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CO TO JE “KVALITA ŽIVOTA”? 

 — EXISTUJE MNOHO DEFINIC A METODIK

 — ROZDÍL MEZI REGIONY, MEZI STÁTY

 — MĚSTO A VENKOV? ZDALEKA NENÍ TOTÉŽ 

 — Příklad? 
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VESNICE ROKU

 — Obnova venkova jako duchovní úkol. Spolková činnost, kultura, 
historie, péče o krásu místa, stabilita a hospodářská prosperita.  

 — Rušit obce? Ekonomicky dává smysl, ale dlouhodobě zničující: lidé 
se přestanou zajímat o dění v obci, zavládne pasivita. 

 — Soutěž Vesnice roku vyhlášena v roce 1995: vítěz postupuje do ev-
ropské soutěže. Znovu soutěžit může po uplynutí lhůty pěti let 

 — Spolek pro obnovu venkova založen 1993 (Ivan Dejmal)

VRATĚNÍN, vítěz Soutěže vesnice roku 1996

308 obyvatel, Starosta Martin Kincl, poprvé zvolen v roce 1990

 “Vratěnín byl typickou pohraniční obcí, která zažila kolektiviza-
ci a byla odsouzena k zániku. 

Po roce 1989 se do Vratěnína vrátila samospráva a Vratěnín 
se přihlásil do nově se rozvíjejícího Programu obnovy vesnice. 
Obec byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou 
a v seznamu jmenovitých památek je uvedeno 24 památkově 
chráněných objektů.”

NEČTINY, vítěz Soutěže vesnice roku 2002

619 obyvatel, Starosta Jiří Křemenák, poprvé zvolen 1990

„Obec Nečtiny získala v r. 2002 titul Vesnice roku. Ocenění završilo 
dvanáct let spravování obce, které inspirovaly myšlenky Programu ob-
novy venkova.“

„Obec je živý organismus. Na určitém území kousku země jde o to vyt-
vořit co nejlepší podmínky pro život lidí. „ 
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DOPORUČENÍ Z LOŇSKÉHO ROKU

 Doporučení byla dvě 

 — Obnovit veřejnou diskusi o podpoře  
sociálního kapitálu 
 — Bedlivě střežit prostor osobní svobody

Co se stalo od té doby? 

 — Vedle  

 —komplikujícího se mezinárodního kontextu,

 —pocitu geopolitické nestability,

 —postupného prolamování témat, která 
odtabuizoval populismus, 

 —otevírání nových otázek (hlasování o vystoupení 
z EU v UK nebo argumenty volební kampaně  
v USA) 

 — I dopady migrace, která přišla jako stress test pro 
evropskou společnost: v ohnisku politické debaty 
se vychýlila řadu parametrů  
(tolerance k cizincům, otevřenost vůči novému)
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OSOBNÍ SVOBODA. DOPORUČENÍ ROKU 2015 

 — Sleduje se 

 — tolerance vůči přistěhovalcům, 

 — tolerance k menšinám, 

 —občanská svoboda a svoboda volby, 

 —uspokojení ze svobody volby. 

 — Co vidíme?

 —ČR si za poslední rok nepohoršila. Avšak 
téma osobní svobody vs. bezpečnost zůstává 
mimořádně aktuální v celé západní společnosti

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Česká republika 30. 40. 45. 50. 45. 45.

Slovensko 63. 38. 40. 75. 64. 63.

Polsko 32. 36. 37. 55. 58. 29.

Maďarsko 50. 53. 68. 68. 42. 99.

Rakousko 23. 25. 21. 19. 18. 19.

Německo 14. 15. 12. 12. 14. 17.

Zdroj Legatum Prosperity Index 2010-2015

 — OSOBNÍ SVOBODA V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY

Umístění zemí v žebříčku podle osobní svobody, kde číslo 1 znamená nejlepší umístění,  
142 nejhorší
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SOCIÁLNÍ KAPITÁL. DOPORUČENÍ ROKU 2015

 — Sleduje se 

 —dobrovolnictví, 

 —výše prostředků vybraných na charitu, 

 —ochota pomáhat cizincům, 

 —vzájemná důvěra mezi lidmi, počty svateb 
a náboženská aktivita, 

 —vnímání společenské podpory. 

 — Co vidíme?

 —kontinuální propad ČR od roku 2010. Proč? 

 —Není nízká úroveň sociálního kapitálu u nás 
také součástí nákladů naší transformace 
let devadesátých, nedostatečného rozvíjení 
odkazu historie a chabé péče  
o budoucnost?

Zdroj Legatum Prosperity Index 2010-2015

 — UMÍSTĚNÍ ZEMÍ V ŽEBŘÍČKU PODLE SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU,

Kde číslo 1 znamená nejlepší umístění, 142 nejhorší

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Česká republika 32. 35. 45. 46. 57. 66.

Slovensko 40. 45. 47. 47. 51. 58.

Polsko 25. 22. 46. 31. 47. 34.

Maďarsko 55. 77. 79. 71. 75. 98.

Německo 16. 15. 15. 15. 17. 16.

Rakousko 15. 16. 14. 14. 14. 18.
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SOCIÁLNÍ KAPITÁL: CO TO TAKÉ MŮŽE BÝT? 
Solidarita, angažovanost a dobrovolnictví. Sociální soudržnost. Pocit smyslu. Pocit, že 
někam patříme, že máme něco společného.  

Příklad:

 —Kuchařky bez domova. 

 — I tak může sociální kapitál vypadat: stát na straně žen 
bez domova. 
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V ZÁSADĚ SPOKOJENI SE ŽIVOTEM

 — Co vidíme? 

 —ČR dnes patří k nejspokojenějším 
v regionu. To nutně neznamená 
spokojenost se společenským 
vývojem: soukromá a veřejná sféra 
jsou u nás jasně odděleny.

 —zajímavé: ČR má blízko 
k Východnímu Německu

 —v Polsku data sbírána před 
volbami.Zdroj — Eurobarometer 2010-2015

Údaje v procentech: Součet výroků “velmi spokojen” a “spíše spokojen”

Výroky:
Velmi  

spokojen
Spíše 

spokojen Spokojen
Spíše  

nespokojen
Velmi  

nespokojen

Česká republika 17,6 66,9 84,5 12,6 1,8

Německo východ (bývalá NDR) 20,1 65,6 85,7 12 2,1

Německo západ (bývalá SRN) 33 57,8 90,8 7,8 0,5

Německo 28,6 60,4 89 9,2 1

Slovensko 13,4 59,4 72,8 22,5 0,3

Polsko 13,1 70 83,1 9,2 1,5

Maďarsko 16 59,2 75,2 20,1 4,2

Rakousko 32,7 56,8 89,5 8 1,9
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM  
MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK A EKONOMICKÉ SITUACE ZEMĚ

 — Co vidíme?

 —Veřejnost dává do souvislosti to, jak 
hodnotí ekonomickou a politickou situaci 
celé země, s životní úrovní domácností  
a s vývojem spokojenosti se životem.

Naše společnost. Prezentované údaje ukazují vždy průměr za všechna měře-
ní v daném roce (v každém roce n>10 000 kromě ekonomické situace 2008 
a 2009 (n= 1000 resp 4000); kvótně reprezentativní soubor populace.
Znění otázek: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, 
spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespoko-
jen?“ „Považujete životní úroveň Vaší domácnosti za velmi dobrou, za spíše dob-
rou, ani dobrou, ani špatnou, za spíše špatnou, nebo za velmi špatnou?“ „Jak 
byste hodnotil současnou ekonomickou situaci v naší zemi? Je podle Vás velmi 
dobrá, dobrá, ani dobrá, ani špatná, špatná, velmi špatná?“ „Zamyslíte-li se nad 
celkovou soucasnou politickou situací v Ceské republice, rekl byste, že jste s ní 
velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, 
velmi nespokojen?“

Údaje v grafu prezentují rozdíl mezi součtem podílů „velmi dobrá + dobrá“ a součtem podílů 
„špatná + velmi špatná“, resp. „velmi spokojen + spíše spokojen“ a „spíše nespokojen  
+ velmi nespokojen“.

 Zdroj — CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. #Cesko2016



ZEMĚ REGIONU V4 HODNOCENÍ MATERIÁLNÍCH  
ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK DOMÁCNOSTÍ

 — Co vidíme?

 —Polsko od roku 2008 hraje 
prim, Maďarsko začalo růst  
v roce 2012, ČR stagnovala 
po dobu tří let.

Otázka: „Jak byste hodnotil současné materiální životní podmínky Vaší domácnosti? Jako velmi dobré, spíše dobré, ani dobré, ani 
špatné, spíše špatné, velmi špatné?“ Zdroj — CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost; Polsko - CBOS; Maďarsko - TÁRKI; Slovensko 
- FOCUS. Kvótní nebo náhodný výběr; reprezentativní za národní populace 15+ resp. 18+

Údaje v grafu prezentují rozdíl mezi součtem podílů 
„velmi dobrá“ a „dobrá“ a součtem podílů „špatná“ 
a „velmi špatná“.

 Zdroj — CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.
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ZEMĚ REGIONU V4  
HODNOCENÍ SOUČASNÉ EKONOMICKÉ SITUACE ZEMĚ

 — Co vidíme?

 —Region si 3 vede dobře,  
s výjimkou zaváhání u Maďarska 
a Polska v roce 2016.

Otázka: „Jak byste hodnotil současnou ekonomickou situaci v naší 
zemi? Je podle Vás velmi dobrá, dobrá, ani dobrá, ani špatná, 
špatná, velmi špatná?“
 
 Zdroj — CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost; Polsko - 
CBOS; Maďarsko - TÁRKI; Slovensko - FOCUS. Kvótní nebo náhod-
ný výběr; reprezentativní za národní populace 15+ resp. 18+

Údaje v grafu prezentují rozdíl mezi součtem podílů „velmi dobrá“ a „dobrá“ a součtem podílů „špatná“ a „velmi 
špatná“.

 Zdroj — CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. #Cesko2016



STÁTY PODLE POCITU OSOBNÍHO BEZPEČÍ

 — Sleduje se

 — sebevražednost, 

 —úroveň násilných činů, 

 —úroveň obecné kriminality, 

 —politický teror 

 —počet obětí silničních nehod.

 — Co vidíme? 

 —ČR šampionem: letos na 1. místě

 —Právě tento SPI je součástí indexu 
na na dalším obrázku v rámci EU

Číslo znamená celkové pořadí v rámci sledovaných zemí

 Zdroj — Social Progress Index 2015, 2016

Rok: 2015 2016

Česká republika 6. 1.

Slovensko 19. 18.

Polsko 21. 21.

Maďarsko 29. 27.

Rakousko 7. 8.

Německo 14. 15.
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REGIONY EVROPY — EU REGIONAL SOCIAL PROGRESS INDEX

 — Nově sestavený index přináší nové poznatky:

 —Rozdíly mezi skupinami států EU13 a EU15 se stírají

 —Relativizují se hranice států, vidíme souvislejší území

 — s pomocí padesáti indikátorů porovnává 272 regionů

 — K čemu autoři došli?

 —majetek nezaručuje sociální progres

 —venkovské oblasti často výkonnější než hlavní města 

 —venkovské oblasti však neobstály především z pohledu 
příležitostí, např. tolerance vůči druhým

 —v EU je cítit napětí pramenící z nestejných příležitostí

 —celková soudržnost EU se stala výzvou.  
Téma Brexitu zbytečně odvádí pozornost od toho, co 
je ve vzduchu. 

#Cesko2016



ČESKÁ REPUBLIKA A ŽIVOT V KRAJÍCH 

 — Co vidíme? 

 —Významný rozdíl mezi hodnocením 
kvality života v kraji Karlovarském, 
Ústeckém a Moravskoslezském proti 
zbytku ČR

 —Nezaměstnaní a nízkopříjmoví  
z „normálních“ krajů ČR  hodnotí 
kvalitu života v kraji lépe než průměrný 
respondent z Karlovarského, Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje.

Jak hodnotíte celkovou kvalitu života ve vašem kraji? (procento lidí, 
kteří odpověděli známkou 1 nebo 2, přičemž se známkuje na škále 
1-5, kde 1 = velmi dobrá a 5 = velmi špatná)

Nezaměstnaní a nízkopříjmový Celá populace kraje

Reprezentativní výzkum. Zdroj Median s.r.o. a STEM/MARK a.s. 2016, N=1200-1210 na kraj. pro Českou televizi #Cesko2016



NÍZKÉ PŘÍJMY A NEZAMĚSTNANOST

V říjnu 2016 se budou konat krajské volby. Každý kraj přitom trá-
pí jiné problémy. Zamyslete se prosím nad tím, JAKÉ PROBLÉMY 
NEJVÍCE TRÁPÍ KRAJ, V NĚMŽ ŽIJETE VY a strany a politici by se 
na ně po volbách měli zaměřit.

Síla vnímání problému na škále: 0 –minimální až 100 – maximální. N = 11 115. Sběr duben-červenec 2016, výzkum je 
reprezentativní v rámci krajů ČR 18+ . Exkluzívně pro Českou televizi

Zdroj Median

 — Co vidíme? 

 —Zatímco Praha je z hlediska  
uvedených kritérií vnímána jako 
bezproblémová, tři kraje se 
vydělují: Ústecký, Karlovarský, 
Moravskoslezský.
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SOCIÁLNÍ NAPĚTÍ A PATOLOGIE

 — Co vidíme? 

 —  Sledovaná kritéria dala v dobrém 
smyslu vyniknout třem krajům: Zlínskému, 
Pardubickému a Vysočině. 

V říjnu 2016 se budou konat krajské volby. Každý kraj přitom 
trápí jiné problémy. Zamyslete se prosím nad tím, JAKÉ PROBLÉ-
MY NEJVÍCE TRÁPÍ KRAJ, V NĚMŽ ŽIJETE VY a strany a politici 
by se na ně po volbách měli zaměřit.

Síla vnímání problému na škále: 0 –minimální až 100 – maximální. N = 11 115. Sběr duben-červenec 2016, výzkum je 
reprezentativní v rámci krajů ČR 18+ . Exkluzívně pro Českou televizi

Zdroj Median
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NEDOSTUPNOST A NEVYHOVUJÍCÍ KVALITA SLUŽEB
V říjnu 2016 se budou konat krajské volby. Každý kraj přitom trápí 
jiné problémy. Zamyslete se prosím nad tím, JAKÉ PROBLÉMY NEJ-
VÍCE TRÁPÍ KRAJ, V NĚMŽ ŽIJETE VY a strany a politici by se na 
ně po volbách měli zaměřit.

Zdroj Median 2016

 — Co vidíme? 

 —Dostupnost a kvalita služeb jsou 
nejvyšší ve třech krajích, které leží 
nejdále od hlavního města. 

 —Vyniká Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký kraj a Zlínský kraj. 

 —Nejhůře si vede Středočeský kraj. 
Síla vnímání problému na škále: 0 –minimální až 100 – maximální. N = 11 115. Sběr duben-červenec 2016, výzkum je 
reprezentativní v rámci krajů ČR 18+ . Exkluzívně pro Českou televizi #Cesko2016



KONEXE A ZNÁMOSTI?  
POSKYTNOUT PROSTOR PRO UPLATNĚNÍ TALENTŮ

 — Co vidíme? 

 —V dlouhodobém vývoji respondenti 
v České republice vnímali zmenšující se 
prostor pro uplatnění schopností, své 
výkonnosti.

 —Čím to, že ideál liberální společnosti 
podporující talentované, je optikou 
výsledků výzkumu tak vzdálený? Zjištění je 
natolik závažné, že si zasluhuje, abychom 
se k němu vrátili. Talentovaným  
a schopným je přeci třeba poskytnout 
šance, aby vynikli. Navrhujeme proto jako 
doporučení roku 2016.

Otázka „Podle některých lidí v současném režimu platí více zásluhy, 
schopnosti a výkonnost lidí, podle jiných jsou naopak důležitější různé 
konexe a známosti. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

 Zdroj — STEM Trendy 1997-2015
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TÍHA DOPADŮ DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ  
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA VŠECH

 — Pacienta nelze dělit jen podle logiky rozpočtových kapitol na rezort 
zdravotnictví, na rezort práce a sociálních věcí a dalších. V terénu je 
nutné zachytit nemocné včas a poskytnout jim péči v jejich domácím 
prostředí. Jinak je dopad na kvalitu života nemocných i jejich blízkých 
vážný. Ale nejen to;

 — Náklady související s poruchami mozku (včetně mozkových příhod, 
nádorů, demence atd.) dokonce dosahují úrovně 258 mld. CZK, což od-
povídá 6,8 % HDP České republiky. 

 — Odpovídá veřejná pozornost tak vysokým celospolečenským nákladům? 

 — Strategické dokumenty jsou připraveny. Avšak jejich realizace se zdržuje. 
Doporučujeme proto věnovat pozornost a pomoci otevřít celospolečen-
skou debatu.

 — Doporučení letošního roku 2016.

Výkony Nárůst výkonů v % Lékaři Nárůst počtu lékařů v % Pacienti Nárůst počtu pacientů v %

2000 2 057 952 0% 585 0% 361 931 0%

2001 2 149 371 4% 605 3% 375 428 3%

2002 2 326 852 13% 627 7% 403 083 11%

2003 2 450 106 19% 648 10% 419 175 15%

2004 2 647 852 28% 690 17% 449 680 24%

2005 2 689 389 30% 700 19% 450 166 24%

2006 2 662 302 29% 720 23% 458 500 26%

2007 2 632 027 27% 695 18% 464 836 28%

2008 2 550 180 23% 718 22% 466 352 28%

2009 2 609 928 26% 730 24% 482 970 33%

2010 2 665 547 29% 739 26% 495 383 36%

2011 2 799 199 36% 764 30% 556 456 53%

2012 2 833 944 37% 758 29% 578 413 59%

2013 2 896 000 40% 774 32% 603 205 66%

Ambulantní péče o duševně nemocné v ČR,  
Růst vyjádřený v % ve srovnání s rokem 2000

 Zdroj — Ústav zdravotnických informací a statistiky 
#Cesko2016



KONSENSUS POSÍLIL VĚNOVAT POZORNOST DÉLCE „KVALITNÍHO ŽIVOTA“

Otázka — „Řekl(a) byste, že současný systém důchodového zabezpečení umožňuje 
strávit lidem důstojné stáří?“ 

Otázka — Myslíte si, že důchody pro staré lidi jsou dnes v České republice přiměřené?

 Zdroj — Trendy 1997-2016)
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 — příkré hodnocení nedůstojného života seniorů.

 — seniorů přibývá, přičemž důstojnost jako princip je dokonce 
zakotvena v Ústavě České republiky.

 — Co vidíme?

 — mezigeneračně se sbližují postoje (graf „Myslíte si, že důchody pro 
staré lidi jsou dnes v České republice přiměřené?“

 — délka „kvalitního života“ se prodlužuje, postavení našich seniorů 
ve společnosti nelze nechat stranou pozornosti. Předpokládá to 
strategické rozhodnutí, které bude vycházet z konsensu nejen 
veřejnosti (dle grafu již splněno), ale i mezi politickými stranami  
(zatím nesplněno)

 — Doporučujeme rozvinout širokou veřejnou debatu, takže navrhujeme 
jako doporučení roku 2016.

Zdroj — STEM 1997-2016
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DOPORUČENÍ ROKU 2016?

 — Strategické řízení společnosti přispívá ke kvalitě života. 
V české společnosti sílí konsensus — je třeba zajistit 
důstojný život pro seniory. Jak na tento konsensus 
budou reagovat politické strany?

 — Duševní onemocnění má velmi vysoké celospolečenské 
náklady. Účinná a včasná péče o nemocné 
předpokládá těsnou spolupráci mezi rezorty a mezi 
úřady v terénu. Dokážeme nejen sepsat strategii, ale 
také ji uvést do života a prolomit bariéry mezi rezorty? 

 — Otevřené příležitosti... Jakoby se naše společnost 
uzavírala nadaným a výkonným talentům? Nabídnout 
do veřejné debaty. #Cesko2016



KVALITA ŽIVOTA. ZÁVĚREM?

 — Svět indexů? 

 —Konstrukce indexů je samostatná disciplína. Umožňuje 
srovnat různá teritoria a státy.

 — Letos jsme uvedli národní data z dílen CVVM, Median 
a STEM: dlouhodobé řady a regionální pohled na ČR 
mají právě v tématu kvality života vysokou vypovídací 
hodnotu. 

 —Co přináší nejnovější index pro regionální rozvoj Evropy? 
Pozor, zvýšené napětí mezi hlavními městy a ostatním 
územím.  

 —Ze stejného důvodu jsou velmi cenné výsledky 
regionálního šetření Medianu. 

 — Svět lidí? 

 —Nechat se inspirovat příkladem konkrétních 
iniciativ:  
 
1. Soutěž Vesnice roku  
2. Kuchařky bez domova

#Cesko2016



DĚKUJI ZA POZORNOST

Pavel Fischer, ředitel STEM

#Cesko2016


