
Posudek na dizertaci Ondřeje Kopečného „Od životní úrovně ke kvalitě 

života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 

2008 a jejich promítnutí do politických strategií západních států“ 

 

Dizertační práce Ondřeje Kopečného „Od životní úrovně ke kvalitě života: 

posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 2008 a jejich 

promítnutí do politických strategií západních států“ (FSV UK, Institut 

sociologických studií, 2022) je cenným příspěvkem do české společensko-vědné 

literatury. 

Struktura práce je přehledná. První kapitola shrnuje dosavadní poznání o 

výzkumu kvality života. Druhá kapitola vymezuje teoretický rámec. Třetí část 

načrtává metodologii. Čtvrtá kapitola analyzuje krizi z roku 2008 – instituce i 

preference. 

Způsob posuzování a měření kvality života se podle Kopečného odvíjí od 

institucionálního uspořádání. Čím hlubší otřes krize způsobí, tím větší nejistotu 

o správnosti dosavadních východisek může vyvolat, a tím větší prostor se 

otevírá pro její redefinici. I když velká recese z roku 2008 vyvolala zásadní 

pochybnosti o fungování kapitalismu, nakonec nevedla k zásadnímu 

přehodnocení pojetí kvality života a rozvoje západních států. 

Ekonomické hledisko si podle Kopečného i po finanční krizi zachovalo svůj 

vliv, i když silnějším uplatněním sociálních a environmentálních východisek. 

Hospodářský růst nenahradil „nerůst“, tržní ekonomiku nenahradila státní (i 

když míra vládních intervencí nepochybně narostla). Podle Kopečného 

hospodářský růst přestal být za jedinou dostačující podmínku rozvoje. Kvalita 

života a rozvoj začaly být podle autora nejen podle růstu, ale rovněž podle jeho 

přínosu pro společnosti a dopadem na životní prostředí.  

Laik by očekával, že velká recese z let 2008-09 měla zásadní dopad na 

subjektivní kvalitu života ve vyspělých zemích. V roce 2010, tedy po oficiálním 

konci krize, byla v USA naměřena nejnižší míra subjektivní spokojenosti od 70. 

let. Tento dopad však nebyl příliš velký. Recese snížila v průměru subjektivní 

míru štěstí v průměru o 0,13 bodu na škále 0-10 bodů. Jak ukazuje Kopečný, 

převládl pocit, že krize nakonec „není tak zlá“. Tento kontraintuitivní výsledek 

lze snad dobře vysvětlit psychologicky, protože lidé na nepříjemné události 

postupně zapomínají. 

 



Připomínek k dizertaci bych měl několik. 1. Nebyl byl tak skeptický ke 

schopnosti HDP vyjadřovat blahobyt společnosti. Jakkoli má HDP jako ukazatel 

svá úskalí, lepší indikátor a měření blahobytu společnosti nebyl vynalezen. 

2. Environmentální východisko kvality života a rozvoje je načrtnuto poněkud 

jednostranně. Kritika exponenciálního růstu a spotřeby zdrojů z Meadowsových 

„Mezí růstu“ byla environmentálními ekonomy dávno vyvrácena. Autor by měl 

zvážit např. ,argumenty Juliana Simona v knize „The Ultimate Resource“ (česky 

„Největší bohatství“, Brno, CDK 2006). 

3. Na s.66 hovoří autor o „globální“ finanční krizi. Není to úplně přesné, protože 

finanční krize z roku 2008 nebyla globální, ale euroamerická. Asie (např. Číny) 

se prakticky nedotkla.  

4. Drobné jazykové připomínky: na s.27-28 citace Easterlinova článku je 

deformovaná. Správný název zní: Does Economic Growth Improve the Human 

Lot? Some Empirical Evidence (1974)(vzadu v literatuře je název správně). Na 

s.27 u Pigoua má být v závorce economic welfare (nikoli welafare). Na s.28 

správný název ekonomického podoboru je happiness economics (nikoli 

happiness economy). Na s. 69 je chybná interpunkce u citace 

(Matheson.2010)(má být čárka místo tečky). 

 

Dizertační práci Ondřeje Kopečného doporučuji k velké obhajobě. 
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