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1 Úvod 

Inspirací pro volbu tohoto tématu diplomové práce byl častý a typický pesimistický přístup mnoha 

obyvatel České republiky a převládající nespokojenost s životní úrovní. Při zhlédnutí výsledků průzkumu 

spokojenosti s předlistopadovým režimem [40], kde v roce 2013 32% respondentů uvedlo, že si myslí, že 

předlistopadový režim byl lepší, se nelze ubránit hlubšímu zamyšlení nad touto otázkou, a nabízí se 

otázka, jestli skutečně žijeme v rozvinuté demokratické zemi. 

Pro analýzu tohoto problému budeme vycházet z pojmu životní úrovně, která je definována jako 

„míra uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb a tužeb jednotlivce či skupiny zbožím 

a službami“. [9] V rámci ekonomie se pro toto vyjádření obvykle používá měření užitku. V posledních 

letech se však někteří ekonomové přiklánějí k subjektivnímu měření spokojenosti. Jedním z prvních 

autorů, kteří se zabývají vztahem mezi ekonomií a spokojeností je Bruno S. Frey. [2] Z této myšlenky 

týkající se vztahu mezi mikroekonomickými a makroekonomickými parametry ve formě například příjmu, 

HDP, inflace a spokojenosti budeme vycházet v této práci. 

Pro pochopení životní úrovně budou definovány její vybrané aspekty a jejich subjektivní vnímání. 

Jednotlivé faktory budou analyzovány z pohledu srovnání s ostatními státy a v rámci jejich souvislostí. 

Cílem práce bude nalézt klíčové parametry určující životní úroveň a srovnat je především 

s ostatními vyspělejšími státy. Důležitá bude také analýza trendů jejich vývoje. 

V analýzách budou použity zejména statistické údaje různých institucí ve formě sekundárních 

zdrojů. Pro srovnání souvislostí mezi těmito ekonomickými faktory a spokojeností bude realizován 

dotazníkový průzkum, který bude sloužit jako zdroj primárních dat, pomocí kterých bude vyhodnocena 

subjektivní spokojenost občanů a zjištěny nejčastější problematické aspekty životní úrovně. 

Výstupem práce bude souhrnné srovnání analyzovaných faktorů a jejich souvislostí se zaměřením 

na skupinu mladších osob. Budou také porovnány kvantifikovatelné údaje týkající se jednotlivých faktorů 

se subjektivním hodnocením v rámci primárního výzkumu. 
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2 Teoretická východiska k problematice životní úrovně 

Za účelem analýzy životní úrovně je třeba definovat a popsat jednotlivé faktory ovlivňující životní 

úroveň. Vzhledem k tomu, že cílem práce není jen vymezení jednotlivých faktorů, bude se popis 

i následující analýza životní úrovně zabývat také souvislostmi jednotlivých faktorů. 

Životní úroveň lze vnímat mnoha různými způsoby. Ať už se jedná o obecné rozdělení 

na ekonomické a sociální aspekty, výši příjmu, spotřeby nebo jednoduše spokojenost se životem. 

Obecně lze definovat životní úroveň jako výši bohatství, pohodlí a uspokojování materiálních 

a nemateriálních potřeb pro určitou socioekonomickou skupinu obyvatel. Životní úroveň zahrnuje faktory 

jako je příjem, kvalita a dostupnost zaměstnání, míra chudoby, úroveň bydlení, počet hodin práce nutných 

na pořízení nezbytných statků, HDP, míra inflace, počet dnů dovolené, zdravotní péče, vzdělání, 

očekávaná délka života, ekonomický růst, politická a náboženská svoboda. [55] Životní úroveň úzce 

souvisí s kvalitou života. 

Pro potřeby této diplomové práce však samotné kategorizování jednotlivých aspektů nebude nijak 

zásadní. Na kvalitu života jistě nemá vliv rozdělení jednotlivých faktorů, ale jejich skutečný význam 

v běžném životě a hlavně jejich příčiny a souvislosti. Životní úroveň tedy bude hodnocena převážně 

z pohledu občanů vzhledem k tomu, že se jedná o značně subjektivní veličinu. V následující části budou 

popsány vybrané aspekty životní úrovně včetně jejich subjektivního autorem. 

 

2.1 Výše příjmu a spotřeby 

Je zřejmé, že prvním parametrem, který každého napadne ve spojení s životní úrovní, jsou peníze. 

Jak již bylo zmíněno v  [2], nelze tuto myšlenku zjednodušit na souvislost, kdy vyšší příjem znamená 

vyšší životní úroveň a spokojenost. Pro další analýzu je však třeba zmínit i ostatní faktory, ze kterých výše 

příjmu a spotřeby vychází. Samotná absolutní hodnota příjmu pochopitelně nemá příliš velkou 

vypovídající hodnotu. Zásadní vliv mají zejména daně, cenová hladina, míra úspor a zadluženosti 

a nezaměstnanost. Jednotlivé pojmy jsou detailně popsány například v [4]. V této práci se však budeme 

především zabývat souvislostí jednotlivých pojmů a ne jejich definicí. Už při prvním pohledu na tyto 

pojmy se nabízejí otázky, jestli například vyšší daně budeme vnímat jako snížení příjmů obyvatel nebo 

zvýšení příjmů státního rozpočtu, a co z toho tedy má větší vliv na životní úroveň. Pokud bychom 

uvažovali, že vyšší daně zvýší příjem státního rozpočtu, který bude použit na vhodné sociální programy, 

zlepšení zdravotní péče nebo zvýšení důchodů, nabízí se myšlenka, že „vyšší míra zdanění může být 

lepší“. Tímto se pochopitelně dostáváme od samotné výše příjmu k důležitému faktoru, kterým je obecně 

přerozdělování finančních prostředků, které mají na výši příjmů značný vliv. Úzce s tím také souvisí 
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politika a korupce. Na výše uvedených faktorech je znázorněno, že pojem výše příjmu je značně 

komplexní a velmi provázaný s ostatními ekonomickými kategoriemi. 

 

2.2 Zaměstnanost 

V různých statistikách, analýzách a sdělovacích prostředcích často můžeme najít údaje o míře 

nezaměstnanosti. Obecně je však třeba tuto oblast definovat širším pojmem zaměstnanost. Jednotlivými 

sledovanými údaji jsou míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti a míra ekonomické aktivity. 

[38] Jako první se opět nabízí standardní myšlenka, že čím nižší bude míra nezaměstnanosti, tím se lidé 

„budou mít lépe“. Z finančního hlediska na tom jsou pochopitelně zaměstnaní lidé lépe, ale vzhledem 

k tomu, že náplní této práce je analýza životní úrovně, je třeba si položit spíše otázku typu: „Je lepší být 

zaměstnaný horník než nezaměstnaný člověk žijící z podpory státu?“. 

 

2.3 Míra chudoby 

Z výše uvedené problematiky se může zdát, že se jedná spíše o sociologický problém. Samotné 

zodpovězení této otázky samozřejmě nespadá do oblasti ekonomie. V kontextu životní úrovně je třeba 

posoudit také míru chudoby, která je definována jako 60 % národního ekvivalizovaného příjmu 

na spotřební jednotku. [73] Z této definice pravděpodobně většině lidí nebude jasné, co si tedy pod 

zmiňovanou chudobou mají představit. Definice je o to komplikovanější, že zahrnuje pouze peněžní 

příjmy a ne transfery jako je podpora bydlení, zdraví atd., které však mají na životní úroveň značný vliv. 

Je tedy zřejmé, že bude potřeba věnovat značnou pozornost metodice měření jednotlivých veličin. Cílem 

této práce bude také snaha o co nejpřehlednější a nejsrozumitelnější interpretaci dat, abychom se vyhnuli 

komplikovaným formulacím, jako je výše uvedená definice míry chudoby. 

 

2.4 Bydlení 

Kvalita bydlení je zajisté důležitou složkou životní úrovně. Pro potřebu následujících analýz nás 

bude zajímat především cena bydlení a její podíl na životních nákladech. Při bližším porovnávání 

jednotlivých aspektů týkajících se úrovně bydlení se opět ukazuje, že definice kvality bydlení může být 

složitá a často také značně zavádějící. Zde nelze nezmínit lehce bulvární titulek článku o úrovni bydlení: 

Česká domácnost je bohatší než německá. Ta je nejchudší v celé eurozóně. [64] Na první 

pohled by se mohlo zdát, že jde jen o tvrzení novinářů ze serveru iDnes.cz a jejich snahu o zvýšení 

popularity článku. Ve skutečnosti se však jedná o průzkum, který realizovala Evropská centrální banka. 

Náplní průzkumu je srovnání hodnoty majetku domácností. Opět se ukazuje, že samotné porovnávání 

absolutních hodnot čísel vytržených především z kontextu kultury dané země vede ke značně nesmyslným 

výsledkům. Porovnávání tedy nelze provést jednoduchým výpočtem ceny majetku domácnosti, ale je třeba 
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zohlednit také sociálně kulturní okolnosti dané země. V případě, že německé nominální mzdy jsou cca 4x 

vyšší než české [48], je na první pohled patrné, že vyšší bohatství českých domácností v kontextu bydlení 

je značně zavádějící. Z našeho pohledu bude třeba vyhodnocovat veškeré údaje v kontextu ostatních 

ekonomických veličin. Samotná cena majetku domácnosti tedy nemusí mít vliv na skutečnou kvalitu 

bydlení. 

 

2.5 Kupní síla 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, samotná výše peněžního příjmu nemá zásadní 

vypovídající hodnotu. Pro občany je významnější kupní síla jejich peněz. Zjednodušeně řečeno nás tedy 

bude zajímat, co si lidé mohou za své peníze koupit. Kupní sílu však nelze posuzovat jen v kontextu dané 

země, ale zejména je třeba ji srovnat z mezinárodního hlediska. Tím se dostáváme k pojmu parita kupní 

síly. Výše uvedené pojmy lze vnímat z pohledu mnoha ekonomických teorií. Vzhledem k náplni této práce 

nás však bude zajímat především vývoj těchto veličin v čase, který bude podrobněji analyzován 

v následujících kapitolách. 

 

2.6 HDP 

Hrubý domácí produkt (HDP), který je definován jako celková hodnota peněžních statků 

vytvořená za dané období na určitém území, je třeba analyzovat jinak než výše uvedené kategorie. 

Obvykle se v každodenním životě nezamýšlíme nad výší HDP a jejím vlivu na naši spokojenost, tak jako 

například nad výší mzdy. HDP budeme pro analýzy používat pro srovnání s ostatními státy a porovnání 

výše výdajů na jednotlivé položky rozpočtu (školství, zdravotnictví). V rámci problematiky HDP se 

budeme zabývat také šedou ekonomikou, která má v České republice podle mého názoru nezanedbatelný 

vliv na naše životy. 

 

2.7 Inflace 

Pro obyvatele inflace obvykle představuje negativní a obávaný faktor ekonomiky. V průběhu 

řešení této diplomové práce jsem se více zaměřoval na vnímání ekonomické situace lidmi v okolí. 

Z pohledu ekonomické teorie lze zajisté dlouze diskutovat o různých přístupech jednotlivých 

ekonomických teorií k inflaci a jejím příčinách a následkům. Z pohledu životní úrovně, kterou se zde 

zabýváme, samozřejmě nemůžeme řešit subjektivní vnímání inflace. U celkové spokojenosti má 

subjektivní vnímání smysl, u inflace však nikoli. Podle mého názoru navíc lidé obecně vnímají inflaci 

příliš pesimisticky, což je způsobeno vyšší mírou inflace po roce 1989 a celkovou změnou ekonomického 

systému. Mnoho lidí však vnímá jen vyšší ceny a neuvědomuje si už míru růstu mezd a tím pádem ani 

skutečnou míru inflace. Názornou ukázku vývoje inflace a kupní síly lze nalézt například zde. [56] Kromě 
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ukázky, že kupní síla obyvatel České republiky roste, je zde znázorněno, že inflaci je nutné posuzovat 

jinak, než jen z obvyklého pohledu „všechno je pořád dražší“. V současné době, kdy je inflace téměř 

na nulové úrovni, jsem se již setkal s názory lidí, kteří i přes oficiální údaje o inflaci stále tvrdí, že „stejně 

všechno pořád zdražuje“. Z pohledu ekonomie a v kontextu diplomové práce bychom sice měli takovéto 

informace ignorovat, protože se jedná o značně laické vnímání, avšak ve skutečnosti toto jasně znázorňuje 

subjektivní povahu vnímání inflace. Podle mého názoru samotná míra inflace nemá zásadní vliv na životní 

úroveň. Ať už je to kvůli různým způsobům fixace mezd a cen nebo kvůli rozdílnému vnímání vlivu 

inflace, budeme se dále v podrobnější analýze inflace zabývat především jejím vývojem v čase a jejími 

příčinami vzhledem k tomu, že inflaci je třeba vnímat až jako následek různých vlivů. Názorným 

příkladem je inflace v bývalé Jugoslávii, která i když byla v podobné situaci jako Česká republika 

po rozpadu Sovětského svazu, měla inflaci ve výši tisíců procent. 

 

2.8 Volný čas 

Volného času bychom si všichni zajisté přáli více. Z pohledu životní úrovně se pochopitelně jedná 

o důležitý aspekt. V běžném životě se podle mého názoru často setkáváme buď s lidmi, kteří mají hodně 

volného času a málo peněz a naopak. V rámci této práce se však budeme snažit vyhnout sociologickým 

úvahám o tom, která z možností je lepší a zaměříme se na kvantifikovatelné údaje. Při studiu těchto 

kvantifikovatelných údajů se však ukazuje, že srovnání a hlavně interpretace dat týkajících se volného 

času nebude jednoduchá. Jako první předpoklad se nabízí, že lidé ze zemí s vyšším HDP budou mít méně 

volného času (musí přece více pracovat). Podle analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ) [33] však 

nejdelší pracovní dobu, a tím pádem nejméně volného času, mají překvapivě Řekové. Hned na druhém 

místě je Česká republika. Delší pracovní doba zřejmě k vyšší životní úrovni nepovede. Naopak u trávení 

volného času je zajímavý například údaj o nejčastější volnočasové aktivitě Čechů. Podle průzkumu Centra 

pro výzkum veřejného mínění (CVVM) [72] je nejčastějším způsobem trávení volného času v České 

republice sledování televize (72% obyvatel se dívá denně). Pokud se nebudeme zamýšlet nad tím, 

zda Češi opravdu mají televizi tak rádi, dostaneme se z pohledu životní úrovně k zajímavější úvaze. 

Důležité pro nás bude, zda tedy Češi mají na jiné trávení volného času dost peněz. 

 

2.9 Zdraví 

V hodnotovém žebříčku zaujímá zdraví nejvyšší prioritu každého člověka. Z ekonomického 

hlediska je toto pochopitelně těžko ocenitelné. Cílem zdravotnictví by tedy mělo být poskytování 

co nejlepší péče každému pacientovi. Náklady na kvalitní zdravotní péči jsou však už dobře 

kvantifikovatelné (a výrazně rostoucí), což ve spojení s vysokou prioritou zdraví tvoří ideální předpoklady 

pro zpolitizování tohoto tématu. Jasně to lze vnímat na opětovném zavádění a rušení regulačních poplatků 
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v českém zdravotnictví. V této kapitole se však politikou, legislativními změnami ani systémem zdravotní 

péče nebudeme zabývat. Budeme se snažit opět vybrat vhodné údaje, které charakterizují kvalitu a také 

dostupnost zdravotní péče. Bude nás zajímat dostupnost zdravotní péče, její kvalita, ale také cena 

z pohledu pacientů i státního rozpočtu a efektivita vynaložených prostředků. 

 

2.10 Vzdělání 

Při prvním laickém a značně sobeckém zamyšlení nad souvislostí vzdělání a životní úrovně se 

nelze zbavit myšlenky, že proto, abychom se „měli dobře“, přece není třeba chodit do školy. Jistě bychom 

našli mnoho lidí, kteří by si jen přáli vyhrát desítky či stovky miliónů korun, utrácet peníze a koupit si vše, 

co by chtěli, místo trávení mnoha let studiem. Podle mého názoru lze zejména v České republice takových 

osob najít mnoho. Brzy by však všichni změnili názor v momentě, kdy by potřebovali jít k lékaři nebo 

třeba jen opravit auto. 

V reálném životě je vzdělání pochopitelně jednou ze zásadních předpokladů vysoké životní 

úrovně. A jeho význam stále roste, jak lze vidět například na stále se zvyšujícím rozdílu v platech 

vysokoškolsky vzdělaných osob, kde v roce 2010 měli lidé s vysokoškolským vzděláním v průměru 

o 67% vyšší plat než lidé se základním vzděláním. [61]  

V kontextu této práce se budeme zabývat školstvím zejména z pohledu jeho celkové úrovně, 

nákladů na vzdělávání a dostupnosti různých škol. Na životní úroveň a obecně na celkový vývoj 

ekonomiky mají také významný vliv investice do výzkumu, kterými se také v následujících analýzách 

budeme zabývat. 

 

2.11 Politika 

Charakteristika politické situace a její vývoj by zajisté naplnil celou další diplomovou práci. Ale 

možná by také stačilo politiku v České republice popsat jednou větou, tak jak ji popsal ministr financí 

Andrej Babiš: „To jednáni parlamentu je nechutné, nedivím se, že lidi politiky pohrdají, stydím se, 

že musím u toho být a občanům se omlouvám.“ [11] Je tedy zřejmé, že politickou situací začínají být 

znechuceni i samotní politici. Nabízí se brát politickou situaci jako příčinu ekonomické situace a vývoje 

vzhledem k tomu, že politici do značné míry ovlivňují veškeré ekonomické faktory. Pokud však budeme 

předpokládat, že v České republice funguje demokratický systém, nelze vše svést na chování politiků, 

ale za skutečnou příčinu je třeba považovat voliče. Podle údajů Českého statistického úřadu [35] 

se posledních voleb do Evropského parlamentu účastnilo pouze 18,2% voličů. Z výsledků průzkumu 

agentury STEM [70] vyplývá, že 54% obyvatel není spokojeno s naším členstvím v Evropské unii. Zde 

se nabízí otázka, jak je tedy možné, že se nespokojení občané nesnaží alespoň prostřednictvím voleb něco 

změnit? 
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S politikou také úzce souvisí veřejná správa. Její funkčnost a hlavně jednoduchost zajisté také 

dokáže přispět k lepší životní úrovni. Důležitá je také výše nákladů na provoz veřejné správy 

a administrativní náklady občanů a podnikatelů na standardní úřednické úkony. 

Další nezbytnou součástí vnímání politiky bude korupce. Podle údajů Transparency International 

[77] je Česká republika na 57. místě ze 177 sledovaných zemí. Zajímavější je však umístění z pohledu 

Evropy, kde je Česká republika na 25. místě z 31 evropských zemí. Je tak zřejmé, že korupce je závažným 

problémem. 

Politiku budeme analyzovat také z mezinárodního pohledu. Její velký vliv na ekonomiku lze 

snadno demonstrovat například na aktuálních problémech v Rusku a Ukrajině, které mimo jiné způsobily 

ve spojení s mezinárodními sankcemi a klesajícími cenami ropy vysokou míru inflace, oslabení Rublu, 

odliv kapitálu a celkové zhoršení ekonomické situace. Je tedy zřejmé, že i pro velkou a relativně stabilní 

ekonomiku, jakou Rusko představuje, mohou politické problémy být značně nepříjemné. 

 

2.12 Lidská práva 

Při popisu výše uvedených aspektů životní úrovně nebyla nijak zohledňována jejich důležitost 

a pořadí. I přesto však lze s odstupem času vnímat význam původně nezohledněného pořadí. Zejména 

u této kapitoly týkající se lidských práv. Z pohledu obyvatel České republiky si podle mého názoru často 

neuvědomujeme význam lidských práv. I přes některé problémy s lidskými právy – např. [12], [39], které 

i přes jejich nespornou závažnost jsou z historického hlediska relativně marginální, bychom měli být 

s podmínkami lidských práv v České republice spokojeni. Obvykle už bereme lidská práva jako 

samozřejmost a často dochází spíše k různým formám pozitivní diskriminace. Aktuálním případem 

je například zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedení firem. [51] Je však třeba si uvědomit, 

že například v USA, které by bylo možné považovat za vyspělý stát s vysokou životní úrovní, nebyla 

lidská práva ještě před několika desítkami let samozřejmostí. Za plnou rovnost lidských práv lze označit 

až období 2. poloviny 20. století, kdy byla prosazena rovnost práv pro černošské obyvatele. I přes uvedení 

lidských práv až jako poslední aspekt životní úrovně se bude velmi často jednat o aspekt zcela zásadní. 

Zejména při porovnání (ne)dodržování lidských práv z historického hlediska nebo v mnoha dnešních 

rozvojových zemích by si všichni obyvatelé České republiky měli uvědomit jejich důležitost. 

 

2.13 Spokojenost 

V kontextu ekonomie a diplomové práce je pochopitelně nezbytné zabývat se kvantifikovatelnými 

a zejména prokazatelně podloženými údaji, tak jak jsou výše rozděleny a popsány. Z předchozích kapitol 

týkajících se popisu jednotlivých aspektů životní úrovně však vyplynulo, že kromě kvantifikovatelných 

údajů tvoří část životní úrovně také subjektivní hledisko občanů. Jako doplnění našich analýz budeme 
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navrhovat vhodné metody pro zachycení této subjektivní stránky. Tímto bychom měli odpovědět 

například na otázku, zda jsou lidé spokojenější v zemích s vyššími příjmy (vyšší kupní silou) nebo jestli 

například ke spokojenosti více přispívá volný čas, čisté životní prostředí nebo štědrý sociální systém. 

Z pohledu ekonomie se tedy budeme zabývat blahobytem, tak jak jej definuje Holman. [4]  

 

2.14 Ukazatele životní úrovně 

Ve všech výše uvedených subkapitolách jsou vymezeny postoje k samostatným aspektům životní 

úrovně. Vzhledem k tomu, že srovnávání životní úrovně je důležité nejen pro ekonomy, je zřejmé, že lze 

nalézt různé souhrnné ukazatele zabývající se touto problematikou. 

Jedním z nejvíce používaných (například v OSN) je Index lidského rozvoje (Human Development 

Index – HDI). [79] Vznikl proto, aby umožnil sledovat úroveň dané země nejen podle ekonomického 

růstu, ale i podle kvality života nebo vzdělání. Výhodou oproti HDP je zahrnutí více faktorů a tím pádem 

vyšší vypovídající hodnota o životní úrovni. Tento index má však řadu kritiků, kteří poukazují zejména 

na nepřesné definování vstupních dat pro výpočet indexu. Z předchozích kapitol však jasně vyplývá 

nejednoznačnost pojmu životní úrovně a tyto problémy s HDI toto jen potvrzují. 

 

 

 

Zdroj: Human Development Report [79] 

 

Podobnou úlohu plní i Index materiální kvality života (Physical Quality of Life – PQLI), který 

zahrnuje míru gramotnosti, dětskou úmrtnost a očekávanou délku života. Má však stejné nedostatky jako 

předchozí index a není tolik rozšířený. 

Graf č. 1 Human Development Index 
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Z opačného hlediska kvality životní úrovně je třeba zmínit Index lidské chudoby (Human Poverty 

Index – HPI) a Multidimenzionální index chudoby (Multidimensional Poverty Index – MPI), které 

se zabývají spíše negativní stránkou života. Cílem je neposuzovat chudobu jen z hlediska příjmu, 

ale zohlednit vzdělávání, zdravotnictví a úroveň hygieny. 

Jedním z novějších indexů je Index globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness 

Index - GCI). Tento index vychází z Indexu rozvoje a růstu (Growth Development Index), který obsahuje 

makroekonomické hledisko a z Indexu obchodní konkurenceschopnosti (Business Competitiveness Index) 

pro mikroekonomické ukazatele. Skládá se z více než 110 proměnných rozčleněných do skupin jako 

například infrastruktura, makroekonomické prostředí, zdravotnictví nebo školství. 

Index trvale udržitelného blahobytu (Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW) navíc 

k HDP zohledňuje i rozložení příjmů ve společnosti a náklady způsobené znečištěním životního prostředí. 

Z pohledu společenské zodpovědnosti a ekologie je třeba také zmínit Index šťastné planety 

(Happy Planet Index - HPI). Index je navržen tak, aby země s nižší ekologickou zátěží dosahovaly vyšších 

hodnot a aby tak mohl zachytit situaci v dané zemi zejména v ekologických parametrech, které nejsou 

v HDP nebo HDI vůbec zohledněny. Celkově index vychází z principu Utilitarismu, který nepovažuje 

výši příjmu za hlavní parametr kvality života. Oproti ostatním indexům je zde třeba zmínit například 

pozici Spojených států amerických (USA), které jsou až na 114. pozici. [75] Některé parametry 

pro výpočet tohoto indexu, jako například subjektivní spokojenost, jsou jen obtížně měřitelné. Index HPI 

tak má značné množství kritiků. Z pohledu ekonomie však asi těžko najdeme jiný index, který by tuto 

problematiku řešil lépe a objektivně. 

V kontextu aktuální světové politické situace je třeba také zmínit Index bídy (Misery index). [54] 

Tento index je tvořen součtem inflace a nezaměstnanosti. Z evropských zemí mají nejvyšší hodnotu tohoto 

indexu Ukrajina, Řecko, Španělsko a Rusko. 
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3 Charakteristika makroprostředí České republiky 

V předchozí kapitole jsme se zabývali jednotlivými aspekty životní úrovně z pohledu jednotlivce. 

Je však zřejmé, že situace jednotlivce je bezprostředně ovlivňována jeho okolím. Pro další analýzy výše 

uvedených faktorů a zejména pro jejich smysluplnou interpretaci je nezbytné pochopit aktuální situaci 

makroprostředí České republiky. 

 

3.1 Historie 

Historický vývoj země sice nepatří do obvyklého pojetí definice makroprostředí, ale pro lepší 

pochopení následujících kapitol je nutné zmínit několik historických událostí, které mají značný vliv 

na současný stav makroprostředí. I přes bohatou historii různých typů státního území České republiky nás 

bude zajímat jen období po 2. světové válce. U starších událostí nelze předpokládat, že měly významnější 

vliv pro naše analýzy. 

Z historického pohledu je však nutné zmínit zejména nástup komunismu v roce 1948 a sovětskou 

okupaci od roku 1968. Zavedení totalitního režimu, znárodňování, centrálně plánovaná ekonomika, 

cenzura a celkové potlačování lidských práv zajisté ovlivňuje Českou republiku dodnes. Pro vývoj České 

republiky je klíčová Sametová revoluce roku 1989 a vznik samostatné České republiky roku 1993. Tyto 

údaje je třeba zmínit, protože se od nich budou odvíjet následující analýzy a přehledy. Uvedená historická 

období jsou klíčová i z pohledu ekonomiky, neboť téměř po sto letech se začíná hospodářství země 

přeorientovávat z hlavního zaměření na těžký průmysl na zpracovatelský průmysl a služby, tak jak to je 

typické pro vyspělé země. Pro následující analýzy však budeme používat především údaje za období 

po roce 1989 a pro zjednodušení budeme jako Českou republiku označovat i předchozí státní zřízení 

na území současné České republiky.  

 

3.2 Demografické prostředí 

Do demografického prostředí obecně spadají veškeré údaje týkající se obyvatel. Tyto údaje mají 

výhodu v tom, že jsou dobře zdokumentované, mění se jen pozvolna a lze je tím pádem relativně dobře 

předpovídat a analyzovat. V této práci budeme jako zdroj dat pro demografii ČR používat údaje ČSÚ. [31]  

Jako první údaj je třeba zmínit počet obyvatel. K 30. září 2014 měla Česká republika 10 528 477 

obyvatel. Od roku 1989 se počet obyvatel zvýšil o pouhá 2%. Lze jej tedy považovat za konstantní. 

Pozitivní trend lze vysledovat u naděje dožití, která se u mužů zvýšila od roku 1989 z 68 let 

na 72 let a u žen ze 75 let na 81 let. S tímto údajem však úzce souvisí i průměrný věk obyvatel, který 
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se u mužů zvýšil z 34 let na 40 let a u žen z 38 let na 43 let. Z pohledu ekonomie naší republiky tak 

vidíme jasné stárnutí obyvatel, jak je znázorněno na Grafu č. 2. 

 

Graf č. 2 Věkový strom České republiky 

Zdroj: ČSÚ [31] 

 

Vzhledem k tomu, že Agregátní spotřeba země závisí také na věkové struktuře obyvatel, jak uvádí 

Holman [4], vyplývá z toho pro ekonomiku mnoho negativních vlivů. Zejména se jedná o vyšší náklady 

na zdravotní péči a vyplácení důchodů, které budou do budoucna představovat čím dál větší zatížení 

státního rozpočtu. 

Negativní trend lze také pozorovat u počtu narozených dětí, který klesl od roku 1989 

o 17% na 107 tisíc narozených dětí v roce 2013. Spolu s nižší porodností také roste průměrný věk žen při 

narození dítěte z 25 let v roce 1989 na 30 let v roce 2013. U porodnosti je třeba ještě zmínit výrazný 

pokles kojenecké úmrtnosti z 10‰ v roce 1989 na 2,5‰ v roce 2013. Zde se dokonce Česká republika 

řadí mezi nejvyspělejší země světa.  

V kontextu historie České republiky po roce 1989 je třeba zmínit obecný odklon od těžkého 

průmyslu. Ten zajisté souvisí s celkovou proměnou ekonomiky a nárůstem počtu studentů vysokých škol. 

Počet vysokoškolsky vzdělaných osob vzrostl od roku 1993 do roku 2013 o 130%. Zde však je nutné 

zmínit nejen absolutní počet vysokoškoláků, ale zejména kvalitu vzdělání. Zde se nabízí přímo příklad 

z naší školy, kde Ivo Vondrák [82] naopak kladně hodnotí pokles počtu studentů v posledních letech 

a zaměření na kvalitu studia. 
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3.3 Ekonomické prostředí 

Z celosvětového pohledu se Česká republika řadí mezi vyspělé země. Už tohoto faktu bychom si 

měli vážit. Pokud se však podíváme do historie, v období první republiky (Československo od roku 1918 

do roku 1938) se náš stát řadil mezi deset nejvyspělejších na světě. [56] Ekonomické ukazatele jsou ale 

značně relativní. V této práci se však budeme snažit srovnávat s těmi „lepšími“.  

 

3.3.1 HDP 

Jako ukazatel výkonnosti ekonomiky je třeba zmínit HDP. Pro následující analýzy nás bude 

zajímat především výše HDP v přepočtu na obyvatele a tempo jeho růstu. Výše HDP je však odrazem 

výkonnosti ekonomiky. Je třeba se zaměřit na sledování příčin pro danou výši HDP. Ty do značné míry 

vycházejí ze struktury ekonomiky. V České republice působí 37% zaměstnanců v průmyslových 

odvětvích [15] a v rámci Evropské unie (EU) tak máme v průmyslu zaměstnán největší podíl osob. Toto 

lze interpretovat jednak jako dlouholetou průmyslovou tradici České republiky, ale i jako pomalejší 

přechod k moderní ekonomice orientované na služby. Ke struktuře ekonomiky je také důležité zmínit silné 

zaměření na import a export z Německa. Obojí tvoří okolo 30% z daného objemu. Na jednu stranu 

je samozřejmě výhodou mít jako sousední stát vyspělé Německo, nevýhodou je však značná závislost 

na Německu. V případě krize, jako byla v roce 2008, se jakýkoli hospodářský pokles Německa projevuje 

i v České republice. 

 

3.3.2 Infrastruktura 

Dalším předpokladem pro výkonnost ekonomiky je kvalitní infrastruktura. Pod tímto obecným 

termínem zde budeme vnímat především dopravní a telekomunikační infrastrukturu. Jednotlivými aspekty 

tzv. odvozené infrastruktury jako je školství, zdravotnictví a kultura se budeme zabývat v samostatných 

kapitolách. Podrobněji jsou tyto informace popsány např. v analýze Ministerstva průmyslu a 

obchodu. [57]  

Z dopravní infrastruktury je třeba zmínit dálniční síť. Důležitá je zejména délka dálniční sítě. 

V České republice se jedná o 734km. [24] Tento samotný údaj však nemá potřebnou vypovídací hodnotu. 

Zajímavé je až jeho porovnání s ostatními státy. Pokud bychom délku dálniční sítě srovnali s podobnými 

státy v EU, oproti Maďarsku (1273km) nebo Rakousku (1719km) má Česká republika znatelně kratší 

dálniční síť. Pozitivně lze vnímat alespoň její nárůst o 47% mezi roky 2000 a 2010. Oproti uvedeným 

zemím však máme výrazně delší železniční síť. Oproti Rakousku 1,9x delší a Maďarsku 1,7x delší. 

U telekomunikační infrastruktury se obvykle uvádějí údaje týkající se počtu uživatelů mobilních 

telefonů, internetu nebo vysokorychlostních internetových přípojek. Vzhledem k tomu, že osobní počítač 

i mobilní telefon lze pořídit za nižší částku než je jedna měsíční minimální mzda, můžeme usuzovat, 
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že výše uvedené telekomunikační prostředky jsou dostupné opravdu všem a na kvalitu telekomunikační 

infrastruktury nemají významný vliv. Podle mého názoru nemá v dnešní době smysl dávat do souvislosti 

kvalitu a kvantitu výše uvedených služeb s hospodářským růstem a kvalitou života. Zajímavější však je 

srovnat náklady na tyto služby. Podrobnější analýzy budou uvedeny v samostatné kapitole, pro představu 

však stačí uvést jeden titulek z analýzy cen: „Nejhorší rakouský tarif hravě překoná nejlepší český“. [65] 

 

3.3.3 Míra zadlužení 

Vysoká životní úroveň je bezesporu značně nákladná. Mnoho výše popsaných aspektů je placeno 

ze státního rozpočtu. Lidé obvykle preferují, aby „stát“ platil co nejvíce nákladů za občany a mohli tak mít 

například bezplatnou zdravotní péči nebo vysoké sociální dávky. Jedná se tedy do jisté míry o politické 

téma, což však nebude řešeno v této kapitole. Je tedy zřejmé, že pokud ve státním rozpočtu finanční 

prostředky chybí, dochází k zadlužování. To je obecně v současnosti standardem pro financování většiny 

státních rozpočtů. Nebudeme však zde polemizovat o vhodnosti tohoto řešení, ale zaměříme se na výši 

státního dluhu v České republice. 

 

 

Graf č. 3 Státní dluh České republiky 

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ [21] 
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Z grafu je zřejmý prudký nárůst státního dluhu od roku 1993 do roku 2012, poté už výše dluhu 

stagnuje. Samotná výše dluhu však nemá potřebnou vypovídající hodnotu. V následných analýzách 

se budeme zabývat procentuální zadlužeností vzhledem k HDP, porovnáním s ostatními zeměmi, tempem 

růstu a dalšími souvislostmi. 

 

3.3.4 Míra zdanění 

V médiích bývá každým rokem zmiňována výše průměrné mzdy, což je značně zavádějící 

ukazatel. Obecně zaměstnance zajímá především výše jejich platu. Málokdo se však zamýšlí nad 

skutečnou mírou zdanění a nad tím, co si za svou mzdu může koupit. Jednou částí je výše uváděná kupní 

síla peněz, další stránkou výše příjmu je míra zdanění. Ta je důležitá jak z pohledu zaměstnance, tak 

z pohledu zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele nižší míra zdanění může představovat značnou konkurenční 

výhodu v porovnání s ostatními státy. Pro zaměstnance a celkově pro všechny občany daného státu může 

výše zdanění značně ovlivňovat reálný příjem. Vzhledem ke složitosti daňového systému zde nebudeme 

podrobněji rozebírat jednotlivé typy a výše daní. Je však třeba si uvědomit, že zdanění nelze posuzovat jen 

z pohledu hrubé a čisté mzdy, ale je třeba do analýz zahrnout zdanění zaměstnavatelů, DPH a spotřební 

daně. Důležitá je také složitost daňového systému a jeho efektivita. 

 

3.3.5 Šedá ekonomika 

S výše uvedenou efektivitou daňového systému úzce souvisí i šedá ekonomika. Patří do ní 

zejména práce na černo, často v oboru stavebnictví, daňové úniky a obecně nepřiznávání příjmů. Tak, jak 

uvádí Holman [4], šedá ekonomika je tím větší, čím jsou vyšší daňové sazby. V České republice je třeba 

také zmínit historické pozadí šedé ekonomiky, která měla velký vliv v období socialismu a nejlépe ji 

vystihuje populární heslo: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“. Odhady šedé ekonomiky se liší od 3% do 33% 

HDP. Nalézt kvalitní analýzu šedé ekonomiky se ukazuje jako nemožné. Podle analýzy [80] se velikost 

šedé ekonomiky pohybuje okolo 15% HDP. Samotný údaj opět nemá téměř žádnou vypovídající 

schopnost. Je třeba jej porovnat s ostatními zeměmi. Ze zemí východní Evropy je podíl šedé ekonomiky 

v České republice nejnižší. Nikoho zajisté nepřekvapí, že například v Bulharsku bude šedá ekonomika 

představovat vyšší podíl (31%). Mnohem zajímavější však je údaj o tom, že ve skandinávských zemích je 

procentuální velikost šedé ekonomiky téměř stejná jako v České republice. Podle mého názoru je takové 

srovnání značně zavádějící. Vzhledem k nižší míře korupce a kriminality ve skandinávských zemích by 

bylo překvapivé, kdyby šedá ekonomika měla stejný rozměr jako v České republice. Při podrobnější 

analýze této studie lze nalézt doporučení pro eliminaci šedé ekonomiky spočívající ve větším rozšíření 

elektronických plateb. Na první pohled tato informace sice může dávat smysl, avšak tento průzkum byl 

proveden společností VISA, provozující známý systém platebních karet. Je tedy otázkou, zda tuto 
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společnost zajímá stav šedé ekonomiky nebo zvýšení objemu elektronických plateb. V demokratické 

společnosti si pochopitelně může každý prezentovat svobodně své průzkumy, závažnější však je, 

že z takových výzkumů vycházejí média v čele s Českou televizí. [17] 

U analýzy informací o šedé ekonomice bude třeba věnovat zvýšenou pozornost věrohodnosti 

těchto zdrojů informací.  

 

3.4 Sociálně kulturní prostředí 

Sociálně kulturní prostředí v sobě zahrnuje mnoho aspektů, které jsou již podrobněji popsány 

v samostatných kapitolách. Budou zde tedy popsány jen jeho vybrané části. Pro lepší pochopení je třeba 

vycházet z historického vývoje, tak jak je popsán v kapitole 3. Kultura je úzce spojena s historií země, 

obzvláště v případě České republiky, která má velmi rozsáhlé historické základy. 

V rámci kultury České republiky se většině lidí obvykle vybaví pivo. Na první pohled 

se to v rámci ekonomie může zdát jako nepodstatné. Pokud se však zaměříme na tuto problematiku 

ve spojení s ostatními faktory, dostaneme se od vysoké konzumace piva a ostatních alkoholických nápojů 

k ostatním návykovým látkám a k celkově nezdravému životnímu stylu. Ten lze vypozorovat už u skupiny 

dětí a předškoláků, jak vyplývá ze zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR. [59] 

Špatný životní styl by mohl být jednou z příčin nižšího průměrného věku dožití občanů v České 

republice, jak je znázorněno na grafu č. 4, kde občané České republiky mají v průměru o 2,25 roku nižší 

věk dožití. [30] Z grafu je však také zřejmé, že průměrný věk dožití roste, ale stále se nedaří dohánět 

průměr EU. 
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Graf č. 4 Srovnání průměrného věku dožití v ČR a EU 

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ [30] 

 

Samotný životní styl nejde takto jednoduše prohlásit za příčinu nižšího věku dožití. Hledání těchto 

příčin však bude zajisté důležité a budeme se jím podrobněji zabývat v následujících kapitolách. 

Dalším prvkem kultury je náboženství. Podle sčítání osob z roku 2011 se jen 14% obyvatel hlásí 

ke konkrétní církvi a dalších 7% se hlásí jen k víře obecně bez konkrétní církve. U těchto údajů je nutné 

přihlédnout k tomu, že 45% obyvatel tento údaj při sčítání lidu nevyplnilo. Vzhledem k tomu, že se údaje 

z jiných zdrojů a metod dotazování, jako například přímé dotazování [69], které uvádí, že se 30% obyvatel 

hlásí k nějaké formě víry příliš neliší, lze tuto hodnotu okolo 30% věřících považovat za průkaznou. 

Z mezinárodního hlediska se Česká republika řadí mezi země s nejvyšší mírou ateismu. 

Další vlastností, která pravděpodobně souvisí s českou konzervativní povahou, je neochota Čechů 

ke stěhování za prací. Podle průzkumu [71] je pouze 45% obyvatel v produktivním věku ochotných 

stěhovat se za prací. Pouhých 16% obyvatel se za zaměstnáním v minulosti přestěhovalo. Příčinou může 

být již zmiňovaná konzervativní povaha a v období komunismu také tradičně dlouhé, často celoživotní, 

setrvání na jednom pracovním místě, ale i vysoké procento domácností, které jsou vlastníky svého 

bydlení. Stěhování tak je vzhledem k nutnosti prodeje bydlení náročnější. Z pohledu ekonomiky toto může 

představovat problém pro hledání zaměstnanců v případě, že v daném regionu není dostatečný počet 

kvalifikovaných zaměstnanců a ostatní se nechtějí stěhovat. 
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Do sociálně kulturního prostředí zajisté patří i vzdělávání. Jeho hodnocení se však ukazuje jako 

značně problematické. Pro základní srovnání s ostatními evropskými zeměmi lze uvést například podíl 

vysokoškoláků, který je ve statistikách uváděn pro skupinu osob mezi 30 a 34 roky. V této skupině osob je 

v České republice jeden z nejnižších podílů vysokoškoláků, pouze 27%, zatímco průměr v Evropské unii 

se pohybuje kolem 37%. Vysokoškoláci v České republice však mají díky nižšímu podílu i nižší 

nezaměstnanost. Obecně však převládá názor, že české školství je poměrně kvalitní a například zahraniční 

investoři berou úroveň vzdělání jako pozitivní faktor pro výběr České republiky. V mnoha průzkumech 

kvality školství se Česká republika pohybuje na nadprůměrných pozicích při podprůměrných nákladech, 

což se na první pohled může jevit optimisticky. Celkově je však problematika školství vzhledem 

k několika úrovním vzdělání a různým metodikám hodnocení a odlišným průzkumům značně 

problematická. Proto se budeme zabývat konkrétními kvantifikovatelnými údaji podrobněji až v kapitole 

týkající se analýzy.  

Výše uvedené faktory týkající se sociálně kulturního prostředí nejsou ve společnosti rozděleny 

rovnoměrně. Ve společnosti tak dochází k rozdělení osob do skupin charakteristických podobnou úrovní 

vzdělání, příjmů nebo bydlení. Tato sociální stratifikace je pro společnost negativním jevem a v případě 

neustálého zvyšování rozdílů mezi jednotlivými skupinami osob může v budoucnu zapříčinit rozsáhlejší 

problémy.  

 

3.5 Politické prostředí 

Všechny analýzy uvedené v této práci se budeme snažit provádět objektivně, avšak 

z optimistického hlediska. U této kapitoly to však bude pravděpodobně nejobtížnější. Podle studie Global 

Competitiveness Report [84] je v kategorii důvěry veřejnosti v politiku Česká republika až na 138. místě 

ze 144 zkoumaných zemí. I přes dlouhotrvající období komunismu a socialismu je nyní až udivující, že 

i ve státech jako Kazachstán, Indie nebo Rusko je důvěra v politiky vyšší. 

Hlavní je uvědomit si, že Česká republika představuje vyspělý stát s demokratickým politickým 

systémem. I přes mnohé nedostatky tohoto systému a častou nespokojenost občanů se zajisté všichni 

racionálně uvažující lidé shodnou na tom, že tento systém je ze všech politických systémů nejlepší. 

Ve vztahu k životní úrovni můžeme tedy faktory jako typ politického systému nebo svobody 

a lidská práva z našich analýz vynechat. Jedná se sice o částečné zjednodušení této politické problematiky, 

ale v rámci objektivity této práce není možné pouštět se do úvah například nad tím, nakolik současná 

funkčnost Evropské unie ovlivňuje svobody jednotlivých národů a jejich suverenitu. Ze subjektivních 

názorů je zajímavé zmínit názor „Lidé buď chtějí méně korupce, nebo větší šanci podílet se na ní.“ [13], 

který i přes uvedenou subjektivitu asi vystihuje přístup Čechů ke korupci více než bychom chtěli. 
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V následujících analýzách tedy politické prostředí budeme chápat a analyzovat především 

z pohledu korupce, stability, kvality legislativy a z toho vyplývajících podmínek pro podnikání, které 

utvářejí základy pro rozvoj a inovace. 

Pro porovnání korupčního prostředí pochopitelně nelze použít pouze údaje vlády a politiků, které 

už mnoho let volí protikorupční boj jako oblíbenou součást svých volebních kampaní. Budeme vycházet 

zejména z nezávislých údajů Transparency International (TI), případně jiných nezávislých organizací. 

Pro popsání a analýzu politiky v kontextu vlivu na podnikání a kvalitu legislativy se už budeme 

muset zaměřit komplexně na všechny faktory politického prostředí a navrhnout vhodné ukazatele pro tyto 

analýzy. Z pohledu historie a celkové transformace ekonomiky po revoluci v roce 1989 a finanční krize 

se budeme zaměřovat v analýzách také na stabilitu politického systému, která může mít často mnohem 

významnější vliv na rozvoj státu než například to, jaká strana vyhrála volby. 

 

3.6  Technologické prostředí 

U technologického prostředí se opět ukazuje značná návaznost na historii. Navíc je spojena 

s pomalým tempem možných změn vzhledem k velké závislosti na potřebné infrastruktuře a vybavení 

pro průmysl. Po mnoho desetiletí byla Česká republika orientována především na těžký průmysl. Z toho 

vyplývá celá řada negativních jevů. Vzhledem k celkovému světovému útlumu těžkého průmyslu jsou 

závažné jednak ekonomické, ale i sociální náklady tohoto útlumu. Vysoké jsou také náklady 

na odstraňování ekologických následků těžkého průmyslu, kterých lze najít například v našem ostravském 

regionu mnoho. 

Pro co možná nejsnazší přechod k modernímu průmyslu a službám, a hlavně pro zajištění trvale 

udržitelného rozvoje, jsou klíčové inovace. Ty jsou z velké části závislé na dostatečné dostupnosti 

financování. Ve srovnání například se Švédskem nebo Finskem, které vynakládají na vědu a výzkum 

nejvyšší procento HDP, okolo 3,5% [22], Česká republika s 2% značně zaostává. Pozitivní je však 

rostoucí trend, kdy za posledních deset let financování vědy a výzkumu vzrostlo zhruba dvojnásobně. 

Z našeho regionu a z naší univerzity můžeme například zmínit významnou investici v rámci 

projektu IT4Innovations
1
, v rámci kterého bylo za 2 mld. Kč postaveno Národní superpočítačové centrum, 

ve kterém bude po dokončení superpočítač patřící mezi 100 nejvýkonnějších na světě. 

I přes tyto pozitivní zprávy se podle kritérií GCI pro inovace Česká republika propadla z 28. místa 

v roce 2006 na 39. pozici v roce 2015. [84]  

Pro následující analýzy a reálný vliv inovací na životní úroveň tedy nebude stačit samotné 

porovnání nákladů, ale bude třeba se zaměřit na jednotlivé souvislosti kvality a nákladů a také 

na udržitelnost rostoucího rozvoje a pozice ve srovnání se zahraničními zeměmi. 

                                                      
1
 http://www.it4i.cz/ 
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3.7 Přírodní prostředí 

Problematika přírodního a životního prostředí je značně rozsáhlá. Zahrnuje například těžbu 

surovin, zemědělství, celkové znečištění, odpady a jejich zpracování, energetickou náročnost a mnoho 

dalších parametrů. Půda je primárním výrobním faktorem a je tedy zřejmé, že všechny výše uvedené 

parametry makroekonomického prostředí jsou do značné míry ovlivněny přírodními zdroji země.  

Ekologická situace České republiky je komplikovaná v mnoha ohledech. I v současnosti 

se neustále musíme vyrovnávat s ekologickými škodami způsobenými v období socialismu, kdy ekologie 

výroby rozhodně nebyla prioritou. Například Ministerstvo zemědělství do roku 1990 vůbec neexistovalo. 

Z důrazu kladeného na těžký průmysl vyplývá i jeho energetická náročnost, která se projevuje velkou 

ekologickou zátěží v místech těžby surovin, jako jsou Severní Čechy nebo Severní Morava. Vzhledem 

k celkovému pomalému růstu ekonomiky v Evropské unii je náročné také financování ekologických 

projektů. Kromě výrobních činností má na životní prostředí také velký vliv nakládání s odpady. Například 

recyklace odpadů se v mnoha státech velmi liší. Obecně mají vyspělé státy vyšší míru recyklace odpadů. 

I přes náročnou výchozí situaci České republiky se podařilo od roku 1990 do roku 2012 snížit 

emise skleníkových plynů o 33%. [60] 

Pro životní úroveň je však mnoho aspektů týkajících se životního prostředí značně protichůdných. 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, pro rozvoj každého státu je nezbytná kvalitní 

infrastruktura. Z hlediska ochrany přírody však rozsáhlá síť komunikací nepřirozeně rozděluje území 

na menší oddělené části a doprava, ať už kvůli samotným emisím nebo ekologické zátěži způsobené 

výrobou vozidel, představuje další rizika. Často se tedy životní úroveň zvyšuje na úkor poškozování 

přírody. Tímto vztahem závislosti ekologické zodpovědnosti a kvality života se budeme zabývat 

v kapitole týkající se analýzy parametrů životní úrovně. 

Na vztah životní úrovně a bohatství obyvatel však lze pohlížet také z opačného pohledu. V roce 

2012 pocházelo 41% emisí z lokálních topenišť. [60] Nikdo z těchto obyvatel používajících tento způsob 

vytápění pravděpodobně neznečišťuje vzduch, který sami dýchají, záměrně. Mnohem reálnější je možnost, 

že lidé na rekonstrukci zdroje vytápění nemají dostatek peněz. I nižší bohatství obyvatel tedy může 

způsobovat vyšší znečištění. 

I přes značnou ekologickou zátěž, ať už historického původu, nebo způsobenou současnou 

průmyslovou produkcí, je na území České republiky stále vysoké procento (33%) zalesněného území. 

Ve spojení s různorodostí krajiny jsou tak vytvořeny vhodné podmínky pro turistiku, které je velmi 

oblíbená. Dlouhodobou tradici má v České republice i lázeňství, které také přivádí do České republiky 

mnoho turistů. 
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4 Metodika práce 

Pro zajištění kvalitního a objektivního získání dat bude v této kapitole uveden postup při sběru 

primárních dat pro následující analýzy. 

 

4.1 Definice problému 

Z výše uvedeného popisu jednotlivých aspektů životní úrovně vyplynulo, že důležitou částí 

životní úrovně je subjektivní spokojenost občanů. Pro někoho může být například měsíční příjem ve výši 

republikového průměru důvodem ke spokojenosti, jiným lidem toto nemusí stačit ani na nezbytné měsíční 

náklady. Cílem této části práce bude zaměřit se na tyto subjektivní faktory a doplnit tak ostatní analýzy 

o spokojenost občanů. 

 

4.2 Zdroje informací 

V této práci převážně vycházíme ze sekundárních dat, zejména z údajů českého nebo evropského 

statistického úřadu, analýz mezinárodních organizací, ministerstev a dalších institucí. Subjektivní 

spokojenost občanů však téměř nikdy není součástí těchto analýz. Proto tyto sekundární data doplníme 

primárními daty získanými online dotazováním. 

Základní soubor dat budou tvořit všichni obyvatelé České republiky. Výběrovým souborem budou 

uživatelé internetu v České republice, z důvodu provádění online výzkumu. 

 

4.3 Využitá metoda 

Pro získání potřebných údajů bude použita metoda online dotazování prostřednictvím internetové 

služby Vyplňto.cz
2
. Přesný obsah celého dotazníku je uveden v příloze 1. Obsah dotazníku vychází popisu 

vybraných aspektů životní úrovně v předchozích kapitolách. Vzhledem k tomu, že Internet používají 

obecně mladší lidé a navíc je tato služba využívaná často studenty, lze zde očekávat vyšší procento 

odpovědí od mladších osob. Na tuto skupinu mladších osob, zhruba do věku studia (26 let) se poté 

zaměříme v analýzách podrobněji. 

 

 

 

 

                                                      
2
 www.vyplnto.cz 
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4.4 Časový harmonogram 

Časový harmonogram 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 

Definice problematiky                 

Plán výzkumu   

 

            

Příprava dotazníku     

 

          

Sběr dat         

 

      

Vyhodnocení dat                 

Analýza                 

Interpretace                 

 

Graf č. 5 Časový harmonogram výzkumu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Struktura dotazníku 

Dotazník byl vytvořen se zaměřením na jeho jednoduchost. Skládá se z části pro identifikaci 

respondenta (pohlaví, věk, kraj) a určení vzdělání a příjmu. Příjem je rozdělen pouze na podprůměrný, 

průměrný a nadprůměrný s uvedením rozmezí 25 000Kč – 29 000Kč pro průměrný příjem, 

aby respondenti nebyli odrazeni od uvedení přesného příjmu, který v tomto kontextu není důležitý. Další 

částí je hodnocení jednotlivých aspektů životní úrovně, například zdravotnictví, politiky a volného času. 

Hodnocení je prováděno stupnicí jako ve škole (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný). 

V závěru dotazníku jsou respondenti dotazováni například na jejich osobní zkušenosti s korupcí a šedou 

ekonomikou. Dotazník je v jeho originální podobě uveden v příloze 1. 

 

4.6 Realizace výzkumu 

Dotazník byl uveřejněn prostřednictvím služby Vyplňto.cz v rozmezí 5. – 15. dubna 2015. V této 

době bylo získáno 154 odpovědí. Vzhledem k jednoduchosti dotazníku a jeho struktuře byly všechny 

dotazníky použitelné pro následující analýzy. Analýzy byly provedeny pomocí programu Microsoft Excel 

365. Jako zdroj dat byl použit exportní soubor s výsledky dotazníku ze služby Vyplňto.cz. Výsledky jsou 

ve zjednodušené formě uvedeny v příloze č.2. 
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5 Analýza vybraných aspektů životní úrovně a vyhodnocení výzkumu 

V předchozích kapitolách byla definována teoretická východiska pro zkoumání životní úrovně. 

Nyní se zaměříme na podrobnější analýzu konkrétních dat pro zmiňované aspekty a v následující kapitole 

z těchto dat a analýz vyvodíme příslušné závěry. U jednotlivých aspektů, kde bude možné posuzovat 

jejich hodnoty a vývoj podle věkových skupin obyvatel se zaměříme podrobněji na skupinu mladších 

osob, zhruba ohraničenou dobou studia do 26-ti let. Na tuto skupinu se podrobněji zaměříme v rámci 

dotazníkového průzkumu. Cílem nebude jen porovnání jednotlivých aspektů, ale i hledání jejich 

souvislostí. Pro srovnání s ostatními státy budou obvykle vybrány skupiny států z východní a západní 

Evropy a Velká Británie nebo USA podle dostupnosti údajů pro srovnání se zbytkem světa. 

 

5.1 Míra chudoby 

Jako první ukazatel je nutné uvést míru chudoby. I přes složitější definici, uvedenou v kapitole 

2.3, tento údaj slouží ke srovnání životních podmínek v daných státech. Nízkou míru chudoby lze tedy 

považovat za první předpoklad pro uspokojivou životní úroveň, která by měla být samozřejmostí 

v ideálním případě pro občany na celém světě. 

 

 

Graf č. 6 Míra chudoby  

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [18] 
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V grafu je znázorněno srovnání s vybranými zeměmi v Evropě. Hned v prvním analyzovaném 

aspektu lze nalézt rozpor s pesimistickým vnímáním situace v České republice, tak jak vyplynulo 

z předchozích zmiňovaných průzkumů. 

Při podrobnějším pohledu na statistiky zjistíme, že Česká republika má z celé Evropy nejnižší 

míru chudoby. Navíc se jedná o významný rozdíl. Závažná je také téměř konstantní průměrná úroveň míry 

chudoby v EU. Ve sledovaném období tedy vzrostl HDP, průměrná míra chudoby se nezměnila a v České 

republice je stále nejnižší. I přesto lidé nejsou spokojeni. V dalších analýzách budeme podrobněji 

analyzovat výše uvedené aspekty, abychom mohli zjistit, jaké jsou tedy skutečné příčiny této situace. 

 

5.2 Ekonomické údaje 

5.2.1 HDP 

I přes uvedené nedostatky následujících ekonomických parametrů se jedná o standardní metody 

pro srovnávání úrovně jednotlivých států a jejich vývoje. Prvním parametrem, kterým se budeme zabývat, 

je HDP. Cílem nebude srovnávat všechny země a všechny možné kombinace. Budeme se zaměřovat 

zejména na trendy vývoje a na srovnání s průměrem EU, USA nebo vybranými státy, jako je například 

Německo a Slovensko v následujícím grafu. 

Z grafu je zřejmé, že i přes častou kritiku HDP je zde jasně vidět nástup finanční krize v USA, 

následovaný se zpožděním podobným vývojem v EU. Z pohledu České republiky zde vidíme klesající 

trend vývoje HDP. 

 

Graf č. 7 HDP 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [27] 
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5.2.2 Zadluženost 

Zásadním nedostatkem ukazatele HDP je jeho omezenost jen na výkonnost ekonomiky. Z výše 

uvedeného grafu tak sice můžeme vypozorovat globální jevy, jako je finanční krize, nic se však 

nedozvíme o příčinách těchto jevů. Až uvedení HDP do souvislostí s ostatními ekonomickými údaji nám 

pomůže vysvětlit problematiku této práce. Vzhledem k tomu, že růst HDP bývá často ovlivněn 

prostřednictvím zadlužení státu (vládní investice například do výstavby infrastruktury), teprve porovnání 

HDP a zadlužení bude mít větší vypovídající hodnotu. Z obou grafů je tedy zřejmé, že vyšší HDP přímo 

souvisí s vyšším zadlužením státu. Rozdíl lze pozorovat i ve vývoji růstu HDP po finanční krizi v České 

republice a na Slovensku. Tempo růstu HDP sice v České republice oproti Slovensku klesá, avšak toto 

je spojeno s rychlejším tempem růstu slovenského státního dluhu. 

 

Graf č. 8 Státní dluh ve vybraných státech 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [23], MMF [58] 

 

Dluhy je třeba posuzovat také vzhledem k výši příjmů. Na následujícím grafu je znázorněn poměr 

dluhů k příjmům domácností. 

0

20

40

60

80

100

120

Státní dluh (%HDP) 

ČR DE SK USA



25 

 

 

Graf č. 9 Zadlužení domácností jako % jejich hrubého ročního příjmu 

Zdroj: vlastní zpracování, Eurostat [43] 

 

Ve státech západní Evropy je výše dluhu vzhledem k příjmům domácností výrazně vyšší. 

Ve srovnání například s Německem se velikost českého zadlužení již začíná srovnávat. Začíná se zde již 

projevovat podobný životní styl a větší sklon obyvatel k financování nákupu zboží a služeb 

prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. 

 

5.2.3 Inflace 

U grafu vývoje inflace je třeba zmínit, že inflace představuje až následek různých společenských 

a ekonomických událostí. V roce 1993 inflace odráží politickou a ekonomickou situaci po rozdělení 

Československé republiky a následnou privatizaci a celkovou proměnu ekonomiky. Dále je třeba zmínit, 

jako u ostatních grafů, následek finanční krize, který se projevil sníženou inflací okolo roku 2009, kdy 

dokonce v USA nastala deflace. V posledních přibližně 5-ti letech je inflace ve všech zmíněných státech 

velmi podobná a má klesající tendenci. Pokud by tento trend pokračoval i nadále, měla by v roce 2015 

nastat deflace, která by mohla mít negativní vliv na ekonomiku. Z pohledu dlouhodobého vývoje 

je zřejmé, že vyspělé státy, zde zastoupené USA a Německem, mají dlouhodobě poměrně stálou míru 

inflace. Česká a Slovenská republika se těmto stálým hodnotám v posledních letech přibližuje a do značné 

míry kopíruje světový vývoj inflace. 
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Graf č. 10 Roční míra inflace v % 

Zdroj: vlastní zpracování, data: Triami Media BV [78] 

 

5.2.4 Nezaměstnanost 

Pro dobrou životní úroveň nelze předpokládat, že by občanům stačilo pobírat sociální dávky. 

Zaměstnání je tedy nutným předpokladem pro zvýšení životní úrovně. Na následujícím grafu je proto 

znázorněna míra nezaměstnanosti. V grafu je opět patrný vliv finanční krize z roku 2008, který se projevil 

růstem nezaměstnanosti. Při podrobnější analýze nezaměstnanosti však vidíme, že současná 

nezaměstnanost sice vzrostla, ale příliš se neliší od předkrizových hodnot. Vliv finanční krize 

na nezaměstnanost byl tedy spíše krátkodobý. Pozitivním jevem pro Českou republiku je výrazně 

podprůměrná míra nezaměstnanosti. Z pohledu životní úrovně tedy nelze vnímat nezaměstnanost jako 

problém, alespoň ne ve srovnání s ostatními státy. 

-5

0

5

10

15

20

25

30

Inflace 

ČR EU28 DE SK USA



27 

 

 

Graf č. 11 Nezaměstnanost v % 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [29] 

 

5.2.5 Míra zdanění 

Kompletní srovnání daňové zátěže v jednotlivých zemích se ukazuje jako značně obtížné. Český 

statistický úřad ani Eurostat neevidují pro tyto konkrétní účely jednu souhrnnou statistiku. Z ukazatelů 

zdanění byla pro porovnání použita implicitní míra zdanění práce, blíže popsána zde. [45] Ve srovnání 

byly údaje pro USA nahrazeny údaji pro Velkou Británii, z důvodu nedostupnosti tohoto údaje 

ve statistikách Eurostat. 

U zdanění se jako první nabízí hypotéza, že nižší daně by měly být předpokladem pro vyšší 

příjmy obyvatel a pro větší bohatství. 
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Graf č. 12 Míra zdanění v % 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [45]  

 

Na grafu č. 12 znázorňujícím míru zdanění práce vidíme jednak relativní neměnnost výše daní 

za posledních 10 let, a to ve všech zemích, ale zejména téměř stejnou míru zdanění v Německu a České 

republice. Jedná se o jeden z mála zmiňovaných ukazatelů, ve kterých má Česká republika a Německo 

podobnou úroveň. Na jednu stranu má tedy Česká republika srovnatelnou míru zdanění práce jako 

vyspělejší Německo (38%), na druhou stranu však Velká Británie, kterou bychom zařadili mezi vyspělé 

státy k Německu má míru zdanění jen 25%. V míře zdanění lze jen těžko na první pohled hledat nějaké 

souvislosti. Zřejmé jsou spíše protiklady, kdy podle údajů pro rok 2012 Maďarsko (40%) a Belgie (43%) 

mají podobnou míru zdanění, zajisté však mají rozdílnou životní úroveň. Obdobně tomu je u států 

s nejnižší mírou zdanění, kde protiklad tvoří Velká Británie (25%) a Portugalsko (25%). V kapitole 

týkající se interpretace budeme hledat souvislosti mezi mírou zdanění a vlivem na životní úroveň.  
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5.2.6 Kupní síla 

Při podrobnější analýze HDP jsme došli k závěru, že samotná výše HDP nemá potřebnou 

vypovídající schopnost ve spojení s životní úrovní. Proto se pro porovnávání často používá HDP upravené 

o paritu kupní síly. Zde budeme vycházet z údajů Mezinárodního Měnového fondu (MMF). [58]  

 

 

Graf č. 13 HDP v paritě kupní síly 

Zdroj: vlastní zpracování, data MMF [58] 

 

V grafu je pro porovnání uveden i HDP bez vlivu kupní síly. Z grafu vyplývá, že pro Českou 

a Slovenskou republiku je HDP se zohledněním kupní síly vyšší než HDP bez zohlednění kupní síly. 

Je zde tedy znázorněna nižší cenová hladina. Toto porovnávání je však problematické z důvodu definice 

spotřebního koše pro výpočet této hodnoty, kdy rozdílné potřeby v daných státech a odlišná dostupnost 

zboží a jeho cen například z důvodu cla mohou mít na výpočet vliv. Ve vyspělých státech, které 

zde porovnáváme, by se však tento spotřební koš a preference obyvatel neměly lišit. 

Dalším nástrojem pro porovnání kupní síly bude Big Mac index. [74] Jedná se o ukazatel, který 

porovnává cenu hamburgeru Big Mac společnosti McDonald´s. Tento index byl vytvořen časopisem 

The Economist
3
 a od roku 1986 eviduje tyto ceny ve 48-mi zemích světa. Jeho výhodou je, že tento 

produkt je díky jeho standardizaci ve všech zemích stejný a zahrnuje v sobě úroveň veškerých nákladů 

na jeho produkci (mzdy, suroviny, doprava, nájem restaurace). Samotné srovnání ceny tohoto produktu 

                                                      
3
 http://www.economist.com/ 
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ještě pro nás nemá potřebnou vypovídající hodnotu. Proto tuto cenu porovnáme s průměrným příjmem 

v každé zemi a zjistíme tak počet hamburgerů, které si mohou lidé za průměrný plat koupit. 

 

 

Graf č. 14 Srovnání kupní síly pomocí Big Mac indexu 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [42], Světová banka [76], The Economist [74] 

 

Ve výše uvedeném grafu je tedy znázorněn počet hamburgerů ve vztahu k průměrnému platu. 

Rumunsko a Slovensko byly vyřazeny z důvodu nedostupnosti údajů. Ze státu východní Evropy bylo 

proto do grafu zařazeno Maďarsko. Vývoj parity kupní síly a počtu hamburgerů vypadá na první pohled 

podobně. Podrobněji se budeme těmito souvislostmi zabývat v rámci interpretace výsledků. 

 

5.2.7 Infrastruktura 

V rámci popisu infrastruktury v předchozí kapitole bylo uvedeno, že pro dopravu je důležitá 

rozsáhlá síť dálnic. Tento údaj se však při bližším zkoumání jeví jako problematický pro další analýzy 

a srovnávání. Je sice zřejmé, že dobrá dopravní dostupnost je důležitá pro rozvoj jednotlivých regionů 

země, prosté srovnání podle délky dálniční sítě však není vhodné. Každá země má jinou geografickou 

strukturu, jiný počet dojíždějících osob do zaměstnání nebo míru urbanizace. Údaje o délce dálniční sítě 
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mohou být také značně zavádějící. Například v České republice se nyní uvažuje o administrativním 

přeřazení rychlostních silnic do kategorie dálnic, čímž by se délka dálnic zvýšila o téměř 50%. 

Vzhledem k důležitosti dopravy a jejímu každodennímu používání naprostou většinou osob 

do tohoto srovnání zahrneme místo délky dálniční sítě počet automobilů v přepočtu na tisíc obyvatel. 

Tento údaj už má v kontextu životní úrovně vyšší vypovídající schopnost a lze jej snadno srovnávat 

s ostatními zeměmi. Do jisté míry také vypovídá o kupní síle obyvatel. Podle studie Ředitelství silnic 

a dálnic [66] je v současné době stáří aut v České republice srovnatelné s ostatními státy EU. Srovnání 

počtů aut tedy bude mít patřičnou vypovídající hodnotu. 

 

 

Graf č. 15 Počet aut na 1000 obyvatel 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [44]  

Údaje za chybějící roky nejsou uvedeny z důvodu nedostupnosti ve statistikách Eurostat. 

 

Z grafu názorně vidíme, že počet aut ve všech zmiňovaných zemích trvale roste. Zajímavé 

je přibližování České republiky k počtu aut ve Velké Británii. Pokud při tomto srovnávání budeme brát 

v úvahu velikost HDP, je třeba zmínit výrazně rozdílný počet automobilů v České a Slovenské republice 

při srovnatelném HDP. Zde už začíná být patrné, že vlastnictví automobilu může být ukazatelem životní 

úrovně. 
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Kromě samotného vlastnictví automobilu bychom samozřejmě z pohledu životní úrovně mohli 

posuzovat stáří automobilů, jejich cenu, daňové zatížení provozu nebo cenu v poměru k příjmu. Tyto 

údaje jsou obsaženy v ostatních kapitolách, zde se tedy budeme zabývat statistikou nehodovosti. Budeme 

vycházet z údajů ČSÚ a jeho studie o dopravních nehodách. [25] Pro kompletní srovnání úrovně dopravy 

bychom měli srovnávat údaje v kontextu s kvalitou silnic, stářím vozového parku, počtem ujetých 

kilometrů, příčinami nehod a ostatními faktory. Mnoho z výše uvedených faktorů je zajisté příčinami 

vážných dopravních nehod, v následujícím grafu jsou znázorněny počty usmrcených osob v přepočtu 

na 1 mil. obyvatel v zemích EU. 

 

 

Graf č. 16 Počet dopravních nehod v Evropě 

Zdroj: ČSÚ [20] 

 

Pozitivně je třeba hodnotit výrazný pokles usmrcených osob za období od roku 2000 do roku 2012 

a ve většině států i očekávaný pokles v roce 2013. Důležité je uvědomit si, že pokles usmrcených osob byl 

v České republice o 50% při 33% nárůstu počtu aut. Česká republika se sice stále pohybuje nad průměrem 

EU, celkový trend je však značně optimistický. I přes snahu politiků a úředníků o přísnější tresty řidičů 

v České republice nelze při pohledu na srovnání se zbytkem Evropy usuzovat, že tyto změny jsou 

výsledkem legislativy. Pro všechny země je zajisté společný technologický pokrok v automobilovém 

průmyslu a větší důraz na bezpečnost automobilů, která se spolu se zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury projevuje na celkovém zvýšení bezpečnosti osobní automobilové dopravy. 

Jako další součást infrastruktury byla v úvodu práce zmíněna kvalita, dostupnost a cena 

telekomunikačních technologií. Z pohledu dostupnosti telekomunikačních služeb nemá smysl vzhledem 

k obecně vysoké vyspělosti telekomunikací v Evropě toto brát v potaz při analýze životní úrovně. Je však 
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třeba zaměřit se na náklady nutné k provozu těchto technologií. Na následujícím grafu jsou znázorněny 

náklady na telekomunikační služby v procentech celkových spotřebních nákladů domácností. 

 

 

Graf č. 17 Náklady na telekomunikační služby v % celkových spotřebních výdajů 

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ [36] 

 

V České republice jsou náklady na telekomunikační služby výrazně nad průměrem EU. Pozitivní 

je celkový trend poklesu nákladů. Jako evropská země s nejnižšími náklady na telekomunikace bývá 

označováno Rakouskou, které je však specifické konkurenčním trhem a odlišným přístupem k regulacím.  

V uvedené analýze byly použity údaje ČSÚ a Eurostat do roku 2011. V grafu tak již není 

zachycený vývoj v Rakousku na konci roku 2013, kdy rakouští mobilní operátoři výrazně zdražili zhruba 

o 18%. [14] V tomto roce se staly dvě důležité události, které měly významný vliv na toto zdražení. 

Prvním bylo spojení dvou operátorů, čímž klesl počet konkurentů na tři a druhou událostí byla aukce 

frekvencí pro síť LTE, ve které operátoři zaplatili 2mld EUR. Horší konkurenční podmínky a promítnutí 

nákladů na licenci do cen koncových zákazníků tak způsobilo zdražení. Zásahy států a další regulace 

a omezení tedy mají velký vliv na ceny a tím pádem i na jejich promítnutí do životní úrovně obyvatel. 

I přes vyšší kupní sílu některých zemí jsou tedy náklady v České republice stále vysoké. 
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5.3 Zdravotnictví 

Pod pojmem zdravotní péče si většina lidí představuje moderní péči. Historie „moderní“ zdravotní 

péče však sahá až do doby Rakouska-Uherska, kdy byl na území současné České republiky v roce 1888 

založen první systém zdravotního pojištění. Princip tohoto pojištění pokračuje až dodnes.  

Problematika financování je pravděpodobně nejčastějším tématem spojovaným se zdravotnictvím. 

Vzhledem k tomu, že se jedná z převážné části o financování z veřejných rozpočtů, jedná se také 

o politické téma. Typické je odlišné hodnocení politiků z pozice vládnoucích a opozičních stran [41], kdy 

obvykle úřadující ministr vidí úroveň zdravotnictví optimisticky. Názory politiků však zdravotní péči 

nezlepší. Ze subjektivních hodnocení však můžeme zmínit například názor známého českého 

kardiochirurga Jana Pirka „české zdravotnictví je na skvělé úrovni – alespoň co se týká akutní péče 

či chirurgie“. [16] Spolu s údaji již zmíněnými v rámci demografického prostředí o rostoucím věku dožití 

nebo o nízké úmrtnosti kojenců, lze očekávat dobrou kvalitu zdravotnictví. Toto potvrzují 

i výsledky ukazatele GCI. Kromě nich je dále hodnocen výskyt závažných onemocnění, jako je malárie 

nebo tuberkulóza. Z pohledu České republiky a srovnání úrovně zdravotnictví tedy GCI ani ostatní 

souhrnné ukazatele nejsou vhodné. 

Za jednu z nejkomplexnějších studií o úrovni zdravotnictví lze považovat studii World Health 

Organization (WHO). [83] Česká republika se umístila na 49. pozici ze 190-ti sledovaných států. Důležité 

je také srovnání z pohledu nákladů, kdy je Česká republika na 40. pozici a pořadí ve vynaložených 

nákladech tak přibližně odpovídá pozici ve kvalitě zdravotní péče. Například USA jsou celkově 

až na 38. pozici, zatímco v nákladech představují první pozici ze všech sledovaných zemí. Nestačí tedy 

jen vynakládat nejvyšší úroveň finančních prostředků. 

I přes snahu WHO o objektivní srovnávání bylo v následujících studiích vzhledem ke značné 

kritice, upuštěno od hodnocení pořadí. 

Další souhrnnou a velmi podrobnou studií je Health at a Glance od organizace OECD. [62] 

V následujících analýzách budeme vycházet především z této studie. Například Eurostat nezveřejňuje 

podrobnější údaje o zdravotnictví. 

Jako první parametr zdravotnictví je nutné uvést jeho financování. Česká republika se řadí mezi 

země, kde je zdravotnictví, až na výjimky, plně hrazeno státním rozpočtem a zdravotním pojištěním. 

V současnosti, kdy jsou zrušeny regulační poplatky za návštěvu lékaře, je podíl doplatků a dalších výdajů 

na lékařskou péči minimální. Tento systém je výhodný zejména pro osoby s nižšími příjmy, které tak mají 

zaručenou dobrou dostupnost lékařské péče. 

Dále je třeba zmínit úroveň financování vzhledem k HDP. Obdobně jako v případě školství se 

náklady na financování zdravotnictví v České republice pohybují mírně pod průměrem. Oproti Holandsku 

nebo Švýcarsku, které mají podíl nákladů na HDP nejvyšší, jsou české náklady zhruba o 50% nižší.  
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Graf č. 18 Náklady na zdravotnictví jako % z HDP 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

Mohli bychom tedy očekávat nižší kvalitu zdravotní péče nebo její horší dostupnost. Tyto 

parametry jsou však obtížně kvantifikovatelné. Pro porovnání budou vybrány ze studie Health at a glance 

ukazatele pro délku života, úmrtnost na infarkt a neuspokojených požadavků na lékařské ošetření. 

Jako první je uvedena očekávaná délka života. Zde se již Česká republika více přibližuje 

k průměrným hodnotám a z uvedených států má jeden z nejvyšších rozdílů mezi výsledky z roku 1990 

a 2012. Dochází zde tedy k postupnému snižování rozdílu mezi Českou republikou a vyspělými státy 

západní Evropy. 

 

 

Graf č. 19 Očekávaná délka života v době narození 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 
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Aby bylo možné srovnat samotnou kvalitu lékařské péče a ne jen parametry odvozené z této 

kvality, bylo jako další kritérium vybráno porovnání úmrtnosti na infarkt. Vzhledem k tomu, 

že v celkovém měřítku lze považovat případy infarktu za shodné ve všech zemích, měla by procentuální 

úmrtnost pacientů svědčit o kvalitě poskytované zdravotní péče. 

 

 

Graf č. 20 Úmrtnost na infarkt v přepočtu na 100 pacientů 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

I přes podprůměrné financování zdravotnictví jsou výsledky v České republice mírně 

nad průměrem. Maďarsko i Belgie, které mají podobné hodnoty porovnávané úmrtnosti na infarkt, mají 

v obou případech vyšší procentuální výdaje na zdravotnictví. Kromě kvality, která se tedy ukazuje být 

srovnatelná s ostatními státy zejména z pohledu kvality a nákladů, je třeba porovnat také dostupnost 

zdravotní péče. 
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Graf č. 21 Neuspokojené požadavky obyvatel na lékařské vyšetření podle jejich příjmů 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

Na výše uvedeném grafu je znázorněno procentuální zastoupení případů, kdy není pacient ošetřen 

z důvodu nedostupnosti lékařské péče. Z tohoto hlediska je zdravotní péče v České republice lépe 

dostupná než například ve Francii, Dánsku nebo Německu. Dobrá dostupnost má zajisté pozitivní vliv 

na životní úroveň. I přes průměrnou kvalitu tak mohou být ošetřeni téměř všichni. 

Na zdravotnictví nelze pohlížet jen z lékařského hlediska ve smyslu léčby nemocí, ale také 

ve smyslu celkového životního stylu, který může být příčinou zdravotních problémů. Pokud v tomto 

srovnání vynecháme vlivy okolního prostředí, jako například znečištění nebo podnebí dané země, 

je součástí životního stylu ve spojení se zdravím konzumace návykových látek. V následujících grafech 

se proto zaměříme na kouření, alkohol a drogy. V kontextu životní úrovně nelze paušálně usuzovat, 

že například alkohol je špatný a jakákoli konzumace má negativní vliv na zdraví nebo dokonce na životní 

úroveň. Budeme zde ale předpokládat, že s konzumací těchto návykových látek souvisejí zejména 

negativní jevy ve formě závislostí a zvýšené kriminality, které už pochopitelně s životní úrovní souvisejí. 
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Na následujícím grafu je uveden podíl kuřáků v populaci. Zde se Česká republika opět pohybuje 

okolo průměrných hodnot. V rámci následující interpretace těchto výsledků se budeme zaměřovat nejen 

na pouhý procentuální podíl, ale i na vývoj tohoto trendu vzhledem k aktuálním snahám o zákaz kouření 

v restauracích a veřejných prostorech. 

 

 

Graf č. 22 Procentuální podíl pravidelných kuřáků na celkové populaci 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

Pro Českou republiku je nezbytné zmínit konzumaci alkoholu. Pro nikoho zajisté není překvapivé, 

že se občané České republiky pohybují obvykle na samém vrcholu žebříčků v konzumaci alkoholu. 
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Graf č. 23 Konzumace alkoholu v přepočtu na litry a osobu za rok 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

Tomu odpovídají i výsledky výše uvedeného grafu, kdy je Česká republika mezi zeměmi 

s výrazně nadprůměrnou konzumací alkoholu. 

Daleko závažnějším problémem je však konzumace drog. Zde je Česká republika dokonce 

na první pozici ve sledovaných státech v rámci užíváni marihuany. 

 

 

Graf č. 24 Užívání marihuany jako procentuální podíl v populaci 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 
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Pozitivním výsledkem může být alespoň srovnání v užívání tvrdých drog, kde se Česká republika 

pohybuje výrazně pod evropským průměrem. V každém případě jsou návykové látky významným 

společenským problémem. 

 

5.4 Vzdělání 

Pro následující analýzy úrovně vzdělání a školství budeme vycházet především z analýzy 

Education at a Glance 2014 organizace OECD. [61] Jedná se o nejrozsáhlejší studii, která analyzuje 

pravděpodobně všechny možné ukazatele týkající se vzdělání, například počty studentů v jednotlivých 

úrovních vzdělávání, procentuální úspěšnost dokončení studia, kvalitu výuky jednotlivých předmětů, vliv 

vzdělání na nezaměstnanost, financování školství, čas strávený studiem a mnoho dalších parametrů. 

Celkově se jedná o více než 150 různých ukazatelů. Porovnávání všech parametrů by pochopitelně nemělo 

velký význam. Zaměříme se tedy na ukazatele, které spojují vzdělání a životní úroveň. Jako první však 

pro celkové srovnání zmíníme ukazatel GCI a jeho část týkající se celkové kvality školství. 

 

 

Graf č. 25 GCI - úroveň školství 

Zdroj: vlastní zpracování, data OECD [84] 
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Z grafu je zřejmé, že z evropského hlediska je Česká republika zhruba na průměrné úrovni. 

Vzdělávání se promítá do mnoha oblastí života. Významně ovlivňuje výši příjmu, ale i výdajů domácností 

na školné a ostatní náklady. Z makroekonomického hlediska je kvalitní školství nutným předpokladem 

pro rozvoj moderních technologií a služeb. Z tohoto důvodu se na úroveň školství zaměříme podrobněji 

a budeme zde analyzovat více parametrů. Výše uvedená studie OECD neposkytuje žádné souhrnné 

ukazatele kvality školství. Budeme se zde zabývat vybranými ukazateli a v dalších kapitolách budeme tyto 

výsledky interpretovat.  

Nejprve se zaměříme na finanční ukazatele. Jako první je uvedeno, kolik procent HDP 

je vynaloženo na vzdělávání. 

 

Graf č. 26 Náklady na školství v % HDP 

Zdroj: OECD [61] 

 

Česká republika se pohybuje pod průměrem OECD, procentuální náklady na vzdělávání se však 

stále zvyšují. Zde se nabízí hypotéza, že by i úroveň školství měla být vzhledem k nižším nákladům 

podprůměrná. U nákladů na studium je třeba také zmínit, že se na českých vysokých školách v rámci 

běžného studia neplatí žádné školné. Tento fakt zvyšuje dostupnost školství lidem s nižšími příjmy a také 

snižuje náklady na vzdělávání. V porovnání například s USA, kde se standardně platí na vysokých školách 

školné, obvykle financované prostřednictvím studentských úvěrů, má bezplatné školství zajisté pozitivní 

vliv na životní úroveň.  

K procentuálním nákladům je také třeba zmínit další ukazatele, které z rozpočtu vyplývají. Prvním 

je počet studentů na jednoho učitele.  
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Graf č. 27 Počet žáků na jednoho učitele 

Zdroj: OECD [61] 

 

I přes nižší náklady na školství se Česká republika umísťuje mezi zeměmi s menším počtem žáků 

ve třídách. Podprůměrné financování se však projevuje závažnějším způsobem. 

 

 

Graf č. 28 Platy učitelů v poměru k vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům 

Zdroj: OECD [61] 

 

Ve výše uvedeném grafu, který znázorňuje srovnání platů učitelů s průměrným platem 

vysokoškolsky vzdělaných osob v dané zemi, vidíme, že v České republice jsou platy učitelů jedny 
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z nejnižších. Podprůměrné platy učitelů tak mají vliv zejména na obtížné získání kvalifikovaných osob 

pro učitelské pozice. 

Kromě financování samotného školství je také třeba zmínit vliv vzdělání na příjmy zaměstnanců. 

Před srovnáním příjmu je však třeba začít vlivem úrovně vzdělání na nezaměstnanost. Hodnoty 

nezaměstnanosti podle vzdělání jsou 26% pro základní vzdělání, 5,6% pro středoškolské vzdělání a 2,6% 

pro vysokoškolské vzdělání. Je tedy zřejmé, že s vyšším vzděláním výrazně roste šance na nalezení 

zaměstnání. Dalším výsledkem vyššího vzdělání je lepší finanční ohodnocení kvalifikované práce. 

Bez tohoto ocenění vzdělání by pochopitelně počet studentů značně klesl.  

 

 

Graf č. 29 Vliv zdělání na výši příjmu 

Zdroj: OECD [61] 

 

V průměru mají vysokoškolsky vzdělaní lidé v České republice o více než 50% vyšší platy. Zde je 

také třeba zdůraznit, že vyšší příjmy u osob s vysokoškolským vzděláním nejsou jen oceněním jejich 

vyššího přínosu pro zaměstnavatele, ale měly by také pokrýt náklady na studium a také často opomíjené 

náklady ušlého zisku za dobu studia. Na první pohled sice o 50% vyšší plat vypadá dobře, ale pokud 

bychom započítali jen ušlý zisk za 5 let studia, tak při daném rozdílu platů by vysokoškolák musel 10 let 

pracovat na dorovnání ušlého zisku. 

 Vzdělání však nemá vliv pouze na výši příjmů. Podle další z analýz ze studie Education at Glance 

lidé s vyšším vzděláním také lépe hodnotí svůj zdravotní stav. 
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Graf č. 30 Hodnocení vlastního zdravotního stavu v závislosti na vzdělání 

Zdroj: OECD [61] 

 

Zde se však ukazuje časté zaměňování skutečných příčin těchto hodnot. Prvotní příčinou zde není 

jen samotná úroveň vzdělání, ale výše přijmu, která přímo souvisí s úrovní vzdělání. Lidé s vyšším 

vzděláním svůj zdravotní stav ve skutečnosti vnímají lépe, protože mají vyšší příjem a z toho vyplývající 

lepší zdravotní péči například ve formě placených nadstandardních služeb. Dalším faktorem, který 

má pravděpodobně vliv na lepší vnímání zdraví vysokoškoláky je obecně méně náročná práce, alespoň 

z pohledu fyzické náročnosti. 

V rámci školství v tomto srovnání je nutné zmínit i jeho kvalitu a výsledky studentů. Porovnání 

kvality je však velmi obtížné. Pravděpodobně nelze vytvořit srovnávací test a podle jeho výsledku 

vyhodnotit, kteří studenti jsou „chytřejší“. Školství se v jednotlivých státech obvykle liší svým 

zaměřením, kdy se v některých zemích studenti spíše učí více informací nazpaměť, jiné země naopak 

podporují studenty v rozvoji samostatné práce a uvažování. Obě skupiny schopností se samozřejmě hodí 

v jiných situacích a při jiném zaměření studentů. 

Obdobně je srovnání problematické v případě vysokých škol. Nejznámějším je srovnání vysokých 

škol od organizace Center for World University Rankings
4
. Zde se však neměří přímo kvalita výuky, která 

ani objektivně měřit nejde, ale spíše úspěch absolventů. Hlavními kritérii, která tvoří 75% váhy tohoto 

srovnání, jsou mezinárodní ocenění absolventů a vyučujících a počet absolventů pracujících na pozicích 

CEO v předních mezinárodních společnostech. Například publikační činnost univerzit nebo počty 

registrovaných patentů mají váhu jen 5%. Vztah těchto údajů ke kvalitě výuky je tedy značně diskutabilní. 

                                                      
4
 http://cwur.org/ 
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Abychom však mohli alespoň základním způsobem srovnat kvalitu výuky, budou zde uvedeny 

výsledky programu OECD pro mezinárodní srovnání studentů PISA. Tento program porovnává výsledky 

studentů ve srovnávacích testech týkajících se matematiky, čtení a vědy.  

Na následujícím grafu jsou uvedeny výsledky studentů v matematice. 

 

 

Graf č. 31 OECD - PISA Srovnání studentů v matematice 

Zdroj: OECD [63] 

 

Studenti z České republiky se pohybují v mírně nadprůměrných hodnotách. Obdobně tomu 

je i pro čtení a vědu. Opět se tedy ukazuje, že České školství z tohoto pohledu v žádném případě nijak 

významně nezaostává za zbývajícími zeměmi Evropy a opět se vyrovnává zemím s vyššími náklady 

na školství. 

V současné globalizované a rychle se měnící době je pro studenty čím dál větším přínosem 

studium v zahraničí, při kterém mohou poznat odlišnou kulturu, vzdělávací systém nebo navázat nové 

kontakty. Zahraniční studium obvykle představuje značné náklady ať už pro stát ve formě stipendií nebo 

pro rodinu ve formě vyšších nákladů. Dostupné studium v zahraničí má jistě pozitivní vliv na životní 

úroveň. 



46 

 

 

Graf č. 32 Procento studentů v zahraničí jako podíl na celkovém počtu studentů dané země 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [34], OECD [61] 

 

Oproti obvyklému rozdělení výsledků podle zemí východní a západní Evropy zde sice vidíme 

vyšší procenta studentů v Německu a Švédsku, Velká Británie a USA však v počtech zahraničních 

studentů velmi zaostávají. Pro Slovensko byl pro objektivní srovnání odečten počet studentů v České 

republice, kteří představují významný počet, jak je zřejmé z druhé hodnoty v grafu. 

Se vzdělávacím systémem země úzce souvisí také výzkumná činnost. V dnešní době se stále 

tvrdšími konkurenčními podmínkami jsou inovace stále důležitější. Jejich význam má vliv především 

na budoucí vývoj ekonomiky. Na následujícím grafu jsou znázorněny vládní výdaje na výzkum a vývoj. 
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Graf č. 33 Podíl státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj v % celkových vládních výdajů 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [32] 

 

Z grafu lze vyčíst velmi rozdílné trendy ve vývoji těchto nákladů. Vzhledem k jejich povaze, 

kdy se jejich snížení neprojevuje bezprostředně na životní úrovni obyvatel, se jedná o oblíbený nástroj 

politiků na šetření. Česká republika v tomto srovnání vykazuje dlouhodobě rostoucí trend. 

 

5.5 Politika 

Politická situace je ve společnosti pravděpodobně nejdiskutovanějším tématem. V kontextu 

diplomové práce se samozřejmě nemůžeme zabývat jednotlivými preferencemi voličů. I přes tuto 

subjektivní povahu politiky zde budeme analyzovat měřitelné údaje. Pro následující analýzy bylo vybráno 

hodnocení korupce organizací Transparency International (TI) a důvěra v politiky z ukazatele GCI. 

Podle analýzy TI [77] je Česká republika na 53. pozici z celkem 175-ti sledovaných zemí. 

Mnohem závažnější se srovnání v rámci Evropy, kdy z 31 sledovaných evropských států je Česká 

republika na 25. místě. Vyšší míra korupce už je pouze ve státech východní Evropy. I přes snahu několika 

posledních vlád se s korupcí příliš nedaří bojovat. 

Nespokojenost s politikou se odráží i v rámci ukazatele GCI, v jeho části týkající se důvěry 

v politiky. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Státní výdaje na výzkum a vývoj 

SK HU ČR PL UK USA SE DE



48 

 

 

Graf č. 34 Důvěra v politiky podle GCI 

Zdroj: vlastní zpracování, data World economic forum [84] 

 

Z grafu je patrné, že Česká republika je na samotném konci v pořadí důvěry v politiky. 

Zde se pravděpodobně projevuje vliv komunismu a socialismu a občané České republiky tak ani po více 

než čtvrtstoletí nezačali politikům věřit. 

 

5.6 Legislativa 

Hlavní činností politiků (parlamentu) by měla být zákonodárná činnost. Kromě výše uvedených 

parametrů týkajících se důvěry v politiky se tedy zaměříme na měřitelné výsledky jejich práce. Cílem této 

práce pochopitelně není podrobný rozbor právní situace. Z pohledu všech občanů, ať už v roli 

zaměstnanců, zaměstnavatelů nebo spotřebitelů je důležitá funkčnost soudnictví. Bez spravedlivé a rychlé 

vymahatelnosti práva nelze očekávat vysokou životní úroveň.  

Zaměříme se tedy na činnost soudů. Na následujícím grafu je uveden počet dní potřebných 

pro rozhodnutí prvoinstančních soudů. Česká republika se podle tohoto ukazatele řadí mezi země 

s nejrychlejšími soudy. 
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Graf č. 35 Délka prvoinstančních soudních procesů (dny) 

Zdroj: Evropská komise [46] 

 

Na první pohled se jedná o velmi příznivou situaci. Posuzování samotného vydání rozhodnutí 

soudu však nestačí. V následujícím grafu je uvedeno hodnocení kvality. 

 

 

Graf č. 36 Hodnocení kvality soudů 

Zdroj: Evropská komise [46] 
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Zde již Česká republika dosahuje značně podprůměrných hodnot. Vymahatelnost práva lze tedy 

vnímat jako důležitý problém. 

S legislativou země úzce souvisí podmínky pro podnikání. Je zřejmé, že čím menší bude 

administrativní zátěž podnikatelů, tím budou mít více času na skutečnou práci. Nebo naopak budou mít 

více volného času a tím pádem se zlepší jejich životní úroveň. Na následujícím grafu je znázorněno 

srovnání hodin strávených administrativní činností a daňovými povinnostmi. 

 

 

Graf č. 37 Počet hodin pro administrativní úkony týkající se daní 

Zdroj: Institute for research in economic and fiscal issues [53] 

 

Česká republika je spolu s Bulharskem zemí s nejhoršími podmínkami. Oproti Lucembursku 

stráví čeští podnikatelé zhruba 9x více času touto činností. Dokonce i Slovensko, které je ve většině 

srovnání podobné, jak už vyplývá z historie, má tento čas více než 2x kratší. Přes časté sliby politiků 

o zjednodušení daňového systému je situace stále špatná. 

 

5.7 Životní prostředí 

V předchozích kapitolách, týkajících se přírodního a životního prostředí, byl zmíněn častý 

protiklad, kdy životní úroveň obvykle roste na úkor životního prostředí. Abychom se mohli na tuto 

souvislost v rámci interpretace výsledků zaměřit, budou zde uvedeny souhrnné ukazatele stavu životního 

prostředí. Jako první jsou zmíněny emise CO2 v přepočtu na jednoho obyvatele. I přesto že se v poslední 

době vedou rozsáhlé diskuze o vlivu CO2 na globální oteplování, nebudeme se zde zabývat politickým 
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pozadím těchto sporů, ale vzhledem ke snadnému porovnávání tyto údaje využijeme. Budeme zde uvádět 

agregované údaje pro celou zemi. Nebude zde tedy možné zohlednit lokální problémy, jako například 

časté smogové situace na Severní Moravě. 

 

 

Graf č. 38 Emise CO2 v přepočtu na obyvatele v tunách 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [26] 

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst několik zajímavých faktů. Prvním, ale rozhodně ne pozitivním, 

je vysoké množství skleníkových plynů vyprodukovaných v České republice. Kromě Lucemburska, které 

je vzhledem k nízkému počtu obyvatel značně specifické, je Česká republika na prvním místě ze všech 

zemí v Evropě. V ostatních analýzách lze obvykle nalézt podobné hodnoty většiny parametrů u Slovenska. 

U emisí skleníkových plynů je však v České republice jejich množství zhruba o 50% vyšší. Dalšími 

podobnými zeměmi jsou obecně skandinávské země. Ve výše uvedeném grafu jsou zastoupeny Finskem 

a Švédskem, které v tomto případě mají také velice odlišné hodnoty. 

V současné době je ekologie aktuálním a často diskutovaným tématem. Cílem ekologů 

je pochopitelně získat vyšší rozpočet na zlepšení životního prostředí. V následujícím grafu se proto 

zaměříme na financování ochrany životního prostředí průmyslovými subjekty. 
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Graf č. 39 Výdaje průmyslu na ekologii v % HDP 

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ [37] 

 

Z grafu je zřejmá odlišná míra financování v zemích východní Evropy. Vzhledem k nižšímu HDP 

by se dalo předpokládat, že tyto země a jejich průmyslové podniky budou na ekologii vydávat méně 

peněz. Z grafu je však zřejmý opak. Do určité míry je to způsobeno tím, že ekologie v těchto zemích byla 

v předchozích letech značně podceněna a nyní tedy dochází k dohánění těchto nedostatků. Z pohledu 

životní úrovně se do budoucna jedná o pozitivní jev. 

Dalším negativním jevem souvisejícím s vyšší životní úrovní je nadměrná produkce odpadů. 

Zejména z pohledu domácností tak může docházet k častému plýtvání. Z grafu je zřejmý výrazný rozdíl 

mezi produkcí odpadů v České republice a ostatních vyspělejších státech. Produkce odpadů v Německu 

je zhruba dvojnásobná oproti České republice. Pokud se dále zaměříme na trendy tohoto vývoje, vidíme, 

že mezi lety 2005 a 2012 se množství recyklovaného odpadu v České republice přibližně čtyřikrát zvýšilo 

při přibližně konstantní produkci odpadů. 
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Graf č. 40 Produkce a recyklace odpadů v kg na obyvatele 

Zdroj: vlastní zpracování, data: ČSÚ [19] 

 

V rámci životní úrovně tedy nebude stačit sledovat jen aktuální stav, ale zejména v delším 

časovém horizontu bude stále důležitější otázka udržitelnosti vývoje. 

 

5.8 Lidská práva 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.12, bývají lidská práva často považována za samozřejmost. 

V celosvětovém srovnání se samozřejmě jedná o závažný problém. V této diplomové práci se však 

zabýváme srovnáváním především s evropskými státy, kde lidská práva ve formě různých deklarací, jako 

například Listina základních práv a svobod v České republice, mají dlouhou tradici. I přes dlouhodobý 

důraz na lidská práva v rozvinutých zemích neexistuje žádný použitelný ukazatel pro jejich komplexní 

srovnání. Pokud se však zaměříme na výsledky z primárního výzkumu v této práci, nikdo z respondentů 

neuvádí nedodržování lidských práv jako problém v kontextu své životní úrovně. Většina odpovědí 

se týká problematiky korupce a špatné vymahatelnosti práva (toto bude podrobněji uvedeno v rámci 

analýzy výzkumu v kapitole 5.9). V mezinárodním kontextu je Česká republika členem mnoha organizací 

na podporu a kontrolu lidských práv a v tomto srovnání je na podobné úrovni jako ostatní vyspělé země 

západní Evropy. Lidská práva tedy bude nutné vnímat spíše z pohledu jejich skutečné vymahatelnosti. 
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Samotné zaručení veškerých svobod a práv bez reálné vymahatelnosti pochopitelně nestačí. Od lidských 

práv se tak dostáváme do oblasti legislativy a soudnictví a k problémům uvedeným v kapitole 5.6. 

Vzhledem k tomu, že legislativní problémy jsou do značné míry podobné v mnoha vyspělých 

zemích, je překvapivé, že se různé mezinárodní organizace a politici na tuto problematiku příliš 

nezaměřují. Místo efektivní vymahatelnosti existujících zákonů se například OSN zaměřuje na definici 

přístupu k Internetu jako na základní právo. Ve spojení se zamezením cenzury a zajištěním svobodného 

přístupu ke všem informacím tato snaha samozřejmě dává smysl, ale v celosvětovém měřítku patrně nemá 

smysl snažit se o zajištění dostupnosti Internetu v případě, kdy lidé trpí hlady nebo jejich země nedodržuje 

ani základní lidská práva a alespoň k základním principům demokracie má daleko. Obdobným příkladem 

z opačné strany lidských práv je například zavádění kvót pro ženy v různých druzích funkcí, které 

kritizoval mimo jiné Miloš Zeman. [52] I tento příklad jasně ukazuje, že takto lze sice definovat mnoho 

podmínek pro rozličná lidská práva, ale bez jejich snadné a hlavně rychlé vymahatelnosti tato pravidla 

postrádají smysl. 

 

5.9 Výsledky výzkumu 

Pro doplnění zkoumaných sekundárních dat a pro zaměření se na subjektivní vnímání životní 

úrovně byl proveden dotazníkový výzkum, blíže popsaný v kapitole Metodika práce, jehož výsledky 

budeme podrobněji analyzovat. 

Během desetidenního zveřejnění dotazníku jej vyplnilo celkem 154 respondentů, z toho 72% žen 

a 28% mužů. Většina (62%) respondentů byla ve věkové kategorii 19-29 let, kategorie 0-18 let byla 

zastoupena jen minimálním počtem (3%) a dále se jí nebudeme zabývat, zbývající kategorie měly 

zastoupení okolo 10-ti procent. Vyšší zastoupení respondentů v kategorii 19-29let bylo způsobeno 

celkovým zaměřením průzkumů prostřednictvím služby Vyplňto.cz na mladší osoby. Z geografického 

hlediska byly zastoupeny všechny kraje České republiky s počtem respondentů přibližně odpovídajícím 

počtu obyvatel v krajích. Celkové situaci v České republice odpovídalo i rozdělení výše platů 

respondentů, kdy 58% uvedlo svůj plat jako podprůměrný, 24% jako průměrný a 8% nadprůměrný. 

Rozdělení na tyto kategorie respondenty motivovalo k zodpovězení této otázky a jen 10% příjem 

neuvedlo. U vzdělání se opět ukázalo ovlivnění výsledků okruhem respondentů, podobně jako v případě 

věku, kdy vysokoškoláci byli zastoupeni 42%, což je nad celkovým počtem vysokoškoláků v České 

republice. 

Dále se v analýze zaměříme na konkrétní hodnocení jednotlivých kategorií. Hodnocení probíhalo 

na stupnici jako ve škole. Na následujících grafech budou u hodnocení spokojenosti nižší hodnoty 

znamenat lepší výsledek. 
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Graf č. 41 Vyhodnocení spokojenosti respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve výše uvedeném grafu je zobrazena spokojenost respondentů s jednotlivými aspekty životní 

úrovně. Jasně nejhorší hodnocení obdržela politika. Pouze dva respondenti hodnotili politiku známkami 

výborně a chvalitebně, což je z celkového počtu zcela zanedbatelné. Vzhledem k této výrazné 

nespokojenosti by se dalo očekávat, že politiku a její konkrétní problémy budou respondenti uvádět 

i v závěrečné otevřené otázce v dotazníku. Ze 41 odpovědí však pouze dvě zmiňovaly problémy 

s politikou. Vzhledem k neuvedení konkrétních problémů se tak lze domnívat, že lidé berou nespokojenost 

s politikou do značné míry jako automatickou bez hlubšího zamyšlení. 
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Graf č. 42 Spokojenost s politikou podle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s politikou se také příliš neliší s věkem. Pouze u respondentů nad 50 let 

je spokojenost ještě nižší. Vzhledem k tomu, že ve všech skupinách je průměrná známka horší než 

dostatečná, je zřejmé, že nespokojenost je značná u všech skupin. 

V dalších hodnocených parametrech už byly průměrné výsledky lepší než 3, což lze interpretovat 

jako dobrou úroveň.  

V rámci hodnocení zdravotnictví se potvrdila vyšší spokojenost u osob s vysokoškolským 

vzděláním (SŠ – 2,7; VŠ – 2,3) a u osob s nadprůměrnými příjmy (podprůměrný příjem – 2,7; 

nadprůměrný příjem – 2,4). Vyšší dosažené vzdělání je obvykle spojeno s fyzicky méně náročným 

zaměstnáním a vyšší příjem zajistí například lepší dostupnost nadstandardní péče nebo soukromých 

lékařů. 
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Graf č. 43 Spokojenost se zdravotnictvím podle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledků také vyplynulo, že s věkem klesá spokojenost se zdravotnictvím. Pokles spokojenosti 

však není lineární. Skupina osob ve věku 50-65 let je mírně spokojenější než lidé ve věku 40-49 let. 

Oproti mladším skupinám je však spokojenost výrazně nižší, což je dáno častější nutností návštěv lékařů. 

U spokojenosti s volným časem je jen nepatrný rozdíl mezi středoškoláky a vysokoškoláky 

(2,3 a 2,36). Jasná je však závislost na příjmu, kdy lidé s podprůměrným příjmem hodnotí svou 

spokojenost známkou 2,3, zatímco lidé s nadprůměrným příjmem známkou 1,9.  
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Graf č. 44 Spokojenost s volným časem podle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem k věku se spokojenost snižuje u skupin od 30 do 49 let, kde tato nižší spokojenost 

souvisí především s nedostatkem volného času. Nejlépe volný čas hodnotí nejmladší respondenti, což 

je vzhledem k převážnému zastoupení studentů pochopitelné. 

Posledním sledovaným parametrem je spokojenost s prací. V rámci věkových skupin 

se spokojenost liší u skupiny ve věku 30-39 let, kde je hodnocena známkou 2,5. U ostatních skupin 

se hodnocení pohybuje okolo známky 3. V uvedeném věku bývají lidé obvykle na vrcholu své kariéry 

a jsou tak více spokojeni. 
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Graf č. 45 Spokojenost s prací podle příjmu a vzdělání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

S prací pochopitelně souvisí výše příjmu. Na výše uvedeném grafu je zobrazena spokojenost 

s prací v závislosti na příjmu a vzdělání. Výše příjmu tedy má větší vliv na spokojenost s prací. 

Respondenti s vysokoškolským vzděláním měli také dvakrát častěji nadprůměrný plat oproti 

středoškolákům. 

Dalším sledovaným parametrem v dotazníku byla spokojenost respondentů se situací v České 

republice před rokem 1989. 

Spokojenost opět souvisí s dosaženým vzděláním a výší příjmu. Respondenti se středoškolským 

vzděláním byli spokojenější se situací před rokem 1989 v 19% případů, vysokoškoláci pouze v 8%. Ještě 

větší rozdíl byl v závislosti na příjmu, kdy respondenti s podprůměrnými příjmy byli spokojenější ve 20% 

případů stejně jako lidé s průměrnými příjmy. Z osob s nadprůměrnými příjmy nebyl se situací před 

rokem 1989 spokojenější nikdo. 
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Graf č. 46 Spokojenost se situací před rokem 1989 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další součástí životní úrovně je korupce a šedá ekonomika. Z pohledu spokojenosti občanů 

a ekonomiky státu se jedná o negativní jevy a v případě České republiky o často kritizované aspekty. 

Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledky z dotazníku. 

 

Graf č. 47 Šedá ekonomika a korupce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V obou případech je procento osob, které se setkaly s korupcí a šedou ekonomikou značně 

vysoké. V případě šedé ekonomiky se jedná o většinu respondentů. V rámci otevřené otázky v dotazníku 

nikdo neuvedl šedou ekonomiku jako problém. Lidé si na tento fakt pravděpodobně zvykli a berou šedou 

ekonomiku jako běžnou součást života. Pro podrobnější analýzu se zaměříme na rozdělení odpovědí podle 

příjmu respondentů. Vzhledem k nižší životní úrovni v případě nižšího příjmu lze očekávat, že v této 

skupině bude větší podíl osob, které se s těmito faktory setkaly. 

 

Graf č. 48 Korupce a šedá ekonomika podle výše příjmu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu však vyplývá zcela opačná situace. Lidé s nadprůměrným příjmem se 

mnohem častěji setkávají s korupcí a šedou ekonomikou. O skutečných příčinách tohoto jevu však lze jen 

spekulovat. 

Další součástí průzkumu byla volební účast, u které 67% respondentů uvedlo, že se pravidelně 

účastní voleb. Tato hodnota je výrazně vyšší než běžná volební účast. Pro porovnání v souvislostech 

s ostatními výsledky ji však lze využít i přes tuto odlišnost. 
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Graf č. 49 Volební účast rozdělená podle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že volební účast, alespoň podle vnímání respondenty, je nejnižší 

ve věkové skupině 19-29 let. Mladší lidé se tedy o politiku zajímaní méně. Důležité je také porovnání 

volební účasti vzhledem k příjmu. Z kategorie osob s podprůměrným příjmem se voleb účastnilo 

60% respondentů, u kategorie s nadprůměrným příjmem to už bylo 92%. Podobná závislost existuje i mezi 

volební účastí a celkovým hodnocením spokojenosti. 

 

Graf č. 50 Závislost volební účasti a hodnocení spokojenosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je zřejmé, že s klesajícím hodnocením celkové spokojenosti s životní úrovní klesá 

i volební účast.  
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6 Interpretace dat a náměty 

V předchozí kapitole jsme se zabývali jednotlivými údaji zejména z pohledu srovnání s ostatními 

zeměmi a jejich vývojem v čase. Celkově jsou v České republice trendy vývoje u uvedených aspektů 

srovnatelné s vyspělými zeměmi západní Evropy. Kromě politiky nelze nalézt žádnou oblast, 

ve které by Česká republika ve výše uvedených srovnáních výrazně zaostávala.  

V průběhu analýz se postupně začaly objevovat různé souvislosti těchto ukazatelů s životní 

úrovní. Na vymezení souvislosti a vazeb se zaměříme v následující kapitole. Z analýz vyplynulo, 

že faktory ovlivňující životní úroveň lze rozdělit na několik základních skupin. Největší vliv tedy 

má ekonomická situace země, která se promítá do výše HDP a kupní síly a na kvalitu života má vliv 

především školství, zdravotnictví a životní prostředí. Všechny výše uvedené aspekty jsou do značné míry 

ovlivněny politikou, kterou se v interpretaci těchto analýz budeme také zabývat. 

 

6.1 HDP 

Stejně jako v předchozí části zabývající se analýzou dat, začneme opět srovnáváním údajů 

týkajících se HDP. Jak již bylo zmíněno, samotná hodnota HDP je sice vhodná pro porovnávání situace 

v různých státech, o životní úrovni však nemusí příliš vypovídat. HDP nás tedy bude zajímat ve spojení 

s ostatními aspekty životní úrovně.  

Jako první opět zmíníme míru chudoby, která by měla být brána jako základní předpoklad dobré 

životní úrovně. Základním předpokladem by mělo být, že bohatší státy (s vyšším HDP) by měly mít více 

finančních prostředků například na sociální dávky a tím pádem nižší míru chudoby. 
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Graf č. 51 HDP a míra chudoby 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [18], [28] 

 

Z výše uvedeného grafu však žádná taková přímá souvislost nevyplývá. Ve státech 

s nadprůměrným HDP je sice míra chudoby nepatrně nižší, rozhodně však neodpovídá výraznému rozdílu 

v HDP. 

Jako další předpoklad pro vyšší HDP se nabízí souvislost s množstvím odvedené práce. Logicky 

se nabízí, že pokud by lidé pracovali více, zvýší se produkt. V následujícím grafu je znázorněna závislost 

HDP na osobu a průměrné týdenní pracovní doby. 
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Graf č. 52 Závislost HDP na průměrné týdenní pracovní době 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [28] 

 

Z grafu lze vyčíst významný rozdíl mezi výší HDP i délkou pracovní doby. HDP se liší téměř 

desetinásobně. Délka pracovní doby se liší zhruba o 20%. Samozřejmě není možné jen porovnat HDP 

Rumunska na jedné straně grafu a Lucemburska na druhé. Vliv na HDP má zajisté například kapitálová 

vybavenost a struktura ekonomiky. Pokud se však zaměříme na celkový graf, ve kterém jsou vybrány 

země s nadprůměrnou a podprůměrnou výší HDP, je zřejmé, že při rostoucím HDP se délka pracovní 

doby snižuje. Zde již vidíme jasný vliv na životní úroveň, vzhledem k tomu, že volný čas plynoucí z kratší 

pracovní doby je zajisté důležitým faktorem spokojenosti občanů. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o průměrné údaje délky pracovní doby, je však třeba pro objektivní zhodnocení zohlednit více 

souvisejících faktorů. Průměrná délka pracovní doby je v tomto případě ve státech s kratší pracovní dobou 

do určité míry ovlivněna vyšším podílem zkrácených úvazků. Obvykle se jedná například o zkrácené 

úvazky pro ženy po mateřské dovolené. Ve spojení například se školkou pro děti v blízkosti zaměstnání, 

případně s finanční podporou zaměstnavatele je toto řešení výhodné jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. Na jedné straně tak je větší příjem po mateřské dovolené pro zaměstnance, a druhé 

rychlejší návrat do práce a nižší náklady na dlouhodobé nahrazení zaměstnance pro zaměstnavatele. 
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Tyto podmínky jsou však velmi ovlivněny legislativními podmínkami. Je tedy zřejmé, že například 

zvýhodnění zkrácených úvazků může mít vliv na životní úroveň. 

Další možností je, že v zemích s nižší délkou pracovní doby by mohl být vyšší HDP způsoben 

nižší nezaměstnaností. 

 

Graf č. 53 Závislost HDP a nezaměstnanosti 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [28] 

 

Při srovnání nezaměstnanosti a HDP však už nelze nalézt jednoznačnou závislost. Kromě Řecka 

a Slovenska mají ostatní srovnávané státy podobnou míru nezaměstnanosti. Rumunsko a Maďarsko jsou 

i přes stejnou míru nezaměstnanosti na opačné straně ve srovnání s HDP oproti Dánsku a Lucembursku. 

Dalším, a v České republice často kritizovaným aspektem životní úrovně, je přebujelá byrokracie. 

Pokud by podnikatelé strávili 10% svého času administrativou, zvládnou pochopitelně vykonat 

o 10% méně skutečné práce. Kromě samotné ztráty času je třeba také zohlednit značnou demotivaci 

a z toho plynoucí růst šedé ekonomiky a korupce. Na následujícím grafu je proto znázorněna souvislost 

mezi HDP a počtem hodin strávených daňovou administrativou. 
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Graf č. 54 Závislost HDP a počtu hodin strávených daňovou administrativou 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [28] 

 

Opět se potvrzuje, že země s vyšším HDP se liší podle daňové administrativy. Obecně tedy 

s rostoucím HDP klesá daňová administrativa. Potvrzuje se tedy, že vyšší míra byrokracie má negativní 

vliv na HDP. Samotný čas a ušlý zisk podnikatelů a zaměstnavatelů je jen jedním negativním faktorem. 

Mnohem závažnější je nejspíše výsledná demotivace lidí k placení daní a celkovému respektování 

legislativy. Tato demotivace nebo frustrace s legislativou se pak logicky promítá do korupčního prostředí 

země. Na následujícím grafu je proto znázorněna výše HDP a hodnocení korupce organizací Transparency 

International prostřednictvím ukazatele Corruption perception index (CPI). 
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Graf č. 55 Závislost HDP a vnímání korupce 

Zdroj: vlastní zpracování, data Transparency International [77] 

 

V tomto grafu vyšší hodnota CPI znamená nižší míru korupce. Pokud tedy dáme do této 

souvislosti i předchozí grafy, zjistíme, že komplikovanější byrokracie jasně vede k vyšší korupci 

a výsledkem je celkové snížení HDP. I přes mnohokrát zmiňovanou komplikovanou souvislost HDP 

a životní úrovně budeme v tomto případě pro zjednodušení předpokládat, že vyšší HDP znamená vyšší 

životní úroveň. Logicky by tedy měli občané mít určitou motivaci, aby se snažili situaci změnit. Vzhledem 

k tomu, že všechny srovnávané země jsou řízeny demokratickým politickým systémem, budeme jako 

měřítko zapojení občanů do politiky analyzovat volební účast. Z důvodu různých volebních systémů 

a lokálních členění voleb budeme dále srovnávat výsledky z voleb do Evropského parlamentu v roce 

2014. Jako prvotní hypotéza se zde nabízí, že horší situace v dané zemi bude motivovat občany k vyššímu 

zapojení do politiky a prosazení svých zájmů. 
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Graf č. 56 Závislost HDP a volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu 

Zdroj: vlastní zpracování, data Eurostat [28], Evropská komise [47] 

 

Výše uvedený graf však tuto hypotézu jasně vyvrací. Kromě výrazně nižší volební účasti v České 

a Slovenské republice tak obecně HDP roste zároveň s volební účastí. Nižší volební účast a zapojení 

do politiky je v ekonomii vysvětlována jako racionální neznalost. [4] Zde se však nabízí zamyšlení 

nad tím, jestli voliči opravdu jednají podle podmínky racionální neznalosti. Pokud z grafu vyplývá, 

že s rostoucí volební účastí opravdu takto významně roste HDP, tato podmínka by patrně nebyla splněna. 

Je však třeba samozřejmě hodnotit reálnou situaci, kdy například v České republice nízká volební účast 

je zajisté způsobena historickými důvody a vysoká míra byrokracie je kompenzována rozvojem šedé 

ekonomiky. 

 

6.2 Politika 

Z analýz v předchozí kapitole vyplývá, že korupce a byrokracie mají značný vliv na velikost HDP 

a na životní úroveň. Korupce i byrokracie jsou velmi ovlivněny legislativou, která vychází z politiky. 

V této kapitole se tedy podrobněji zaměříme na ukazatele týkající se politiky. 

Na následujícím grafu jsou země seřazeny podle hodnot ukazatele GCI pro důvěru občanů 

v politiky. Dále je doplněna volební účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a výsledek 

hodnocení korupce společností Transparency International (vyšší hodnoty znamenají nižší korupci). 
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Graf č. 57 Ukazatele politické situace 

Zdroj: vlastní zpracování, data Evropská komise [47], Transparency International [77], Global 

Competitiveness Report [84] 

 

Z grafu je zřejmé, že všechny tři ukazatele mají podobný průběh. Z porovnání hodnoty GCI 

a hodnocení korupce TI vyplývá, že spokojenost a důvěra v politiky přímo odpovídá míře korupce. 

Z tohoto pohledu by politici, kteří nejsou zkorumpovaní, byli dobrými politiky. Podle mého názoru toto 

však nestačí. Nikde však není dostupné, a je otázkou, jestli je to vůbec možné, srovnání efektivity činnosti 

politiků a jejich skutečného prosazování názorů voličů. 

Možná právě z důvodu problematického srovnání kvality politiků a velkého vlivu efektu 

racionální neznalosti se tak vyšší míra korupce a nižší spokojenost s politikou neprojevují ve zvýšené 

volební účasti. Voliči jsou spíše frustrováni výsledky politické situace než motivováni k volební účasti. 

Otázka, zda by zvýšení volební účasti skutečně mělo pozitivní vliv na HDP a životní úroveň je sice 

do jisté míry hypotetická, v každém případě se však jedná o jednoduchou věc pro voliče. 

V rámci dotazníkového výzkumu odpovídalo hodnocení respondentů očekávaným hodnotám 

mezinárodních srovnávání a indexů. Politika byla souhrnně hodnocena známkou 4,2 a ze 154 respondentů 

pouze jedna osoba hodnotila politiku známkou výborně a jedna osoba známkou chvalitebně, což lze 

v celkovém počtu zanedbat. Je tedy zřejmé, že občané jsou značně nespokojeni. V rámci volné otázky 

však se však pouze dvě ze 41 odpovědí týkaly konkrétních problémů s politikou. Lidé tak pravděpodobně 
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berou nespokojenost s politikou jako běžnou součást života bez hlubšího zamyšlení nad skutečnou situací 

a bez vyvinutí jakéhokoli úsilí pro změnu. 

 

6.3 Vzdělání 

V rámci kapitoly 5.4 byl podrobně analyzován školský systém v České republice. Kromě výrazně 

podprůměrných platů učitelů nebylo nalezeno žádné další kritérium, ve kterém by Česká republika 

významnějším způsobem zaostávala za zbytkem světa nebo Evropy. Celkově se výsledky pohybují okolo 

průměrných hodnot, avšak při podprůměrném financování. Přesné srovnání se však ukazuje jako značně 

problematické vzhledem ke zmiňovanému odlišnému zaměření systému vzdělávání v jednotlivých 

zemích. Výsledky zemí se dokonce liší i podle různých ukazatelů, kdy například Švédsko je v rámci 

ukazatele GCI hodnoceno lépe než Česká republika, ale ve výsledcích PISA je naopak hodnocena lépe 

Česká republika. Více tedy záleží na definice srovnávaných kritérií než na jejich hodnotách. 

Abychom se vyhnuli porovnávání odlišných kritérií, porovnáme v následujícím grafu ukazatel 

GCI vzhledem k jeho vývoji v čase. 

 

Graf č. 58 Vývoj ukazatele GCI pro školství 

Zdroj: vlastní zpracování, data, Global Competitiveness Report [84] 
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I srovnání jednoho ukazatele v čase se ukazuje jako problematické. I přesto, že studie Global 

Competitiveness Report eviduje veškeré parametry od roku 2008, tak mezi lety 2008 a 2012 byla změněna 

metodika vyhodnocování výsledků a do roku 2012 tak bylo uváděno jen pořadí zemí v rámci jejich 

hodnocení, poté bylo pořadí nahrazeno hodnotou indexu, který už lze použít pro srovnání. V grafu je tedy 

uveden pouze vývoj v předchozích čtyřech letech. Česká republika se nachází zhruba uprostřed vybraných 

států. Na první pohled je zřetelný negativní vývoj tohoto indexu. Při srovnání s ostatními státy se však 

ukazuje, že klesající trend je společný pro více zemí. I ve Švédsku, které patří mezi nejlépe hodnocené 

země, má tento ukazatel negativní trend. 

Určit skutečné příčiny klesající úrovně školství, vyjádřené tímto indexem však není jednoduché. 

Pravděpodobně se může jednat o tlak na snižování nákladů na školství a nedostatečné vnímání důležitosti 

vzdělávání. V budoucnu by se však při zachování tohoto klesajícího trendu mohlo jednat o značnou 

konkurenční nevýhodu pro zmiňované země. 

V kontextu životní úrovně je důležité zmínit vliv vzdělání na výši příjmů. Jak již bylo uvedeno 

v rámci analýzy jednotlivých aspektů, platy vysokoškoláků jsou v průměru o více než 50% vyšší. I přes 

zohlednění ušlého zisku po dobu studia vyšší plat v dlouhodobém období představuje značnou výhodu. 

Z výsledků dotazníkového průzkumu jasně vyplývá, že výše platu má klíčový vliv na spokojenost. 

 

6.4 Zdravotnictví 

U zdravotnictví situace vypadá podobně jako u školství. I přes mírně podprůměrné náklady 

vzhledem k HDP nelze tvrdit, že by úroveň zdravotnictví v České republice výrazně zaostávala 

za vyspělými zeměmi západní Evropy. Ve většině ukazatelů se Česká republika pohybuje okolo 

průměrných hodnot, u kojenecké úmrtnosti a u dostupnosti zdravotní péče se Česká republika řadí mezi 

lépe hodnocené země. Těmto zjištěným skutečnostem také odpovídají výsledky z dotazníkového šetření, 

kdy výsledné hodnocení zdravotnictví mělo lepší známku, než byla známka celkové spokojenosti. Je také 

třeba zdůraznit, že ze 45-ti respondentů, kteří vyjádřili svůj názor v otázce č. 16, nikdo nezmínil 

nedostatečnou úroveň zdravotnictví. 

Pokud bychom však chtěli srovnat celkovou úroveň zdravotnictví a ne jen vybrané ukazatele, 

narazíme na nedostupnost souhrnných ukazatelů. Zdravotnictví bylo zmíněno ve studii GCI, kde jsou však 

pro zdravotnictví hodnoceny nevyhovující parametry, v rámci studie WHO se od hodnocení pořadí také 

ustoupilo a studie Health at a glance i přes mnoho hodnocených kritérií také neporovnává pořadí zemí. 

V rámci hodnocení zdravotnictví je třeba zmínit dobrou dostupnost zdravotní péče (kapitola 5.3). 

Ve spojení s nízkou mírou chudoby jsou tyto základní potřeby občanů uspokojovány v nadprůměrné míře 

ve srovnání s celou Evropou. 
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Častým argumentem týkajícím se zdravotnictví je nedostatečné financování. Tento problém 

se pochopitelně týká všech oblastí od školství po armádu. Státní rozpočet samozřejmě není nekonečný 

a jednotlivé skupiny osob nebudou s tímto financováním spokojeny nejspíše nikdy. Pro objektivní 

porovnání nákladů se tedy zaměříme na vztah nákladů na zdravotnictví a průměrného věku dožití občanů. 

Na samotný věk sice nemá vliv jen přímo zdravotnictví, ale také například životní styl. Stejně tak se může 

při stejném věku dožití lišit kvalita zdravotnictví například v lepší dostupnosti, přístupu lékařů a dalších 

parametrech. Pro vzájemné srovnání těchto dvou faktorů jsou však tyto údaje dostačující. 

 

 

Graf č. 59 Výdaje na zdravotnictví a průměrný věk dožití 

Zdroj: vlastní zpracování, OECD [62] 

 

Ve výše uvedeném grafu sice lze nalézt určitou závislost mezi vyššími výdaji na zdravotnictví 

a věkem, ale při seřazení zemí v tomto grafu podle věku vidíme odpovídající rozdělení podle 

geografického hlediska na státy východní a západní Evropy. Skutečné příčiny je tedy třeba hledat spíše 

v kulturních a politických faktorech. I přesto, že od pádu komunismu uplynulo již více než 25 let, 

je zřejmé, že se zemím východní Evropy stále nedaří dohánět západní Evropu. 

Pro podrobnější analýzu zdravotnictví se tedy zaměříme spíše na jeho efektivitu. V rámci studie 

Health at a glance je mimo jiné evidován průměrný počet návštěv lékaře v přepočtu na osobu. 
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Graf č. 60 Počet návštěv lékaře v přepočtu na jednu osobu 

Zdroj: Health at a glance [62] 

 

Z grafu jasně vyplývá, že občané České republiky navštěvují lékaře výrazně častěji, než lidé 

v ostatních zemích. Například oproti Velké Británii chodí k lékaři přibližně dvakrát častěji. Zde se patrně 

projevuje vliv snadné dostupnosti lékařské péče a její plné hrazení ze zdravotního pojištění a také 

složitější administrativa a organizace zdravotní péče, kdy je často třeba navštívit lékaře vícekrát kvůli 

jednomu úkonu. 

Dalším ukazatelem efektivity ve zdravotnictví je míra využití lékařských přístrojů. Ve studii 

Health at a glance je uveden počet jednotek magnetické rezonance (MRI) spolu s počtem vyšetření. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velmi nákladné vybavení, má efektivita využití těchto přístrojů 

velký finanční vliv. Například ve srovnání s Německem je v České republice na jednom MRI přístroji 

provedeno o 30% méně vyšetření. 

Opět se tedy ukazuje, že efektivita využívání finančních zdrojů je v České republice nižší. 

Na závěr této kapitoly se zaměříme na srovnání trendu ve vývoji počtu kuřáků. V rámci studie, 

ze které zde vycházíme, jsou evidovány změny v počtu kuřáků mezi roky 2002 a 2012.  
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Graf č. 61 Srovnání vývoje počtu kuřáků v populaci mezi rokem 2002 a 2012 

Zdroj: OECD, Health at a Glance [62] 

 

V absolutním pořadí se Česká republika pohybuje v průměrných hodnotách. Pokud se zaměříme 

na změny v těchto deseti letech, je změna v České republice výrazně pod průměrem. Zde se výjimečně 

projevuje pozitivní vliv legislativy, kdy v zemích s přísnějšími protikuřáckými zákony významně pokleslo 

procento kuřáků. 

 

6.5 Životní prostředí 

Životní prostředí je jedním ze základních parametrů určujících životní úroveň. V běžném životě 

lidé obvykle nepřemýšlejí nad emisemi CO2 nebo nad množstvím odpadů, které byly uvedeny v kapitole 

5.7. Všichni však jednoduše poznají kvalitu ovzduší. Jedná se sice samozřejmě o její subjektivní vnímání, 

zejména však v případě Ostravska je kvalita ovzduší často zřejmá na první pohled. I proto je výsledek 

následujícího grafu poměrně překvapivý. 
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Graf č. 62 Znečištění ovzduší (PM10) ve městech v přepočtu za rok 

Zdroj: Health at a glance [62] 

 

Hodnoty znečištění ovzduší se v České republice sice pohybují nad průměrem Evropské unie, 

rozdíl však není tolik výrazný. Hodnoty jsou srovnatelné například s Rakouskem nebo Itálií. Pozitivní 

je také pokles znečištění od roku 2001. V případě Ostravska se tak spíše jedná o lokální extrémy 

ve znečištění ovzduší, které samozřejmě mají negativní vliv na životní úroveň obyvatel, 

z celorepublikového hlediska však znečištění ovzduší není výrazně horší než v ostatních zemích Evropy. 

V rámci životního prostředí je důležité zaměřit se na udržitelný rozvoj. Jak již bylo zmíněno, 

samotný ekonomický růst, který však má negativní vliv na přírodní zdroje ve skutečnosti nezvyšuje 

blahobyt. Problematika udržitelného rozvoje je v současné době populární zejména pro zahraniční 

společnosti. [67] Je však obtížné odlišit, nakolik jsou tyto kroky motivovány skutečným zájmem o přírodu 

a nakolik marketingem. Vzhledem k obtížnému vyhodnocení snahy těchto společností lze také jen těžko 

posoudit jejich skutečný přínos. 

V rámci udržitelného rozvoje se evidují například parametry týkající se populačního přírůstku, 

vodohospodářství, různých škodlivin, hluku, hospodaření s odpadem a desítky dalších parametrů. 

Z důvodu značné komplexnosti tak nelze jednoduše určit úroveň udržitelného rozvoje. I přes značný vliv 

na životní úroveň a celkový rozvoj zájmu společnosti o tuto problematiku patrně potrvá ještě delší dobu, 

než bude možné tuto oblast sledovat a zejména vyhodnocovat lépe. 

 

6.6 Kupní síla 

Problém nízké kupní síly vyplynul ze srovnání s ostatními státy i z dotazníkového výzkumu. 

I v dnešní době se stále setkáváme s názory, že po roce 1989 kupní síla začala klesat. Tento názor je však 

jen způsoben vysokým nominálním růstem cen. Existuje mnoho srovnání, které jasně prokazují, 
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že od roku 1989 se kupní síla obyvatel v České republice zvýšila. [56], [50] I přes postupné zvyšování 

kupní síly je tempo dohánění států západní Evropy stále nízké a kupní síla se pohybuje zhruba na 

60% hodnoty v západních státech. Je tedy zřejmé, že srovnávání kupní síly bude ještě trvat dlouhou dobu. 

Pozitivním faktem však je to, že neexistuje přímá závislost mezi kupní silou a uvedenými klíčovými 

faktory životní úrovně. I přes rozdíly v kupní síle v několikanásobné výši jsou výsledky například v rámci 

zdravotnictví nebo školství srovnatelné se státy s mnohem vyšší kupní silou. V rámci dotazníku také 

několik respondentů uvedlo v kontextu kupní síly, že mají problémy se splácením hypotéky. V mnoha 

případech tak mohou být finanční problémy domácností způsobeny nikoli nižší kupní silou, 

ale podceněním skutečné výše výdajů. 

 

6.7 Bezpečnost 

V rámci výše uvedených analýz nebyl zatím zmíněn jeden zásadní faktor, kterým je bezpečnost. 

Obvykle se řeší pouze pojem kriminalita, pro životní úroveň je však nezbytné zmínit i ohrožení 

bezpečnosti občanů například přírodními katastrofami. Z více než sta respondentů provedeného průzkumu 

nikdo nezmínil otázku bezpečnosti jako problém pro svou životní úroveň. Několikrát byla sice zmíněna 

horší vymahatelnost práva, ta však nemá přímý vliv na samotnou bezpečnost občanů. Z mezinárodního 

hlediska lze jistě bez jakýchkoli statistik vyhodnotit ohrožení přírodními vlivy. Kromě povodní Českou 

republiku neohrožují zemětřesení, tornáda nebo lesní požáry. Tuto výhodu oproti mnoha zemím světa 

si mnoho občanů patrně neuvědomuje nebo toto berou jako samozřejmost. Obdobně tomu je u relativně 

nízké míry ohrožení terorismem.  

Pro celkové hodnocení bezpečnostní situace ve všech zemích jsou dobře dostupné údaje v rámci 

Global Peace Indexu. [81] Česká republika se v roce 2014 umístila na 11. místě z celkového počtu 

162 sledovaných zemí. Je hodnocena lépe než například Německo nebo Velká Británie. 

Dobrá bezpečnostní situace spolu s nízkou mírou chudoby jsou sice v běžném životě často 

opomíjenými faktory, měly by však být vnímány všemi občany jako výborný základní předpoklad 

pro dobrou životní úroveň v České republice. 

 

6.8 Shrnutí výsledků 

Od rozsáhlé skupiny aspektů životní úrovně definované v rámci teoretického popisu jsme 

postupně dospěli k několika klíčovým skupinám, které mají určující vliv na životní úroveň. Mezi tyto 

skupiny patří zejména míra chudoby, kupní síla, bezpečnost, zdravotnictví, školství a životní prostředí. 

V kontextu životní úrovně a z pohledu občanů se obvykle tyto oblasti hodnotí, zda jsou „dobré“ nebo 

„špatné“. Právě toto hodnocení je problémem posouzení skutečné kvality životní úrovně. Vzhledem 
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k tomu, že cílem této práce je objektivní porovnání se zaměřením na kvantifikovatelné údaje, nelze taková 

kritéria používat. 

Z výše uvedených analýz však lze jasně posoudit, zda je Česká republika ve srovnávaných 

kritériích lepší nebo horší než ostatní země. Z tohoto pohledu tedy budeme situaci posuzovat. 

Obecně u většiny kritérií docházelo k rozložení výsledků podle geografického rozvržení států. 

I přes více než 25 let od rozpadu komunismu stále existují značné rozdíly mezi zeměmi východní 

a západní Evropy. Tomu odpovídá i situace České republiky, která se vzhledem ke své pozici ve středu 

Evropy pohybuje obvykle okolo průměrných hodnot. Pokud bychom tedy použili stejnou stupnici 

hodnocení jako v případě dotazníkového šetření, mohli bychom životní úroveň v České republice hodnotit 

jako dobrou. Pokud se však pohybujeme u většiny zmiňovaných parametrů kolem průměrných hodnot, 

nelze v žádném případě tvrdit, že bychom měli být s těmito výsledky spokojeni a celkově tak má životní 

úroveň v České republice značný prostor pro zlepšení. 

Z nejhůře hodnocených faktorů je třeba zmínit především kupní sílu a politickou situaci. Tyto 

faktory vyšly jako nejhorší z analýzy sekundárních dat i z primárních dat z dotazníkového průzkumu. 

Zvýšení kupní síly z makroekonomického hlediska je však komplikované a například v případě aktuálního 

ovlivňování měnových kurzů Českou národní bankou se jedná spíše o kroky k jejímu snížení.  

Politická situace, která byla hodnocena v rámci ukazatele GCI a také byla součástí dotazníku 

dopadla nejhůř ze všech kritérií. Vzhledem k tomu, že respondenti neuváděli konkrétní důvody 

nespokojenosti s politikou, na rozdíl od nedostatečné kupní síly, kterou blíže popisovali často, 

lze usuzovat, že lidé vnímají nespokojenost s politikou do jisté míry automaticky. 

Závažné je také vysoké rozšíření šedé ekonomiky, se kterou se setkaly téměř dvě třetiny 

respondentů. Nikdo ji však neuvedl jako problém a je tak zřejmé, že lidé berou prvky šedé ekonomiky 

jako běžnou součást života. Na životní úroveň toto sice přímo vliv nemá, negativní je však tento vliv 

pro stát a v některých případech i pro podniky. 

V mnoha aspektech lze hodnotit životní úroveň jako průměrnou. Jedná se především o školství 

a zdravotnictví. Zde je nutné zmínit, že Česká republika těchto průměrných výsledků dosahuje 

při podprůměrném financování a v mnoha parametrech dosahuje nadprůměrných výsledků. V případě 

zdravotnictví však často dochází k neefektivnímu hospodaření. 

Z faktorů životní úrovně, ve kterých byla Česká republika výrazně lépe hodnocená, je nutné 

zmínit nízkou míru chudoby a dobrou bezpečnostní situaci. Podle mého názoru se jedná o často 

podceňované faktory a ve skutečnosti by měly být považovány za jedny z prvních předpokladů 

pro vysokou kvalitu života. Právě v obou zmíněných faktorech se Česká republika řadí mezi nejlépe 

hodnocené státy i v celosvětovém srovnání. 
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Výše uvedenými fakty lze rozhodně vyvrátit častá subjektivní tvrzení o špatné životní úrovni. 

Problematická je však častá neefektivita ve formě korupce, šedé ekonomiky nebo špatného hospodaření 

s dostupnými zdroji. Tyto vlastnosti jsou charakteristické pro předchozí komunistický režim. Je tedy 

překvapivé, že i po tak dlouhé době stále přetrvává tento negativní vliv. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnout souhrnný přehled a srovnání faktorů ovlivňujících životní 

úroveň. Pro pochopení této problematiky byl popsán pojem životní úrovně a její jednotlivé aspekty, 

na které bylo pohlíženo jednak z pohledu kvantifikovatelných údajů, ale i v kontextu subjektivního 

vnímání. Jednotlivé aspekty byly podrobně analyzovány se zaměřením na srovnání s ostatními státy 

a srovnání v čase. Zmíněné analýzy vycházely především ze sekundárních zdrojů dat. Vzhledem k tomu, 

že jedním z cílů této práce bylo zabývat se i subjektivní spokojeností, byly tyto údaje doplněny o primární 

data ve formě dotazníkového výzkumu. Otázky byly zaměřeny na zjištění spokojenosti s vybranými 

aspekty životní úrovně a na hodnocení problematických aspektů jako je například šedá ekonomika 

a korupce. 

Z analýz vyplynulo, že pro životní úroveň jsou klíčovými parametry míra chudoby, kupní síla, 

bezpečnost, zdravotnictví, školství a životní prostředí. Základním parametrem, který tvoří nutnou 

podmínku pro dobrou životní úroveň, je nízká míra chudoby. V tomto kritériu je Česká republika 

hodnocena lépe než například Německo nebo Velká Británie. Velmi dobrá je také v mezinárodním 

srovnání bezpečnostní situace, kdy podle ukazatele GPI je Česká republika na 11. místě 

ze 162 srovnávaných zemí. Dobrých výsledků dosahuje také úroveň zdravotnictví, zejména dostupnost 

zdravotní péče. Je třeba zdůraznit, že těchto výsledků je dosaženo při podprůměrném financování 

zdravotnictví ve srovnání s ostatními státy. Úroveň školství je podobně jako zdravotnictví na průměrné 

úrovni opět při podprůměrném financování.  

Z analýz vyšly jako nejhůře hodnocené oblasti politiky, kupní síly a životního prostředí. Všechny 

tyto aspekty mají společný přetrvávající vliv bývalého komunistického režimu. V rámci politiky 

je překvapivá souvislost mezi nízkou spokojeností a zároveň nízkou volební účastí. Je zřejmé, že lidé jsou 

politickou situací značně frustrování, i když často do jisté míry automaticky bez konkrétních důvodů. 

S touto nespokojeností souvisí i vysoká míra korupce a ještě horší situace týkající se šedé ekonomiky, 

kterou lidé v České republice berou jako běžnou součást života. Negativní historické vlivy stále 

přetrvávají i v oblasti životního prostředí z důvodu historického zaměření na těžký průmysl a značnou 

ignoraci ekologie před rokem 1989. 

Z odpovědí respondentů i ze srovnání s ostatními státy vyplynula nízká kupní síla. Zde je nejlépe 

vidět, že výše kupní síly v jednotlivých státech odpovídá jejich geografickému rozdělení a stále 

tak existují rozdíly mezi východní a západní Evropou. 

Na základě analýz uvedených v této práci však lze průkazně vyvrátit pesimistický pohled na 

životní úroveň. Prostor pro zlepšení je stále velký a dohánění vyspělých států například z pohledu kupní 

síly patrně potrvá ještě desetiletí, avšak životní úroveň v České republice v žádném případě není špatná. 



81 

 

Seznam použité literatury  

 

Tištěné publikace 

[1] FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum. Grada, 2003. ISBN 8024703858. 

[2] FREY, Bruno S. a Alois STUTZER. Happiness and Economics. Princeton University Press, 2002. 

ISBN 0-691-06997-2. 

[3] HOLMAN, Robert a Dagmar BROŽOVÁ. Mikroekonomie - středně pokročilý kurz. C. H. Beck, 2013. 

ISBN 978-80-7400-045-4. 

[4] HOLMAN, Robert. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vydání. C. H. Beck, 2010. ISBN 978-

80-7179-861-3. 

[5] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2009. ISBN 978-

0136079415. 

[6] KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-

4150-5. 

[7] PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. C. H. Beck, 2004. ISBN 978-80-247-

4150-5. 

[8] SAMUELSON Paul A. a NORDHAUS William D. Ekonomie. 19. vydání. NS SVOBODA, 2013.  

ISBN 978-80-205-0629-0. 

[9] TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. SLON, 2003. ISBN 

80-86429-22-9. 

[10] VESELÁ, Jitka. Marketing v mezinárodním prostředí. 1. vydání. Soukromá vysoká škola 

ekonomická Znojmo, 2013. ISBN 978-80-87314-48-7.    

 

Elektronické dokumenty  

[11] BABIŠ, Andrej. [To jednáni parlamentu…], Twitter [online], [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/AndrejBabis  

[12] BISKUP Patrik. K odebrání dětí s tragickými následky stačilo, že si logopedka zahrála na 

psycholožku. Novinky.cz [online], [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/ 

360007-k-odebrani-deti-s-tragickymi-nasledky-stacilo-ze-si-logopedka-zahrala-na-psycholozku.html 

[13] BOHÁČ Petr. Transparency International - podpořte nás [online], [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

http://www.transparency.cz/?gclid=CNaRpuaSnMQCFQoXwwod8gcAOA 



82 

 

[14] BRUNER, Štěpán. Rakousko už není rájem levného volání, tarify zdražily o pětinu. MobilMania.cz 

[online], [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.mobilmania.cz/rakousko-uz-neni-rajem-levneho-

volani-tarify-zdrazily-o-petinu/a-1326216/default.aspx 

[15] CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, Labor force – by occupation [online], [cit. 2014-12-20].  

Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html 

[16] ČESKÁ TELEVIZE, Pirk: V akutní léčbě je Česko skvělé, trochu chybí následná péče [online], [cit. 

2015-02-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/196985-pirk-v-akutni-lecbe-je-

cesko-skvele-trochu-chybi-nasledna-pece/ 

[17] ČESKÁ TELEVIZE. Šedá ekonomika je v kondici. Loni Českem proteklo přes 600 miliard [online], 

[cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300021-seda-

ekonomika-je-v-kondici-loni-ceskem-proteklo-pres-600-miliard/ 

[18] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Míra rizika chudoby, v členění podle pohlaví [online], [cit. 2015-

01-15] Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tessi010 

[19]  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Produkce, využití a odstranění odpadů - 2013 [online], [cit. 2015-

03-22] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2013-

tywmw59yke 

[20] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Statistika dopravních nehod [online], [cit. 2015-02-10]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320254-14 s.78 

[21] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Státní dluh v České republice [online], [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/documents/10180/20541931/3201814_0405.pdf/  

[22] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Analýza vědy a výzkumu [online], [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/211002-14 

[23] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Celkový vládní dluh [online], [cit. 2015-01-10] Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsdde410 

[24] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Dopravní infrastruktura [online], [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/dopravni_infrastruktura_a_ucinnost_zeleznicni_verejne_autobus

ove_a_silnicni_dopravy 

[25] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Dopravní nehody [online], [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320254-14 

[26] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Emise CO2 na obyvatele v EU a v rozvojových zemích [online], [cit. 

2015-03-20]. Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsdgp410 

[27] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hrubý domácí produkt v tržních cenách [online], [cit. 2015-01-20] 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00001 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300021-seda-ekonomika-je-v-kondici-loni-ceskem-proteklo-pres-600-miliard/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300021-seda-ekonomika-je-v-kondici-loni-ceskem-proteklo-pres-600-miliard/


83 

 

[28] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hrubý domácí produkt v tržních cenách [online], [cit. 2015-04-14]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00001 

[29] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Míra nezaměstnanosti podle pohlaví [online], [cit. 2015-01-20]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsdec450 

[30] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Naděje dožití při narození, v členění podle pohlaví [online], [cit. 

2015-01-13].   Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00025 

[31] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo [online], [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 

[32]  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Podíl státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj 

[online], [cit. 2015-03-10] Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsc00007 

[33] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Pracovní doba v České republice [online], [cit. 2015-01-11].  

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/7149dec3e53 

d7161c1257bbb0030fdd8/$FILE/czam080513analyza.pdf 

[34] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti [online], [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00062 

[35] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volební účast [online], [cit. 2014-09-12]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zakladni_udaje_o_terminech_voleb_a_volebni_ucasti 

[36] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Výdaje domácností na ICT [online], [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vydaje_domacnosti_na_ict 

[37] Český statistický ÚŘAD. Výdaje průmyslu na ekologii [online], [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=ten00052 

[38] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online], [cit. 2015-02-02]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace 

[39] ČTK, Česko opět čelí kritice za klecová lůžka v ústavech pro duševně choré. Echo24.cz [online], [cit. 

2014-11-11]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/i9wEL/cesko-opet-celi-kritice-za-klecova-luzka-v-

ustavech-pro-dusevne-chore 

[40] ČTK, Za komunismu bylo lépe, myslí si více než polovina Čechů. Týden.cz [online], [cit. 2014-07-

12]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/za-komunismu-bylo-lepe-mysli-si-

vice-nez-polovina-cechu_259882.html#.U7Qbx_l_v1o 

[41] E15.CZ. Názory na úroveň zdravotnictví se liší [online], [cit. 2015-02-10].  Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/nazory-na-uroven-zdravotnictvi-

se-lisi-141596 

[42] EUROSTAT, Earnings [online], [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ 

eurostat/web/labour-market/earnings/database 



84 

 

[43] EUROSTAT, Gross debt-to-income ratio of households [online], [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00104&plugin= 

[44] EUROSTAT, Motorisation rate [online], [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc340&plugin= 

[45] EUROSTAT, Implicitní míra  zdanění práce [online], [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00119&plugin= 

[46] EVROPSKÁ KOMISE, The EU Justice Scoreboard [online], [cit. 2015-03-10] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_factsheet_en.pdf 

[47]  EVROPSKÁ KOMISE, Výsledky evropských voleb 2014 [online], [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/country-results-cz-2014.html 

[48] GOLA Petr, Mzdy v Německu. FinExpert.cz [online], [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: 

http://finexpert.e15.cz/mzdy-v-nemecku 

[49]  HANDL Jan, Internet jako lidské právo. Lupa.cz [online], [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/internet-jako-lidske-pravo/ 

[50] HOLANOVÁ, Tereza. Češi bohatnou. Projděte si porovnání kupní síly s rokem 1989. Aktuálně.cz 

[online], [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/cesi-bohatnou-

projdete-si-porovnani-kupni-sily-s-rokem-1989/r~e0d756de69a411e49b26002590604f2e/ 

[51] HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Evropská komise odsouhlasila kvóty pro zastoupení žen ve vedení firem 

[online], [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-58534350-evropska-komise-

odsouhlasila-kvoty-pro-zastoupeni-zen-ve-vedeni-firem 

[52] IHNED.CZ, Zeman: Kvóty jsou urážkou pro ženy. Pochválil stabilitu vlády [online], [cit. 2015-03-

13]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-63688570-cssd-milos-zeman-prezident? 

utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed 

[53] INSTITUTE FOR RESEARCH IN ECONOMIC AND FISCAL ISSUES. EU’s complicated tax 

forms, measured [online], [cit. 2015-03-10] Dostupné z: http://en.irefeurope.org/EU-s-complicated-

tax-forms-measured,a1081 

[54] INVESTOPEDIA, Misery Index [online], [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 

http://www.investopedia.com/terms/m/miseryindex.asp 

[55] INVESTOPEDIA. Standard Of Living [online], [cit. 2014-07-12]. Dostupné z. 

http://www.investopedia.com/terms/s/standard-of-living.asp#ixzz1VUli2yEI 

[56] KOHOUT, Pavel. Náš účet za komunismus. Peníze.cz [online], [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/ekonomika/244016-nas-ucet-za-komunismus 

[57] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v 

roce 2013 [online], [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument145387.html 



85 

 

[58] MMF, World Economic Outlook database [online], [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/download.aspx 

[59] MZCŘ. Mezinárodní studie bohužel poukázala na špatný životní styl dětí a školáků [online], [cit. 

2015-01-10]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mezinarodni-studie-bohuzel-poukazala-na-

spatny-zivotni-styl-deti-a-skolaku-_6442_2501_1.html 

[60] MŽP, Zpráva o životním prostředí České republiky 2013 [online], [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zprava%20o%20zivotnim%20prostredi%20CR%2020

13_141112.pdf 

[61] OECD. Education at a Glance 2014 [online], [cit. 2015-02-10] Dostupné z: www.oecd.org/ 

edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf 

[62] OECD. Health at a glance [online], [cit. 2015-02-20] Dostupné z: http://ec.europa.eu/ 

health/reports/docs/health_glance_2014_en.pdf 

[63] OECD. International student assessment (PISA) [online], [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm#indicator-chart 

[64] PALATA, Luboš. Česká domácnost je bohatší než německá. Ta je nejchudší v celé eurozóně, 

iDnes.cz [online]. [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/nemecko-eurozony-

cesko-bohatstvi-domacnosti-fnv-/eko-zahranicni.aspx?c=A130411_121049_zahranicni_pul 

[65] POSPÍŠIL, Aleš. Nejhorší rakouský tarif hravě překoná nejlepší český. MobilMania.cz. [online], [cit. 

2014-12-20]. Dostupné z: http://www.mobilmania.cz/clanky/nejhorsi-rakousky-tarif-hrave-prekona-

nejlepsi-cesky/sc-3-a-1317254/default.aspx 

[66] ŘSD. Jaká auta skutečně jezdí na českých silnicích? [online], [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 

http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/Ochrana-zivotniho-prostredi/jaka-auta-skutecne-jezdi-na-

ceskych-silnicich 

[67] SMITH, Dave. Apple Renewable Energy Lisa Jackson Innovation Apple just bought 36,000 acres of 

private forestland [online], [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/apple-buys-

forestland-2015-4?r=US  

[68] STANÍČEK, Petr. Za komunismu jsme se měli lépe? [online], [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://www.zakomunistu.cz/ 

[69] STEM. Informace z výzkumu STEM trendy 12/2012 [online], [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/user-data/06B091AE/file/40226-STEM_v%C3% 

ADra_kostel.pdf 

[70] STEM. Informace z výzkumu STEM trendy 3/2014 [online], [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: 

http://www.stem.cz/clanek/2935 



86 

 

[71] STEM. Stěhování za prací. Skutečnost a deklarace [online], [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: 

http://www.stemmark.cz/stehovani-za-praci-skutecnost-a-deklarace/ 

[72] ŠAFR, Jiří a Věra PATOČKOVÁ. Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými 

zeměmi. CVVM [online], [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/ 

media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/100119s_Traveni%20volneho%20casu.pdf 

[73] ŠUSTOVÁ, Šárka. Roste podíl osob pod hranicí příjmové chudoby. Český statistický úřad, [online], 

[cit. 2014-10-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/ 

10180/20555411/1804120620_21.pdf/926df11d-05ba-456a-9b84-63368874bfc7?version=1.0 

[74] THE ECONOMIST. The Big Mac index [online], [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://www.economist.com/content/big-mac-index 

[75] THE NEW ECONOMICS FOUNDATION, Happy Planet Index [online], [cit. 2014-12-12]. 

Dostupné z: http://www.happyplanetindex.org/data/ 

[76] THE WORLD BANK.  GDP [online], [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/ 

[77] TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption perceptions index 2013 [online], [cit. 2014-11-

11]. Dostupné z: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 

[78] TRIAMI MEDIA BV, Inflace [online], [cit. 2015-01-20] Dostupné z: http://www.inflation.eu/  

[79] UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Index [online], [cit. 

2014-12-12]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

[80] VISA EUROPE. Studie Visa Europe: Elektronické platby snižují šedou ekonomiku. Česká republika 

má stále rezervy [online], [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.visa.cz/o-nas/tisk-

media/tiskove-zpravy/studie-visa-europe-elektronicke-platby-snizuji-sedou-ekonomiku-ceska-

republika-ma-stale-rezervy 

[81] VISION OF HUMANITY. Global Peace Index [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://www.visionofhumanity.org/ 

[82] VONDRÁK, Ivo, Opět na cestě vzhůru?! [online], [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: 

http://www.vsb.cz/blog/cs/von05/?id=219 

[83] WHO, The world health report 2000 [online], [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 

http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf 

[84] WORLD ECONOMIC FORUM. Global competitiveness index [online], [cit. 2015-01-11]. Dostupné 

z: http://reports.weforum.org 



87 

 

Seznam zkratek  

 

AT  Rakousko 

BE  Belgie 

BG  Bulharsko 

CEO  Chief executive officer 

CPI  Corruption perception index 

CVVM   Centrum pro výzkum veřejného mínění  

CY  Kypr 

CZ  Česká republika 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČTK  Česká tisková kancelář 

DE  Německo 

DK  Dánsko 

EE  Estonsko 

ES  Španělsko 

EU  Evropská unie 

FI  Finsko 

FR  Francie 

GCI   Global Competitiveness Index 

GR  Řecko 

HDI   Human development index 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HPI   Happy Planet Index 

HPI   Human Poverty Index 

HR  Chorvatsko 

HU  Maďarsko 

CH  Švýcarsko 

IE  Irsko 

ISEW   Index of Sustainable Economic Welfare 

IT  Itálie 

LT  Litva 



88 

 

LU  Lucembursko 

LV  Lotyšsko 

MMF  Mezinárodní Měnový fond 

MPI   Multidimensional Poverty Index 

MT  Malta 

MZČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSN  Organizace spojených národů 

PISA  Programme for International Student Assessment 

PL  Polsko 

PQLI  Physical Quality of Life 

PT  Portugalsko 

RO  Rumunsko 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SE  Švédsko 

SI  Slovinsko 

SK  Slovensko 

TI  Transparency International 

UK  Velká Británie 

USA  United States of America 

WHO   World Health Organization 



89 

 

Seznam grafů 

Graf č. 1 Human Development Index .............................................................................................. 8 

Graf č. 2 Věkový strom České republiky ....................................................................................... 11 

Graf č. 3 Státní dluh České republiky ............................................................................................ 13 

Graf č. 4 Srovnání průměrného věku dožití v ČR a EU ................................................................. 16 

Graf č. 5 Časový harmonogram výzkumu ...................................................................................... 21 

Graf č. 6 Míra chudoby .................................................................................................................. 22 

Graf č. 7 HDP ................................................................................................................................. 23 

Graf č. 8 Státní dluh ve vybraných státech ..................................................................................... 24 

Graf č. 9 Zadlužení domácností jako % jejich hrubého ročního příjmu ......................................... 25 

Graf č. 10 Roční míra inflace v % .................................................................................................. 26 

Graf č. 11 Nezaměstnanost v % ..................................................................................................... 27 

Graf č. 12 Míra zdanění v % .......................................................................................................... 28 

Graf č. 13 HDP v paritě kupní síly ................................................................................................. 29 

Graf č. 14 Srovnání kupní síly pomocí Big Mac indexu ................................................................ 30 

Graf č. 15 Počet aut na 1000 obyvatel ............................................................................................ 31 

Graf č. 16 Počet dopravních nehod v Evropě ................................................................................. 32 

Graf č. 17 Náklady na telekomunikační služby v % celkových spotřebních výdajů ..................... 33 

Graf č. 18 Náklady na zdravotnictví jako % z HDP....................................................................... 35 

Graf č. 19 Očekávaná délka života v době narození ...................................................................... 35 

Graf č. 20 Úmrtnost na infarkt v přepočtu na 100 pacientů ........................................................... 36 

Graf č. 21 Neuspokojené požadavky obyvatel na lékařské vyšetření podle jejich příjmů ............. 37 

Graf č. 22 Procentuální podíl pravidelných kuřáků na celkové populaci ....................................... 38 

Graf č. 23 Konzumace alkoholu v přepočtu na litry a osobu za rok .............................................. 39 

Graf č. 24 Užívání marihuany jako procentuální podíl v populaci ................................................ 39 

Graf č. 25 GCI - úroveň školství .................................................................................................... 40 

Graf č. 26 Náklady na školství v % HDP ....................................................................................... 41 

Graf č. 27 Počet žáků na jednoho učitele ....................................................................................... 42 

Graf č. 28 Platy učitelů v poměru k vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům ............................ 42 

Graf č. 29 Vliv zdělání na výši příjmu ........................................................................................... 43 

Graf č. 30 Hodnocení vlastního zdravotního stavu v závislosti na vzdělání .................................. 44 

Graf č. 31 OECD - PISA Srovnání studentů v matematice ............................................................ 45 

Graf č. 32 Procento studentů v zahraničí jako podíl na celkovém počtu studentů dané země ....... 46 

file:///C:/Dropbox/Diplomka/pip009-DP-v10.docx%23_Toc417584180


90 

 

Graf č. 33 Podíl státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj v % celkových 

vládních výdajů .............................................................................................................................. 47 

Graf č. 34 Důvěra v politiky podle GCI ......................................................................................... 48 

Graf č. 35 Délka prvoinstančních soudních procesů (dny) ............................................................ 49 

Graf č. 36 Hodnocení kvality soudů ............................................................................................... 49 

Graf č. 37 Počet hodin pro administrativní úkony týkající se daní ................................................ 50 

Graf č. 38 Emise CO2 v přepočtu na obyvatele v tunách .............................................................. 51 

Graf č. 39 Výdaje průmyslu na ekologii v % HDP ........................................................................ 52 

Graf č. 40 Produkce a recyklace odpadů v kg na obyvatele ........................................................... 53 

Graf č. 41 Vyhodnocení spokojenosti respondentů ........................................................................ 55 

Graf č. 42 Spokojenost s politikou podle věku............................................................................... 56 

Graf č. 43 Spokojenost se zdravotnictvím podle věku ................................................................... 57 

Graf č. 44 Spokojenost s volným časem podle věku ...................................................................... 58 

Graf č. 45 Spokojenost s prací podle příjmu a vzdělání ................................................................. 59 

Graf č. 46 Spokojenost se situací před rokem 1989 ....................................................................... 60 

Graf č. 47 Šedá ekonomika a korupce ............................................................................................ 60 

Graf č. 48 Korupce a šedá ekonomika podle výše příjmu .............................................................. 61 

Graf č. 49 Volební účast rozdělená podle věku .............................................................................. 62 

Graf č. 50 Závislost volební účasti a hodnocení spokojenosti ....................................................... 62 

Graf č. 51 HDP a míra chudoby ..................................................................................................... 64 

Graf č. 52 Závislost HDP na průměrné týdenní pracovní době...................................................... 65 

Graf č. 53 Závislost HDP a nezaměstnanosti ................................................................................. 66 

Graf č. 54 Závislost HDP a počtu hodin strávených daňovou administrativou ............................. 67 

Graf č. 55 Závislost HDP a vnímání korupce ................................................................................ 68 

Graf č. 56 Závislost HDP a volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu ....................... 69 

Graf č. 57 Ukazatele politické situace ............................................................................................ 70 

Graf č. 58 Vývoj ukazatele GCI pro školství ................................................................................. 71 

Graf č. 59 Výdaje na zdravotnictví a průměrný věk dožití ............................................................ 73 

Graf č. 60 Počet návštěv lékaře v přepočtu na jednu osobu ........................................................... 74 

Graf č. 61 Srovnání vývoje počtu kuřáků v populaci mezi rokem 2002 a 2012 ............................ 75 

Graf č. 62 Znečištění ovzduší (PM10) ve městech v přepočtu za rok ............................................. 76 

 



91 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce  



92 

 

Seznam příloh  

Příloha č. 1: Dotazník spokojenosti s životní úrovní v České republice 

Příloha č. 2: Výsledky průzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


