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1. Úvod  

Kvalita sociálního prostředí je nedílnou součástí kvality života jako celku. 
Sociální prostředí města formuje jeho tvář, naše dojmy a emoce, které na nás ve 
městě působí. O tom, jak měřit sociální prostředí města je vedeno nesčetné množství 
úvah, přístupů, postupů. Víme, co sociálním prostředí města chápeme. Sociální 

prostředí vytváří sociální struktura jedinců i sociální 
chování skupiny. Chování skupiny popisuje názory, 
postoje mezi skupinami a jednotlivci a je samozřejmě 
ovlivněno prostředím. Sociální 
prostředí spoluvytváří též míra 
komunitního života, sociální 
soudržnosti, role občanské 
společnosti a obecně zájem o 

věci společné.  Dokážeme jej však měřit? Dokážeme 
stanovit, kdy je život ve městě „kvalitní“, kdy je sociální 
prostředí na „dobré“ úrovni? Jak a čím toto těžko 
hmatatelné prostředí indikujeme? Odpověď alespoň 
z části na tyto otázky je cílem mé disertační práce.  

 „…Sociální rovina …. Jde pochopitelně nejen o naplnění základních vitálních 
lidských potřeb, ale také o potřeby duchovní s plným respektem ke kulturním a 
civilizačním zvláštnostem a požadavkům. Jediným měřítkem je skutečně udržitelnost. 
Duchovní rovina však zahrnuje také nový systém hodnot vytvářejících bohatý a 
pestrý život a zajišťujících rozvoj autentické a autonomní lidské osobnosti, jež 
vědomě potlačuje všechny špatné a rozvíjí dobré vlastnosti, jež jsou jí dány. 
Skutečně vyšší kvalitu života, který není založen na spotřebě vedoucí k odcizení, ale 
na vlastním aktivním a tvořivém přístupu ke světu, umožňuje především paradigma 
uvědomělé skromnosti, jež si uvážlivě dovede odříci vše zbytné. Komplementární 
hodnotou je však výběrová náročnost, totiž právo na užívání lidského důmyslu a jeho 
produktů všude tam, kde skutečně umožňují a podporují naplnění lidského úkolu, 
totiž sebezdokonalování a naplňování dobra. Vzdělávání, výchova a osvěta k trvale 
udržitelným znalostem, dovednostem a postojům zde samozřejmě vystupují nejvíce 
na povrch a jejich kvalita je v konceptu trvale udržitelného rozvoje podmínkou 
naprosto klíčovou a nezastupitelnou“11 

 
2. Proč měřit sociální soudržnost - indikátory udržitelného ro zvoje v oblasti 
sociálního pilí ře 

Odpověď na otázku: Proč měřit sociální soudržnost na lokální úrovni najdeme 
v Agendě 21,   § 40.4: „Je třeba vytvořit indikátory udržitelného rozvoje tak, aby se 
postupně vytvořila pevná základna pro rozhodovací procesy na všech úrovních a aby 

                                                 
11Zdroj: http://cozp.cuni.cz/COZP-14.html 
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se tak přispělo k dosažení udržitelnosti integrovaných systémů životního prostředí a 
rozvoje“. 

Udržitelnému rozvoji je věnována značná pozornost na mezinárodní i národní 
úrovni. Již se nestává pouze širokým teoretickým pojmem, ale pracuje se na 
koncepcích, jejichž cílem je definování cílů udržitelného rozvoje, ale i jejich následná 
implementace a monitoring jejich realizace. Je používána řada indikátorů snažících 

se v konkrétním prostředí jednotlivých 
indikátorů najít měřitelné a měřené 
skutečnosti, pomocí níž by bylo možno 
vyjádřit udržitelnost rozvoje 
jednotlivých sídel, regionů a států. Jako 
příklad leze uvést následující sady 
indikátorů: Local Indicators of 
Sustainable Development, TISSUE 
(CORE 1, CORE 2), Construction 
Related Sustainability Indicators - 
CRISP, Millenium Development Goals 
Indicators - MDG, Indikátory pro malé 
obce, Urban Audit, Vlámské indikátory, 
Environmental Sustainability Index - 

ESI, Společné evropské indikátory - ECI, Sustainability Tools and Targets for the 
Urban Thematic Strategy – STATUS. V českém prostředí jsou uváděny indikátory ve 
vazbě na sociální pilíř ve významných koncepčních národních dokumentech. V rámci 
disertační práce byly podrobeny analýze následující dokumenty a sady: Strategie 
udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí, územně analytické 
podklady pro obce a kraj, indikátory udržitelného rozvoje ČSÚ a indikátory ECI. Níže 
jsou uvedeny stručné závěry. 

 
Indikátorová sada Strategie udržitelného rozvoje  ČR12:: 
Struktura indikátorové sestavy vychází v současné době ze tří pilířů Strategie 
udržitelného rozvoje (SUR): ekonomického, environmentálního a sociálního, které 
jsou doplněny třemi dalšími oblastmi uvedenými ve Strategii (výzkum a vývoj, 
vzdělávání, dále evropský a mezinárodní kontext a správa věcí veřejných). V 
ekonomickém pilíři byly jako nejdůležitější okruhy  vybrány: makroekonomická a 
fiskální oblast, energetika, surovinová a zemědělská politika, regionální rozvoj,  
optimální zaměstnanost a flexibilní ekonomika založená na znalostech. V 
environmentálním pilíři se jedná o co nejlepší kvalitu všech složek životního 
prostředí, minimalizaci střetů mezi ekonomickými aktivitami a ochranou životního 
prostředí a o příspěvek České republiky k řešení globálních environmentálních 
problémů. V popředí zájmu v případě sociálního pilíře je sociální soudržnost a nízká 
nezaměstnanost. Zajištění vzdělanosti, které odpovídá současným a především 
budoucím požadavkům a může podstatným způsobem napomoci zvýšení 
konkurenční schopnosti výrobků a služeb na mezinárodních trzích, je obsahem 
oblasti výzkum, vývoj a vzdělávání. Patří sem, kromě vývoje veřejných a soukromých 
výdajů na výzkum, vývoj a vzdělávání, také rozvíjení etických hodnot. V rámci 
evropského a mezinárodního kontextu se jedná především o prosazování principů 
udržitelného rozvoje v celosvětových i regionálních organizacích a podporu procesu 
zvyšování prosperity a funkčnosti Evropské unie. Správa věcí veřejných zahrnuje 
                                                 
12 Zdroj: Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Královéhradeckém kraji, ČSÚ, Hradec Králové, 2007 
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rozvoj územních samosprávných celků (obcí a krajů), vytváření příhodných podmínek 
pro účast veřejnosti na rozhodování v případech, kdy je to žádoucí, rozvoj institucí a 
forem veřejné správy tak, aby jejich výkon byl efektivní a napomáhal ekonomickému 
a sociálnímu rozvoji. 

Z komplexního  výčtu indikátorů SUR vyplývá přímá návaznost na sociální pilíř 
těchto ukazatelů: 

- Očekávaná délka života 

- Míra úmrtnosti 

- Obecná míra nezaměstnanosti 

- Registrovaná míra nezaměstnanosti 

- Míra zaměstnanosti starších pracovníků 

- Regionální rozptyl zaměstnanosti 

- Populace žijící pod hranicí chudoby před a po sociálních transferech 

- Index vnímání korupce 

- Dostupnost veřejných služeb kultury 

- Průměrná délka soudního řízení 

- Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí 

- Občanská společnost 
 

Indikátory Státní politiky životního prost ředí: 
Pro potřebu hodnocení plnění cílů Státní politiky životního prostředí České republiky 
2004 - 2010 (SPŽP) byl vypracován rozsáhlý soubor indikátorů rozdělený do dvou 
základních skupin: a)sociální a ekonomické indikátory a b)environmentální indikátory. 
Přehled vybraných indikátorů zařazený do Státní politiky životního prostředí České 
republiky 2004 - 2010 vychází v modifikované podobě z původní koncepce základní 
indikátorové sady vyvinuté začátkem 90. let v OECD, kde se indikátory staly 
nástrojem hodnocení účinnosti environmentální politiky členských zemí OECD. 
Indikátory OECD jsou založeny na konceptuálním modelu interakce „vliv–stav–
odezva“ mezi lidskou společností a životním prostředím (tento rámec pak byl 
Evropskou agenturou pro životní prostředí rozšířen na sledování interakcí „hnací 
síla–tlak–stav–dopad–odezva“). Konkrétní hodnoty pro výpočet jednotlivých 
indikátorů nebo přímo jejich hodnoty byly převzaty z domácích zdrojů (např. z ČSÚ či 
z rezortních organizací) a jsou průběžně aktualizovány v souladu s prováděnými 
revizemi dat13. 

Z přehledu indikátorů SPŽP vyplývá přímá návaznost na sociální pilíř 
udržitelného rozvoje těchto ukazatelů: 

- Hustota populace (obyvatel/km2) 

- Obecná míra nezaměstnanosti (%) 
 

Indikátory udržitelného rozvoje ČSÚ14: 
Český statistický úřad se rovněž zabývá problematikou udržitelného rozvoje. 
Záměrem publikace Vybrané oblasti udržitelného rozvoje bylo zmapovat datové 
zdroje a poskytnout přehled o ukazatelích udržitelného rozvoje dostupných na 

                                                 
13 Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=99 
14 Zdroj: Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Královéhradeckém kraji, ČSÚ, Hradec Králové, 2007 
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krajské úrovni a doplnit tak literaturu, která se věnuje této problematice na úrovni 
národní a mezinárodní. Soubor indikátorů vycházel z indikátorových sad použitých v 
národní Strategii udržitelného rozvoje z roku 2004, v situačních zprávách k Strategii 
udržitelného rozvoje z roku 2005 a 2006, návrh Obnovené strategie UR z května 
2007. Bylo třeba vzít v úvahu, že ne všechny indikátory jsou dostupné na krajské 
úrovni. V tomto případě byly vybrány náhradní indikátory blízké původním. Několik 
indikátorů vhodnou náhradu nemá a příslušná oblast není v publikaci řešena (např. 
index vnímání korupce, spotřeba primárních energetických zdrojů, index běžných 
druhů volně žijících ptáků, index zavlečených druhů rostlin, spotřeba pesticidů). Byla 
dodržována zásada, aby data pro výpočet indikátorů byla získána z pravidelných 
statistických zjišťování či jiných zdrojů, poskytujících pravidelně hodnověrné údaje v 
časové řadě.  

Přehled vybraných indikátor ů pro sociální pilí ř: 

- Domácnosti s čistým příjmem pod hranicí životního minima 

- Obecná míra nezaměstnanosti 

- Míra registrované nezaměstnanosti 

- Míra zaměstnanosti starších pracovníků 

- Zaměstnanost žen 

- Míra úmrtnosti 

- Očekávaná délka života 

- Nejvyšší dosažené vzdělání 

- Přístup k internetu 

- Výdaje na kulturu z veřejných rozpočtů 

- Pokrytí území schválenou územně plánovací dokumentací obcí 

- Průměrná délka soudního řízení 

- Občanská společnost – politická participace 

- Ženy a muži v politice 

- Občanská společnost – občanská participace 
 

Indikátory European Common Indicators: 
V roce 1999 byla díky iniciativě Evropské komise – DG Životní prostředí a 
v návaznosti na Tématickou strategii o městském životním prostředí EU vyvinuta 
sada deseti Společných evropských indikátorů (z anglického European Common 
Indicators - ECI), jejichž cílem je monitorování environmentální udržitelnosti na místní 
úrovni. Z původních osmnácti témat a více něž sto indikátorů bylo na základě 
spolupráce s desítkou evropských samospráv vybráno deset tématických indikátorů, 
později rozšířených o ukazatel Ekologické stopy (Ecological Footprint). V návaznosti 
na teoretickou přípravu následovala testovací fáze ve více než 160 evropských 
místních samosprávách, oficiálně zahájená v roce 2000 na III. Evropské konferenci o 
udržitelných městech v německém Hannoveru a trvající do roku 2003. Po ukončení 
testování projektu se Evropská komise již aktivně nezasazovala o sledování 
ukazatelů ECI a nechává jejich další sledování na iniciativě místních samospráv. 
Z tohoto důvodu byla v České republice  zahájena v roce 2002 činnost platformy 
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (v roce 2005 transformována ze 
sdružení tří nestátních neziskových organizací na občanské sdružení), která si 
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předsevzala zavádění Společných evropských indikátorů na místní úrovni v českých 
a moravských městech. Obecná metodika pro evropská města, která byla 
výstupem projektu, prošla z důvodu snadnějšího uplatnění v České republice 
částečnou modifikací. Stejně tak byla pozměněna i původní sada indikátorů, kdy byly 
ze sady vyjmuty dva ukazatele, které se ukázaly jako nejen špatně měřitelné 
v českých podmínkách, ale ani nebyly samosprávami považovány za prioritní. 
Konkrétně se jednalo o vyjmutí indikátorů B.7 Udržitelné řízení samosprávy a 
místního podnikání, a B.10 Výrobky propagující udržitelnost, které byly nahrazeny 
v případě B.7 indikátorem Nezaměstnanost a v případě B.10 Ekologickou stopou. 
Konečná podoba sady, která byla z důvodu výše zmíněné modifikace přejmenována 
na indikátory ECI/TIMUR, je následující: 

A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím 
A.2 Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu 
A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících 
A.4 Dostupnost veřejných prostranství a služeb 
A.5 Kvalita místního ovzduší 
B.6 Cesty dětí do škol a zpět 
B.7 Nezaměstnanost 
B.8 Zatížení obyvatel hlukem 
B.9 Udržitelné využívání území 
B.10 Ekologická stopa 

Vazbu na sociální pilíř mají indikátory: 
A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím 
A.4 Dostupnost veřejných prostranství a služeb 
B.6 Cesty dětí do škol a zpět 
B.7 Nezaměstnanost 

 
Územně analytické podklady: 
V současné době je v platnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a vyhláška číslo 500, ze dne 10. listopadu 2006 o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti 
obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, 
včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na 
udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů 
pro evidenci územně plánovací činnosti. Je tedy jedním z významných podkladů pro 
řešení práce. 

Územně analytické podklady (ÚAP) pořizované úřadem územního plánování 
(dále jen „územně analytické podklady obcí") a územně analytické podklady poři-
zované krajským úřadem (dále jen „územně analytické podklady kraje") obsahují 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a 
vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a 
vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, 
b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho 
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména 
na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, 
ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické 



 69

podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto 
tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení 
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 
zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné 
střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity 
využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy. 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, 

zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například 
statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou 
součástí územně analytických podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální 
technologií způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich využití v územně 
analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 4 stavebního zákona), je stanoven v části 
A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 
území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje, je stanoven v části B 
přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Vzhledem k vzájemné provázanosti a poskytování dat lze provést následující 
výběr sledovaných jevů ve vazbě na sociální pilíř (v souladu s vyhláškou 500 Sb o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti z r.2006): 

- počet dokončených bytů k 31.12. každého roku 

- další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního 
pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 
zemědělské půdy v členění podle katastrálních území 

- vývoj počtu obyvatel 

- podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel 

- podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 

- podíl osob se základním vzděláním 

- podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

- sídelní struktura 

- ekonomická aktivita podle odvětví 

- míra nezaměstnanosti 

- vyjíždějící do zaměstnání a škol 

- dojíždějící do zaměstnám a škol do obce 

- výstavba domů a bytů 

- podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 

- struktura bytového fondu 

- místně obvyklé nájemné 
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3. Jak měřit sociální soudržnost  
Sociální pilíř je nedílnou a vyváženou složkou procesu udržitelného plánování a 
rozvoje území na všech úrovni. Lze nalézt a identifikovat pro lokální úroveň bazální 
agregovaný indikátor, který srozumitelně a s dostatečnou vypovídací schopností 
dané procesy a jevy sociálního pilíře indikuje a monitoruje a stává se tak nedílnou 
součástí procesu prostorového plánování. 
Lze nalézt, popsat a s ohledem na zdrojová data reá lně měřit „míru sociální 
soudržnosti“ („míru spokojenosti a kvality života“) , která je schopna vypov ědět 
o udržitelnosti sociálního prost ředí v konkrétním sídle v České republice. 
Návrh okruhů, které by měly být v rámci sociálního pilíře řešeny byl proveden na 
základě závěrů z předcházejících analýz indikátorových sestav a s využitím 
některých dalších sad, které nejsou v České republice rozšířeny, avšak umožní širší 
pohled na identifikaci struktury informací pro sociální pilíř. Jedná se o následující 

sady: indikátory aplikované na 
mezinárodní úrovni (MDG, 
CEROI), indikátory aplikované na 
evropské úrovni (ECI, TISSUE, 
Urban audit, Status), indikátory 
využívané na národní úrovni 
(Velká Británie, Vlámsko) a návrh 
pracovní sady TIMUR - indikátory 

pro malé obce v ČR), urbanistické ukazatele, používané v ČR před r1989. 
Na základě výše uvedených studií, indikátorových sestav a další vstupních informací 
lze v rámci sociálního pilíře definovat tyto tématické okruhy:  

- demografická struktura a vývoj, zdravotní stav, nemocnost 

- vzdělanostní struktura, kvalita vzdělávání, celoživotní učení 

- sociální prostředí, služby sociální a zdravotní, kriminalita, bezdomovectví 

- zaměstnanost, nezaměstnanost 

- rovnoprávnost žen 

- životní úroveň 

- kvalita bydlení 

- občanská společnost, spokojenost, participace 
Téma : informační společnost  má užší vazbu na ekonomický pilíř  a není mu dále 
věnována pozornost. Oblast: sídelní struktura, exponovanost je průřezové téma, 
který v rámci této práce není dále detailněji analyzován. 
 
Indikátory sociálního pilíře by mě pokrýt všechny tématické dimenze sociální 
soudržnosti. Lze rozlišit z hlediska obsahového pět dimenzí sociální soudržnosti15: 
1. sociálně strukturální dimenzi, která zahrnuje mechanismy sociální inkluze a 
exkluze, příležitosti k přístupu do různých typů sociálního prostředí, stupeň dělby 
práce, a stupeň sociální mobility, struktury sociální nerovnosti a regionální 
diferenciace; 

                                                 
15 Zdroj: Současná pojetí sociální soudržnosti a Česká republika, Musil J., CESES, Praha 2004 
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2. institucionální dimenzi, podle které jsou sociální instituce hlavními jednotkami 
stabilizujícími řád společnosti; sociální instituce jsou rozsáhlými soubory norem a 
hodnot, které regulují hlavní oblasti sociálního života jako jsou rodina, práce a 
ekonomie, vzdělání, náboženství, právo, politika, vztahy mezi státy; sociální instituce 
lze považovat za „tmel“ sociálního života, který zaručuje kontinuitu společnosti od 
jedné generace ke druhé. Instituce se samozřejmě také proměňují a mají dějiny; 
3. kulturní, symbolickou dimenzi, která zahrnuje míru toho, jak jsou chápány a 
zastávány víry, hodnoty, normy chování, jak jsou internalizovány pospolitostní 
symboly, umělecké symboly, a jazyk; 
4. úroveň identit, která se týká intenzity určitých vztahů a stavů s emocionálním 
obsahem, jako je např. pocit přináležitosti k určité kulturně, regionálně, lokálně, nebo 
jinak definované komunitě, která se ale týká také přijímání nebo odmítání různých 
skupin, komunit i společností (např. různé druhy rasismu, xenofobie), nebo která se 
týká různého stupně tolerance k jiným; 
5. úroveň akční, která se týká voleb jednotlivých aktérů v dané komunitě, či 
společnosti, tj. např. rozsahu participace v kolektivních akcích, aktivit v různých 
typech sdružení, rozsahu sociální interakce a kontaktů obecně. 
 
Na základě provedených analýz a rozborů byly navrženy 3 oblasti, které tvoří složky 
bazálního agregovaného indikátoru sociálního pilíře:  

• Spokojenost a participace na v ěcech ve řejných 
• Kvalita sociálního prost ředí 
• Sociodemografická struktura obyvatel obce 
 

     Spokojenost 
    a participace 
na věcech veřejných

          Kvalita 
sociálního prostředí

       Agregovaný indikátor 
sociálního pilí ře udržitelného rozvoje 

míra spokojenosti s kvalitou života
kvalita a spjatost občanské společnosti

životní úroveň
dostupnost s kvalita vzdělávání
dostupnost a kvalita veřejných služeb
rovnoprávnost
kvalita bydlení

demografická struktura,vývoj, 
                    zdravotní stav
věková, vzdělanostní, sociální, 
                    socioekon.struktura
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Spokojenost a participace na v ěcech ve řejných  
Indikátor vyjadřuje míru spokojenosti občanů s lokálním prostředím (tj. s místem „kde 
žijete a pracujete“) jako jednoho ze základních předpokladů sociální soudržnosti a 
stability společnosti. Měří „kvalitu“ sociálního prostředí  zejména v úrovni identit. 
Sleduje míru emocionálního vyjádření vztahu občana k prostředí a komunitě – 
společnosti. Pro účely zadání výzkumu je obsah indikátoru ECI A1 rozšířen o další 
témata, zaměřená na zhodnocení intenzity určitých vztahů a stavů s emocionálním 
obsahem, zhodnocující kulturní, symbolickou dimenzi sociální soudržnosti. Součástí 
tohoto indikátoru je měření akční úrovně sociální soudržnosti, která se týká voleb 
jednotlivých aktérů v dané komunitě, či společnosti, (např. rozsah participace v 
kolektivních akcích, míra aktivit v různých typech sdružení, rozsah sociální interakce 
a kontaktů …). Součástí toho indikátoru je tak zjištění míry participace na věcech 
veřejných, tedy zhodnocení míry účasti občana ve veřejném životě (účast ve 
volbách, aktivity nevládního neziskového sektoru,…). 
Agregovaný indikátor v sobě nese informaci o:  

- míře spokojenosti s kvalitou života  

- kvalitě a spjatosti občanské společnosti včetně míry aktivit v různých 
společenstvích 

 
Kvalita sociálního prost ředí 
Indikátor kvality sociálního prostředí zhodnocuje prostředí sídla z hlediska životních a 
pracovní podmínek občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání a zhodnocení 
společenství jako takového.  
Jedná se velmi široké téma, které obsahuje a hodnotí sociálně strukturální dimenzi a 
institucionální dimenzi, podle které jsou sociální instituce hlavními jednotkami 
stabilizujícími řád společnosti. Kvalita sociálního prostředí je dána kvalitou a 
dostupnosti různých druhů služeb (např. služby sociální a zdravotní, zajištění 
sociálně slabých občanů). V tomto tématu je možné se věnovat též oblasti 
rovnoprávnosti a sociální diskriminaci (např. rovnoprávnost žen, …). 
Součástí toho indikátoru je též zhodnocení životní úrovně (podíl domácnosti pod 
hranici živ.minima, příjmy, sociální dávky,…), která je v přímé korelaci s mírou kvality 
života.  
Obsahem tohoto indikátoru jsou další témata,  např. kvalita bydlení (zhodnocení 
struktury a kvality fyzického bytového fondu, nabídka bydlení, dostupnost bydlení…). 
Agregovaný indikátor obsahuje informace o těchto tématech: 

- životní úroveň  

- dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení 

- dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví 

- rovnoprávnost žen 

- kvalita bydlení 
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Sociodemografická struktura obyvatel obce 
Tento indikátor slouží k zhodnocení obyvatel sídla dle jejich postavení a role z 
aspektů  sociálně demografických, demografických, profesní, sociálních, kulturních a 
dalších. Popisuje  rozdílnosti postavení příslušníků různých pohlaví, různých skupin, 
lidí v různých fázích životního cyklu, a popisuje jejich vzájemné vazby. Zahrnuje 
vztahy vyplývající z postavení v socioekonomické struktuře (v systému vlastnictví, 
majetku, příjmů a rozdílů v životní úrovni, zahrnuje i rozdíly podle míry ekonomických 
aktivit). Odráží procesy a vývoj spojený s socioekonomických vývojem společnosti. 
Tento indikátor v sobě nese též problematiku vztahů mezi etnickými a národnostními 
skupinami, jejich sociální, kulturní a vzdělanostní odlišnosti a projevy. Stav a  vývoj 
těchto struktur a vazeb je v bezprostřední vazbě na kvalitu sociálního prostředí a 
vytváří prostředí pro budování stabilní sociální soudržnosti. 
V rámci tohoto agregovaného indikátoru budou sledována a řešena témata:  

- Demografická struktura a vývoj zdravotní stav, nemocnost 

- Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel 
 
 

sociálně strukturální dimenze

institucionální dimenze

kulturní a symbolická dimenze

dimenze identit

dimenze aktivit

       Agregovaný indikátor 
sociálního pilí ře udržitelného rozvoje 

 
 
Tyto tří složky agregovaného ukazatele pokrývají a obsahují všechna témata, která 
jsou součástí sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Nyní bude důležité správně 
nadefinovat primární ukazatele, které budou jednotlivá témata agregovaného 
ukazatelé „sociální soudržnosti“ naplňovat. Mělo by se jednat o vzájemně 
nekorelující ukazatele, jednoduše dostupné a finančně nenáročné, takové ukazatelé, 
které budou zjistitelné na úrovní obcí a sledovatelné též v časových řadách. Bazální 
agregovaný indikátor by měl mít možnost svého rozšíření v přímě vazbě na 
populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky na lokální úrovni. 
Jednou z dalších podmínek je, aby tento agregovaný ukazatel nebyl vytržen 
z konceptu sledování indikátorů udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších 
úrovních. 




