
Výroční konference
Aspen Institute C

E
Lokální a individuální kvalita života 
a její souvislost s postoji a společenskou důvěrou

Lokální 
a individuální 
kvalita života a její 
souvislost s postoji 
a společenskou 
důvěrou
Daniel Prokop, garant expertní studie / zakladatel PAQ Research

Důvěra v  právní stát, demokracii či prozápadní směřování země úzce 
souvisí s  individuální kvalitou života, která je provázaná s tou regionální. 
V rámci zachování současných hodnot je třeba zaměřit se na společen-
ské nerovnosti spolu s nedostatečnostmi veřejné politiky.

Úvod
Cílem této kapitoly je navázat na studii o kvalitě života na konferenci Kam kráčíš, Česko, 

ve které jsme se snažili popsat regionální rozdíly v kvalitě života v rámci ČR. Po diskusích 

u navazujících kulatých expertních stolů, kterých se účastnili odborníci z oblastí geografie, 

sociálního začleňování, vzdělávání, sociálních nerovností, regionálního rozvoje i podniká-

ní, jsme dospěli k názoru, že vyšší přidanou hodnotu, než má aktualizace a zrobustňování 

mapy kvality života, v níž by za rok nastaly relativně malé posuny, bude mít průzkum dvou 

implikací regionálních rozdílů:

1. Jak lokální kvalita života souvisí se sociální stratifikací obyvatel v daném regionu 

a s  individuální kvalitou života obyvatel? A jak se tyto faktory promítají do jejich 

postojů a důvěry?

2. Jak jsou regionálně provázány největší problémy, které se promítají do kvality vzdě-

lávání?
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Porovnávané datové zdroje

Index lokální kvality života

Připomeňme, že expertní studie Kvalita života 2018 stanovila pro každou obec ČR (s vý-

jimkou Prahy, která má vnitřní diverzitu a z regionálních srovnání se vyčleňuje) index 

kvality života založený na 13 ukazatelích, které se zaměřovaly na socioekonomické uka-

zatele (počet exekucí, nezaměstnanost, struktura pracovního trhu v regionu), problémy 

perifernosti a dostupnosti služeb (vzdálenost k okresnímu městu, dostupnost MŠ a SŠ, 

dostupnost zdravotních zařízení, dostupnost rychlého internetu), dále na demografické 

ukazatele implikující vyšší kvalitu života (naděje dožití, přírůstek obyvatel), na ukaza-

tele související se silnějším rodinným a komunitním životem (rozvodovost, počet věří-

cích) a na míru bezpečnosti a znečištění ovzduší. Váhu těchto problémů jsme určova-

li na základě dvou zdrojů, a to subjektivního posouzení jejich závažnosti respondenty 

a regionálního výskytu společensky nejnegativněji naladěných skupin. Analýza odhali-

la, že takto souhrnně měřená kvalita života je nejvyšší v některých velkých městech ČR 

a jejich okolí a v rurálních částech ČR, které nejsou postiženy velkými socioekonomic-

kými problémy (části Vysočiny, Královehradeckého kraje apod.). Naopak nejnižší kva-

lita života je ve velkých částech Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, 

kde se kumuluje řada socioekonomických a dalších problémů. I v rámci těchto krajů je 

však v kvalitě života relativně velká diverzita mezi obcemi.

Mapa 1: Celková kvalita života v českých regionech a obcích 
(Kam kráčíš, Česko 2018) 
Zdroj: Median a Aspen Institute Central Europe
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Výzkum Českého rozhlasu – Česká společnost po 30 letech

Pozice a síla člověka ve společnosti se neopírají pouze o příjem nebo majetek, na které někdy 

debatu o  nerovnostech redukujeme. Jde také o  společenské kontakty, nové kompetence za-

ručující uplatnění v nejisté a globalizující se společnosti a kulturní kapitál, kterým se přená-

ší vzdělanostní aspirace a umožňuje nám identifikovat se s vyššími společenskými třídami. 

Vidět tyto typy nerovností je důležité proto, abychom vysvětlili nespokojenost lidí, volbu popu-

listů, obavy z globalizace, fragmentaci společnosti či touhu po návratu k jednoduchému světu.

S  koncepcí tří typů kapitálu přišel před půl stoletím francouzský sociolog Pierre 

Bourdieu.1 Kromě toho ekonomického mluvil o kapitálu sociálním – jaké kontakty ve spo-

lečnosti máte, jak silné a rozsáhlé jsou vaše vazby – a o kapitálu kulturním – jaké máte vzdě-

lání a jak se orientujete a pohybujete v kultuře a společnosti. Právě tyhle tři typy kapitálu po-

užil sociolog Mike Savage jako základ své studie2, podle níž se moderní britská společnost 

skládá ze sedmi tříd.

V novém velkém výzkumu Česká společnost po 30 letech, který jsme u příležitosti tři-

ceti let od revoluce připravili se sociology Martinem Buchtíkem, Paulínou Tabery, Tomášem 

Dvořákem a Matoušem Pilnáčkem pro Český rozhlas, jsme se pak pokusili popsat strukturu 

společnosti i v Česku. Poučili jsme se z některých nedostatků Savageovy studie a zařadili do 

výzkumu specifické formy kapitálu, které v Bourdieuově době ani v Británii nebyly ještě tak 

podstatné – například jazykové a ICT kompetence coby součást lidského kapitálu, který je 

klíčový pro uplatnění v měnící se a globalizované společnosti, a lokální pomocné kontakty 

jako specifický zdroj v postkomunistické společnosti.

Data Českého rozhlasu díky velkému vzorku (4039 respondentů ze zhruba 1300 obcí 

v  reprezentativním výzkumu zpovídaly agentury MEDIAN a  STEM/MARK) zahrnovala 

také otázku, ve které obci respondent(ka) bydlí. Tato data jsme tedy propojili s údaji o kvalitě 

života v jednotlivých obcích vycházejícími z analýzy pro konferenci Kam kráčíš, Česko 2018.

V následujících kapitolách se věnujeme těmto otázkám:

a. Jak kvalita života v obci souvisí s tím, jakými kapitály disponují její obyvatelé, a jaká 

je tedy sociální stratifikace těchto obcí?

b. Jak kvalita života v obci – coby ekologický faktor ovlivňující aspirace, migraci obyva-

tel a kvalitu vzdělávání – souvisí se vzdělanostní mobilitou v regionu?

c. Jak kvalita života v obci souvisí s individuální kvalitou života respondentů, kterou 

vypočítáváme z celkové dispozice ekonomickým, sociálním, kulturním a lidským 

1) Viz kniha Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Pierre Bourdieu.

2) Viz kniha Social Class in the 21st Century, Mike Savage.
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kapitálem, a z toho, zda respondent zažil negativní životní události (exekuce, neza-

městnanost, ztráta bydlení, rozvod)?

d. Jak kvalita života v obci a individuální kvalita života souvisí s postoji respondentů, 

jako jsou důvěra k institucím, postoje k demokracii a postoje k členství ČR v západ-

ním společenství? Tedy s faktory, které často vnímáme jako otázku hodnot, ale jsou 

i otázkou kvality života a pozice ve společnosti.

Kvalita života v obci a struktura obyvatelstva (a jeho zdrojů)
Než se dostaneme ke klíčové otázce, jak kvalita života souvisí s životní spokojeností, důvě-

rou a vzdělanostními aspiracemi obyvatel, je třeba prozkoumat, jak vlastně souvisí s jejich 

zdroji – a to nejen ekonomickými, ale právě také se sociálním, kulturním a lidským kapitá-

lem. A celkově tedy s třídní stratifikací regionu.

Sociální struktura obyvatel výrazně souvisí s regionální kvalitou života, jak ji v roce 

2018 definovala studie pro konferenci Kam kráčíš, Česko. V Praze tvoří více než polovinu oby-

vatel dvě vyšší střední třídy (zajištěná střední třída a nastupující kosmopolitní třída) a je zde 

relativně úzká vrstva nejnižší strádající třída. V pětině mimopražských obcí s nejnižší kvali-

tou života tvoří dvě vyšší střední třídy jen necelou čtvrtinu obyvatel (23 %) a více než polovi-

nu tvoří dvě ekonomicky nejohroženější a prekarizované části společnosti. Do těch kromě 

strádající třídy s absencí všech kapitálů patří i ohrožená třída, která má relativně solidní soci-

ální, kulturní a lidský kapitál, ale neodpovídající nízké příjmy a majetek. V obcích se střední 

a vyšší kvalitou života lze vysledovat postupný nárůst podílu ekonomicky zajištěných tříd.

Graf 1: Sociální struktura obcí podle kvality života 
Zdroj: PAQ Research
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Rozdílná struktura obyvatelstva vychází z rozdílů ve společenských kapitálech a zdrojích.
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Ekonomický kapitál obyvatel obcí  – Příjmově se od zbytku republiky dle očekávání 

odděluje Praha, jakkoli je zde reálná hodnota vyšších příjmů částečně redukována vyšší-

mi životními náklady. V pětině obcí s nejnižší kvalitou života je vyšší zastoupení nízkopří-

jmových. U majetku obyvatel je souvislost plynulejší. V obcích s nejnižší kvalitou života se 

takřka nevyskytují obyvatelé s nejvyššími úrovněmi majetku a okolo 35 % tvoří lidé s nej-

nižší úrovní majetku. Majetnost obyvatel pak takřka lineárně stoupá s rostoucí kvalitou ži-

vota v obci. To může být důsledek rostoucí ceny vlastněných nemovitostí i vyšších úspor. 

Praha se vyčleňuje výrazně vyšší majetkovou polarizací – je zde hodně respondentů z nej-

vyšší majetkové vrstvy, ale oproti obcím a městům s vysokou kvalitou života také větší podíl 

nemajetných. I v metropoli je tato polarizace dána bydlením a jeho rostoucí cenou – vlastní-

kům bydlení v uplynulých letech hodnota majetku výrazně stoupala. Naopak větší část lidí 

je z možnosti vlastnit bydlení a kumulovat tím majetek vyřazena.

Kulturní a lidský kapitál – Co se týče lidského kapitálu (znalosti jazyků a ICT), je kromě 

oddělování pozice metropole patrná silnější pozice obyvatelstva v  obcích s  nadprůměrnou 

nebo vysokou kvalitou života a  nižší úroveň „nových kompetencí“ u  respondentů z  pětiny 

obcí s nejnižší kvalitou života. Kulturní kapitál – měřený formami kulturních aktivit – na námi 

definované kvalitě života v obci příliš nezávisí, což však může být dáno tím, že do konstrukce 

regionální kvality života nevstupovala míra kulturních příležitostí (inspirace do budoucna).

Sociální kapitál – Očekávali bychom, že jeden z nejvyšších sociálních kapitálů ve formě 

kontaktů budou mít Pražané. Zde se však objevuje jeden paradox – respondenti v Praze mají 

relativně prestižní sociální sítě, ale často neznají nikoho z řemeslných a dalších pomáhají-

cích profesí. Jejich kontakty jsou relativně úzké, což se může projevovat v některých život-

ních situacích. Náš ukazatel to zohledňuje. Vyšší sociální kapitál mají v tomto smyslu lidé 

z obcí s vysokou kvalitou života mimo Prahu, kde se kombi-

nuje vzdělanější a heterogennější struktura obyvatel.

Pražané mají naopak relativně vysokou míru aktivizo-

vaného sociálního kapitálu. Ten ukazuje, zda a s kolika lidmi 

ve svém okolí se člověk může poradit v případě osobní nouze, 

kteří mu pomohou s domácností či ve finančních (a jiných) 

problémech. To na první pohled neodpovídá naší představě 

atomizovaného velkoměsta a chudších oblastí se silnějšími 

sociálními vazbami. Projevuje se zřejmě to, že v  metropoli je podprůměrná rozvodovost 

a senioři zde nejsou tak často ohroženi propadem pomáhajícího sociálního kapitálu díky od-

chodu mladší generace do prosperujících měst. Mimo Prahu však mají celkově mírně nižší 

Respondenti v Praze 
mají relativně 

prestižní sociální 
sítě, ale často neznají 
nikoho z řemeslných 

a dalších 
pomáhajících 

profesí.
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sociální kapitál lidé z měst a obcí s nejhorší kvalitou života. U nich se tedy kombinuje mno-

honásobné znevýhodnění – nižším sociálním, kulturním i lidským kapitálem.

Kvalita života v obci a individuální kvalita života
K ekonomickému, sociálnímu, lidskému a kulturnímu kapitálu nemusíme přistupovat jen 

jako k determinantům třídního postavení, ale také jako ke zdrojům individuální kvality ži-

vota, které se v životě jedinců kumulují, či naopak absentují. Individuální kvalita života však 

není daná jen těmito relativně dlouhodobými zdroji, ale mimo jiné i  tím, zda člověk čelí 

konkrétním sociálním a životním problémům.

Z dat výzkumu Česká společnost po 30 letech jsme vypočítali proměnnou individu-

ální kvality života, která nabývá hodnot 0–10. Každý respondent dostal plusový bod za ka-

ždý z 6 kapitálů, pokud v něm měl nadprůměrné hodnoty. Mezi tyto kapitály patří: příjem, 

majetek domácnosti, sociální kapitál v podobě sítě známých z různých profesí, aktivizovaný 

pomáhající sociální kapitál v blízkém okolí, jazykové a ICT kompetence, a kulturní kapitál. 

Zároveň jsme každému respondentovi dali minusový bod, pokud jeho domácnost v posled-

ních 10 letech zažila exekuce, dlouhodobou nezaměstnanost, ztrátu bydlení či rozvod a roz-

pad domácnosti. Výsledná proměnná byla z hodnot –4 až 6 rekódována na škálu 0–10.

Není překvapivým výsledkem, že takto měřená kvalita života se v rámci 6 sociálních 

tříd, které výzkum inspirovaný Great British Class Survey odhalil právě díky modelování 

tříd dle struktury kapitálů, výrazně liší. V rámci vyšší středních tříd dosahuje drtivá většina 

respondentů nadprůměrných hodnot (6–10) a v rámci strádající třídy většina respondentů 

podprůměrných hodnot 0–4. Celkově nižší index individuální kvality života mají respon-

denti v NUTS2 Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) a nejvyšší v Praze.

Graf 2: Individuální kvalita života (0–10) respondentů v rámci sociálních tříd a krajů 
Zdroj: PAQ Research
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Zajímavým zjištěním je ale také souvislost lokální kvality života v obci vyplývající z konfe-

rence Kam kráčíš, Česko 2018 s individuální kvalitou života respondentů z výzkumu ČRo. 

V Praze dosahuje nižších hodnot individuální kvality života (0–4) okolo 20 % responden-

tů, v obcích a městech mimo Prahu s nejvyšší lokální kvalitou života okolo 30 % a v obcích 

s nejnižší lokální kvalitou života okolo 46 % respondentů. Datové zdroje vznikly nezávisle, 

ale ukazují, že lokální kvalita života souvisí s kvalitou individuální a že v Česku dochází ze-

jména k oddělování a zaostávání spodních 20 % obcí a měst. Ve středních úrovních lokální 

kvality života je souvislost s tou individuální omezená.

Graf 3: Individuální kvalita života respondentů (0–10) v rámci typů obcí podle lokální 
kvality života (index 2018) 
Zdroj: PAQ Research
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Lokální kvalita života, vzdělanostní mobilita a některé postoje
Celková kvalita života v obci je slabším prediktorem postojů a společenské důvěry než osob-

ní kvalita života, ale s některými postoji přesto významně souvisí. Prvním faktorem je fak-

tická vzdělanostní mobilita. Respondenti z oblastí s nízkou kvalitou života překonali vzdělá-

ní nejvzdělanějšího ze svých rodičů v méně než třetině případů (32 %).3 V obcích s vysokou 

kvalitou života mimo Prahu to bylo 38 %. Výrazně se pak odděluje Praha, kde více než polo-

vina respondentů překonala vzdělání svých rodičů.

3) Porovnávali jsme vzdělání vzdělanějšího z rodičů na 4bodové škále (1–ZŠ, 2–SŠ bez maturity, 3–SŠ s maturitou, 4–VŠ), a to 
u respondentů ve věku 27 a více let, kteří již mají ukončené vzdělání. Pokud měl vzdělanější z rodičů VŠ a respondent také, 
byl tento zařazen do první kategorie (vyšší dosažené vzdělání), protože ani teoreticky nemohl vzdělání rodiče překonat.
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Graf 4: Vlastní vzdělání vzhledem ke vzdělanějšímu rodiči 
Zdroj: PAQ Research
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Tyto geografické rozdíly ve vzdělanostní mobilitě jsou důsledkem a) toho, že v bohatších 

regionech dosahuje terciárního vzdělání vyšší počet studentů, b) vyššího zastoupení tzv. 

early leavers – tedy studentů opouštějících vzdělání před vyučením či dosažením středního 

vzdělání – v chudších regionech, c) migrací vzdělanějších obyvatel do lépe prosperujících re-

gionů a do Prahy. Kvůli těmto jevům se v bohatších částech ČR s vyšší kvalitou života častěji 

vyskytují lidé, kteří překonali vzdělání svých rodičů a čerpají ze vzestupné mobility, zatím-

co v chudých častěji ti, kteří vzdělanostně stagnují.

Obyvatelé obcí s vysokou a nízkou kvalitou života se také liší v některých politických 

postojích – například v tom, nakolik považují členství Česka v EU za prospěšné, zda se podle 

nich naše společnost ubírá po roce 1989 dobrým směrem, nebo zda sdílí názor, že imigranti 

ohrožují náš způsob života. Ve všech těchto postojích je mezi respondenty z obcí s vysokou 

kvalitou života asi o 10 procentních bodů otevřenějších respondentů oproti pětině s nízkou 

kvalitou života. Výrazně se pak oddělují postoje Pražanů.

Individuální kvalita života, společenská důvěra a postoje
Jestliže vztah mezi lokální kvalitou života a společenskou důvěrou a postoji je nepřímý a spí-

še slabý, individuální kvalita života – kalkulovaná podle toho, kolika typy kapitálu respon-

dent disponuje nadprůměrně a kolik negativních životních a sociálních událostí zažil – je 

velmi silným prediktorem postojů. Silně souvisí například s mezilidskou důvěrou, kde mezi 

lidmi s nadprůměrnými hodnotami kvality života (6–10) převládá na pětibodové škále po-

cit, že většina lidí by se snažila být poctivá, i kdyby vás měla možnost podvést. Mezi lid-

mi s nižší kvalitou života naopak jasně převládá předpoklad podvodu. Právě tento typ me-

zilidské nedůvěry Česko sráží v hodnocení indexu prosperity ve zmiňovaném průzkumu 

Legatum Institute. Jedná se o problém typický pro řadu postkomunistických zemí.
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Graf 5: Mezilidská důvěra – dle indexu individuální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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Individuální kvalita života také výrazně souvisí s důvěrou v soudy a justici, kterým důvěřu-

je většina lidí s nadprůměrnou a podprůměrnou kvalitou života, ale jen menšina s výrazněji 

podprůměrnou sadou kapitálů a životních zkušeností. Další výzkumy (MEDIAN pro A2) 

ukazují, že do důvěry v soudy silně vstupuje právě zkušenost s exekucemi.

Graf 6: Důvěra v soudy a justici – dle indexu individuální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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Demokracii za nejlepší způsob vlády považuje většina lidí s  nadprůměrnou individuální 

kvalitou života (0–6), ale menšina ostatních obyvatel ČR. Ve skupinách s nejnižší kvalitou 

života přitom tento postoj sdílí jen okolo 25 % lidí. Není to přitom dáno tím, že by mezi nimi 

bylo výrazně silnější autoritářství – v těchto skupinách spíše převládá apatie, tedy postoj, 

že „pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický, nebo nedemokratický režim“, 

či odpověď „nevím“. Právě apatičtí respondenti ale mohou být cílovou skupinou mobiliza-

ce omezování liberální (ústavní) demokracie, která jim subjektivně neslouží a k níž necítí 

loajalitu.
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Graf 7: Postoj k demokracii – dle indexu individuální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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To se projevuje mimo jiné i tím, že pokud je otázka formulována návodněji, tedy tak, aby 

kopírovala autoritářský diskurs a ochotu na něj přistoupit, souhlasit mají sklon právě části 

obyvatel s nižší kvalitou života a apatičtějšími postoji k demokracii. Ti ve většině případů 

souhlasí s tvrzením, že pro ČR je důležitý silný vůdce, i když se vždy nebude řídit pravidly.

Graf 8: Narativ silné ruky – dle indexu individuální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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Kvůli těmto postojům a pocitům společenské deprivace či nemožnosti plně participovat ve 

společnosti se individuální kvalita života promítá i do názorů, zda je pro Česko prospěšné 

členství v EU a zda naše společnost po roce 1989 obecně směřuje správným směrem. S tě-

mito výroky souhlasí většina lidí s nadprůměrnou a průměrnou kvalitou života (6–10) a jen 

menšina lidí s nízkou kvalitou života. Stejně jako u předešlých výroků vztahujících se k de-

mokracii a důvěře je vztah mezi kvalitou života a těmito politickými postoji takřka lineární.
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Graf 9: Členství v EU je pro ČR prospěšné – dle individuální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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Graf 10: Společnost se po roce 1989 obecně ubírá správným směrem – dle individu-
ální kvality života (0–10) 
Zdroj: PAQ Research
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Závěr
Důvěru v ostatní lidi, v právní stát či v demokracii a postoje týkající se našeho členství 

v EU či polistopadového směřování máme často tendenci vysvětlovat hodnotovými ori-

entacemi, mediálními zdroji (fakenews) či postojovými rezidui z dob komunismu. Ač tyto 

faktory mohou také hrát roli, naše studie ukazuje, že všechny tyto postoje – klíčové pro 

uchování demokracie v České republice – jsou závislé na individuální kvalitě života. Tu 

definujeme podle toho, zda jedinec disponuje nadprůměrným ekonomickým kapitálem 

(příjem, majetek), sociálním kapitálem (kontakty, podpora), kulturním kapitálem či no-

vými důležitými kompetencemi a zda se v nedávné době setkal s negativními sociálním 

a životními situacemi (exekuce, nezaměstnanost, ztráta bydlení, rozvod a rozpad rodiny).

Naše analýza také ukazuje, že individuální kvalita života do jisté míry souvi-

sí s regionální kvalitou života, jak ji definovala studie Kam kráčíš, Česko 2018. Tato 

lokální kvalita života také souvisí s vzdělanostní mobilitou obyvatel a jejich schop-

ností dosahovat ve společnosti úspěchu.

Naše studie je tedy dalším podkladem, že i 30 let po sametové revoluci mu-

síme řešit problém společenských nerovností v kvalitě života a nedostatečnosti ve-

řejné politiky, kvůli níž je velká část české populace zasažena buď relativní chudo-

bou regionu, či jinými negativními jevy, jako jsou exekuce nebo problémy v bydlení. 

Právě vyřešení těchto problémů, s nimiž by si Česká republika vzhledem ke svému 

HDP a celkové kvalitě života měla poradit, je klíčovým faktorem v uchování cha-

rakteru ústavní demokracie a prozápadního směřování České republiky i 30 a více 

let po sametové revoluci.

Jako doporučení pro zlepšení aspektů kvality života, která výrazně souvisí 

s naší důvěrou v demokracii, instituce a prozápadní směřování, navrhujeme:

1. Zaměřit se na jednotlivé kvality života chudých regionů – tedy zejména 

Karlovarského a Ústeckého kraje, částí Moravskoslezského kraje a vnitřních 

periferií. A to pomocí daňové politiky (snížení zdanění práce, vyšší danění 

majetku) či investic do infrastruktury.

2. Omezit počet předlužených lidí (mnohonásobné exekuce), kteří odchá-

zejí do šedé ekonomiky a omezují svou společenskou participaci. Dosáhnout 

toho lze například dalším zpřístupněním institutu oddlužení (vyrovnáním 

nevýhodnosti insolvencí oproti exekucím, vyjasněním konce oddlužení, mo-

tivací aktérů ke kratšímu času oddlužení).
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3. Posílení kvality vzdělávání v  chudších regionech a  omezení počtu 

studentů, kteří zde vzdělávání ukončují předčasně a vytvářejí i do bu-

doucna skupinu s rizikem kombinace velmi nízkého ekonomického, sociální-

ho i kulturního kapitálu.

4. Vytvoření politiky sociálního a  dostupného bydlení, která bude a) 

velmi úzké skupině lidí s extrémními problémy v bydlení (s prioritními sku-

pinami rodin s dětmi, zdravotně postižených, seniorů, apod.) za pevně sta-

novených podmínek poskytovat sociální bydlení, b) podporovat širší skupinu 

obyvatel velmi zatížených náklady na bydlení a s rizikem ztráty bydlení další-

mi nástroji – daňová aj. podpora komerčního nájemního bydlení, flexibilnější 

využívání dávek v okamžité mimořádné pomoci, popř. obecní bydlení.

5. Zlepšení kooperace úrovní státní správy (např. zavedením středního 

článku řízení ve vzdělávací soustavě, lepší kooperací obcí a státu v politice 

bydlení), meziresortní spolupráce (např. spolupráce sociální a  vzdělávací 

soustavy při posilování šancí dětí ze znevýhodněného prostředí) a využívání 

dat veřejné správy při plánování a vyhodnocování politik.

V rámci této kapitoly připravil tým Daniela Prokopa ve spolupráci s Aspen Institute 

Central Europe a Bader Foundation také mapu sociálních a vzdělávacích problé-

mů. Ta na úrovni ORP (obcí s rozšířenou působností) zachycuje, jak silně souvisí 

zasažení obcí exekucemi, rozvodovostí a životem dětí v nebytovém a nekvalitním 

bydlení se vzdělávacími problémy, absencemi ve vzdělávání a předčasnými kon-

cem studia.

Mapu naleznete na odkazu: aspn.me/mapaproblemu
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