnícími nároky okolního světa a společnosti.
• Řešení problémů v technologicky bohatých prostředích (Předpoklady úspěchu v práci a v životě, Výsledky mezinárodního výzkumu
dospělých OECD PIAAC, Tab 2.8)4
Řešení problémů v technologicky bohatých prostředích představuje průsečík dovedností, které se někdy označují jako „počítačová
gramotnost“ (tj. schopnost používat prostředky a nástroje informačních a komunikačních technologií – ICT), a kognitivních dovedností, které jsou potřebné k řešení problémů. Nejedná se tedy o obdobu ukazatele „Learning-to-learn Skills“ pro 15leté, byť souvislost je
patrná. Schopnost řešit problémy a využívat k tomu dostupné technologie je v současném světě téměř nezastupitelná.

B. Přístup ke vzdělávání a účast na něm
Základní ukazatele popisují účast na vzdělávání, jsou standardně každoročně sledovány a jsou běžně k dispozici. Jak mezinárodní
srovnatelnost, tak i možnost sledovat vývoj v čase v této oblasti nepředstavují žádný problém. Je možné sledovat syntetické ukazatele
typu očekávaná doba vzdělávání, tak specifický pohled podle různě definovaných kategorií (gender, věk apod.). To je důležité pro sledování distribuce přístupu a účasti mezi různé skupiny obyvatel.
• Educational attainment of the adult working-age population, Percentage of people aged 25–64 with at least an upper secondary
education (OECD How´s Life, Figure 2.24)
Dosažení středoškolského vzdělání je určitým předělem, který odděluje, zjednodušeně řečeno, úspěšné a neúspěšné. Jakkoli to neplatí
stoprocentně, je zřejmé, že bez středoškolského vzdělání se šance na úspěšné uplatnění v životě (zaměstnání, příjmy, zdraví atd.) a tedy
i na kvalitu života významně snižují. Ukazatel tedy kvantifikuje zejména rozsah skupin (mezi dospělou populací), které na jedné straně
(ti, kteří dosáhli alespoň středoškolského vzdělání) mají dobré šance podílet se na kvalitním životě ve společnosti a na straně druhé (ti,
kteří středoškolského vzdělání nedosáhli) jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti vystaveni různým rizikům a vyloučení.
• Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v posledních 4 týdnech (ČR 2030, 4.4.1, EU report)
Předchozí ukazatel vypovídal o účasti na formálním vzdělávání. Přístup ke vzdělávání i po ukončení školní docházky je ale neméně
důležitý. S dynamikou vývoje technologií, proměny profesí i složitosti trhu práce je zřejmé, že význam dalšího vzdělávání pro celoživotní
uplatnění bude vzrůstat. Vybraný ukazatel (vycházející z LFS) má velkou výhodu v maximální mezinárodní srovnatelnosti, i dostupnosti
dlouhé časové řady a pravidelné každoroční aktualizaci. Jeho nevýhodou je ale, že neposkytuje dostatečný obraz o skutečné účasti na
dalším vzdělávání, protože zachycuje situaci pouze 4 týdny před šetřením. Alternativně by bylo možné použít ukazatel o účasti z šetření
AES či PIAAC, který vypovídá o účasti během celého roku před šetřením. Obraz by tedy byl bezpochyby plastičtější. Nevýhodou ovšem
je, že frekvence obou šetření, která poskytují tyto údaje, je velmi malá (10 let). Nemáme tedy žádné informace o vývoji a i samotný údaj
zastarává.
• Youth neither in employment nor in education or training, Percentage of 15-19 year-olds (EAG Table C5.3 (L), OECD How´s life, figure 4.20)
Ukazatel měří podíl těch, kteří ani nepracují (nemají zaměstnání), a ani se nevzdělávají (NEET= not in employment or in education and
training) ve věku 15–19 let (v EAG se měří pro věkovou skupinu 16–29). Patří sem tedy nejen ti, kteří jsou nezaměstnaní, ale také ti, kteří
zaměstnání aktivně nehledají. Ukazatel zaznamenává neúspěšnost ve škole, délku přechodů z práce do školy a význam nezaměstnano4
OECD. Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých. OECD PIAAC. Dům zahraniční spolupráce, Praha 2013. Dostupné z:
http://www.piaac.cz/attach/PIAAC_publikace_web.pdf.

sti mládeže. Všechny tyto prvky mají vážné dopady na individuální kvalitu života a ekonomickou výkonnost. Indikátor ukazuje na podíl
mladých lidí, kteří se už na počátku své životní dráhy mohou ocitnout ve vážných problémech.

C. Zdroje
Zdroje, respektive systémové nastavení a podmínky pro vzdělávání, lze měřit přímočaře prostřednictvím finančních prostředků, které
jsou na vzdělávání vynakládány. Ať už souhrnně, tak v podrobnějším pohledu (různé součásti vzdělávacího systému, strukturace –
zaměření výdajů na různé aspekty fungování vzdělávacího systému – platy učitelů, vybavení, počet žáků na učitele apod.). Zařazený
ukazatel, přes svou jednoduchost dobře vypovídá o váze, kterou vzdělávání v kontextu s dalšími oblastmi ve společnosti má. Je velmi
srozumitelný a je aktualizován každoročně. Dobré či špatné prostředí pro vzdělávání je do značné míry určováno kvalitou učitelů. Ukazatel, který by kvalitu učitelů měřil přímo, k dispozici není. Ale míra účasti učitelů na dalším vzdělávání ukazuje na jejich ochotu zvyšovat
svoje kompetence.
• Investment in Lifelong Learning, Total public expenditure on education as a percentage of GDP (EU report, EAG Table B2.1)
Politické reprezentace vyspělých států se shodují na tom, že roční nárůst investic na lidské zdroje na obyvatele je rozhodující pro budoucnost evropského hospodářství, protože to je do značné míry závislé na dovednostech občanů. Z různých zdrojů je sice známo, že samotné zvýšení investic samo o sobě nemusí nutně zvyšovat kvalitu, přesto určité množství investic je nezbytným předpokladem úspěšného
vzdělávání a učení.
Země investují do vzdělávání, které pomáhá podporovat hospodářský růst, zvyšovat produktivitu, přispívá k osobnímu a sociálnímu rozvoji a snižuje sociální nerovnost. Výše výdajů na vzdělávání je ovlivněna velikostí školní populace, počtem studentů, úrovní platů učitelů
a organizací a realizací výuky. Tento ukazatel představuje míru výdajů na vzdělávací instituce v poměru k národnímu bohatství. Podává
tedy základní informaci o tom, do jaké míry je společnost ochotná vytvářet pro vzdělávání dostatečné podmínky.
• Educators and Learning, Percentage of teachers having received education and training during the previous four weeks (EU report)
Role učitelů pro kvalitní vzdělávání a nepochybně i pro atmosféru ve třídách, pro to, do jaké míry žáci a studenti vnímají učení jako smysluplný a konec konců i příjemný proces, je nezastupitelná. Do jaké míry jsou učitelé schopni a ochotni se kontinuálně vzdělávat, nezůstávat u zavedených postupů a vyrovnávat se s novými výzvami, které okolní svět přináší, o tom může, alespoň jako určité přiblížení, vypovídat ukazatel o jejich účasti na dalším vzdělávání.

D. Ukazatele subjektivní povahy
Ukazatele zařazené do čtvrté oblasti jsou jednoznačně subjektivní povahy – referují o tom, jak dotyčná osoba (respondent) vnímá a cítí
určité aspekty svého života. Ukazatel pro školní mládež je přímo zaměřen na spokojenost se vzděláváním (se školou). Ukazatel pro dospělé je obecnější povahy a referuje o celkové spokojenosti se životem. Protože je členěn podle úrovně dosaženého vzdělání, je dobrým
indikátorem toho, jak dosažené vzdělání tento subjektivní pocit ovlivňuje.
• Children liking school, Percentage of 11, 13 and 15 year-old children who report liking school (OECD How´s life Figure 4.26)
Zkušenosti a prožitky mladých lidí ve škole mohou buď podporovat rozvoj jejich sebeúcty, sebevnímání a zdravého chování, nebo naopak představují rizikový faktor, který nepříznivě ovlivňuje duševní a fyzické zdraví žáků a studentů. Studenti, kteří nemají rádi školu
nebo se s ní necítí být spojeni, budou pravděpodobně ve škole méně úspěšní a jsou vystaveni riziku psychických i dalších problémů.
O aktuální kvalitě života mladých lidí v oblasti vzdělávání i o tom, jak asi budou vnímat vzdělávání ve svém budoucím životě, vypovídá
tento ukazatel.
• Life satisfaction today and in 5 years, by educational attainment (EAG 2016, Table A8.3a)5
Z mnoha různých pohledů se zdá, že vzdělání hraje určitou roli při zlepšování subjektivního blaha, ale především tím, že má vliv na další
životní okolnosti. Jednotlivci s vyšším dosaženým vzděláním reportují spokojenost se svým životem s vyšší pravděpodobností než ostatní. Podobně podíl lidí, kteří očekávají spokojenost se svým životem za pět let, se zvyšuje podle úrovně dosaženého vzdělání. Ukazatel
spokojenosti s životem je založen na datech Gallup World Poll a představuje podíl dospělých (25–64), kteří ohodnotili spokojenost se
svým životem stupněm 6 nebo vyšším na desetibodové škále. Společnost Gallup provádí průzkumy World Poll s pololetní, roční či dvouletou frekvencí.
5

OECD. Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris 2016

Příloha: Původní výčet uvažovaných ukazatelů (inventura)
Kompletní seznam zvažovaných indikátorů + přiřazení k oblastem dle European Report of Quality... (viz str. 3)
Seznam pracovního zúžení + přiřazení k oblastem dle European Report of Quality...  (viz str. 3)
Finální zúžení seznamu doporučených ondikátorů + přiřazení k oblastem A-D tohoto dokumentu
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Elity – veřejnost
Majorita – minority (Romové, Židé, homosexuálové …)

Úvod
Mezilidské vztahy (MLV) jsou už dlouho předmětem veřejné diskuse v České republice a jejich kvalita zajisté významně ovlivňuje životy
všech občanů. Akademický diskurs na toto téma často obsahuje hledání odpovědí na otázky: Jak vyjádřit kvalitu mezilidských vztahů?
Jak vypadají zdravé MLV? Jak zlepšovat MLV? Jak udržovat dobré MLV? Většinou však probíhá v oblasti personálního řízení a managementu. V sociologii toto téma není nijak obzvlášť intenzivní a MLP se zde spíše používá jako laický pojem, který není potřeba nějak
speciálně vysvětlovat. Navzdory tomu i sociologie má svoji perspektivu vidění MLV, která se od té sociálně-psychologické (používané
v personalistice) liší. V běžné praxi společenského dění se obě perspektivy vzájemně prolínají často bez jakékoliv odborné reflexe.
Sociálně psychologické hledisko nám umožňuje vidět jak lidé mezi sebou „vycházejí“ v menších skupinách, jestli jsou jejich vzájemné
vztahy harmonické, panuje v nich pohoda a spokojenost (uznání, štěstí), anebo naopak jsou plné konfliktů, nedorozumění, napětí
a trápení. Z tohoto hlediska by každý chtěl mít dobré přátele, šťastné manželství, hodné příbuzné, vstřícné kolegy a známé, slušné
sousedy a zároveň každý usiluje o respekt a uznání ve svém okolí. Opak vyvolává napjaté skupinové klima, stres, nižší pracovní výkon
a pocity nenaplněného života.1

Kritéria výběru dimenzí mezilidských vztahů a hledání tematických priorit
1. Nepřekrývat s dimenzemi v jiných skupinách
2. Pokrytí základní struktury MLV z hlediska okruhů i kolektivních identit
3. Význam pro vyjádření podstaty MLV ze sociálně-psychologického i sociologického hlediska
Členové pracovní skupiny na společném setkání diskutovali a hodnotili významnost (váhu) jednotlivých dimenzí MLV (viz následující
tabulku) dle výše uvedených kritérií.
DIMENZE
1
2

Sociologické hledisko soustřeďuje pozornost na různé skupiny a kategorie lidí, kteří sdílejí podobný osud, a zároveň upozorňuje na
rozdíly mezi těmito skupinami z hlediska jejich sociability, sociálního kapitálu, sociální soudržnosti a integrace do společnosti. Zaměřuje
se na vztahy těch, kteří se osobně ani neznají, tj. na hromadné víceméně anonymní vztahy mezi spoluobčany. Tyto občanské mezilidské
vztahy ovšem nemusí mít vždy pozitivní charakter a představují potenciál možného ohrožení dalšího vývoje uvnitř různých sociálních
celků a celých (moderních demokratických) společností. Pokud jsou tyto vztahy zdravé, inkluzivní, nediskriminační a nevytvářejí sociální napětí, umožňují snadnou komunikaci, efektivní kooperaci a nebrzdí společenský rozvoj. Opak vyvolává meziskupinové napětí,
společenskou nestabilitu a politické turbulence.

3

Mapování dimenzí kvality mezilidských vztahů

11

Výběr a hodnocení jednotlivých dimenzí MLV by měl vycházet z konceptualizace MLV. Bohužel, takováto konceptualizme zatím chybí.
MLV ostatně nejsou popsány ani ve Velkém sociologickém slovníku. Je to doslova bezbřehý pojem. Protože neexistuje obecná koncepční opora, bylo nutné přistoupit k expertnímu mapování dimenzí MLV. Výběr a hodnocení významnosti jednotlivých dimenzí provedli členové skupiny na základě své znalosti relevantní literatury a empirických výzkumů.
Jistou oporu při mapování a hodnocení významu dimenzí MLV přestavují hodnotově zakotvené protiklady (dichotomie) obsažené jak
v sociálně-psychologické, tak i v sociologické perspektivě (viz např. důvěra – nedůvěra, solidarita – sobectví, sociální začlenění – sociální
vyloučení, tolerance – xenofobie …).
Za jednotlivými dimenzemi a dichotomiemi MLV lze tušit a hledat jejich obecnější strukturu. Celkem přirozeně se nabízí následující strukturace dle velikosti okruhu vztahů a dle kolektivní identity.
Okruhy mezilidských vztahů
1. Mikrosvět = partnerské / rodinné vztahy
2. Malý svět = komunitní vztahy (sítě přátel, sousedů, kolegů, spolužáků, známých)
3. Velký svět = občanské vztahy (mezi navzájem si cizími lidmi v ČR)
4. Megasvět = vztahy s lidmi mimo ČR
Skupiny či kategorie lidí, u nichž lze předpokládat odlišné nároky a představy ohledně MLV
Staří – mladí
Děti – dospělí
Ženy – muži
Chudí – bohatí
1
HELLIWELL,J. F.; PUTNAM, R. D. (2004) The social context of well-being. Philosophical transactions, Royal Society of London series B Biological Sciences,
359(1449). Str.:1435–1446. Citace: Str.1437/3.‘People who have close friends and confidants, friendly neighbours and supportive co-workers are less likely to experience
sadness, loneliness, low self-esteem and problems with eating and sleeping... Subjective well-being is best predicted by the breadth and depth of one’s social connections’

4
5
6
7
8
9
10
12
13

Důvěra
Solidarita
Tolerance a dialog
Sociální kontrola (vynucení dodržování pravidel)
Sociální začlenění
Sociální opora v okolí
Sounáležitost
Přátelství, družnost
Sdílení (morálních) hodnot
Ochrana, vstřícnost
Respekt a uznání
Zájem
Slušnost

Nedůvěra
Sobectví, sociální darwinismus
Xenofobie a hate speach
Permisivita, lhostejnost
Sociální vyloučení
Osamělost
Sociální napětí
Sociální distanc, izolace
Konflikt hodnot
Diskriminace, agrese
Disrespekt a přehlížení
Nezájem
Neslušnost

Členové skupiny žádnou jinou dimenzi nedoplnili a na konec bylo po dalších konzultacích pro indikování fenoménu mezilidských vztahů
vybráno celkem sedm následujících dimenzí:

Vybrané dimenze mezilidských vztahů
1. Důvěra
2. Solidarita
3. Sociální distance
4. Sociální napětí
5. Tolerance
6. Sociální opora v okolí
7. Sdílení hodnot

7. MEZILIDSKÉ VZTAHY

Kritéria výběru a hodnocení jednotlivých indikátorů
1) „validita“ (skutečně měří některou dimenzi MLV – přímo či nepřímo)
2) „dostupnost“(je k dispozici zdroj časové řady dat)
3) „opakovatelnost“ (jak dlouhá a úplná je tato řada, jistota dalšího pokračování)
4) „tvrdost“ (jedná se o tzv. tvrdá statistická data, anebo „měkká“ data ze sociologických výzkumů)
5) „segmentace“ (možnost třídit data dle jednotlivých skupin či kategorií obyvatelstva)
6) „porovnatelnost“(s indikátory sledovanými v zahraničí)

Principy výběru a hodnocení celého pole indikátorů
1) omezený počet indikátorů – max. 15
2) pokrytí vybraných dimenzí MLV
3) úplnost pokrytí dimenzí dle jejich významu
Pracovní skupina se na svém prvním setkání měla rozhodovat nejen o konečné podobě portfolia indikátorů, ale také o celé proceduře
či strategii, jak k tvorbě výsledného portfolia desíti indikátorů přistoupit. Navržený postup nebyl zpochybněn ani alternován a členové
skupiny na svém setkání postupovali dle navrženého schématu.

Vybrané indikátory dle zvolených dimenzí MLV
1. Důvěra
Jako reprezentant této dimenze byl navržen a schválen fenomén „generalizované důvěry“, který v mezinárodních výzkumech indikují
dvě otázky:
INDIKÁTOR 1. „Podívejte se na tuto kartu. Celkově vzato, řekl(a) byste, že většině lidí se dá věřit, nebo že v jednání s druhými lidmi
opatrnosti nikdy nezbývá?“
Odpovědi na škále od 0 do 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.
Zdroj dat: European Social Survey, European Values Study, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) – modul Well-being 2013.
INDIKÁTOR 2. „Podívejte se na tuto kartu. Myslíte si, že většina lidí by se vás pokusila podvést, kdyby měli příležitost, nebo by se snažili
chovat poctivě?“
Odpovědi na škále od 0 do 10, přičemž 10 znamená největší důvěru.
Zdroj dat: European Social Survey, European Values Study, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

2. Solidarita
Za reprezentanta této dimenze byl navržen a v diskusi potvrzen jev „individuálního dárcovství a pomoci“, který je indikován dvěma
otázkami:
INDIKÁTOR 3. „Daroval(a) jste minulý měsíc peníze na dobročinné účely?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: World Giving Index, od r. 2010 každoročně konstruovaný na základě výsledků Gallup’s World View World Poll, N=1000 za
každou zemi.

INDIKÁTOR 4. „Pomohl(a) jste minulý měsíc cizinci, nebo někomu, koho neznáte, který potřeboval pomoc?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: World Giving Index, od r. 2010 každoročně konstruovaný na základě výsledků Gallup’s World View
World Poll, N=1000 za každou zemi.

3. Sociální distance
Za reprezentanta této dimenze byl navržen a potvrzen jev„negativních sousedských preferencí“, resp. subjektivních sociálních distancí
(index intolerance), týkajících se různých skupin obyvatelstva, který je indikován otázkou:
INDIKÁTOR 5.„Které skupiny osob byste nechtěl/a mít za sousedy?“
Odpovědi se týkají následujících skupin: Lidé závislí na drogách, lidé závislí na alkoholu, lidé s kriminální minulostí, psychicky nemocní
lidé, lidé jiné barvy pleti, cizinci žijící v ČR, lidé s homosexuální orientací, kuřáci, bohatí lidé, lidé jiného náboženského přesvědčení, chudí
lidé, tělesně hendikepovaní, staří lidé, lidé jiného politického přesvědčení, mladí lidé.
Z odpovědí je možné sestavit složený indikátor, který jedním číslem vyjádří fenomén negativních preferencí.
Zdroj dat: CVVM, za léta 2003 – 2017, sledováno každý (druhý) rok. Mezinárodní srovnání umožňuje skoro identická otázka ve výzkumu International SocialSurveyProgramme (ISSP) v modulu Náboženství (1998, pravděpodobně 2018) a European Values Study(EVS)
1998, 2008 (zde otázka zní: „V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny ty, které byste nechtěl(a) mít
zasousedy?“)

4. Sociální napětí
Za reprezentanta této dimenze byl po diskuzi a dalších konzultacích navržen jev„pocit diskriminace“ indikovaný otázkou:
INDIKÁTOR 6. “Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována?”
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: Europen Social Survey
5. Tolerance
Za reprezentanta této dimenze byl navržen a potvrzen jev „xenofobie jako zrcadlově negativní ukazatel tolerance“, který je indikován
dvěma otázkami:
INDIKÁTOR 7. B33. „A s použitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují, nebo obohacují
kulturu České republiky?“
Odpovědi na škále od 0=narušují do 10= obohacují.
Zdroj dat: European Social Survey, CVVM
INDIKÁTOR 8. B34. „Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí žít z jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro život?“
Odpovědi na škále od 0=horší do 10= lepší.
Zdroj dat: European Social Survey, CVVM

6. Sociální opora v okolí
Za reprezentanta této dimenze byl po diskuzi a dalších konzultacích navržen jev „existence okruhu lidí (důvěrníků)“, s nimiž lze sdílet
intimní záležitosti, indikovaný otázkou:
INDIKÁTOR 9. “Kolik je lidí, pokud vůbec nějací, se kterými můžete hovořit o svých intimních a soukromých záležitostech?”
Odpovědi: Nikdo a několik kategorií počtu důvěrníků.

Zdroj dat: European Social Survey, sledováno od r. 2010, lze také využít EU-SILC, modul Well-being 2013, kde je podobná otázka: „Máte
někoho, komu se můžete svěřit s osobními záležitostmi?“
INDIKÁTOR 10. „Myslíte si, že byste mohl(a) v případě potřeby požádat své příbuzné, přátele nebo sousedy o pomoc?“
Odpovědi: ano, ne.
Zdroj dat: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) – modul Well-being 2013.

7. Sdílení hodnot
Za reprezentanta této dimenze byl po diskuzi a dalších konzultacích navržen fenomén „důležitost hodnot“ indikovaný dvěma otázkami:
INDIKÁTOR 11. „Jak je pro Vás důležitá rodina?“
Odpovědi na čtyřbodové škále kde 1 = velmi důležitá a 4 = vůbec není důležitá
Zdroj dat: European Values Study
INDIKÁTOR 12. „Jak jsou pro Vás důležití přátelé a známí?“
Odpovědi na čtyřbodové škále kde 1 = velmi důležití a 4 = vůbec nejsou důležití
Zdroj dat:European Values Study
Ani jeden z dvanácti vybraných indikátorů nesplňuje kritérium „tvrdost dat“, značná část ukazatelů je afektivního nebo kognitivního
charakteru. Tato okolnost je ale vyvažována všeobecným naplňováním kritéria „segmentace“, protože všechny indikátory pocházejí z
reprezentativních výzkumů české populace, kde je možné respondenty vyjadřující se k otázkám mezilidských vztahů třídit dle většiny
standardních socio-demografických znaků.
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A DOBRÉ VLÁDNUTÍ

1 Občanská angažovanost a dobré vládnutí
„Vláda lidu, která nemá o lidech žádné informace ani prostředky k jejich získávání,
je jen prologem k frašce nebo k tragédii, případně k obojímu. Znalost bude vždy
vládnout ignoranci a lid, který chce být svým vlastním pánem, se musí vyzbrojit
silou, kterou dává znalost.“
			

James Madison

Problematika tvorby řídicích modelů
V našem přístupu k volbě indikátorů jsme vycházeli z pojetí konstrukce modelu reality, jak ho popsal Stafford Beer, a ze základních dvou
principů: „Nemůžeme regulovat naši interakci s žádným aspektem reality, který není zahrnut do našeho modelu reality, protože z definice o něm nemůžeme vědět.“ Stafford Beer. „Vnitřní rozmanitost (diverzita/komplexita) řídicího systému musí odpovídat rozmanitosti
řízeného systému.“ Ashbyho Zákon nezbytné rozmanitosti.
Jestliže máme nějakými zásahy vstupovat do komplikované reality a inter-reagovat s ní, je nebezpečné
tak činit nahodile, aniž bychom se realitu nepokusili popsat. Vytvořit komplexní popis reality není proveditelné, protože při zachování takové rozmanitosti dochází na jedné straně k nepřehlednosti a na druhé
straně k naprosté nemožnosti zkoumání. Proto je potřeba zvolit vhodnou redukci. Je možné vytvořit model,
který umožní opětovné sestavení rozmanitosti – např. místo všech akordů a skladeb hratelných na klavíru
popíšeme všechny noty hratelné na jednotlivých strunách.
Jak vidíme na obrázku 1, k tomu, abychom realitu W1 v čase t1 popsali co nejlépe, použijeme kombinaci strukturálního popisu M1a a popisu situace M1b.
M1a jsou naše statistická data, indikátory, nejlépe s popisy vztahů mezi jednotlivými proměnnými. Tím
můžeme obsáhnout popis známé rozmanitosti v realitě.
Obr. 1: Stafford Beer, Decision
and Control

Pak potřebujeme popis situace M1b s potřebnými (nejlépe kvantifikovanými) událostmi, aktivitami, problémy.

Díky M1a a M1b získáváme komplexnější pohled na realitu W1 a díky tomu jsme schopni kombinací těchto dvou koordinát vygenerovat
(zvýšením rozmanitosti) model M2, který by měl být co nejpodobnější situaci W2 v čase t2 a sloužit tak k ovlivňování (řízení) W3 v t3.
Model M2 je postaven na popisu reality v již uplynulém čase t1 a zároveň se snaží o popis (predikci) reality W2 v čase t2. Kontinuálnost
tohoto procesu nám umožňuje „předvídat“ nastalé situace, což slouží jako informace k nastavení zpětné vazby.
Pozn. Samy indikátory či souborné popisy žádnou zpětnou vazbu neposkytují. Jsou informací – signálem. Zpětná vazba je teprve akce,
kterou tento signál vyvolá – konkrétní politika včetně rozpočtových výdajů atp.

Problematika termínu občanská angažovanost
Užívání pojmu „občanská angažovanost“ není v současném kontextu adekvátní, protože možnost angažovat se by neměla náležet
pouze obyvatelům, kteří jsou občany daného státu. V mnoha státech je běžné, že minimálně na komunální úrovni se mohou angažovat
(například Lucembursko) i lidé, kteří nemají udělené státní občanství. Původně navržený termín „lidová angažovanost“ nebyla přijata
expertní skupinou, budeme tudíž nadále v dokumentu používat pojem společenská angažovanost.
Občanství můžeme definovat mnoha způsoby, všechny se však shodují na tom, že je to jeden ze základů národního státu. Občanství je
smlouvou s danou politickou komunitou. Podle německého profesora politické sociologie Christiana Joppkeho1 je univerzálně platnou
definicí občanství jako „formy členství v určité politické komunitě“. Tato definice je natolik široká, že zahrnuje různé podoby občanských
a národnostních států a připouští také variantu členství v několika politických komunitách současně. Christian Joppke nahlíží na občanství jako na status, jako na kolekci práv a národní identitu.
1

JOPPKE, Christian. (2010) Citizenship and Immigration. Polity Press: Cambridge.

Státy mohou k definici a otevřenosti vlastního občanství dle mezinárodních dohod přistupovat podle vlastního
uvážení. Podle Joppkeho ale evropské státy, jejichž pojetí občanství založené na národním státu není vhodné
pro současnou dobu migrace, musí podrobit redefinici nejen občanství, ale také pojetí národnosti, naturalizace
a vyhoštění.
Podle Joppkeho státy stále při rozhodování o udělování občanství imigrantům uvalují spoustu podmínek a povinností, jež občané státu
nemají. Podmiňují ho většinou znalostí kultury a jazyka, čímž chtějí donutit imigranty k co největší asimilaci a opuštění vlastní kultury
a zvyklostí. Podle Joppkeho ale občanství není úplně zastaralou institucí – nezavírá se v nacionalistických kruzích, ani se nerozplývá
v globalizaci, naopak se s migrací obyvatel a posunem k liberalismu vyvíjí a přizpůsobuje. To podle něj dokládá snaha Evropské unie,
která již nyní umožňuje teritoriální mobilitu a práci a bydlení v dalších členských zemích.

2 Kvalita života v oblasti společenské angažovanosti
Dopady společenské angažovanosti na kvalitu života
Občanská – společenská angažovanost není kategorií, která by oplývala možností argumentovat tzv. tvrdými daty, je těžko definovatelná, projevuje se nenápadně a plíživě, obtížně se definuje, proč a jak konkrétně by měla být zlepšována. Přesto, nebo možná právě
proto se jedná o oblast života, které není věnováno mnoho pozornosti. O to však je důležitější, abychom se občanskou angažovaností
a dobrým vládnutím zabývali.
V konceptualizaci tématu společenské angažovanosti vycházíme z Time Use Studies, což je dlouhodobý výzkum realizovaný katedrou
sociologie Oxfordské univerzity, opřený o kvalitní metodologickou základnu. Rozhodli jsme se jej proto využít jako inspiraci pro tvoření
tohoto dokumentu, mimo jiné i proto, abychom naplnili požadavek možnosti mezinárodního srovnání výsledků.2
Jako takové zahrnujeme do společenské angažovanosti především následující aktivity, byť s vědomím jisté redukce zmíněné ve schématu modelu reality (M1b).
• Neformální dobrovolnické aktivity = nakupování, vaření, pečování, návštěvy v nemocnicích, doprovod (nejsou zde zahrnuté aktivity, které jsou vykonávány v rámci organizací).
• Aktivity v politických stranách a odborech = jakékoliv angažmá v politických stranách, skupinách, asociacích politických stran
nebo odborů, podílení se na formálních stávkách (demonstrace se zde nezahrnují).
• Aktivity profesionálních organizací = aktivity, které jsou vztažené k profesionálním organizacím, společensky prospěšným (školení organizací se nezapočítávají).
• Aktivity náboženských organizací = církve, náboženské skupinky nebo organizace, návštěva bohoslužeb a pomoc při nich.
• Aktivity skupin a organizací zaměřených na vytváření volnočasových aktivit = koníčky, kluby, asociace, sportovní skupiny.
• Aktivity charitativních organizací = participace v neplacené práci pro charitativní skupiny, kluby, organizace, rovněž je zde zahrnuta neplacená charitativní práce pro církve, náboženské skupiny a humanitární organizace.
• Aktivity dalších skupin a organizací = environmentální organizace, lidskoprávní organizace, sousedské spolky, mírové skupiny
a hnutí atd. (návštěva schůzí a jednání spojených s těmito aktivitami se vždy zahrnuje).
Z uvedeného je zřetelné, že do této oblasti jsou zahrnuty aktivity, jejichž společným jmenovatelem je setkávání. Jedná se o vzájemně
výhodné spolu-mezi-reagování ve snaze přispět ke zlepšení životního prostředí v tom nejširším smyslu slova. To samo o sobě přispívá
k posilování komunitního života, což vede ke zvýšené odolnosti jednotlivců uvnitř takových společenství.
Zajímavým aspektem těchto setkávání je také konvivialita, tedy sdílení znalostí a zkušeností během praktických činností.3 I tím se zvyšuje potenciál účastníků přispívat k lepšímu životu společenství. A právě toto vnitřní posilování komunit dává tím větší smysl, čím více
ho doprovází veřejně-správní postupy dobrého vládnutí. Vyvážená společenská angažovanost obyvatel – včetně angažovanosti politické, dobře fungující správní aparát a na blaho občana zaměřená samospráva politická tvoří dohromady jeden z nejdůležitějších pilířů
zajištění kvalitního a důstojného života jednotlivců uvnitř společenství a společnosti. Přitom je důležité si uvědomit, že ony tři klíčové
skupiny – aktivisté, úředníci a politici – nejsou oddělené, ale naopak se navzájem prolínají.
2
FISHER, KIMBERLY. (2015) Metadata of Time Use Studies. [Online. Last updated 31. December 2014.] [Centre for Time Use Research.] University of Oxford, United
Kingdom. Dostupné z: https://www.timeuse.org/, resp. http://www.timeuse.org/information/studies/.
3
ILLICH, IVAN. (1973) Tools for Conviviality. Marion Boyars; ISBN: 9780714521602.
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Definice, konceptualizace

Principy vztahující se k celkovému portfoliu indikátorů

Definice občanské angažovanosti

1. Portfolio indikátorů by mělo být dobře vyváženo s ohledem na různé dimenze dobrého života. Žádný soubor
indikátorů nemůže být vyčerpávající. Velkým množstvím indikátorů mohou vznikat příliš velké náklady a narůstá komplikovanost při
jejich zpracování, hrozí ztráta transparentnosti a nárůst informačního chaosu. Musí být tedy proveden výběr, ten by ale měl zahrnovat
všechny důležité dimenze. Mělo by tedy být zřejmé, které dimenze jsou důležité, musí vycházet z konceptualizace klíčových témat.

Občanská – lépe společenská – angažovanost je individuální či kolektivní akce, která má za cíl navrhovat, podporovat a/nebo realizovat
veřejné potřeby. Jde o spolupráci lidí, kteří usilují o změnu v rámci společenství (komunity) či společnosti, a to formou praktických činností, vzdělávacích aktivit či politických akcí. Smyslem občanské angažovanosti je prosazovat veřejný zájem a podporovat zlepšování
kvality života.
Dopad společenské angažovanosti na kvalitu života
Společenská angažovanost má potenciál zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu života obyvatel. Lidé – jednotlivci a především jednotlivci v rámci společenství (komunit) – vědí nejlépe, co potřebují, a mnohdy mají i velmi efektivní představu o tom, jak toho docílit4.
Pokud mají dostatek prostoru pro realizaci svých představ, roste jejich spokojenost a zároveň s tím stoupá i efektivita celé samosprávy.
Pocit příslušnosti k danému společenství (komunitě) zvyšuje angažovanost a zpětně ovlivňuje pocit příslušnosti.
Definice dobrého vládnutí
Podle OSN se dobré vládnutí vyznačuje zejména tím, že akceptuje pravidla právního státu, což zahrnuje zajištění respektu k lidským
právům, posilování demokracie, podporu transparentnosti a kapacit veřejné správy. Za tím účelem sleduje osm oblastí ve výkonu veřejné správy: orientaci na konsenzus, participaci občanů, právní stát, efektivitu a efektivnost, odpovědnost, transparentnost, institucionální citlivost a schopnost reagovat, rovný a inkluzivní přístup.
Dopad dobrého vládnutí na kvalitu života
Dobré vládnutí má dopad na život jednotlivců především v široké oblasti, kterou bychom mohli nazvat jako osobní bezpečnost. Jedná se
hlavně o ochranu před kriminálními činy a před zvůlí veřejné moci. Jde ovšem také o zajištění ochrany v těžkých životních situacích, jako
jsou nemoc, postižení, nezaměstnanost. Pozitivní přínosy dobrého vládnutí se projevují také v oblasti infrastruktury a její rozvinutosti
a dostupnosti – distanční i finanční. Blízkost a kvalita mateřských, základních a středních škol, zdravotnických zařízení, důležitých úřadů,
ale také hromadná doprava, meziměstské spojení, napojení na hlavní město i regionální centra.

3 Rozpracování hlavních dimenzí se sledovanými indikátory a způsobem jejich třídění.
Obecné zásady
Indikátory by se měly zaměřovat spíše na naplňování strategií (politik), než aby hodnotily jednotlivé taktiky (postupy, implementace).
Pokud budou indikátory zaměřené příliš na taktiku, pak hrozí, že se řídící složky soustředí na splnění jednotlivých taktických cílů a opomenou naplňování celkové strategie. Taktické indikátory mají tendenci předurčovat politiku a bránit hledání dalších cest k naplňování
strategie, nebo dokonce jejímu naplňování bránit.
Uvádíme příklad z MDGs: Naplnění indikátoru „docházka dětí do školy“ k cíli Vzdělání pro všechny vedlo k tomu, že v mnoha zemích
bylo s koncem MDGs vytvořeno mnoho programů, které zajistily chození dětí do školy, a to aniž by na to byly budovy, učitelé a učební
pomůcky.
Je tedy třeba myslet na to, že indikátory musí být co nejméně manipulativní nebo co nejméně zneužitelné k manipulaci interpretace
strategie.

Principy vztažené k jednotlivým indikátorům
a) Indikátor by měl vystihnout podstatu problému a měl by mít normativně jasnou interpretaci.
b) Indikátor by měl být statisticky validní.
c) Indikátor by měl být interpretovatelný i v mezinárodním kontextu.
d) Indikátor by měl reflektovat změnu a být revidovatelný, jakmile je to zapotřebí.
e) Indikátor by neměl znamenat příliš velké zatížení – vždy, kdy je to možné, měl by využít dostupné nástroje či informace.
4

OSTROM, Elinor. (1990) Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. Str. 18–22.

2. Indikátory by měly být vzájemně konzistentní a váha jednotlivých indikátorů by měla být proporční a vyvážená.
3. Indikátory by měly být transparentní a dobře dostupné, a to i široké veřejnosti. Neměly by vznikat pochybnosti o formě a účelu indikátorů: měly by být dobře srozumitelné.
• Indikátory by měly poskytovat nemanipulativní informace pro efektivní zpětnou vazbu pro řídící a monitorovací orgány. Měly by
být co nejjednodušeji přístupné z existujících statistik a pravidelně probíhajících šetření.
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Tabulka 1 Indikátory pro oblast Občanská angažovanost a dobré vládnutí
Téma
1

Podtéma

Občanská an- Otevřenost
gažovanost
občanům

Indikátor

Členění / proměnné

Odůvodnění

Zdroj

Volební účast ve všech
typech voleb

Ž, M, věk, příjem (% 1+2 decil a % 9+10) regiony, vzdělání

Základní indikátor pro měření OA ve všech sadách.

ČSÚ; Je součástí sady indikátorů ČR 2030

2

Důvěra v parlamentní instituce

Indikátor ukazuje subjektivní postoj k základním
strukturám demokratické správy

CVVM SOÚ AV ČR

3

Počet členů v politických
stranách a politických
hnutí na národní i lokální
úrovni
Počet žen v parlamentu

Ž, M, věk, příjem (% 1+2 decil a % 9+10),
vzdělání, region, parlament, senát, Evropský
parlament
Ž, M, věk, příjem, vzdělání, region

Věk, politická strana/hnutí, příjem před a po,
vzdělání, profese, region

Ženy jsou skupinou obyvatel, která je podreprezentovaná a ČR je dlouhodobě pod světovým
průměrem

4

5

Počet žen na kandidátních
listinách
Počet hodin odpracovaných
dobrovolníky

6

7

8

Dobré vládnutí

Otevřenost
občanům

9
10

11

12

Korupce

Věk, politická strana/hnutí, příjem před a po,
vzdělání, profese, region
Ž, M, věk, příjem (z jakého příjmového decilu Dobrovolníci jsou lepší ukazatel než organizace či
pochází), regiony, vzdělání
placení zaměstnanci. Mnohé NNO fungují jako služby a mají jen málo společného s OA.
Odbory představují důležitou složkou vzájemné
spolupráce mezi zaměstnanci

Procento zaměstnanců
pokrytých kolektivní smlouvou
Proportion of cities with
a direct participation structure of civil society in urban
planning and management
that operate regularly and
democratically
Konzultace přípravy zákonů.
Consultation on rule-making
Podíl populace spokojené
Ž, M, věk, příjem, vzdělání, region
s jejich poslední zkušeností
s poskytnutými veřejnými
službami.
25.2.1 Zpřístupnění obsahu,
transparentnost, open data
Index vnímání korupce

Zprávy sekretariátů politických stran.

Meziparlamentní unie a OSN

Volební analýza
(ČSÚ) v rámci Satelitního účtu neziskových
institucí (SÚNI)
ictwss - Amsterdam Institute for Advanced
Labour Studies

OSN,
Indikátor 11.3.2 k Cíli udržitelného rozvoje 11.3.

OSN, ČSÚ (?); Indikátor 16.6.2 k Cíli udržitelného rozvoje 16.6; Nemá ekvivalent v sadě
indikátorů ČR 2030
Demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita
Ministerstvo vnitra; Indikátor 25.2.1 k sadě
vládnutí: Open data jako základní předpoklad pro
indikátorů ČR 2030
podíl veřejnosti na tvorbě veřejných politik.
Indikátor má sice problematickou metodologii, ale Transparency International
je možno ho zařadit jako subjektivní hodnocení situace korupce.
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4 Výchozí indikátorové sady
V této kapitole je zpracován přehled dostupných statistických dat relevantních z hlediska zvolených indikátorů. K přehledu
jsou připojeny návrhy na doplnění stávajících dotazníků, u nichž považujeme rozšíření za reálné.
Better life index 2016
Komunita – Kvalita podpůrných sítí
Vypovídá o kvalitě sociální sítě a její podpoře. Indikátor vychází z otázky: „Jestliže byste byl/a v problémech, máte příbuzné nebo přátele,
na které se můžete spolehnout, že vám pomohou, nebo ne?“ Počítají se pozitivní odpovědi.
Zdroj: Better life Index - Gallup World Poll
Problematický je výklad tohoto subjektivního indikátoru v politické praxi. Často vede k přenášení odpovědnosti na jednotlivce místo
tvoření reálných záchytných sítí, a to včetně podpory komunit. Na to upozorňuje Necla Acik-Toprak1 především v souvislosti s dílem Roberta Putnama2 a jeho následným uplatňováním v praxi.

Občanská angažovanost
Angažmá stakeholderů při vývoji regulatorních nástrojů
Jedná se o kompozitní indikátor. Jde o průměr dvou dalších kompozitních indikátorů postavených na tom, jak se klíčoví stakeholdeři
a občané podílejí na přípravě zákonů a prováděcích předpisů, jaká metodologie je užita, jaká je transparentnost procesů.
Zdroj: OECD, Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG), based on the 2014 OECD Regulatory Indicators survey results.

Účast ve volbách
Účast ve volbách je vyjádřena procentuálním podílem z populace.
Zdroj: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA); Comparative Studies of Electoral System for inequalities
estimations.

OECD
Time Use Survey
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2

Paid work or study
paid work (all jobs)
travel to and from work/study
time in school or classes
research/homework
job search
other paid work or study-related
Unpaid work
routine housework
shopping
care for household members
child care
adult care
care for non household members
volunteering
travel related to household activities
other unpaid
Personal care
sleeping
eating & drinking

1
ACIK-TOPRAK, Necla. A Multilevel Study of the Effect of Individual and National Determinants on Political Participation, Political Consumerism and Associational
Involvement, 2009.
2
PUTNAM, Robert. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.

3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2

personal, household, and medical services + travel related to personal care
Leisure
sports
participating / attending events
visiting or entertaining friends
TV or radio at home
Other leisure activities
Other
religious / spiritual activities and civic
obligations
other (no categories)

Společenské angažovanosti a dobrého vládnutí se týkají především oddíly 2.5 a 5.1, tedy dobrovolnictví a občanské závazky.

Indikátory ze sady OSN k SDGs a z české Agendy 2030
Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operate regularly and
democratically.
Zdroj: OSN; Indikátor 11.3.2 k Cíli udržitelného rozvoje 11.3. (Nemá ekvivalent v sadě indikátorů ČR 2030.)
Proportion of the population satisfied with their last experience of public services.
Zdroj: OSN; Indikátor 16.6.2 k Cíli udržitelného rozvoje 16.6. (Nemá ekvivalent v sadě indikátorů ČR 2030.)
18.3.3 Počet obcí uskutečňujících participativní rozpočtování.
Zdroj: Úřad vlády ČR; Indikátor 18.3.3 k sadě indikátorů ČR 2030. Participativní rozpočet je jistě vhodná technika, u nás však mnohdy
zaměňovaná za grantové řízení.
25.2.1 Zpřístupnění obsahu, transparentnost, open data, demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita vládnutí: Open data jako
základní předpoklad pro podíl veřejnosti na tvorbě veřejných politik.
Zdroj: Ministerstvo vnitra; Indikátor 25.2.1 k sadě indikátorů ČR 2030.

Další zdroje Evropské komise
EC DG for Employment, Social Affairs and Inclusion pravidelně monitoruje odborovou činnost v zemích EU. Z našeho pohledu, tak jak
zaznělo v připomínkách expertů, je důležité především to, jak jsou lidé v odborech aktivní, podílejí se na jejich práci a podporují jejich
činnost. Nejlepším ukazatelem jsou pak kolektivní smlouvy. EC využívá jako indikátor procentní pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami a vychází z dlouhodobých průzkumů Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies.

Z grafu je zřejmé, že vysoká míra pokrytí kolektivním vyjednáváním je typická pro země, které mají nejen vyšší příjmy, ale také vyšší produktivitu práce.

5 Návrh skupin obyvatel relevantních pro další výzkum
Dopady stávající politiky je možné relevantně studovat na modelových případech. Tato kapitola se zabývá výběrem konkrétních skupin
obyvatel a odůvodněním zpracování zadání pro odbornou studii.
V první řadě je nutné se podívat na to, jak vypadá stávající politika. Jak uvádí dokument Evropské komise mapující situaci dobrovolnictví
v rámci Evropské unie, v současné chvíli v ČR neexistují žádné národní cíle a opatření pro informování o stavu dobrovolnictví. Ministerstvo vnitra vyjádřilo potřebu upravit zákon tak, aby odpovídal současným potřebám a reagoval na vývoj dobrovolnictví v České republice.
Neexistuje však žádný komplexní systém nebo monitorovací mechanismy pro sledování neakreditované dobrovolnické činnosti s výjimkou počtu dobrovolníků zaznamenávaným Českým statistickým úřadem.

6 Zhodnocení kvality života v oblasti občanské angažovanosti
Při hodnocení kvality života v oblasti občanské angažovanosti jsme vycházeli z dostupných informací. U zvolených indikátorů uvádíme
mezinárodní srovnání.
Srovnáme-li Českou republiku se zeměmi OECD podle Indexu Better Life (BLI), vidíme, že ve zkoumané oblasti řadí k podprůměru v indikátorech občanské angažovanosti, ale také v indikátorech bydlení, příjmů a zdraví, které úzce souvisejí s dobrým vládnutím. Naopak
lehce nadprůměrná je v oblasti společenských vazeb (Community), ale také v indikátorech, jež je možné vztáhnout k dobrému vládnutí,
jako jsou vzdělání či bezpečnost.5

Akreditované dobrovolnictví je sledováno Ministerstvem vnitra. Zákon o dobrovolné službě byl přijat rok po Mezinárodním roce dobrovolnictví OSN, který se konal v roce 2001. To bylo považováno za reakci České republiky na výzvu z Evropské unie a upozornil tak na realitu dobrovolnictví. Na počátku 90. let mělo mnoho cizinců zájem vykonávat dobrovolnickou práci v ČR. Vzhledem k tomu, že k takové
dobrovolné práci neexistovala povolení, bylo po těchto lidech vyžadováno získání turistických víz a jejich obnovování každé tři měsíce
výjezdem do zahraničí. V rámci přípravy ČR na vstup do EU spolupracovalo s ČR na vyřešení tohoto problému Evropské dobrovolnické
středisko. Zákon o dobrovolné službě přijal různé zásady používané v EU (například práva a povinnosti pro vysílající a hostující organizace).3

Vyjdeme-li z BLI, vidíme, že výzkum k občanské angažovanost – společenské angažovanosti, se zaměřuje na dva indikátory, z nichž jeden
je kompozitní. Prvním indikátorem je volební účast, což je v daném kulturním okruhu obecně uznávaný ukazatel pro to, jak jsou občané
– a v některých případech i neobčané (v některých státech v komunálních volbách) – ochotni podílet se na utváření společenské situace
v zemi, regionu, či obci. Česká republika se umístila pod průměrem OECD. Druhým indikátorem pak je index angažovanost formálních
stakeholderů v při přípravě regulací. Tento kompozitní indikátor zahrnuje ukazatele jako konzultační metody, otevřenost a transparentnost procesů, a zpětně-vazební mechanismy. V tomto indikátoru se Česká republika (ČR) řadí nad průměr OECD.

Podíváme-li se na situaci v ČR z hlediska výzkumu OECD Better Life Index, dozvíme se, že pokud jde o veřejnou sféru, v České republice
existuje silné vědomí komunity a současně nepříliš vysoká míra společenské angažovanosti. 90 % lidí věří, že znají někoho, na koho by
se mohli v případě nouze obrátit, což je více než průměr všech zemí OECD (který je 88 %). Volební účast, tedy míra společenské angažovanosti v politickém procesu, byla v posledních volbách 59 %. Tento údaj je nižší než průměr zemí OECD (68 %). Sociální a ekonomický
status mohou ovlivňovat volební účast. Volební účast pro horních 20 % populace je odhadována na 68 %, zatímco u dolních 20 % na 49 %,
což je o 13 % větší rozdíl oproti průměru zemí OECD. To poukazuje na nedostatky v politické mobilizaci lidí, kteří oplývají nejnižším sociálním a ekonomickým kapitálem.

Ačkoli BLI poskytuje rychlý přehled a užitečné základní informace, srovnání s výzkumy Time Use ukazuje i jinou možnost měření. Bohužel podle vyjádření Českého statistického úřadu není v plánu se do výzkumu Time Use zapojit, především z důvodů nedostatečných
kapacit.

Základním indikátorem i pro náš návrh je volební účast.

Obecně platí, že Češi jsou se svými životy o trochu více spokojení, než je průměr zemí OECD. Když byli lidé požádáni, aby ohodnotili svoji
obecnou životní spokojenost na škále od 0 do 10, Češi udělili v průměru 6,6 stupně, což je o jednu desetinu stupně více, než průměr zemí
OECD.4

Návrhy konkrétních relevantních skupin obyvatel
Vyloučené lokality – modelový případ: pokud se zlepší společenská angažovanost, pak budou lidé v ohrožených komunitách schopni
svoje problémy definovat sami, a tím do značné míry přispět vlastními kapacitami k řešení situace a ovlivňovat ji ať už na praktické, nebo
politické rovině
Ženy – modelový případ: pokud se zlepší společenská angažovanost, bude to jedním z faktorů, které napomohou vylepšit nerovné
postavení žen ve společnosti, tzv. skleněný strop, který je statisticky vyjádřen nižšími platy (přestože mají ženy vyšší vzdělání), neobsazováním rozhodovacích pozic, s tím související vyšší mírou ohrožení chudobou
Středně - příjmové skupiny ve městech – to je nejtradičnější skupina, která profituje z rozvoje nejrůznějších forem společenské angažovanosti. Rozvíjení vzájemné spolupráce a podpory zvyšuje její životní úroveň a stabilizuje ji. Tato skupina je dnes ohrožena rozvojem
moderních technologií a automatizací. Jsme přesvědčeni, že otřesy v této skupině mívají empiricky velmi negativní dopady na její vnímání
společenských procesů a na důvěru ve stávající systém. Čím vyšší je forma společenské angažovanosti, tím méně je pravděpodobné, že
se znejistěné části této skupiny začnou vymezovat proti systému a společenské soudržnosti.

Zdroj: Agnieszka Litwinska, Unit F4 Quality of life, Eurostat

Přesto je zajímavé podívat se na některé měřící modely, které EUROSTAT volí. Zajímavý je například důraz na vzájemnou pomoc mezi
domácnostmi (indikátor 42 z modelu 2006).6 Srovnání tu nacházíme s indikátorem Community z BLI, kde se měří důvěra lidí v to, že
v případě nouze jim pomůže někdo z rodiny či přátel. Výsledky TUS z roku 2000 ukázaly, že nelze najít koherenci mezi „tradiční“ a „novou“ demokracií, mezi starými a novými členskými zeměmi, ani mezi různě vyspělými ekonomikami.

V separátní studii by bylo potřeba zjistit, jaký je vztah mezi společenskou angažovaností, profesionalizací aktivismu a aktivním dobrovolnictvím. Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na tyto otázky ve vztahu s činností ovlivňující dobré vládnutí – tedy např. v oblastech klimatické změny, lidských práv a globální odpovědnosti. Především proto, že dobrovolné aktivity a veřejné zastávání se prvních
dvou témat – ekologie a lidských práv – byly důležité při obnově demokracie na konci osmdesátých a začátku devadesátých let.

Začlenění indikátorů vztahujících se k vzájemné podpoře uvnitř společnosti mimo formální struktury ukazuje úroveň její společenské
soudržnosti a může doplňovat jednoduchý indikátor politické angažovanosti ve formě volební účasti.

3
EVROPSKÁ KOMISE (GHK) (2012) Study on Volunteering in the European Union; Country Report Czech Republic. [Online.] Dostupné z: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_cz_en.pdf.
4
Online: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/czech-republic/

5
6

OECD. Better life index. [Online.] Dostupné z: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/czech-republic/
LITWINSKA, Agnieszka; Unit F4 Quality of life; Eurostat.
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Podíváme-li se na některé práce z českého, ale i unijního výzkumu zaměřené na společenskou angažovanost a především dobrovolnictví, setkáme se s tím, že se zaměřují především na aktivity, které jsou nějakým způsobem formalizovány – zákon o dobrovolnické službě
198/2002 Sb. a činnost právnických osob spojovaných se zcela nevhodným a zastaralým termínem nevládní neziskové organizace (NNO).
Všezahrnující termín NNO totiž zahrnuje mnoho typů organizací, které bychom zařadili spíše do soukromého sektoru. Jsou to nadace,
některé obecně prospěšné společnosti, instituty či lobbistické spolky, v nichž je členství virilní, tedy řídí se podle zúčastněných podnikatelských subjektů. Diskuse na toto téma je široká, a proto se nám zdá jako důležité nezahrnovat počty organizací s neziskovým
statusem. Dnes se jeví jako vhodnější termín organizace občanské společnosti (civil society organizations – CSOs), který lépe vystihuje
podstatu věci. Slovo občanský zde nemá tak negativní konotaci jako v případě občanské angažovanosti, protože zde jde o formálně
ustavené organizace, které mohou zakládat pouze občané, ale na jejichž práci se mohou podílet všichni. Ještě neutrálnější je termín
nestátní aktéři (non state actors – NSAs), který ovšem může zahrnovat i podnikatelský sektor.
Mnohem lepší se jeví indikátor vztažený k dobrovolníkům a dobrovolnicím., především k počtu odpracovaných hodin.
Podíváme-li se na studii Prouzové, ukazuje se, že zatímco mezi lety 2005–2012 počty NNO (jak si je definoval ČSÚ) rostly, v oblasti dobrovolnictví je zřetelný pokles, a to ve všech sledovaných ukazatelích. (Jako korekce růstu NNO je však třeba započítat živelný růst
zapsaných spolků, dříve občanských sdružení, které jsou často neaktivní a neodhlašují se z registru).

Proti studii Prouzové však stojí studie GHK pro Evropskou komisi. Tato zpráva se zaměřuje na dobrovolnictví
akreditované v rámci zákona 198/2002 Sb., kde je dobrovolnická služba vymezena jako:
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům,
osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase;
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně
mezinárodních nevládních organizací.
Studie GHK uvádí ovšem i počty dobrovolníků podle ČSÚ a uvádí obrovský nárůst dobrovolníků – z 840 067 v roce 2005 na 1 215 363
v roce 2007. Je to dáno zřejmě jinou metodologií, ale je zajímavé, jak se čísla liší. Data ze studie Prouzové se každopádně jeví jako mnohem relevantnější. Proto se zdá být nejvhodnější indikátor počtu odpracovaných dobrovolnických hodin.
Z předchozího je zřejmé, že srovnání se zahraničím je v současnosti komplikované. Dostupné statistiky nám ovšem dávají jistou představu o objektivní situaci společenské angažovanosti v České republice. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že lidé přesouvají své aktivity
z veřejné angažovanosti – volby, dobrovolnictví – do sféry soukromé – vzájemná podpora uvnitř malých komunit. I s odečtem nefunkčních spolků je také patrný přesun od společenské angažovanosti na dobrovolné bázi k profesní činnosti.

7 Návrhy žádoucích změn
Naším základním požadavkem je, aby se ČR zapojila do šetření Time Use Survay.

Zdroj: Prouzová, Z. Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR (2015)
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1. Kvalita života z hlediska životního prostředí
Prostředí, ve kterém žijeme, je důležitou součástí kvality života. Čistý vzduch, voda ke koupání i zeleň ve městech, estetika ulic nebo
krajiny a živá příroda kolem nás společně skládají velkou část našich každodenních prožitků. Nemalá část z nich se promítá také do
fyzického nebo mentálního zdraví. Stav životního prostředí ovlivňuje kvalitu jejich života podle 79 % českých respondentů; jen pětina
Čechů a Češek si myslí, že na ni vliv nemá (Evropská komise 2014).
Koncept environmentální kvality života však není triviální. Nelze jej přímo ztotožnit s tím, čemu se obvykle říká ochrana životního prostředí. Má to několik příčin.
Striktně vzato by šlo rozlišovat mezi kvalitou života a environmentálním zdravím – patrně tak, že bychom rozdělili psychické (kvalita)
a fyzické (medicína) mechanismy, kterými prostředí působí na organismus. Ale takové dělení by bylo zavádějící a zbytečné. Nejenže
i fyzické zdraví samo o sobě je nesporně také součástí kvality života (viz práce skupiny Zdraví). Především hranice mezi medicínským
a psychologickým rozměrem jsou mlhavé. Kupříkladu výzkum v posledních letech zjišťuje, že pobyt v přírodě nebo zeleni vylepšuje
mentální i fyzické zdraví (Russell 2013) (Frumkin 2017). Lidé, kteří mají možnost v ní trávit část svého času, žijí déle a také mají lepší
náladu, více si pamatují a lépe spolupracují; děti jsou méně nepozorné. Je potom zeleň determinantou zdraví, nebo kvality života, jež
se posléze promítá do zdraví? Problém přijatelně vyřešíme tím, že celé dilema prostě odstraníme. Environmentální determinanty zdraví
můžeme a měli bychom explicitně zahrnout do kvality života.
Potenciálně vážnější komplikací mohou být rozporné perspektivy expertní komunity – či přinejmenším profesního diskursu – a laických
domácností. Environmentální politika a filozofie mají intelektuální kořeny v konceptu udržitelnosti (popřípadě podobných, starších
a ponejvíce neformalizovaných perspektivách). Promítá se to do věcí, jež považují za důležité a kterým věnují pozornost. Kvalita života, jakkoli je nesporně její součástí, tradičně byla spíše sekundární motivací starosti o životní prostředí. V některých rozměrech se oba
rozměry snadno setkávají: dobrou ilustrací bude kvalita ovzduší.
Někdy však mohou být v rozporu. Asi není příliš komplikované představit si indikátor udržitelnosti, jehož pozitivní trend bude korespondovat s klesající kvalitou života. V některých geografických kontextech se nedostatkovým přírodním zdrojem stává prostor. Přitom
zábor pozemků ve prospěch sídel může vylepšovat kvalitu života (prostornější a levnější bydlení, větší zahrady, více parků, více služeb).
A naopak vyšší příjem patrně přispívá ke kvalitě života (viz skupina Příjem a bohatství); přitom spotřeba přírodních zdrojů (a jiných environmentálních statků) měřitelně roste s průměrným příjmem v populaci, přinejmenším do nějaké jeho úrovně.
Navíc v řadě případů je vztah udržitelnosti a kvality života možná pozitivní, nicméně nepřímý, komplikovaný, dlouhodobý a/nebo globalizovaný. Těžba nerostných surovin se asi promítá do kvality života statisíců lidí a materiálová spotřeba je určitě klíčovou determinantou objemu těžby. Lze však z velikosti materiálové spotřeby dovozovat cokoli rozumného o kvalitě života (nota bene ve stejné zemi)?
Globální změny podnebí se už nyní patrně promítají – a dříve či později se promítnou významně – do kvality života. Ale můžeme emise
skleníkových plynů (nebo dokonce výrobu energie z obnovitelných zdrojů) prohlásit za měřítko kvality života? Patrně v obou příkladech
platí, že nikoli.
Naopak velká část společnosti může za důležité považovat věci, které expertní komunita pomíjí coby marginální. Pro mnoho lidí mohou
být důležitou součástí každodenní zkušenosti zápach, pohozené odpadky, parametry veřejného prostoru nebo architektonické provedení budov. Estetiku místa není snadné měřit. Nemusí se také promítat do globální udržitelnosti společnosti. Ale to neznamená, že ji
miliony lidí nevnímají coby významnou dimenzi v kvalitě svého života.
Kromě objektivních kritérií může být důležité sledovat rovněž subjektivní percepci. Objektivní environmentální indikátory mohou vykazovat nějaký trend. Jak ale své prostředí prožívají ti, kdo v něm žijí? Subjektivní indikátory mohou nejen naznačit rozpory mezi stavem
a prožitkem; také je lze použít k měření právě těch environmentálních dimenzí, jež možná jsou důležité, ale pro něž se jen obtížně dají
konstruovat formální indikátory.
Proto existující mezinárodní sady indikátorů kvality života většinou (OECD, Eurostat) (OECD 2013) (Eurostat 2015) kombinují objektivní
a subjektivní indikátory. Zároveň mají jenom omezený přínos pro sestavování české národní sady. Jsou nutně limitovány přinejmenším
dostupností srovnatelných dat ve větších skupinách států; navíc často používají menší počet indikátorů než chystaná sada v Česku.

2.Vybrané indikátory pro oblast životního prostředí
Indikátor
Podíl obyvatel vystavených
překročení imisního limitu pro
ochranu lidského zdraví (bez
přízemního ozonu) pro alespoň
jednu uvedenou znečišťující
látku
Navýšení celkové roční úmrtnosti, ke které přispěla expozice
suspendovaným částicím frakce
PM10 (při odhadu 75% zastoupení
frakce PM2,5), střední odhad pro
ČR
Jakost vody v tocích podle
tříd znečištění (souhrn hodnocení ukazatelů BSK5, CHSKCr,
N-NH4+, N-NO3, Pcelk)
Prameny překračující limity pro
podzemní vodu minimálně v jednom ukazateli

Měřicí jednotka

Význam

%

Jaká část české populace žije v mís- 1 rok
tech, kde koncentrace zdraví škodlivých látek ve vzduchu překročila
hygienické normy.

ČHMÚ

počet osob

Kolik lidí navíc zemře kvůli znečištění 1 rok
mikročásticemi prachu v ovzduší.

SZÚ

km toků v každé třídě

Jaká část řek se nachází ve které ze 1 rok
tříd znečištění, kalkulovaných z pěti
ukazatelů jakosti vody.

VÚV TGM/ MŽP

%

Jaká část pramenů (nyní sledováno
184) ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod překračuje hygienické limity minimálně v jednom z
249 měřených ukazatelů pro pitnou
vodu. (Indikátor také naznačuje,
jaká je míra kontaminace venkovské
krajiny.)
Zda je ve městech dostatek veřejné
zeleně a kolika lidem jsou zelené
plochy rozumně dostupné.

Podíl populace, která má plochu %
zeleně („plochy veřejné zeleně
s převážně rekreační funkcí jako
zahrady, zoo, parky nebo suburbánní přírodní plochy, které jsou
spravovány jako městské parky“)
do 10 minut chůze od domova ve
městech nad 50 000 obyvatel
Subjektivní indikátor
podíly respondentů, Nakolik jsou lidé skutečně spokojeni
„Do jaké míry jste spokojen(a) se kteří na škále uvádějí s nabídkou zeleně ve svém městě či
zelení nebo s místy k relaxaci v 1-3 (nespokojení), 8-10 obci.
okolí Vašeho bydliště?“ (0 – zcela (spokojení), a ostatnespokojen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ních
10 – zcela spokojen a nedokážu
posoudit)

Periodicita
zveřejňování
dat

1 rok

Zdroj dat

ČHMÚ

pouze rok 2012, DG Regio
data pro města
>50 000 obyv.
(krajská a několik dalších)

pouze rok 2013

Eurostat

Indikátor
Počet tropických dnů (>30° C)
během roku (Výhledově: velikost
populace exponované během
roku počtům tropických dnů)

Měřicí jednotka

Význam

počet dnů, kdy počasí
v Česku dosahuje tropických teplot (výhledově: počet lidí, kteří
jsou v daném roce
postiženi větším nebo
menším počtem tropických dnů)

Nakolik je populace vystavena extrémnímu vedru, jež zvyšuje množství převážně srdečních problémů
a snižuje ekonomickou výkonnost.
Ukazuje měnící se teplotní poměry,
které mají důležité konsekvence pro
kvalitu života a se kterými se musí
vypořádat adaptační opatření municipalit i státu.
Kolik lidí (a potažmo jaká část populace) v noci trpí vysokým rušením
spánku vinou hluku ze silniční dopravy.
Popisuje, jak se v našem okolí
proměňuje celkový počet ptáků
běžných, obyčejných druhů.

Počet osob trpících vysokým počet osob
rušením spánku (HSD) silniční
dopravou kalkulovaný z ukazatele Ln
Početnost populací běžných % stavu z roku 1982
druhů ptáků

Subjektivní indikátor

% každé možnosti

„Jak hodnotíte okolí svého bydliště?“ (1 – velmi nepříjemné pro
život, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – velmi příjemné pro život)
Subjektivní indikátor
% každé možnosti
„Jak hodnotíte stav přírody v
České republice?“ (7 – naprosto
zdravá, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – naprosto
poškozená)
Sebehodnocení
průměrný údaj
„Kolik času trávíte během typ- každou otázku
ického týdne podle svého odhadu venku?“ (…hodin, …minut)
„z toho: Kolik času trávíte během
typického týdne podle svého
odhadu ve volné přírodě (les,
louka, lesopark)?“ (…hodin, …
minut)

Naznačuje tak, jak se mění množství přírody, která naše bezprostřední
okolí oživuje.
Vyjadřuje, nakolik jsou lidé podle
svých slov spokojeni s kvalitou veřejného prostoru.

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

Indikátor

Měřicí jednotka

lze
sledovat Czech Globe poročně
dle dat ČHMÚ,
popřípadě přímo
ČHMÚ

Sebehodnocení

pouze 2012, lze NRL pro komunálsledovat v pěti- ní hluk
letých cyklech

„z toho: Kolik času tráví Vaše
dítě/děti během typického týdne
podle Vašeho odhadu ve volné
přírodě (les, louka, lesopark)?“
(...hodin, ...minut, Nemám dítě/
děti mladší 18 let. Za každé z
Vašich dětí odpovězte prosím
zvlášť a uveďte jejich věk.)
Subjektivní indikátor
% každé možnosti

1 rok

Česká společnost
ornitologická

Nesbírá se

Naznačuje, jak lidé vnímají kvalitu
přírodního prostředí v otevřené krajině (tj. lesů, půdy nebo biodiverzity spíše než veřejného prostoru v
sídlech).

Nesbírá se

za Zhruba ukáže, kolik svého času lidé
stráví venku, respektive v otevřené
krajině.

Nesbírá se

průměrný údaj
„Kolik času stráví během typ- každou otázku
ického týdne podle Vašeho odhadu Vaše dítě/děti venku?“ (...hodin, ...minut, Nemám dítě/děti
mladší 18 let. Za každé z Vašich
dětí odpovězte prosím zvlášť
a uveďte prosím jejich věk.)

„Vyvolává, či nevyvolává ve vás
vývoj životního prostředí obavy
do budoucna?“ (1 – rozhodně ne,
2 – ne, 3 – spíše ne, 4 – tak ani tak,
5 – spíše ano, 6 – ano, 7 – rozhodně ano)

Význam

Periodicita
zveřejňování
dat

Zdroj dat

za Zhruba ukáže, kolik času děti tráví
venku, respektive v otevřené krajině.

Nesbírá se

Vyjadřuje, nakolik populace vnímá
environmentální trendy jako subjektivní hrozbu, a tudíž nakolik se perzistentní obavy z nich promítají do
kvality života.

Nesbírá se

3. Specifické skupiny doporučené k dalšímu sledování
Specifická skupina #1: Děti
Pro účely hodnocení vztahu životního prostředí a kvality života expertní skupina doporučuje zkoumání v potenciální případové studii
podrobněji soustředit na dvě, respektive tři specifické skupiny. První z nich jsou děti. Hovoří pro ně dva důvody. Dětský organismus má
v některých ohledech specifické nároky, kvůli kterým může být některým environmentálním rizikům vystaven v jiné formě než dospělí
(Tamburlini 2002). Především však děti čelí komplexnímu vztahu k okolnímu prostředí, které využívají jinak než dospělí a kde se přitom
setkávají s překážkami, jež pro dospělé nejsou relevantní. Dostupnost zeleně, prostupnost města či krajiny nebo znečištění urbanizovaného prostředí pro ně proto mohou představovat fenomény specifického významu. Prvním krokem k takové analýze patrně bude,
aby byla u objektivních indikátorů, kde to je možné, získána speciálně data pro děti (například % postižené populace vs. % postižené
dětské populace).

Specifická skupina #2: Senioři
Druhou skupinou doporučovanou ke sledování jsou senioři, a to zejména starší věkové skupiny mezi nimi. Platí pro ně prakticky stejné
důvody. Organismus seniorů je více než mladší věkové skupiny vystaven některým environmentálním stresům – typicky to platí pro
horko nebo znečištění ovzduší. Zkušenost seniorů je také odlišná kvůli fyzickým limitům. Například dostupnost zeleně může být pro
starší ročníky podstatně komplikovanější a pomalejší než pro majoritu populace. Senioři mají také (z fyzických i ekonomických důvodů)
menší možnost se s nedostatkem kvalitního prostředí vyrovnat přesunem na jiné místo.

Specifická skupina #3: Nejpostiženější skupiny u subjektivních indikátorů

5. Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Překračování imisních limitů: Desítky procent Čechů a Češek žijí v místech, kde koncentrace některých látek – zejména mikročástic
prachu – v ovzduší překračuje hygienické normy. Smog obtěžuje každodenní život a především způsobuje vážné zdravotní problémy,
zejména kardiovaskulární choroby, choroby dýchacího traktu či genetické poruchy. V průměrných denních koncentracích PM10 se Česko nachází kolem pátého místa v Evropské unii (EEA 2016).
Úmrtnost na následky smogu: Na znečištění mikročásticemi prachu připadá několik procent celkové mortality v Česku, tj. umírá na něj
několik tisíc lidí ročně. Nejčastější bezprostřední příčinou smrti bývají kardiovaskulární choroby. Česká republika patří (ovšem podle dat
reportovaných EEA) v EU do skupiny států s výrazně nadprůměrnou úmrtností na znečištění ovzduší, kterou tvoří téměř všechny postkomunistické země, Itálie a Řecko. V této skupině je však mezi státy s nejnižšími hodnotami.
Jakost vody v řekách: Jakost vody ve vodním toku je důležitá pro rekreační využití řeky samotné (koupání, rybaření) i jejího okolí (nakolik je prostředí říčního břehu příjemné k pobytu). Na kvalitě vody v tocích se podepisuje znečištění i morfologie koryta (která má
rozhodující vliv na samočistící schopnost toku). Indikátor nelze přímo porovnat s jinými státy.
Pitná voda v pramenech: Kontaminace vody v pramenech různými polutanty způsobuje, že zdroj, který jsou lidé zvyklí běžně používat k
získávání pitné vody ve volné krajině, nesplňuje hygienické normy. Chybí ekvivalentní průběžná data pro velmi malé vodní toky zejména
v lesích, které mohou někdy plnit stejnou funkci (poslední ze dvou kampaní měření organizovaná ČGS proběhla před zhruba 10 lety:
(Majer 2011)); nicméně čistota vody v pramenech může naznačovat také stav těchto toků. Indikátor nelze přímo porovnat s jinými státy.
Zeleň ve městech: Dostupnost veřejné zeleně ve městech je důležitým rozměrem kvality života pro urbánní populaci. Analýza dat
přitom ukazuje, že podíl zeleně na ploše města je v tomto kontextu prakticky irelevantní. Česká města obecně patří v Evropě k těm, jež
vykazují lepší výsledky. Mají také poměrně vysoký medián rozlohy zelených ploch (Poelman 2018). Praha speciálně s 98% dostupností
patří v tomto indikátoru mezi nejlepší evropská velká města (Poelman 2018).

Konečně expertní skupina navrhuje cíleně sledovat strukturu respondentů, kteří u subjektivních indikátorů tvoří spodní dva decily výsledků. Ukáže se tak, zda je osobní percepce environmentální kvality života horší u některých skupin (demografických, geografických),
a pokud ano, u kterých. Na ně bude možné zaměřit další zkoumání, a to včetně indikátorů objektivních.

Spokojenost se zelení: Rozsah a dostupnost zeleně ještě nemusí nezbytně vypovídat o tom, nakolik je skutečně vhodná pro každodenní rekreaci. Zelené plochy mohou mít nevhodnou parkovou úpravu, nedostatečný či poškozený mobiliář nebo mohou být znečištěné.
Navržený indikátor subjektivní spokojenosti se zelení v okolí bydliště sledoval jednorázově průzkum Eurostatu v roce 2013 (Eurostat
2015). Česko v něm vykazovalo nadprůměrnou hodnotu ve srovnání s EU-28 (19,5 % málo spokojených oproti 22,4 % v EU).

4. Vlajkové indikátory

Tropické vlny: Četnost tropických dnů naznačuje, nakolik je česká populace postižena extrémními výkyvy počasí, které vyžadují adaptační opatření v municipální i státní politice. V posledních dvaceti letech narůstá výrazně množství tropických dní i horkých vln. Oproti
60. letům je nyní výskyt horkých vln dvojnásobný. Rekordní byl rok 2015, kdy se vyskytovalo více než 35 tropických dní. Výskyt několika
tropických dní je běžný každý rok. V minulosti nebylo běžné, že by se každý rok horké vlny vyskytovaly. To se změnilo zhruba v posledních 20 letech, kde se v nejvíce ohrožených místech (jižní Morava, Polabí, velká města) pravidelně opakují skoro každý rok.

Pracovní skupina doporučuje Úřadu vlády, aby ke sledování vybral následující vlajkové indikátory
• Jeden ze dvou indikátorů kvality ovzduší.
Populace postižená nadlimitním znečištěním i nadměrná mortalita v důsledku znečištění ovzduší jsou oba smysluplné a použitelné vlajkové indikátory. Navrhujeme Úřadu vlády, aby z nich vybral podle toho, jak bude který indikátor konzistentní s výběrem z ostatních
skupin (například: má být mortalita vlajkovým indikátorem kvality života?).
• Dostupnost zeleně.
• Čas strávený venku (dospělí a děti).
• Populace běžných druhů ptáků.
• Subjektivní hodnocení kvality okolí svého bydliště.

Hluk: Zátěž hlukem snižuje komfort a zároveň zvyšuje četnost zdravotních problémů. Navržený indikátor naznačuje velikost populace
postižené extrémním hlukem, který tvoří víceméně konstantu v jejím životě. Prozatím nejsou data, jež by umožňovala přímé srovnání
s jinými evropskými státy; je však pravděpodobné, že po změně legislativy budou pravidelně měřena a reportována.
Běžné druhy ptáků: Živá příroda je důležitou kulisou prožívání prostředí, která se – někdy třeba i bez aktivní reflexe – promítá do kvality každodenního života. Indikátor běžných druhů ptáků přináší prakticky jediná (a přitom poměrně vhodná) data pro měření kvantity
a dostupnosti živé přírody. České trendy se příliš nevymykají situaci v ostatních zemích Evropské unie.
Subjektivní percepce okolí svého bydliště: Konvenční environmentální indikátory reflektují snadno měřitelné rozměry kvality životního
prostředí. Pro každodenní zkušenost mohou být však důležité také nuance ve struktuře a kvalitě veřejného prostoru, jež jimi nelze sledovat a které je těžké identifikovat. K tomu patrně nezbývá lepší řešení než dotazování na subjektivní percepci. Jistou komplikací je, že
takto konstruovaný indikátor nemůže postihnout, jaké kvality se do vnímání promítají – může jím být víceméně cokoli od architektury
po pohozené odpadky. Navrhuje se použít nově konstruovaný indikátor. Nicméně v podobném indikátoru sledovaném pravidelně Eurostatem (Eurostat 2015) vykazuje Česko mírně nadprůměrné hodnoty (17,8 % málo spokojených oproti 19,2 % v EU-28).

Subjektivní percepce stavu přírody: Důležitým prvkem kvality života je otevřená krajina. Lidé ji používají k rekreaci a je také součástí
estetického zážitku. Podobně jako v případě veřejného prostoru v bezprostředním okolí bydliště je obtížné rozpoznat, jaké rozměry
se více nebo méně projevují na kvalitě života. Navíc estetickou kvalitu krajinného rázu je notoricky obtížné měřit. Proto také v tomto
případě je navržen subjektivní indikátor, který naznačí míru spokojenosti.
Čas strávený venku: Klinická data soustavně a robustně ukazují, že čas strávený venku – a zejména na zelených plochách – pozitivně
přispívá k mentálnímu i fyzickému zdraví. Kvantita času stráveného venku rovněž naznačuje bariéry, kterým jednotlivci nebo domácnosti čelí. Pro Česko jsou k dispozici pouze výsledky z jednorázového výzkumu v roce 2016 (Nadace Proměny Karla Komárka 2016). Systematická srovnávací dat
Obavy: Kvalitu života determinuje nejen objektivní realita životního prostředí a zkušenost různých jeho rozměrů, ale rovněž privátní,
třeba i naprosto iracionální imprese. Environmentální diskurs se z velké části odehrává kolem tématu negativních trendů. Proto se může
projevit v obavách z budoucnosti. Různá zkoumání v sociálních vědách sledují tento fenomén; přímé porovnání takto konstruovaného
indikátoru pro více zemí však chybí.

Subjektivní vnímání stavu přírody
Navržený indikátor: Subjektivní indikátor „Jak hodnotíte stav přírody v České republice?“
Měření: Pokud by měl být zařazen do sady indikátorů, některá národní instituce bude muset začít sbírat pravidelná (pokud možno
každoroční) data na reprezentativním vzorku populace. Lze s poměrně malými rozpočtovými nároky zařadit například do omnibusového
šetření některé agentury.

Čas strávený venku
Navržený indikátor: Sebehodnocení „Kolik času trávíte/tráví vaše děti během typického týdne podle svého odhadu venku?“/z toho ve
volné přírodě?
Měření: Data jsou pro rok 2015. Pokud by měl být zařazen do sady indikátorů, některá národní instituce bude muset začít sbírat pravidelná (pokud možno každoroční) data na reprezentativním vzorku populace. Lze s poměrně malými rozpočtovými nároky zařadit například
do omnibusového šetření některé agentury.

6. Požadavky na sledování nových indikátorů
Dostupnost zeleně
Navržený indikátor: Podíl populace, která má plochu zeleně („plochy veřejné zeleně s převážně rekreační funkcí jako zahrady, zoo,
parky nebo suburbánní přírodní plochy, které jsou spravovány jako městské parky“) do 10 minut chůze od domova ve městech nad 50
000 obyvatel.
Měření: Pro navržený indikátor jsou k dispozici data za rok 2012, která lze použít. Pokud by měla být sledována časová řada, bude patrně
nutné (pokud k tomu nepřistoupí Eurostat z vlastní iniciativy) začít jej pravidelně sledovat. Měření patrně nemusí být každoroční: u indikátoru pravděpodobně nedochází k větším meziročním výkyvům.

Subjektivní vnímání zeleně
Navržený indikátor: Subjektivní indikátor: „Do jaké míry jste spokojen(a) se zelení nebo s místy k relaxaci v okolí Vašeho bydliště?“
Měření: Data jsou k dispozici pro rok 2013. Pokud by měl být zařazen do sady indikátorů, některá národní instituce bude muset začít
sbírat pravidelná (pokud možno každoroční) data na reprezentativním vzorku populace. Lze s poměrně malými rozpočtovými nároky
zařadit například do omnibusového šetření některé agentury.

Počet tropických dnů
Navržený indikátor: Počet tropických dnů v roce, respektive populace vystavená různým počtům tropických dnů.
Měření: Není explicitně sledováno, ale lze poměrně snadno získávat z dat ČHMÚ. Přepočet na populační expozici by vyžadoval sestavit
mapovou vrstvu populační hustoty a teplotní data s ní srovnávat. Obojí je možné, ale žádný z těchto kroků nyní žádná česká instituce
neprovádí.

Subjektivní vnímání okolí bydliště
Navržený indikátor: Subjektivní indikátor „Jak hodnotíte okolí svého bydliště?“
Měření: Pokud by měl být zařazen do sady indikátorů, některá národní instituce bude muset začít sbírat pravidelná (pokud možno
každoroční) data na reprezentativním vzorku populace. Lze s poměrně malými rozpočtovými nároky zařadit například do omnibusového
šetření některé agentury.

Subjektivní environmentální obavy
Navržený indikátor: Subjektivní indikátor „Vyvolává, či nevyvolává ve vás vývoj životního prostředí obavy do budoucna?“
Měření: Pokud by měl být zařazen do sady indikátorů, některá národní instituce bude muset začít sbírat pravidelná (pokud možno
každoroční) data na reprezentativním vzorku populace. Lze s poměrně malými rozpočtovými nároky zařadit například do omnibusového
šetření některé agentury.
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1 Shrnutí
Předložená zpráva poskytuje rámcový přehled o problematice měření kvality života se zaměřením na kvalitu života v oblasti bezpečnosti. Cílem je navrhnout sadu indikátorů využitelných pro vyhodnocování úsilí o zvyšování kvality života se zaměřením na oblast bezpečnosti.
Za účelem naplnění zvoleného cíle byly využity obecně vědní metody, a to metoda deskripce a obsahové analýzy, metoda analyticko-syntetická a metoda analogie.
Celkový počet navržených indikátorů je 14. Z toho 10 navržených indikátorů je objektivních. Objektivní indikátory vycházejí z mezinárodních databází, jsou mezinárodně srovnatelné a poskytují data s roční periodicitou. Hlavním přínosem těchto indikátorů je sledování relevantních vývojových trendů v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku a další, zejména evropské země. Zároveň tyto
indikátory umožňují detailní srovnání jednotlivých regionů ČR. Vycházejí z databází vytvářených na úrovni ČR odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady. Další 4 navržené indikátory jsou subjektivní. Subjektivní indikátory vycházejí z průzkumů
veřejného mínění zaměřených na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli České republiky. Tyto průzkumy by měly být
prováděny s roční periodicitou buď odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady, nebo renomovanými agenturami pro průzkum veřejného mínění. Hlavním přínosem subjektivních indikátorů je vyšší flexibilita a reflexe názorů a požadavků obyvatel
v oblasti bezpečnosti, včetně měření kvality života v oblasti bezpečnosti v jednotlivých regionech ČR.
Součástí předložené zprávy je také příloha obsahující konkrétní data pro vybrané navržené indikátory.

2 Bezpečnost a kvalita života
Vlastní termín bezpečnost se používá v obecné mluvě i v přírodních, technických i společenských vědních disciplínách (medicína, ekologie, strojírenství, informatika, politologie, sociologie, psychologie, ekonomie). V rámci teoretického vymezení je slovo „bezpečnost“,
mající původ v latinském „sine cura“, později securitas, charakterizováno jako stav bezpečnosti, pokoje, jistoty. Je to pojem nesnadno
postižitelný a těžko změřitelný, jeho obsah lze těžko exaktně vyčíslit. Bezpečnost sama o sobě je značně široký pojem, jemuž bývá
v různých oblastech lidské činnosti připisován různý význam. V angličtině a francouzštině se rozlišují security a safety; tato distinkce se
v ostatních důležitých jazycích nevyskytuje. Rovněž v češtině nemá ekvivalent. K jejich rozlišení obecné slovníky nepomohou, protože
tyto termíny jsou v nich definovány jeden druhým. Lze konstatovat, že safety znamená obecně vazbu na jednotlivce a jeho potenciální ohrožení nedbalostí, tzn. že předpokládá tedy náhodné, neintencionální ohrožení. Bezpečnostní studie používají termín security.
V odborných textech a slovnících vycházejí definice pojmu bezpečnost z jeho obecného používání a v různých vědních oborech se vztahují především k absenci určitých hrozeb. Nicméně v obecné rovině lze bezpečnost definovat jako:
• stav vnímání subjektu o existenci něčeho, co ovlivňuje to, co je pro subjekt cenné;
• stav, ve kterém se individua, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými hrozbami, popř. se před nimi považují za účinně chráněné
a svoji budoucnost mohou vytvářet podle vlastních představ. Stupeň bezpečnosti, popř. ohrožení závisí dalekosáhle na subjektivních pocitech, historických zkušenostech, pojetí sebe sama a poměru k okolnímu prostředí;
• stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy. Tím objektem (referenčním objektem bezpečnosti) může být stát, mezinárodní organizace, mezinárodní systém, sociální skupina (národ, národnostní menšina, ženy, jednotlivec).
Z výše uvedených definic pak lze bezpečnost typologicky rozdělovat na:
• bezpečnost objektivní nebo subjektivní,
• bezpečnost vnitřní nebo vnější,
• bezpečnost individuální nebo skupinovou,
• bezpečnost abstraktní nebo konkrétní,
• bezpečnost potenciální nebo aktivní,
• bezpečnost statickou nebo dynamickou.

Bezpečnost je tak společenskou kategorií, která se týká téměř bez výhrad každého jednotlivce a celých
společenství, jakož i společnosti jako celku. Bezpečnost transformovaná do osobnosti jedince se jeví jako pociťování určité míry bezpečnosti. Právě stav pociťované míry bezpečnosti se vědomě i podvědomě, více či
méně promítá do lidské každodennosti. Je proto mimo jakoukoliv pochybnost, že pocit míry bezpečnosti nás ovlivňuje v osobním,
soukromém životě, jakož i v pracovních či jiných společenských činnostech. Bezpečnost je výsledkem vnímání reality subjektem, včetně
vnímání sebe sama v této realitě. Bezpečnost může být vnitřní, vojenská, technologická, ekonomická, surovinová, energetická, environmentální, informační, kybernetická, jaderná, požární, dopravní, genetická atd.
Začátek 21. století lze mimo jiné definovat jako období dramatického vývoje a změn týkajících se společenského klimatu na celém světě,
zejména ve spojitosti s výskytem nových bezpečnostních hrozeb. Ty jsou spojeny především s hrozbou teroristických útoků, potřebou
připravovat se a řešit události, které by mohly mít za následek masivní porušení zákonnosti uvnitř země, či dokonce ohrožení bezpečnostního prostředí v nadnárodních subjektech a institucích. Tyto události však nemusí souviset pouze s teroristickými útoky, ale např. s rozvojem používání sofistikovaných metod a nástrojů v informační kriminality, s rozmachem organizovaného zločinu, obchodu s lidmi či
hospodářské kriminality (týkající se především legalizace výnosů z trestné činnosti, daňové kriminality, financování aktivit teroristických
organizací), negativním vlivem korupčního prostředí, radikalizací extremistických skupin a hnutí, islamofobií, velkými migračními vlnami,
ale také potřebou řešit nedostatečné dodávky, či dokonce úplné přerušení dodávek zdrojů energie či narušení ekonomické bezpečnosti
státu. Cílem teroristických útoků s použitím prostředků hromadné destrukce se stávají převážně civilní cíle. Následkem těchto útoků
jsou zpravidla ztráty na životech a poškození zdraví obyvatelstva, zničení nebo poškození objektů, vznik lokálních požárů, narušení energetických sítí, produktovodů a dopravní infrastruktury. Hrozba terorismu je umocňována snahou teroristů o získání zbraní hromadného ničení a hrozbou jejich použití v podobě chemických, biologických, radiologických a nukleárních zbraní, látek a materiálů. Následky
těchto útoků mohou mít dlouhodobější a rozsáhlejší účinky na obyvatelstvo, infrastrukturu i životní prostředí.
V důsledku globálních klimatických změn se častěji objevují hrozby v podobě rozsáhlých živelních pohrom, jako jsou povodně nebo
sněhové kalamity. Naopak dlouhotrvající sucho, kromě rizika nedostatku pitné i užitkové vody a vlivu na její kvalitu, zvyšuje pravděpodobnost rizika vzniku rozsáhlých lesních požárů, a to zejména v kombinaci s vichřicemi. Četnost a rozsah účinků živelních pohrom, především
povodní, v posledním období svědčí o tom, že riziko jejich vzniku se zvyšuje. Přes důslednější preventivní a ochranná opatření představují nadále hrozbu průmyslové havárie ve stacionárních objektech a zařízeních, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými chemickými
látkami, přípravky nebo odpady. Vstup stále nových přepravců do dopravních sítí, včetně leteckých, zvyšuje pravděpodobnost nehod při přepravě osob i materiálu. Hrozbu představuje zejména zvýšená intenzita silniční, železniční a vodní přepravy nebezpečných
chemických látek a nebezpečných odpadů. Po vstupu ČR do Evropské unie se s nárůstem transitu přes naše území zvýšilo riziko vzniku
havárií při silniční přepravě těchto látek a odpadů.
Základním cílem řízení každého státu je zajistit ochranu životů, zdraví a bezpečí lidí, existenci a rozvoj státu. Postupem doby byla
pochopena role technologií a infrastruktur pro zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí lidí, majetku a veřejného blaha. Je si třeba
uvědomit, že zdravá populace potřebuje ke svému uspokojivému rozvoji více než jen nezávadné jídlo a pití, je závislá na pocitu bezpečí
a veřejného blaha, a proto jsou tyto aspekty stále více zdůrazňovány a jsou hledány nástroje a prostředky na jejich zajištění.
Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu
pro veškerý rozvoj. Bezpečnost nelze jednoduše kvantifikovat, a proto se hledají její míry i míry jejího trendu v čase. Z pohledu udržitelného rozvoje je podstatné, zda bezpečnost v čase roste či klesá, zda ve stanovených časových úsecích je dosahováno plánované úrovně
bezpečnosti a zda aplikovaná opatření vedou skutečně ke zvýšení bezpečnosti. Mezi základní potřeby každé lidské bytosti tak patří
zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti svých blízkých. Proto by se měl člověk zaměřit jak na teoretické, tak praktické řešení.
Když označíme jednotlivce jako hlavní předmět zájmu v bezpečnostních záležitostech, je bezpodmínečně nutné podpořit a zajistit
dodržování lidských práv. V mezinárodním měřítku je jim přikládána ta nejvyšší priorita. Lidská práva jsou skutečností, která je součástí
lidské přirozenosti od úplného začátku života na této zemi, ne vymožeností, produktem státu. Zdrojem těchto práv je lidská důstojnost.
Každé ohrožení bezpečnosti státu znamená ohrožení bezpečnosti jeho občanů. Na druhé straně ohrožení bezpečnosti obyvatelstva
může vyústit v nedodržení zákona a pořádku. Nedostatek životních potřeb způsobuje značný pokles pocitu bezpečnosti. Na základě
dokumentů OSN, EU a odborné literatury je bezpečnost chápána jako soubor opatření a činností, kterými lidstvo zajišťuje své bezpečí
a udržitelný rozvoj. V daném pojetí se neorientuje jen na jedno chráněné aktivum, ale na celý komplex aktiv, které člověk potřebuje ke

kvalitnímu životu. Komplex aktiv zahrnuje životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, infrastruktury a technologie. Z uvedeného důvodu bezpečnost musí být chápána komplexně a vždy se musí dbát na skutečnost, aby opatření a činnosti
prováděné na ochranu jednoho aktiva nezvyšovaly významně rizika aktiva jiného.
Cílem indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti je tedy srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav bezpečnosti na sledovaném úseku, a to jak na základě objektivních indikátorů, tak na základě subjektivních indikátorů. Vzhledem k současnému
stavu bezpečnosti ve světě řídící a rozhodovací sféru nezajímá absolutní hodnota bezpečnosti (tu přenechává výzkumné základně), ale
priority, které musí uplatňovat, aby nenastal takový stav, který by ohrozil další rozvoj lidské populace.
Sledování kvality bezpečnosti je vícerozměrný problém, tzn. je třeba sledovat více parametrů v územně rozlehlých sítích se stálým
a pravidelným režimem sběru dat. Bezpečnost je obecné dobro, a proto je neodmyslitelně spjata s udržitelným rozvojem. Bezpečnost
je neoddělitelná. To znamená, že existuje jak v globálním, regionálním, tak vnitřním a vnějším měřítku. Bezpečnost nemůže být absolutní, vždy je relativní, je přímo úměrná hrozbám a z nich vyplývajících rizik. Na bezpečnost nelze nahlížet z krajních poloh, tedy tak,
zda je zajištěna úplně, nebo vůbec. Žádný stát nemůže dosáhnout stavu absolutního zajištění své bezpečnosti. Většinou je bezpečnost
zajištěna více nebo méně.
Udržitelný rozvoj programově zlepšuje kvalitu života lidí, současně však vyžaduje „záruky“ udržitelnosti – stabilní a relativně předvídatelné prostředí, v němž se minimalizuje výskyt událostí s nežádoucími dopady na rozvoj sociální a ekonomický a na ochranu přírodního
prostředí apod. Bezpečné prostředí se skládá z prostředí přírodního (ekosystémy, zdroje, odpady a znečištění, hodnoty pro člověka),
sociálního (zdraví, blahobyt, míra násilí a kriminality), ekonomického (infrastruktura ekonomiky, individuální potřeby), institucionálního
(veřejná správa), umělého (obydlí, veřejné budovy, zařízení na podporu života - voda, energie, obchodní a průmyslová zařízení, zemědělství, dopravní a telekomunikační sítě). Bezpečné prostředí komunity se chápe jako předpoklad udržení zdravotního stavu a blahobytu
populace a vychází z hodnocení vlivů prostředí a chování lidí na bezpečí, zdraví a blahobyt. Moderní společnost musí brát ohled na vztahy mezi ekonomikou, prostředím a sociálními vztahy, protože jejím cílem je přežití ve formě udržitelného rozvoje. Zcela pochopitelným
cílem lidí je zajistit si bezpečný a kvalitní život a udržitelný rozvoj systému, ve kterém žijí. Bezpečnost je tak chápána integrálně, tj. že se
neomezuje jen na jednostranná řešení jako je represe, ale zabývá se situacemi ovlivňujícími určitou úroveň bezpečnosti prostřednictvím tzv. řetězce bezpečnosti, jenž se skládá z proaktivity (odstranění strukturálních příčin nejistoty ohrožujících bezpečnost), prevence
(odstranění přímých příčin, je-li to možné, nejisté situace porušující stávající stav bezpečnosti), připravenosti (řešit situaci, v níž je stav
bezpečnosti narušen) a represe (Vlastní řešení události).

V rámci tohoto projektu je naším úkolem vybrat ukazatele, které přesně zachycují subjektivní i objektivní dimenze osobní bezpečnosti. Za tímto účelem navrhujeme následující kritéria pro výběr indikátorů:
• ukazatele by měly měřit osobní bezpečnost dospělých a jejich rodinných příslušníků;
• subjektivní ukazatele by měly měřit osobní pocity bezpečnosti každého jednotlivce, spíše než jejich vnímání celkové úrovně bezpečnosti;
• indikátory by měly být smysluplné v tom, že popisují osobní bezpečnost občanů v daném časovém okamžiku. Měly by být relativně snadno srozumitelné a přesvědčivé pro širokou veřejnost;
• ukazatele by měl být platné, tedy v odborné literatuře uznávané;
• ukazatele by měly mít schopnost reagovat na změny v čase a kde je to možné, tak i mezi různými skupinami populacemi. Indikátory by měly vykazovat stupeň proměnlivosti;
• ukazatele by měly měřit ty jevy, které mají vysokou pravděpodobnost ovlivňování osobní bezpečnosti jednotlivce;
• indikátory by měly brát v úvahu zdroje “nepřímých variant”, tedy změny v počtu obyvatelstva v průběhu času, změny v časovém
období, během kterého jsou měření prováděna, a změny v hodnotách měny v průběhu času;
• ukazatele by měly být k dispozici v ideálním případě každoročně. Nejnovější dostupné údaje budou použity při sestavení indexu
osobní bezpečnosti;
• ukazatele by měly být k dispozici na národní úrovni a pro vybrané demografické skupiny a geografické oblasti. V ideálním případě
by měly být objektivní ukazatele k dispozici taktéž pro jiné vybrané země;
• ukazatele by měly být snadno dostupné ze zavedených zdrojů dat.
V souladu s uvedeným vymezením a s ohledem na věcné zaměření předložené zprávy jsou na indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti kladeny následující nároky:
• možnost mezinárodního srovnání v klíčových oblastech a zároveň možnost detailního srovnání jednotlivých regionů ČR;
• členění dat dle různých hledisek (např. dle pohlaví, věku);
• dostupnost dlouhodobých časových řad;
• využívat v maximální míře stávající indikátory, v případě potřeby přistoupit k vytvoření indikátorů nových;
• využívat v určité míře indikátory subjektivního vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli České republiky, umožňující také srovnání jednotlivých regionů ČR.

4 Analýza současného stavu

3 Požadavky na indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti
Problematika kvality života je neoddělitelnou složkou konceptu udržitelného rozvoje, resp. trvale udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj byl poprvé kodifikován v roce 1987 zprávou OSN Naše společná budoucnost. Udržitelný rozvoj, (dále jen „UR“) je vnímán jako takový rozvoj, který umožňuje naplňování potřeb generací přítomných, aniž by tím bylo ohroženo naplňování potřeb generací budoucích.
Implementací tohoto konceptu se později zabývaly Konference OSN o UR.
Již na první konferenci, tzv. Summitu Země, v roce 1992 v Riu de Janeiru bylo poukázáno na provázanost konceptu UR a zajištění bezpečnosti, jako na jednu ze základních podmínek UR. Později se koncept UR začal stále častěji prolínat s problematikou snižování rizik
katastrof, tedy problematiky relativně samostatně rozvíjenou v rámci aktivit OSN (např. rámce z Yokohamy, Hyoga, Sendai).
Pro měření úspěšnosti naplňování konceptu UR jsou užívány různé metriky, nejčastěji indikátory a indexy. Indikátor je nástrojem pro vyhodnocování úspěšnosti naplňování dlouhodobých programů kodifikovaných ve strategických a koncepčních dokumentech. Technicky
se jedná o ukazatele vývoje určitého vybraného jevu poskytující údaje, obvykle v číselné podobě, charakterizující hodnotu přesně definované veličiny (proměnné). Indexy jsou pak vypočteny z indikátorů. Na své nejzákladnější podstatě indikátor odráží nebo představuje
složitější celek; je prostředníkem pro širší pojetí nebo stav. Indikátory jsou používány pro opakované měření stejného jevu v průběhu
času. Ukazatele jsou jako “časové řady umožňující identifikaci dlouhodobých trendů, periodických změn a výkyvů v mírách změn.”
Podobně mohou být ukazatele využity pro zvýraznění možných směrů budoucích změn.

4.1 Evropská unie
Na úrovni EU nejsou sledovány indikátory, které by byly formálně označovány jako indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti. V rámci statistické služby EUROSTAT je však sledována kvalita života v celkem 9 oblastech a téma bezpečnosti je částečně obsaženo v kategorii „Ekonomická a fyzická bezpečnost“. Při hodnocení problematiky bezpečnosti je využíváno kombinace objektivních a subjektivních
ukazatelů. Statistická data vycházejí z údajů poskytnutých jednotlivými členskými zeměmi EU.
Tabulka č. 1 uvádí ukazatele fyzické bezpečnosti sledované pro možnost srovnání zemí EU. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že tyto indikátory
vykazované v rámci statistického sledování jako indikátory kvality, se k problematice bezpečnosti vztahují výhradně velmi specificky
a nereflektují komplexní pojímání problematiky.

Tabulka č. 1 Indikátory bezpečnosti – fyzická bezpečnost
Indikátor
Počet zabití
Trestné činy, násilí, vandalismus
Pocit bezpečí při osamělé procházce v noci

Jednotka
počet případů,
počet případů na 100 000 obyvatel
% z celkové populace
velmi bezpečně,
poměrně bezpečně,
trochu nebezpečně,
velmi nebezpečně

V regionech s nízkou hladinou míru jsou nejdůležitějšími faktory souvislost s dobře fungující vládou, nízkými úrovněmi korupce, přijetím práv ostatních a dobrými vztahy se sousedy. S ozbrojeným konfliktem souvisí řada dalších ukazatelů, jako jsou úmrtí z vnitřních
konfliktů, počet uprchlíků a odsunutých osob a organizovaný vnitřní konflikt. Mír souvisí s indikátory jako příjem, vzdělání a regionální
integrace. Mírumilovné země mají často společnou vysokou úroveň transparence vlády a nízkou korupci. Malé stabilní země, které jsou
součástí regionálních bloků, mají větší pravděpodobnost získat vyšší hodnocení.

Tabulka č. 3 Globální index míru – 23 indikátorů v roce 2017
1
2

Vedle výše uvedených indikátorů lze identifikovat také skupinu ukazatelů, které nejsou oficiálně označovány jako indikátory kvality života, sledují však témata relevantní z pohledu problematiky řešené v předložené zprávě. Přehled těchto ukazatelů je uveden v tabulce č. 2.

3
4

Tabulka č. 2 Sledované ukazatele relevantní z pohledu kvality života v oblasti bezpečnosti
Indikátor
Index vnímání korupce
Výdaje na obranu*)

Výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost

Zaznamenané trestné činy
Oběti silničních nehod
Oběti železničních nehod
Oběti leteckých nehod

Jednotka
index se stupnicí 0–100 (100 – země téměř bez korupce; 0 – vysoká
míra korupce)
mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
počet případů na 100 000 obyvatel,
počet osob
počet usmrcených osob,
počet zraněných osob
počet usmrcených osob,
počet zraněných osob
počet usmrcených osob,
počet zraněných osob

*) Výdaje na obranu jsou sledovány v rámci statistik NATO a EU. Statistika NATO je založena na datech z roku 2010, statistika EUROSTAT je založena na datech za příslušný
rok, informace udávající podíl výdajů na obranu ve vztahu k HDP se proto odlišují.

4.2 Globální index míru (Global Peace Index – GPI)

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

16

Globální index míru je pokus měřit relativní pozici národní a regionální mírumilovnosti. Je to produkt Institutu pro ekonomii a mír (Institute for Economics and Peace - IEP) a byl vyvinut za konzultace s mezinárodní skupinou mírových expertů z mírových institucí a thinktanků (instituce, společnost nebo skupina pro výzkum v oblasti politiky nebo ekonomiky). Seznam byl zveřejněn poprvé v květnu 2007
a byl považován za první studii, která hodnotí země po celém světě podle jejich mírumilovnosti. V současnosti je vyhodnoceno 158 zemí
(v roce 2007 jen 121).

17

Index zkoumá tři hlavní témata: úroveň bezpečnosti ve společnosti, rozsah domácích a mezinárodních konfliktů a míru militarizace. Index se vydává každý rok na akcích v Londýně, Washingtonu, v OSN v New Yorku a v Bruselu. V roce 2017 bylo použito 23 indikátorů pro
stanovení míru každé země (viz tabulka č. 3). Ukazatele byly původně vybrány za pomoci panelu odborníků v roce 2007 a každoročně
jsou přezkoumávány. Skóre pro každý ukazatel je stanoveno na stupnici od 1 do 5.

19

18

Indikátor
Počet a trvání vnitřních konfliktů
Počet úmrtí z vnějšího organizovaného
konfliktu
Počet úmrtí z vnitřního organizovaného
konfliktu
Počet, trvání a role ve vnějších konfliktech
Intenzita organizovaného vnitřního konfliktu
Vztahy se sousedními zeměmi
Úroveň vnímané kriminality ve společnosti
Počet uprchlíků a násilně odsunutých
osob jako procento obyvatelstva

Zdroj
UCDP, IEP
UCDP Armed Conflict Dataset

Charakteristika
Celkový počet
Celkový počet

International Institute for Strategic
Studies, Armed Conflict Database
UCDP Battle-related Deaths Dataset,
IEP
EIU

Celkový počet

EIU
EIU

Kvalitativní stupnice od 1 do 5
Kvalitativní stupnice od 1 do 5

UNHCR and IDMC

Celkový počet
Kvalitativní stupnice od 1 do 5

Počet uprchlíků podle země nebo území
původu a počet vnitřně vysídlených osob
(IDP) země jako procento celkového počtu
obyvatel země
Politická nestabilita
Politická nestabilita
Kvalitativní stupnice od 1 do 5
Dopad terorismu
Global Terrorism Index (IEP)
Kvantitativní stupnice od 1 do 5
Politický teror
Amnesty International and US State De- Kvalitativní stupnice od 1 do 5
partment
Počet zabití/vražd na 100 000 lidí
UNODC Surveys on Crime Trends and Celkový počet
the Operations of Criminal Justice Systems (CTS); EIU estimates
Úroveň násilné trestné činnosti
EIU
Kvalitativní stupnice od 1 do 5
Pravděpodobnost násilných demonstrací EIU
Kvalitativní stupnice d 1 do 5
Počet osob uvězněných na 100 000
World Prison Brief, Institute for Crimi- Celkový počet
osob
nal Policy Research at Birkbeck, University of London
Počet pracovníků pro vnitřní bezpečnost a UNODC CTS; EIU estimates
Celkový počet; Civilní policie odlišná od
policie na 100 000 lidí
národních stráží nebo místní milice
Vojenské výdaje jako procento HDP
The Military Balance and IISS
Peněžní výdaje centrální nebo federální
vlády, které pokrývají náklady národních ozbrojených sil, v procentech HDP
Počet příslušníků ozbrojených složek na
The Military Balance and IISS
Všichni zaměstnanci ozbrojených složek na
100 000 osob
plný úvazek
Objem transferů hlavních konvenčních
SIPRI Arms Transfers Database
Dovozy hlavních konvenčních zbraní na 100
zbraní jako příjemce (dovoz) na 100 000
000 lidí
osob

20

21

22

23

Indikátor
Objem transferů hlavních konvenčních
zbraní jako dodavatelů (vývozů) na 100
000 lidí
Finanční příspěvek na mírové mise OSN

Zdroj
SIPRI Arms Transfers Database

Charakteristika
Vývoz hlavních konvenčních zbraní na 100
000 lidí

United Nations Committee on Contri- Procentní podíl „nesplacených plateb zemí
butions and IEP
v porovnání s jejich každoročním hodnocením rozpočtu současných mírových misí“ v
průměru za tři roky, v rozsahu 1-5 na základě
procenta slibovaných příspěvků
Jaderné a těžké zbraně
The Military Balance, IISS, SIPRI, UN Stupnice 1-5 na základě nahromaděných bodů;
Register of Conventional Arms and IEP 1 bod na obrněné vozidlo a dělostřelecké
díly, 5 bodů na tank, 20 bodů na bojové letadlo, 100 bodů na válečnou loď, 1000 bodů
na letadlové lodě a jadernou ponorku [9]
Snadný přístup k ručním a lehkým zbraním
EIU
Kvalitativní stupnice od 1 do 5

UCDP – Uppsala Conflict Data Program (program pro sběr dat o konfliktech), spravovaný na nejstarší švédské univerzitě v městě Uppsala
EIU – Economist Intelligence Unit
UNSCT – United Nations Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems
ICPS – International Center for Prison Studies at King’s College London
IISS – International Institute for Strategic Studies publication The Military Balance 2007
SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute Arms Transfers Database
BICC – Bonn International Center for Conversion
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

Země

2017
pořadí

2017
skóre

2016
pořadí

2015
pořadí

2014
pořadí

2013
pořadí

2012
pořadí

2011
pořadí

2010
pořadí

Švédsko
Belgie
Nizozemsko

18
19
19

1,516
1,525
1,525

14
18
21

13
14
20

11
9
20

9
10
22

14
11
28

13
14
25

10
17
27

4.3 Česká republika
Na úrovni ČR nejsou sledovány indikátory, které by byly formálně označovány jako indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti. Indikátory, které deklarovaly ambici měřit progres v oblasti bezpečnosti, byly v podmínkách ČR formulovány pouze ve Strategickém rámci
udržitelného rozvoje.
Indikátory v oblasti bezpečnosti se sledují v následujících tematických oblastech:
• kriminalita;
• extremismus;
• kybernetická bezpečnost;
• požáry;
• nehody v dopravě.
Sledované ukazatele v jednotlivých oblastech v České republice uvádí tabulka č. 5. Zdrojem ukazatelů kriminality jsou data Ministerstva
vnitra (PČR) a data Ministerstva spravedlnosti. Ve statistice Ministerstva spravedlnosti jsou sledovány mj. i trestné činy proti republice,
cizímu státu a mezinárodní organizaci – do této kategorie spadá také spáchání teroristického útoku. Zdrojem ukazatelů extremismu
jsou data Ministerstva vnitra, v případě ukazatelů kybernetické bezpečnosti jsou zdrojem data Národního bezpečnostního úřadu. Ukazatele požárů jsou sledovány podle dat Ministerstva vnitra (HZS ČR). Dále jsou sledovány dopravní nehody v silniční, železniční a letecké
dopravě. Zdrojem ukazatelů nehodovosti jsou data Ministerstva vnitra (PČR) a data Ministerstva dopravy.

Tabulka č. 5 Sledované ukazatele v jednotlivých oblastech v České republice
Hodnocení 20 nejlepších (nejmírumilovnějších, nejbezpečnějších) zemí podle Globálního indexu míru v roce 2017 uvádí tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 Globální index míru – 20 nejlépe hodnocených zemí v roce 2017
Země
Island
Nový Zéland
Portugalsko
Rakousko
Dánsko
Česká republika
Slovinsko
Kanada
Švýcarsko
Irsko
Japonsko
Austrálie
Bhútán
Norsko
Maďarsko
Německo
Finsko

2017
pořadí

2017
skóre

2016
pořadí

2015
pořadí

2014
pořadí

2013
pořadí

2012
pořadí

2011
pořadí

2010
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17

1,111
1,241
1,258
1,265
1,337
1,360
1,364
1,371
1,373
1,408
1,408
1,425
1,474
1,486
1,494
1,5
1,515

1
4
8
3
2
6
10
8
7
12
9
15
13
17
9
16
11

1
4
11
3
2
10
15
7
5
12
8
9
18
17
22
16
6

1
4
18
3
2
11
14
7
5
13
8
15
16
10
21
17
6

1
3
18
4
2
14
13
8
5
12
6
16
20
11
23
15
7

1
2
16
6
2
13
8
4
10
6
5
22
19
18
17
15
9

1
2
17
6
4
5
10
8
16
11
3
18
34
9
20
15
7

2
1
13
4
7
12
11
14
18
6
3
19
36
5
20
16
9

Oblast
Kriminalita
data Ministerstva vnitra (PČR)

Kriminalita
data Ministerstva spravedlnosti

Ukazatel
Vraždy
Násilné činy
Mravnostní činy
Krádeže vloupáním
Krádeže prosté
Majetkové činy
Ostatní kriminální činy
Zbývající kriminalita
Hospodářské činy
Obecná kriminalita
Trestné činy proti životu a zdraví
Trestné činy proti svobodám a právům na ochranu osobnosti, soukromého a listovního tajemství
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Trestné činy proti rodině a dětem
Trestné činy proti majetku
Trestné činy hospodářské
Trestné činy obecně nebezpečné
Trestné činy proti životnímu prostředí
Trestné činy proti republice, cizímu státu, mezinárodní organizaci
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Trestné činy proti branné povinnosti
Trestné činy vojenské
Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Oblast
Extremismus
data Ministerstva vnitra

Ukazatel

Projevy extremismu
• násilí proti úřední osobě mimo policie
• úmyslné ublížení na zdraví
• násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel a jednotlivci
• nebezpečné vyhrožování
• vydírání
• porušování domovní svobody
• poškozování cizí věci
• výtržnictví
• výtržnictví na sportovních a veřejných akcích
• sprejerství
• hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny
• podněcování k národnostní a rasové nenávisti
• podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
• ostatní trestná činnost
Kybernetická bezpečnost
Kybernetické útoky
data Národního bezpečnostního
• narušení informační bezpečnosti
úřadu
• dostupnost
• podvod
• sběr informací
• průnik
• pokus o průnik systému
• škodlivý obsah
• urážlivý obsah
• ostatní
Požáry
Požáry
data Ministerstva vnitra (HZS
• celkem
ČR)
• podíl velkých požárů na celkovém počtu požárů
• podíl požárů se škodou 1 mil. Kč a vyšší na celkových škodách
• usmrcené a zraněné osoby při požárech
• požáry a škody podle místa vzniku
• požáry podle příčiny a činnosti při vzniku
• požáry podle odvětví
• požáry podle okresů
Nehody v dopravě
Silniční nehody
data Ministerstva vnitra (PČR)
Nehody v dopravě
Železniční nehody
data Ministerstva dopravy
Letecké nehody

5 Návrh indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti
Při návrhu indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti byly zohledněny výše uvedené nároky či požadavky na indikátory a zjištění
vyplývající z analýzy současného stavu.
Celkový počet navržených indikátorů je 14. Z toho 10 navržených indikátorů je objektivních. Objektivní indikátory vycházejí z mezinárodních databází, jsou mezinárodně srovnatelné a poskytují data s roční periodicitou. Hlavním přínosem těchto indikátorů je sledování relevantních vývojových trendů v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku a další, zejména evropské země. Zároveň tyto
indikátory umožňují detailní srovnání jednotlivých regionů ČR. Vycházejí z databází vytvářených na úrovni ČR odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady. Další 4 navržené indikátory jsou subjektivní. Subjektivní indikátory vycházejí z průzkumů
veřejného mínění zaměřených na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli České republiky. Tyto průzkumy by měly být
prováděny s roční periodicitou buď odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady, nebo renomovanými agenturami pro průzkum veřejného mínění. Hlavním přínosem subjektivních indikátorů je vyšší flexibilita a reflexe názorů a požadavků obyvatel
v oblasti bezpečnosti, včetně měření kvality života v oblasti bezpečnosti v jednotlivých regionech ČR.
Cílem indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti je tedy srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav bezpečnosti na sledovaném úseku, a to jak na základě objektivních indikátorů, tak na základě subjektivních indikátorů. Vzhledem k současnému
stavu bezpečnosti ve světě řídící a rozhodovací sféru nezajímá absolutní hodnota bezpečnosti (tu přenechává výzkumné základně), ale
priority, které musí uplatňovat, aby nenastal takový stav, který by ohrozil další rozvoj lidské populace.
ČR se zapojuje do společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a v jejím rámci do společné bezpečnostní a obranné politiky a jejích
misí. Podílí se na financování a realizaci evropské rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Současně těží ze vzrůstající spolupráce
zemí EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, ochrany kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, při potlačování
a zmírňování následků plynoucích z nelegální migrace, organizovaného zločinu, terorismu a nestability dodávek klíčových energetických
a jiných surovin.
ČR se aktivně zasazuje o potírání všech forem terorismu jak na národní úrovni, tak v rámci mezinárodních organizací, včetně sjednávání
a provádění protiteroristických úmluv. Mezi priority patří opatření proti financování terorismu, proti radikalizaci a rekrutování, ochrana
obyvatelstva, kritické infrastruktury, respektive jiných cílů potenciálně zranitelných teroristickým útokem. V souladu s Protiteroristickou
strategií EU přijímá ČR systémová preventivní a legislativní opatření. V rámci NATO přispívá ČR k podpoře boje proti terorismu sdílením
zpravodajských informací, rozvojem odpovídajících schopností, rozšířením konzultací s partnery a svou aktivní účastí v aliančních operacích a misích. ČR v rámci EU přispívá k formulování konkrétních opatření v oblasti boje proti terorismu, zaměřených na posílení spolupráce jak mezi členskými státy EU, tak s nečlenskými zeměmi.
ČR usiluje o důsledné odhalování a postihování projevů extremismu, včetně xenofobie, rasismu a jiných forem netolerance a diskriminace.
ČR se zasazuje o prohlubování a zefektivňování procesů a mechanismů odzbrojení, kontroly zbrojení a nešíření zbraní hromadného
ničení a jejich nosičů. ČR podporuje realizaci všech článků Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, včetně jejího čl. VI vyzývajícího k uzavření smlouvy o všeobecném a úplném jaderném odzbrojení za přísné a efektivní mezinárodní kontroly. V mezinárodních kontrolních
režimech nad rámec OSN prosazuje ČR takové kroky, které povedou k posílení kontroly systému exportu, zabránění zneužívání položek
dvojího použití a k nešíření zbraní hromadného ničení. Aktivně podporuje snahy o začlenění všech zemí EU do všech mezinárodních
kontrolních režimů, což umožní zefektivnit kontrolu exportu v zóně volného pohybu zboží a při exportu kontrolovaných položek z této
zóny do třetích zemí.
V souvislosti s hrozbou kybernetických útoků patří k prioritám vlády zajištění bezpečnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů pomocí vládního koordinačního místa pro okamžitou reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty.
ČR podporuje budování takových systémů, které umožňují širokou spolupráci všech aktérů, tedy i těch, kteří nejsou součástí veřejné
správy a přispívají k výměně zkušeností z řešení kybernetických incidentů na národní a mezinárodní úrovni. Vláda prosazuje legislativní
i nelegislativní opatření tak, aby byla v souladu s principy vývoje informační společnosti a s Národní strategií kybernetické bezpečnosti
na období let 2015-2020.

ČR upřednostňuje budování systémů pružné odolnosti schopných nejen minimalizovat dopady kybernetického útoku, ale také uvést
systém rychle zpět do funkčního stavu. Prosazuje důsledné dodržování bezpečnostních standardů v informačních a komunikačních systémech provozovaných orgány veřejné správy. Podporuje také osvětu zaměřenou na kybernetickou a informační bezpečnost, neboť
široká veřejnost může být tím nejzranitelnějším prvkem celého systému.
V tabulce č. 6 je uvedeno 14 navržených indikátorů kvality života v oblasti bezpečnosti.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Indikátor
Výdaje na obranu

Měřicí jednotka

mil. EUR,
EUR na obyvatele,
% HDP
Výdaje na veřejný mil. EUR,
pořádek a bezEUR na obyvatele,
pečnost
% HDP
Zaznamenané
počet případů na 100
trestné činy
000 obyvatel
Kriminalita násilná počet zjištěných činů,
a majetková
počet
objasněných
činů, škody v tis. Kč;
pro: vraždy, násilné
činy, mravnostní činy,
krádeže
vloupáním,
krádeže prosté, majetkové činy, ostatní kriminální činy
Vězněné osoby
počet na 100 000 obyvatel
Požáry
počet požárů, způsobená škoda v Kč,
uchráněné hodnoty v
Kč, počet usmrcených
osob, počet zraněných
osob
Nehodovost
sil- počet nehod, počet
niční dopravy
usmrcených osob,
počet těžce zraněných
osob, počet lehce
zraněných osob
Teroristické útoky počet
teroristických útoků, počet
zmařených
teroristických útoků, počet
obětí
teroristických
útoků

Definice
Udává celkové vládní výdaje na sektor obrany.

Periodicita
Zdroj dat
zveřejňování dat
roční

Udává celkové vládní výdaje na veřejný pořádek a roční
bezpečnost.
Udává počet úmyslných zabití, počet útoků/napadení, počet únosů, počet sexuálních napadení.
Jedná se o vybrané ukazatele obecné kriminality,
zejména násilné a majetkové kriminality. Detailní
členění je možné vykazovat v souladu se statistickými výkazy a postupy PČR.

9.

10.

Tabulka č. 6 Navržené indikátory kvality života v oblasti bezpečnosti
Č.

Č.

roční
roční

Eurostat,
MF
ČR,
MO ČR
Eurostat,
MF ČR, MV
ČR
Eurostat,
MS ČR
MV
ČR,
PČR

11.

12.

13.

14.

Informace o počtu vězněných osob ve věznicích
roční
na území České republiky.
roční
Informace o počtu požárů, způsobené škodě na
životech, zdraví a majetku a o uchráněných hodnotách. Jedná se o vybrané ukazatele, detailní
členění je možné v souladu se statistickými výkazy
a postupy HZS ČR.

Eurostat,
MS ČR
MV
ČR,
HZS ČR

Nehody a ztráty na životech a újmy na zdraví oby- roční
vatelstva v důsledku havárií na pozemních komunikacích. Jedná se o vybrané ukazatele v souladu
se statistickými výkazy a postupy PČR.

MV
PČR

Jedná se o nově navržený indikátor, resp. rozšíření roční
ukazatele „Trestné činy proti republice, cizímu
státu a mezinárodní organizaci“.

MV
ČR,
MS
ČR,
zpravodajské služby

Indikátor

Měřicí jednotka

Definice

Periodicita
Zdroj dat
zveřejňování dat

Projevy extremis- počet zjištěných skutmu
ků, počet objasněných
skutků, počet pachatelů
Kybernetické
počet kybernetických
útoky
bezpečnostních incidentů

Jedná se o trestnou činnost s extremistickým pod- roční
textem. Jedná se o vybrané ukazatele vycházející z
analýz MV ČR.

MV ČR

Pod označením „Kybernetický útok“ je pro potře- roční
by vymezení indikátoru myšlen kybernetický bezpečnostní incident. Kybernetickým bezpečnostním
incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti
služeb nebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události.

NBÚ
(Národní
centrum
kybernetické
bezpečnosti)

Pocit bezpečí v
skóre na škále, podíly
České republice
odpovědí
celkově
Pocit bezpečí v skóre na škále, podíly
místě bydliště
odpovědí

roční

MV
ČR,
CVVM

roční

MV
ČR,
CVVM

roční

MV
ČR,
CVVM

roční

MV
ČR,
CVVM

Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Reálnost hrozeb skóre na škále, podíly Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
pro Českou repub- odpovědí
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a bezliku
pečnostních hrozeb obyvateli ČR.
Adaptabilita
na skóre na škále,
Subjektivní indikátor dle průzkumu veřejného
možné hrozby
mínění zaměřeného na vnímání bezpečnosti a bezpodíly odpovědí
pečnostních hrozeb obyvateli ČR.

6 Charakteristické výsledky pro Českou republiku
Výdaje na obranu v poměru k HDP se v České republice dlouhodobě pohybují hluboko pod úrovní 2 % HDP, které by měly dosahovat
členské státy NATO, a také pod průměrem EU. V roce 2015 výdaje na obranu v České republice dosahovaly 0,9 % HDP.
Výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost v poměru k HDP jsou v České republice dlouhodobě vyšší, než je průměr EU. V roce 2015 činily
v České republice 1,6 % HDP.

ČR,

Zaznamenané trestné činy, vyjádřené jako procentní podíl na celkové populaci, se v České republice dlouhodobě pohybují kolem průměru EU. V roce 2015 představovaly v České republice 12 %, zatímco průměr EU činil 13,6 %.
Podíl násilné kriminality na celkové kriminalitě v České republice nedosahuje ani 6 %. Přesto může být vliv páchaného násilí na kvalitu
života a pocit bezpečí daleko významnější než u jiných druhů trestné činnosti. I to je jeden z důvodů, proč je důležité tuto kategorii sledovat. Majetková kriminalita pak tvoří značnou část celkové kriminality v České republice, v některých okresech až 75 %.
Počet vězněných osob na 100 000 obyvatel je v České republice dlouhodobě téměř dvojnásobný v porovnání s průměrem EU. Přitom
zaznamenané trestné činy, vyjádřené jako procentní podíl na celkové populaci, se v České republice dlouhodobě pohybují kolem průměru EU. Neexistuje tedy jasná korelace mezi počtem vězněných osob a mírou kriminality. Tato problematika a její širší souvislosti by měly
být předmětem detailnějších analýz.
V letech 1996-2016 byl patrný trend pozvolného poklesu počtu požárů v České republice, avšak počet usmrcených a zraněných osob při
požárech stagnoval, nebo dokonce narůstal, a zvyšovaly se rovněž škody způsobené požáry.

Česká republika vykazuje dlouhodobý trend poklesu počtu osob usmrcených při silničních dopravních nehodách. Zatímco v roce 2007
bylo v České republice při silničních dopravních nehodách usmrceno 1221 osob, v roce 2014 to bylo 688 osob. Podobnou hodnotu vykazují i jiné členské státy EU s přibližně stejným počtem obyvatel jako Česká republika (Belgie 727, Portugalsko 638 a Maďarsko 626 v roce
2014).

Příloha – hodnoty vybraných navržených indikátorů
Výdaje na obranu (% HDP)

Pokud jde o kybernetické útoky, v roce 2015 tvořilo největší část incidentů v České republice narušení informační bezpečnosti (45 %), za
ním následoval škodlivý obsah (21 %). Celkový počet kybernetických útoků se v České republice dlouhodobě zvyšuje.
Průzkumy veřejného mínění zaměřené na vnímání bezpečnosti a bezpečnostních hrozeb obyvateli ČR dlouhodobě provádí Centrum
pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Periodicita těchto průzkumů je 1-2 roky. Podle průzkumu provedeného CVVM v prosinci 2017 má
pocit bezpečí v České republice 86 % dotázaných, z toho 65 % odpovědělo „spíše ano“ a 21 % „rozhodně ano“. Oproti předcházejícímu
šetření CVVM z prosince 2015 došlo k nárůstu podílu odpovědí „rozhodně ano“ o 10 procentních bodů, podíl odpovědí „spíše ano“
zůstal stejný. Od roku 2002 do roku 2017 vzrostl podíl dotázaných, kteří mají pocit bezpečí v České republice, téměř na dvojnásobek,
konkrétně ze 45 % na 86 %.
Pocit bezpečí v místě bydliště má podle průzkumu CVVM z prosince 2017 v ČR 88 % dotázaných, z toho 49 % odpovědělo „spíše ano“
a 39 % „rozhodně ano“. Podíl kladných odpovědí je tedy mírně vyšší a výrazněji posunutý k variantě „rozhodně ano“ než v případě hodnocení pocitu bezpečí v České republice celkově.
Podle průzkumu CVVM z prosince 2017 jako velkou hrozbu vnímají téměř dvě třetiny dotázaných teroristické skupiny či jednotlivce, více
než polovina dotázaných uprchlíky, mezinárodní organizovaný zločin a radikální náboženská hnutí, kolem třiceti procent dotázaných
války, epidemie, přírodní katastrofy, surovinové krize a světovou ekonomickou krizi a přibližně čtvrtina dotázaných levicové či pravicové extremisty, cizí zpravodajské služby a cizince žijící u nás.

7 Požadavky na sledování nových indikátorů
V oblasti bezpečnosti navrhujeme úpravy sledování nebo nové sledování těchto indikátorů:
• Teroristické útoky (počet teroristických útoků, počet zmařených teroristických útoků, počet obětí teroristických útoků) – nově
navržený indikátor, resp. rozšíření ukazatele „Trestné činy proti republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci“ (zdroje: MV ČR, MS
ČR, zpravodajské služby);
• Pocit bezpečí v České republice celkově – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována roční
periodicita sledování indikátoru;
• Pocit bezpečí v místě bydliště – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována roční periodicita
sledování indikátoru;
• Reálnost hrozeb pro Českou republiku – subjektivní indikátor vycházející z již prováděných průzkumů CVVM, nově navrhována roční
periodicita sledování indikátoru;
• Adaptabilita na možné hrozby – nově navržený subjektivní indikátor, který je možné zařadit do již prováděných průzkumů CVVM nebo
do průzkumů prováděných odpovědnými ministerstvy, popř. jinými ústředními správními úřady; navrhována roční periodicita sledování
indikátoru.

Výdaje na veřejný pořádek a bezpečnost (% HDP)

Zaznamenané trestné činy (% celkové populace)

Násilná kriminalita

Požáry

Počet osob usmrcených při silničních dopravních nehodách

Kybernetické útoky
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11. OSOBNÍ POHODA

1. Dvě tradice výzkumu osobní pohody (subjective well-being): subjektivní a psychologická pohoda
V průběhu 20. století byla vytvořena řada teoretických koncepcí osobní pohody, z nichž zejména dvě získaly mezi badateli významnou
pozici – subjektivní pohoda (subjective well-being; Diener, 1984) a psychologická pohoda (psychological well-being; Ryff, 1989). Subjektivní pohoda, označovaná též jako hédonická, zahrnuje vysokou úroveň prožívaných pozitivních emocí, nízkou úroveň prožívaných
negativních emocí a kognitivní hodnocení vlastního života jako celku – životní spokojenost (Diener, 1984). Psychologická pohoda,
označovaná též jako eudaimonická, je považována za výsledek uskutečňování pozitivních životních snah jako je dosažení nezávislosti, sebepřijetí, harmonických vztahů s druhými, vlády nad prostředím, v němž člověk žije, životního cíle a osobního růstu (Ryff, 1989).
Hédonická a eudaimonická osobní pohoda představují samostatné konceptuální konstrukty, které jsou však vzájemně inter-korelované
a jsou proto pojímány jako vzájemně se doplňující (Pavot & Diener, 2011).
Tímto způsobem se k oběma konceptům osobní pohody přistupuje i v materiálech OECD: ačkoliv je zde používán termín subjektivní
pohoda (subjective well-being), který je odvozen pouze z jednoho výzkumného proudu, je u něj rozlišována jak kompenenta hedonická
(souhrn pozitivních a negativních emocí a životní spokojenost), tak eudaimonická (zejména smysl a cíl života).

1.1 Subjektivní pohoda
S pojmem subjektivní pohoda se můžeme setkávat od konce 50 let 20. století, když začal být užíván jako indikátor kvality života (Keyes,
Schmotkin, & Ryff, 2002). Rané práce v oboru především poukázaly na to, že ačkoliv lidé žijí v objektivně definovaných životních podmínkách, je to jejich subjektivní vnímání světa, které určuje, jak se budou chovat, jak budou prožívat životní události a jak budou reagovat na životní výzvy. Od 60 let 20. století jsou také rozlišovány dvě základní komponenty subjektivní pohody, životní spokojenost
a štěstí (Bradburn, 1969). Životní spokojenost vyjadřuje jedincem vnímaný rozdíl mezi jeho aktuální životní situací a jeho očekáváními
a aspiracemi (Campbell, Converse, & Rodgers, 1976) a štěstí vyjadřuje vyvážený stav mezi prožívanými pozitivními a negativními emocemi (Bradburn, 1969).
Tříkomponentová struktura subjektivní pohody byla opakovaně potvrzena v mnoha pozdějších studiích (např. Lucas, Diener, & Suh,
1996) a je v současnosti široce přijímána (Arthaud-Day et al., 2005; Pavot & Diener, 2011). Afektivní komponenty (pozitivní a negativní
afektivita) reflektují průběžné hodnocení emocí a nálad, zatímco životní spokojenost reprezentuje globální hodnocení vlastního života.
Globální hodnocení života je někdy doplňováno informací o spokojenosti v jednotlivých doménách života (tzv. domain satisfaction),
jako je např. spokojenost se zdravím, příjmem, vztahy či manželstvím.
Subjektivní pohoda vykazuje značnou stabilitu v čase (Pavot & Diener, 2011). Vysoké korelace byly nalezeny zejména pro střednědobé
intervaly od 3 do 4 let (Lucas, Diener, & Suh, 1996), avšak Fujita a Diener (2005) zjistili v rámci longitudinální studie German Socio-Economic Panel (GSOEP) signifikantní vztah i v rámci sedmnáctiletého intervalu. Neznamená to však, že by se subjektivní pohoda v čase
neměnila – ve zmiňované studii GSOEP 24% účastníků současně uvedlo, že se jejich životní spokojenost signifikantně změnila oproti
úrovni z prvního měření.
Pro vysvětlení kauzálních vztahů mezi subjektivní pohodou a jejími ovlivňujícími faktory byly formulovány modely, které mohou být
rozděleny do dvou skupin: tzv. „top-down“ a „bottom-up“ teorie (Pavot & Diener, 2011). Bottom-up teorie jsou založeny na předpokladu, že celková subjektivní pohoda je souhrnem hodnotících soudů ohledně různých životních oblastí a zážitků a spokojenost
ve specifických životních oblastech tedy vede ke spokojenosti se životem jako celkem. Naopak top-down modely jsou založeny na
předpokladu, že určité osobnostní procesy určují celkové emocionální naladění, které má vliv na to, jak lidé hodnotí své životní zážitky
a zkušenosti. Takže celková subjektivní pohoda ovlivňuje spokojenost ve specifických životních oblastech. Některé novější výzkumy
(Heller, Watson, & Hies, 2004; Schimmack, 2008) poukázaly spíše na směsici výše uvedených vlivů na subjektivní pohodu. Např. osobnostní rysy jako extraverze a neroticismus uplatňují vliv zejména na afektivní komponenty subjektivní pohody (top-down vlivy), zatímco spokojenost v jednotlivých životních oblastech (práce, manželství) nemusí být nutně ovlivněna osobnostními charakteristikami a
současně přispívá k celkové subjektivní pohodě (bottom-up vlivy).

Pro vysvětlení relativně malého vlivu životních událostí a demografických podmínek na subjektivní pohodu je
dlouhodobě používán koncept hédonické adaptace (hedonic treadmill) (Brickman & Campbell, 1971), který
je založený na principu adaptační úrovně (Helson, 1964). Tento koncept postuluje, že ačkoliv životní události
a změny v životních podmínkách mohou mít na počátku dopad na subjektivní pohodu, lidé mají tendenci se na tyto nové podmínky rychle adaptovat, tzn,. že se lidé vracejí k hédonicky neutrálnímu bodu. Dalším konceptem, který současně vysvětluje jak význam adaptace,
tak opakovaně nacházené vztahy mezi osobností a subjektivní pohodou, je teorie dynamického ekvilibria (Headey & Wearing, 1989),
též označovaná jako „set-point theory“ (Headey, 2008). Podle této teorie dochází k adaptaci na životní události a změny, ale spíš než že
by se lidé vraceli k hédonicky neutrálnímu bodu, vracejí se k typické, pro sebe vlastní úrovni subjektivní pohody, která je do značné míry
determinována temperamentovými rysy extraverze a neuroticismu. Tato teorie tudíž vysvětluje jak relativně malý vliv životních událostí
na subjektivní pohodu, tak individuální rozdíly v subjektivní pohodě.

1.2 Psychologická pohoda
Zatímco hédonická tradice pohlíží na osobní pohodu z hlediska prožívaných pozitivních a negativních emocí a celkové životní spokojenosti, eudaimonická tradice vychází z koncepcí lidského vývoje a existenciálních výzev života (Keyes, Schmotkin, & Ryff, 2002). Je
založená zejména na teoriích vytvořených v 50 a 60 letech 20. století, které se pokusily popsat způsoby optimálního řešení základních
otázek života (Ryff & Keyes, 1995). Charlotte Bühlerová (1953), Erik Erikson (1959) a Bernice Neugartenová (1973) v rámci svých teorií
celoživotního vývoje formulovali vývojové úkoly a způsoby jejich úspěšného zdolávání, a teoretici, kteří se zabývali vývojem a růstem
jedince, pak pro zachycení pozitivního fungování a sebenaplnění člověka poskytli konstrukty jako individuace (Jung, 1933), mentální
zdraví (Jahoda, 1958), vůle ke smyslu (Frankl, 1959), zralost (Allport, 1961), plně fungující/rozvinutá osoba (Rogers, 1961) nebo sebeaktualizace (Maslow, 1968).
Carol Ryffová (1989, 2014) na základě styčných bodů mezi řadou teoretických koncepcí pozitivního vývoje formulovala multidimenzionální model psychologické pohody, který zahrnuje 6 psychologických dimenzí, přičemž každá dimenze artikuluje odlišné životní výzvy,
s nimiž se jedinec setkává při svém úsilí o pozitivní seberozvoj. Těmito dimenzemi pozitivního psychologického fungování jsou sebepřijetí, pozitivní vztahy s druhými, vláda nad svým prostředím, nezávislost, životní cíl a osobní růst.
Sebepřijetí je výrazem pozitivního hodnocení sebe a vlastního života, a to i v tom v případě, že jsou si lidé vědomi svých nedostatků
a  labin. Dimenze pozitivních vztahů s druhými vyjadřuje lidskou potřebu vytvořit si a udržet vřelé a důvěrou naplněné interpersonální
vztahy. Vláda nad prostředím, v němž člověk žije, zachycuje schopnost efektivně organizovat vlastní život (dobře s ním hospodařit)
a utvářet své prostředí tak, aby lidé naplnili své osobní potřeby a touhy. Nezávislost pak vyjadřuje potřebu uchovat si svou individualitu v
rámci širšího sociálního kontextu a vytvořit si pocit sebeurčení a osobní autority. Poslední dvě dimenze, životní cíl a osobní růst, vyjadřují
úsilí o nalezení smyslu ve vlastních životech a rozvinutí vlastního talentu a potenciálu.
Nově formulované dimenze tak poskytly alternativu k dosavadním indikátorům subjektivní pohody zaměřené na pocity štěstí a spokojenosti s životem a založily tradici rozlišování dvou základních přístupů ve vědeckém výzkumu osobní pohody, hédonického (subjektivní
pohoda) a eudaimonického (psychologická pohoda) (Ryan & Deci, 2001). Označení nového teoretického přístupu vychází z Aristotelova
pojmu eudaimonia, jímž je označován stav mysli prostý zla, který spočívá v uskutečňování ctnosti a v jejím dokonalém a stálém užívání,
v dokonalém plnění životního úkolu a ve vnitřním zušlechtění.
V rámci eudaimonického přístupu k osobní pohodě byl rozpracován koncept i tzv. sociální pohody (social well-being). Narozdíl od eudaimonické osobní pohody, která je konceptualizovaná primárně jako osobní fenomén, který je zaměřen na výzvy, se kterými se lidé setkávají ve svých soukromých životech, sociální pohoda je primárně veřejným fenoménem, který reprezentuje sociální úkoly, se kterými
se lidé setkávají ve svých sociálních životech. Keyes (1998) vytvořil pětikomponentový model sociální pohody, který zahrnuje sociální
začlenění, sociální přínos, sociální soudržnost, sociální realizaci (aktualizaci) a sociální přijetí.
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2 Novější koncepce osobní pohody

2.1. Teorie osobní pohody Sonyi Lyubomirské

Ačkoliv Sonya Lyubomirsky (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005) používá v rámci své teorie termín štěstí (happiness), její koncepce
je v podstatě identická s klasickým pojetím subjektivní pohody (Diener, 1984). I ona rozlišuje tři základní složky štěstí, jimiž jsou pozitivní
emoce, nízká míra negativních emocí a životní spokojenost. Ve svém výzkumu se ale především zaměřuje na otázku, jak štěstí člověka
zlepšovat (Lyubomirsky & Layous, 2013). Z tohoto důvodu rozlišuje chronickou úroveň štěstí (chronic happiness level) a udržitelné štěstí
(sustainable happiness), resp. udržitelnou míru zlepšení prožívané pohody (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005).
Termín chronická úroveň štěstí zavádí Lyubomirská proto, aby jím označila pro člověka typickou, trvalou či přetrvávající úroveň štěstí
a odlišila ji od situačních stavů štěstí. Na základě poznatků z výzkumů osobní pohody, kterým jsme se již věnovali nebo věnovat budeme
v následujícím textu, Lyubomirsky rozlišuje tři typy faktorů ovlivňujících chronickou úroveň štěstí: osobní nastavení úrovně štěstí (jeho
referenční hodnotu, tzv. set point), životní okolnosti a intencionální aktivity.

umírněnost a spiritualitu (Peterson & Seligman, 2004)1. Nalezení svých vlastních, charakteristických silných
stránek, jejich rozvíjení a využívání pomáhá naplňovat jednotlivé složky osobní pohody a ve svém důsledku
vede k pocitu spokojenosti.
Seligman nepovažuje osobní pohodu za čistě soukromý fenomén. Člověk je sociální bytost a prožívat štěstí, dosahovat úspěchu a nacházet smysl v činnostech, které vykonává, může jen ve spolupráci s druhými lidmi. Cílem lidí je maximalizovat všech pět složek osobní
pohody a dosáhnout tak stavu, ve kterém jim celkově dobře daří a úspěšně se rozvíjejí a současně prospívají i lidské společnosti. Pro
tento stav bytí Seligman používá anglický, obtížně přeložitelný termín „flourish“.

3. Měření osobní pohody

Osobní nastavení úrovně štěstí, set point, je geneticky podmíněné, stabilní v čase a odolné vůči ovlivňování a kontrole. Je výrazem intrapersonálních temperamentových a afektivních osobnostních rysů jako je vzrušivost (arousability), extraverze (resp. pozitivní afektivita)
a neuroticismus (resp. negativní afektivita) a má kořeny v neurobiologii. Životní okolnosti zahrnují náhodné, nicméně relativně stabilní
skutečnosti v životě člověka jako je jeho věk, pohlaví, etnicita, geografický či kulturní region, ve kterém žije. Malý vliv životních okolností
na štěstí vysvětluje Lyubomirská na základě již zmiňovaného principu hédonické adaptace, tzn., že lidé mají tendenci se rychle adaptovat na nové podmínky. Poslední okruh determinant štěstí, intencionální aktivity, zahrnuje široký okruh činností, kterým se lidé věnují na
základě vlastního rozhodnutí či volby. Lyubomirská rozlišuje behaviorální (např. fyzické cvičení), kognitivní (např. pozitivní reformulace
negativních zážitků) a volní (usilování o důležité osobní cíle) aktivity.
Jednotlivým okruhům faktorů Lyubomirská připisuje zjednodušeně tuto míru vlivu: osobnímu nastavení 50%, životním okolnostem jen
10% a intencionálním aktivitám 40%. Protože osobní nastavení štěstí je dáno geneticky a na vnější životní okolnosti mají lidé tendenci si rychle zvyknout na základě principu hédonické adaptace, jako jediný prostor pro udržitelné zlepšení štěstí vidí Lyubomirská v ovlivňování
intencionálních aktivit člověka.

2.2. Teorie osobní pohody M. Seligmana
Teorie osobní pohody Martina Seligmana (2011), spoluzakladatele pozitivní psychologie, navazuje na jeho předchozí teorii autentického
štěstí (authentic happiness, Seligman, 2002). V původním pojetí chápal Seligman štěstí jako reálně existující entitu, kterou lze měřit
pomocí úrovně životní spokojenosti. Ačkoliv Seligman rozlišoval tři aspekty štěstí (pozitivní emoce, zaujetí a životní smysl), svou teorii považoval za jednodimenzionální: cílem lidí je cítit se dobře a svůj pocit štěstí maximalizovat, pročež volí životní cesty, které jim to
umožňují.
Později Seligman (2011) svou teorii revidoval. Předmět pozitivní psychologie, štěstí, nahradil více neutrálním pojmem osobní pohoda
(well-being), kterou již nepovažuje za reálně existující věc, ale za hypotetický konstrukt, který má pět měřitelných prvků: pozitivní
emoce, zaujetí, pozitivní vztahy s druhými, smysl a cíl života a úspěch. Svůj model osobní pohody označil jako PERMA, což je akronym
z prvních písmen jednotlivých složek osobní pohody (Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning and purpose, Accomplishment). Žádná ze složek sama o sobě osobní pohodu nedefinuje, ale každá k ní přispívá.
Pozitivní emoce zahrnují to, co cítíme – potěšení, nadšení, radost, spokojenost. Zaujetí pro to, co děláme, je spojeno s fenoménem
„flow“ (Csikszentmihalyi, 1990), stavem koncentrace nebo úplného ponoření do vykonávané činnosti. Jde o stav, v němž se plně uplatňují naše vnitřní motivy jednání. Pozitivní vztahy s druhými vyjadřují skutečnost, že většina pozitivních emocí, které prožíváme, se
objevuje a odehrává v sociální interakci a je tudíž sociálně a vztahově zakotvená. Smysl a cíl života spočívá v oddanosti a naplňování hodnot, které přesahují život jedince (náboženství, politické přesvědčení, rodina). K osobní pohodě přispívá i zážitek úspěchu – z podaného
výkonu, dosažených výsledků či realizace osobních cílů.
Důležitým konceptem v rámci pozitivní psychologie jsou silné stránky člověka (human strengths). Silné stránky reprezentují šest základních ctností, které lze nalézt ve všech kulturních, náboženských a filozofických systémech – moudrost, odvahu, lásku, spravedlnost,

Materiál OECD (Guidelines on Measuring Subjective Well-being, 2013) nabízí tento jednoduchý model subjektivní pohody pro představu,
jak je možné tento konstrukt měřit. Měřitelnými složkami jsou životní spokojenost (kognitivní aspekt), objem pozitivních a negativních
emocí (emoční aspekt) a eudaimonická pohoda (aspekt smysluplnosti života). Uvedené tři základní složky lze dále rozdělit do sub-komponent (např. životní spokojenost je dále tradičně členěna do oblasti spokojenosti s prací, rodinou, volným časem, zdravím, financemi,
sebou samým a se sociálním začleněním, Diener, 1999). Třetí osu pak tvoří determinanty, tedy proměnné, které subjektivní pohodu a její
složky predikují. To mohou být objektivní životní okolnosti a demografické proměnné (zdraví, socioekonomický status, ad.), osobnostní
charakteristiky (temperament, hodnoty a očekávání), sociální vztahy a celkový kulturní kontext.
Pro měření jednotlivých složek subjektivní pohody byla vytvořena řada metod, u nichž byla prokázána dostatečná reliabilita i validita.
Nejčastěji používané metody pro měřění životní spokojnosti jsou Satisfaction With Life Scale (SWLS, Pavot & Diener, 1993) nebo tzv.
Cantrilův žebřík (Cantril, 1966). SWLS je pětipoložková škála, s jejímiž položkami lidé vyjadřují míru souhlasu od „vůbec nesouhlasím“
po „zcela souhlasím“ obvykle na sedmi- až detítibodové škále. Cantrilův žebřík je jednopoložková, subjektivně zakotvená škála následujícího znění: „Představte si, prosím, žebřík s příčkami číslovanými od nuly ve spodní části po deset v horní části. Předpokládejme, že
vrchol žebříku představuje pro vás nejlepší možný život a že spodní část žebříku představuje pro vás nejhorší možný život. Je-li horní
příčka 10 a dolní příčka je 0, na kterém stupni žebříku se vy osobně nacházíte?“
I měření emoční složky subjektivní pohody je relativně jednoduché, neboť jde o dotazování na prožívané pozitivní a negativní emoce
obvykle v průběhu posledních dvou až čtyř týdnů. Využita může být např. Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) (Diener,
2009) nebo škála PANAS (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Jde o seznamy pozitivních resp. negativních emocí, u nichž respondenti
uvádějí, jak často (0 – vůbec, 5 – často) ve vymezeném časovém období (poslední 2 – 4 týdny) danou emoci prožívali. Ke zjišťování
emočního aspektu subjektivní pohody je někdy používán postup „experience sampling method“, kdy lidé v reálném čase zaznamenávají své emoce (opět na škálách uvedených výše), např. každý den v 10 hodin dopoledne a v 16 hodin odpoledne po dobu např. jednoho
1
Ctnosti jsou vymezovány velmi obecně, a proto jsou obtížně dostupné pro empirický výzkum. C. Peterson a M. Seligman (2004) proto nabídli jejich operacionalizaci na úrovni měřitelných osobních charakteristik, tzv. silných stránek člověka. Moudrost a poznání lze rozložit na tvořivost, zvídavost, otevřenost mysli, lásku k učení
a vhled; odvahu na statečnost, vytrvalost, integritu a vitalitu; lidskost na lásku, laskavost a sociální inteligenci; spravedlnost na občanství, spravedlivost a vůdcovství;
umírněnost na odpuštění a milosrdenství, pokoru a skromnost, prozíravost a seberegulaci; transcendenci na smysl pro krásu a dokonalost, vděčnost, naději, smysl pro
humor a spiritualitu.
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týdne. Tento postup je však náročný na čas a ochotu lidí věnovat se záznamům, proto je vždy potřeba zvážit v konkrétním výzkumu,
zda jde o vhodnou metodu.
Pro měření eudaimonického aspektu osobní pohody lze využít původní metodu Carol Ryffové Psychological Well-being Scales (Ryff &
Keyes, 1995). Metoda měří šest dimenzí psychologické resp. eudaimonické pohody (sebepřijetí, pozitivní vztahy s druhými, vláda nad
svým prostředím, nezávislost, životní cíl a osobní růst). Metoda má i krátkou verzi, kdy je každá z šesti dimenzí edumanmonické pohody
zjiěťována třemi položkami, celkem má tedy pouze 18 položek. Vlastní variantu metody na měření eudaimonického aspektu osobní pohody poskytl i Ed Diener (2009) – jednodimenzální, osmipoložkovou Psychological Well-Being Scale.   
V rozsáhlém výzkumu mohou být jednotlivé aspekty subjektivní pohody měřeny pouze jednou položkou. Pro zjišťování životní spokojenosti je vhodný již zmiňovaný Cantrilův žebřík, případně lze použít položku „Jak jste spokojený/á se svým životem jako celkem?“
Emoční aspekt subjektivní pohody lze podobně zjistit dvěma položkami – na pozitivní emoce a na negativní emoce („Nakolik šťastný/á
jste se včera cítil/a?“ „Nakolik zneklidněný/á anebo naplněný/á obavami jste se včera cítil/a?“). Eudaimonický aspekt subjektivní pohody
lze zjistit položkou „Nakolik máte pocit, že to, co děláte ve svém životě, má cenu?“
Se všemi výše uvedenými škálami jsou již v českém prostředí zkušenosti, existují jejich překlady a jejich validita i reliabilita byla ověřena.
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