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KvAliTA živOTA



Všichni se chceme mít dobře, ale nikdo přesně neví, co to znamená. Shodneme se na 
tom, že je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný, ale odpovědi na to, zda 
je lépe být chudý a zdravý než bohatý a nemocný, se mohou lišit. Za peníze si člověk 
štěstí nekoupí, ale cynik nám připomene, že za štěstí peníze také ne. Naše spokoje-
nost je navíc rozložená v čase. Je dlouhý život kvalitou sám o sobě, anebo bychom 
ho vyměnili za kratší a plnější?

Všechny tyto a mnohé další otázky se nabízejí, když začneme uvažovat o něčem tak ob-
tížně uchopitelném jako je kvalita života. Už samotný tento pojem, původně vycházející  
z medicínských studií chronicky nemocných, je kompromisem, nahrazujícím citově 
podbarvenější pojmy, jako je štěstí, spokojenost či životní naplněnost.

Kvalitu života nelze měřit přímo, ale lze sledovat její dílčí ukazatele. Tak měříme např. 
kvalitu života související se zdravím, když generujeme ukazatele jako Kvalitou váže-
né roky života (QALY). Všeobecná kvalita života je výslednicí více faktorů, zejména 
snažíme-li se ji postihnout v čase. Přesto snad můžeme podotknout, že momentální 
spokojenost, tedy kvalita života v časovém bodě, často vychází z jediného pocitu či 
vjemu, který potlačí všechny ostatní ohledy. Pohled na krásný obraz, akutní zamilo-
vanost či okouzlení paprskem slunce nebo vůní květiny, přináší často intenzivní pocit 
životního naplnění. Naše úvahy neumí tyto momenty zohlednit, ale neměli bychom 
zapomínat, že existují.

Při prvním přiblížení k oné prchavé míře všeobecné kvality života se zaměříme na 
indikátory, které v řadě studií vykazují úzkou souvislost se subjektivní mírou život-
ní spokojenosti. Samozřejmě mezi nimi nelze pominout uspokojení materiálních 
potřeb, které bez výjimky pozitivně koreluje s pocitem životní spokojenosti. Tento 
vztah ovšem není lineární. V řadě studií1 se ukazuje, že nad určitou hranicí již další 
růst příjmů významně k pocitu životní spokojenosti nepřispívá. Tato hranice, pohy-
bující se v USA kolem 50 000 USD ročně, tj. zhruba 150 % mediánního osobního 
příjmu, se pochopitelně bude lišit v závislosti na životním standardu v té které zemi. 

Graf 1: Vývoj HDP PPP ve střední Evropě 2010 – 2014 (USD)
Zdroj: World Economic Outlook Database, IMF

KvAliTA živOTA
Garant: Michael Žantovský

1 např. Marist Institute of Public Opinion, Money Matters, duben 2012
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Graf 2: Vývoj spokojenosti se životem ve střední Evropě (%) 
Zdroj: Eurobarometr

 

V ČR je v posledních pěti letech vývoj tohoto vztahu až paradoxní: zatímco HDP na 
hlavu v paritě kupní síly (HDP PPP) stoupá, životní spokojenost klesá.

Graf 3: HDP PPP a spokojenost se životem v ČR 2010 – 2014 (USD, %)
Zdroj: IMF, Eurobarometr

O tom, že nejbohatší neznamená nejšťastnější, svědčí i různé pořadí deseti “nej-
bohatších” a “nejšťastnějších” zemí. Pouze Švýcarsko a Norsko se umísťují v obou 
tabulkách.
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Tab. 1 Pořadí deseti "nejšťastnějších států" ve srovnání s HDP PPP
Zdroj: World Happiness Report (Gallup World Poll) a IMF

HDP PPP"Štěstí"

KatarŠvýcarsko

LucemburskoIsland

SingapurDánsko

BrunejNorsko 

KuvajtKanada

NorskoFinsko

SAENizozemí

San MarinoŠvédsko

ŠvýcarskoNový Zéland

USAAustrálie

Vzhledem k výše diskutované nelinearitě jsme jako indikátor materiální kvality života 
zvolili nikoli HDP, nýbrž uspokojení základních životních potřeb. Česká republika 
patří v tomto ohledu mezi země s nejlepší kvalitou života. Social Progress Index 2015 
ji řadí na 11. místo, před země jako Nový Zéland, Francie či Spojené státy, ba i Němec-
ko. Vysoký stupeň uspokojení základních životních potřeb existuje též na Slovensku 
(20.), o něco nižší v Maďarsku (27.) a v Polsku (34.) /tab. 2/.

Tab. 2: Uspokojení základních životních potřeb – pořadí zemí 
Zdroj: Social Progress Index 2015

2015 2015 – celkové pořadí SPI

ČR 11 22

SR 20 25

Polsko 34 27

Maďarsko 27 32

Rakousko 4 13

Německo 12 14



Základní životní podmínky jsou dalším nezbytným předpokladem kvality života.  
V řadě studií se pod názvem Foundations of Well-being objevují jako poněkud ne-
sourodý konglomerát indikátorů jako je přístup ke vzdělání, kvalita životního ovzduší, 
zdravotní péče aj. Lze však mít jisté pochybnosti o tom, zda např. přístup k informač-
ním technologiím měřený počtem mobilních telefonů na 1000 obyvatel je vhodným 
ukazatelem základních životních podmínek. Za cenu velkého zjednodušení lze však 
říci, že absence či nízká míra naplnění základních životních podmínek působí nepří-
znivě na délku života. Proto jsme zvolili střední délku života (life expectancy), údaj 
relativně objektivní a snadno měřitelný, za hrubý ukazatel naplňování základních 
životních podmínek. Česká republika se v současnosti střední délkou života nece-
lých 78 let řadí na 30. místo na světě. Jednou z nejpádnějších odpovědí nostalgikům 
vzpomínajícím na předchozí režim jako na éru stability, péče o člověka a životních 
jistot je pohled na graf zachycující stagnující, ba u mužů klesající, střední délku živo-
ta v letech reálného socialismu (1960 – 1989) a prudký nárůst v posledních 25 letech. 
Přestože se střední doba života za poslední čtvrtstoletí zvyšovala ve většině částí 
světa, v ČR a střední Evropě rostla podstatně rychleji. Zatímco v roce 1990 ČR zaují-
mala 61. místo v žebříčku dlouhověkosti, v roce 2013 již byla 42., ze zemí V4 nejvýše.

Graf 4: Naděje na dožití v ČR při narození 1950 – 2014 (roky)

Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/nadeje_doziti_pri_narozeni_v_letech_1950_2014)

 

Jemnější optika některých studií, které sledují i dobu života se sníženou kvalitou  
v důsledku nemoci či zkrácenou v důsledku úmrtí, tzv. roky života vážené disabilitou 
(DALY), toto konstatování potvrzuje a zpřesňuje. Prakticky všechny ukazatele, tj. 
příčiny nemoci nebo úmrtí, v nich v období 1990 – 2013 vykazují zlepšení. Totéž platí 
pro ostatní země V4.
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Příležitost a svoboda

K životu nezbytně patří naděje, pocit, že věci mohou být lepší, než jsou. Na osobní úrovni 
je základem takové naděje vědomí příležitosti, vykročení za dnešek do budoucnosti. Může 
to být pracovní příležitost, příležitost lepšího výdělku, lepšího bydlení či lepšího sociálního 
postavení. Společnost, která takové příležitosti poskytuje, poskytuje i lepší kvalitu života. 
Způsobů, jak příležitost měřit, je celá řada, ale možná nejspolehlivější je redukovat ji na zá-
kladní práva, jako je svoboda projevu, svoboda sdružování, svoboda pohybu a ekonomické 
svobody, neboť takové svobody jsou předpokladem pro realizaci všech dalších příležitostí. 
Social Progress Index 2014 řadí v otázce příležitostí Českou republiku na 31. místo, hned ve-
dle Slovenska (30.), o něco níže než Polsko (24.) a o něco výše než Maďarsko (36.). Pokud 
bychom ale jako ukazatel příležitosti vzali subjektivní měřítko celosvětového Gallupova 
průzkumu, padá ČR až na 64. místo, zatímco na 1. místo ještě před Švýcarsko se vyšplhá 
Kambodža, což nám připomíná, abychom byli u průzkumů vycházejících ze subjektivního 
hodnocení dotazovaných opatrní. Česká republika nepochybně patří mezi země s vysokým 
stupněm osobní svobody. Je však zarážející, že v některých průzkumech tato míra poměr-
ně výrazně klesá, a to jak absolutně, tak především v poměru k jiným zemím. Legatum In-
stitute Prosperity Index dává ČR v roce 2012 na 42. místo, v roce 2013 na 47. a v roce 2014 
až na 62.

Graf 5: Osobní svoboda v zemích střední Evropy 2010 – 2014 (pořadí zemí)
Zdroj: Legatum Prosperity Index
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Graf 6: Příležitost v zemích střední Evropy 2010 – 2014 (pořadí zemí)
Zdroj: Legatum Prosperity Index

Pocit bezpečí relativizuje všechny ostatní aspekty kvality života. Vše, čeho jsme 
dosáhli, neznamená mnoho, pokud o to můžeme v příští chvíli nenávratně přijít. Jed-
ním z významných faktorů přispívajících ke kvalitě života v ČR je právě vysoký pocit 
bezpečí, řadící naši zemi v posledním roce podle Social Progress Index na 6. místo 
na světě mezi nejbezpečnější země. V první třicítce jsou i Slovensko, Polsko a Maďar-
sko. Podobně vysoko a s mírně stoupající tendencí hodnotí ČR i Legatum Prosperity 
Index stejně jako Global Peace Index. 

Tab. 3: Pořadí zemí střední Evropy podle pocitu osobního bezpečí
Zdroj: Social Progress Index 2015

Rok 2015 2015 – celkové pořadí SPI

ČR 6 22

SR 19 25

Polsko 21 27

Maďarsko 29 32

Rakousko 7 13

Německo 14 14
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Sebevražednost je samostatným, neodvozeným ukazatelem absence kvality živo-
ta, i když je možné připustit, že v různých zemích existuje rozdílná základní míra 
sebevražednosti, odvíjející se od kulturních, náboženských, klimatických a možná  
i biologických faktorů. Jak již ukazuje ve svém díle T.G. Masaryk, míra sebevražed-
nosti svědčí mj. o společenském klimatu. Statistiky sebevražednosti v různých ze-
mích nejsou díky sociálním a náboženským tlakům zcela spolehlivé, což činí srovnání 
obtížným. Některé obecné trendy, stejně jako celkem spolehlivé srovnání v čase a  
v regionu, však stojí za zmínku. Vysoký stupeň společenské a národní soudržnosti 
sebevražednost snižuje. Možná i z tohoto důvodu míra sebevražednosti historicky 
klesá během válek. Naopak sebevražednost stoupá v obdobích hospodářské ne-
jistoty, ale není přímo spojena s chudobou. Osamělost přispívá k sebevražednosti. 
U žen je větší počet sebevražedných pokusů, ale u mužů větší počet dokonaných 
sebevražd. Postkomunistické země obecně, a evropské země bývalého Sovětského 
svazu zvláště, se vyznačují vysokou sebevražedností. 

Vývoj sebevražednosti v ČR zajímavě ilustruje některé z těchto trendů. Sebevražed-
nost byla historicky nízká v období obou světových válek. Od roku 1946 sebevra-
žednost postupně stoupala a dosáhla nejvyšší poválečné hodnoty v roce 1970, od té 
doby klesala, v některých obdobích i výrazně. Ve stejném období však stoupal nepo-
měr mezi počtem mužských a ženských sebevražd. Zatímco v roce 1945 připadaly 
na jednu dokonanou ženskou sebevraždu necelé 2 mužské, v roce 2009 činil tento 
poměr více než 5 ku jedné. Od roku 2007 však sebevražednost opět stoupala, v pě-
tiletém období 2007 – 2012 o 20 procent. To je ale celoevropský trend, který zřejmě 
souvisí s ekonomickou krizí, a který měl přechodné trvání – od roku 2013 sebevra-
žednost v ČR opět klesla. Slovensko má ve srovnání s ČR výrazně nižší sebevražed-
nost, v posledních dvaceti letech však dochází k určité konvergenci. Social Progress 
Index 2014 řadí ČR mírou sebevražednosti na 35. místo na světě z hodnocených 131 
zemí (resp. na 98. místo v obráceném pořadí). Ze sousedních zemí má výrazně vyšší 
sebevražednost Maďarsko. 

Graf 7: Sebevražednost v ČR 1945 – 2014 (počet sebevražd)
Zdroj: ČSÚ

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



Kvalitu života člověka jako společenského tvora ovlivňuje také míra jeho zakoře-
nění ve společnosti v podobě vzájemně podpůrných vazeb, jeho ochota podílet se 
na obecném prospěchu a pomáhat druhým, stejně jako jeho očekávání, že se mu  
v případě potřeby dostane podpory a pomoci od druhých. Tato komplexní veličina 
se různě označuje jako společenská podpora či jako sociální kapitál. V měření In-
dexu prosperity Legatum Institute se Česká republika v této oblasti umisťuje níže, 
než by odpovídalo jejímu celkovému hodnocení. Ještě varovnější je skutečnost, že  
v posledních pěti letech se její relativní postavení v tomto ohledu výrazně zhoršuje. 
To platí o celém regionu V4.

Graf 8: Sociální kapitál ve střední Evropě 2010 – 2014 (pořadí zemí)
Zdroj: Legatum Prosperity Index

 

A konečně, jak jsme naznačili již na začátku, ke kvalitě života patří i subjektivní po-
cit spokojenosti či štěstí. Ten pochopitelně souvisí s výše popsanými indikátory, ale 
není na ně zcela redukovatelný. Tak jako se lidé liší svou výškou či vitální kapacitou 
plic, mají i osobnostně rozdílné vlohy ke spokojenosti a štěstí. „Pohodář“ a „mrzout“ 
představují typy, které se reálně vyskytují. Jejich relativní výskyt v různých společ-
nostech může odviset od faktorů, kterými jsme se zde nezabývali, či které neumíme 
zkoumat. Pocit spokojenosti proto doplňuje náš zkusmý nástřel obrazu kvality živo-
ta v ČR. Legatum Prosperity Index, World Gallup Poll či Happy Planet Index uvádějí 
různé ukazatele subjektivního štěstí. Pro první přiblížení vyjdeme z World Happiness 
Report, která srovnává údaje o subjektivním štěstí mezi jednotlivými zeměmi. V ob-
dobí 2012 – 2014 zde nalezneme ČR na 31. místě. Je ostatně pozoruhodné, v kolika 
různých ukazatelích pocházejících z různých studií se ČR konzistentně umisťuje na 
konci třetí dekády či na začátku dekády čtvrté. Pro srovnání, Slovensko je na 45. 
místě, Polsko na 60. a Maďarsko na 104. Srovnání však již pro nás není zdaleka tak 
lichotivé, podíváme-li se na vývoj v posledních pěti letech, kdy u nás spokojenost 
klesá. Podobný trend vykazuje Eurobarometr, i když je těžké vysvětlit náhlý skok 
Maďarska směrem ke spokojenosti.
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Graf 9: Spokojenost ve střední Evropě 2010 – 2014 (pořadí zemí)
Zdroj: Eurobarometr
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Dělat nějaké dalekosáhlé závěry z těchto kusých a nesystematických srovnání by 
bylo předčasné. Doufáme, že příští rok budeme na základě sledování vývoje moci 
prohlásit, jak jsme na tom s kvalitou života, s větší jistotou. Nicméně se odvážíme 
formulovat jako hypotézy některé úsudky:

1. Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou života;

2. Kvalita života v ČR je o něco vyšší než ekonomická výkonnost země;

3. Po stránce kvality života je na tom ČR nejlépe ze zemí V4;

4. Faktory, které ke kvalitě života u nás výrazně přispívají, jsou vysoká míra uspoko-
jení životních potřeb, velmi dobré základní životní podmínky, stoupající střed-
ní délka života, velký prostor pro příležitost a mimořádně silný pocit bezpečí. 
Relativně slabšími faktory jsou relativně klesající míra sociálního kapitálu, po-
měrně vysoká sebevražednost a omezenější prostor volby. Tomuto celkovému 
vzorci odpovídá i poměrně vysoká, ale stagnující míra subjektivního uspokojení. 
K zamyšlení nutí fakt, že ačkoliv prakticky ve všech sledovaných ukazatelích ČR 
po roce 1989 vykazuje stoupající trend, v posledním desetiletí se tento trend 
zpomalil či zcela zastavil. Syndrom ztracené dekády se tak neomezuje pouze na 
oblast konkurenceschopnosti.

Křehkost našich zjištění se musí nutně odrážet i v míře opatrnosti případných doporu-
čení. Přimluvíme-li se však za obnovení veřejné diskuse o podpoře sociálního kapitálu  
a zacházení s ním stejně jako za bedlivé střežení prostoru osobní svobody ve všech 
jejích podobách, nemůžeme být daleko od pravdy. 
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