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Abstrakt 

Současná hospodářská politika, upřednostňující především hospodářský růst jako 

podmínku růstu blahobytu, je konfrontována s empirickými zjištěními, že populace přes tuto 

snahu není vždy spokojenější. Tato práce zkoumá kromě hospodářského růstu i další 

významné ekonomické ukazatele jako nezaměstnanost a inflaci, jejich vzájemné vazby a 

souvislosti těchto ukazatelů se spokojeností obyvatel. Uvádí, z jakých důvodů je vývoj 

zmíněných veličin důležitý pro spokojenost obyvatel a do jaké míry lze spokojenost pomocí 

těchto veličin ovlivnit. Veličiny jsou zkoumány z pohledu ekonomie hlavního proudu a 

ekonomie a štěstí. Na závěr tato práce shrnuje současné závěry předních ekonomů na možné 

přehodnocení hospodářské politiky tak, aby lépe reflektovala současné empirické poznatky. 

 

Klí čová slova: Hospodářská politika, subjektivně pociťované štěstí, blahobyt, příjem, 

nezaměstnanost, inflace, Easterlinův paradox 

 

Abstract 

 

Current economic policy, favoring particurarly economic growth as a condition for the 

growth of well-being, is confronted with empirical evidence that despite this effort, 

population is not always satisfied. This thesis examines, in addittion to economic growth, also 

other important economic indicators such as unemployement and inflation, their interrelations 

and connections of these indicators with the satisfaction of population. It presents reasons for 

importance of the development of these variables for the satisfaction of residents and to what 

extent satisfaction can be affected by these variables. Variables are investigated from the 

perspective of mainstream economics and the economics and happiness. In conclusion, this 

thesis summarizes recent findings of leading economists on possible revision of economic 

policy to better reflect present empirical evidence. 

 

Key words: Economic policy, subjective well-being, well-being, income, unemploment, 

inflation, Easterlin paradox. 
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1. Úvod 

Současná hospodářská politika se zaměřuje na mnoho cílů. Jako teoretická základna jí 

slouží především ekonomická teorie. Ekonomie se zabývá především jednáním jedince, než 

jeho motivací k danému rozhodnutí. S rozvojem této vědy a postupným propojováním 

s dalšími vědními obory, zejména psychologií, vyvstávají otázky, co člověk ve skutečnosti 

chce, a jestli mu současný svět poskytuje vhodné podmínky pro naplnění jeho tužeb a jestli je 

v dnešním světě vlastně šťastný.  

V posledních desítkách let se množí četné průzkumy a studie zabývající se štěstím a 

spokojeností se životem. Jednou z oblastí, kterou se studie zabývají, je spojitost štěstí a 

ekonomie. Jak moc se vývoj v ekonomice odráží na spokojenosti člověka a má na spokojenost 

vůbec vliv? Ekonomie blahobyt úzce spojuje s hospodářským růstem, ale je tomu skutečně 

tak? Je ten cíl, za kterým se každý stát žene, opravdu tak prospěšný pro jeho obyvatele? 

V první části této práce je rozebrána hospodářská politika, její cíle a možnosti, jak jich 

dosáhnout. Následuje podrobnější seznámení s konceptem subjektivně pociťovaného štěstí. 

Druhá část je zaměřena na přední ekonomické ukazatele a jejich souvislost se štěstím 

člověka. Konkrétně se jedná o příjem, nezaměstnanost a inflaci. 

Poslední část pak shrnuje nové poznatky z průzkumů a naznačuje některá možná řešení 

pro hospodářskou politiku. 
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2. Hospodářská politika 

2.1 Definice hospodářské politiky 

Pojem hospodářská politika má spoustu různorodých vymezení. Obecně bychom mohli 

tento pojem definovat následujícím způsobem: 

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v 

jednotlivých oblastech ekonomické reality. 

Slaný a Žák (1999) k tomu uvádějí, že „jde o činnost, při níž nositelé hospodářské 

politiky (zejména vláda, ale nejen ta) používají určitých nástrojů a svěřených pravomocí 

k tomu, aby ovlivnily ekonomický a sociální vývoj (ekonomiku jako celek nebo její část), 

přičemž se snaží dosáhnout určitých ekonomických (v širších souvislostech i 

celospolečenských) cílů.“ Jsou to právě cíle hospodářské politiky, kterými se bude tato práce 

podrobněji zabývat. Proč jsou které cíle sledovány a jaký to má vliv na populaci a její 

blahobyt.  

2.2 Cíle hospodářské politiky 

Obecné cíle hospodářské politiky jsou zajištění a udržení svobody a demokracie, které 

jsou zároveň velice významné pro samotné fungování hospodářské politiky. Pokud se 

obyvatelé mohou svobodně rozhodovat, mohou určovat, jaký politický a ekonomický systém 

chtějí a podílet se na směru vývoje své země. S tím souvisí i další obecné společenské 

hodnoty jako „spravedlnost, jistota, pokrok, blahobyt a bezpečnost“ (Slaný a Žák, 1999, str. 

8). Tyto cíle přímo nevypovídají o konkrétních ekonomických cílech, jsou to cíle především 

všeobecné politiky, jsou však úzce spjaty s jednotlivými ekonomickými cíly. 

Přesto, že tradiční cíle hospodářské politiky jsou rozdílné napříč zeměmi i časem a ani 

jejich výklad není jednotný, lze za hlavní cíle hospodářské politiky současného vyspělého 

státu považovat: 

• Hospodářský růst 

• Vysoká zaměstnanost a nízká nedobrovolná nezaměstnanost 

• Cenová stabilita 

• Vyrovnaná bilance zahraničního obchodu 
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Hospodářský růst je sledován skrze tempo růstu hrubého domácího produktu. Další tři 

cíle podporují především celkovou hospodářskou stabilitu. Hlavním ukazatelem cenové 

stability je míra inflace, vyrovnaná bilance zahraničního obchodu zajišťuje vnější rovnováhu. 

Všechny čtyři cíle spolu úzce souvisí a navzájem se doplňují. Kromě těchto hlavních cílů se 

volí často ještě další doplňující cíle, například cíle z oblasti sociální politiky, ekologické cíle, 

rozvoj vzdělání a vědy, rozvoj infrastruktury, průmyslu, zemědělství a mnohé další. 

Samotné vytyčení cílů ale ještě nestačí, je třeba určit významnost jednotlivých cílů. Není 

možné plnit všechny najednou, už jen z prostého důvodu, že některé cíle nejsou slučitelné, 

například nízká inflace a zároveň nízká nezaměstnanost (viz. Okunův zákon). Hlavním cílem 

by měla být maximalizace společenského blahobytu, té by pak měly být ostatní cíle 

podřízeny, ovšem jak a v jaké míře záleží na mnoha faktorech. Zásadně toto rozhodování 

ovlivňuje politická volba, ekonomická analýza a v neposlední řadě také různé zájmové 

skupiny. Ekonomická analýza napomáhá při rozboru problémů v ekonomice a jejich příčin a 

hledá prostředky pro dosažení vytyčených cílů. Politické rozhodování závisí na střetu zájmů 

politických stran a hnutí a na jejich orientaci. Dalším důležitým rozhodovacím faktorem je 

pro ně takzvaný politický cyklus. Některá opatření jsou méně populární (ale často o to víc 

potřebná) než jiná, a tak před volbami mají politikové ve zvyku preferovat především 

oblíbenější cíle bez ohledu na reálnou situaci. Po celou dobu navíc čelí lobování nejrůznějších 

zájmových skupin, které se snaží prosazovat své zájmy. 

2.3 Nositelé hospodářské politiky 

Nositelé hospodářské politiky se aktivně zapojují do provádění hospodářské politiky. 

Některé orgány se zaměřují na formulování hospodářské politiky, jiné na jejím provádění a 

další působí jako dozor.  

Nejvyšším subjektem hospodářské politiky je stát. Obsahuje složky zákonodárné a 

výkonné moci a mnoho dalších institucí a organizací, které vytvářejí tržní prostředí a dohlížejí 

na jeho kvalitu. Přestavitelem moci zákonodárné je parlament, který je oprávněn vydávat 

zákony, takže stanovuje a upravuje podmínky vlastnických práv a podnikání a je strůjcem 

pracovního a sociálního zákonodárství. Parlament vymezuje základní pravidla fungování 

ekonomického mechanismu. Výkonná moc je v rukou vlády. Z hlediska hospodářské politiky 

je nejdůležitějším nositelem hospodářské politiky. Formuluje hospodářské cíle a významně se 

podílí na utváření hospodářskopolitických podmínek potřebných pro splnění hospodářských 

cílů. 
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Druhou významnou skupinou nositelů hospodářské politiky jsou takzvaní nositele vlivu. 

Jedná se o instituce, které svým vlivem dokáží ovlivňovat tvorbu a výkon hospodářské 

politiky. Do této skupiny řadíme různé velké podniky, politické strany a odbory či vědecké 

instituce. 

Třetí skupinu tvoří nadnárodní organizace, které nabývají svého významu s  růstem nejen 

ekonomické integrace. Tyto organizace ovlivňují svým působením a rozhodováním celou 

skupinu států.  

2.4 Prostředky hospodářské politiky 

„Prostředkem (nástrojem) hospodářské politiky rozumíme ekonomickou veličinu nebo 

ekonomicky relevantní veličinu, kterou mohou hospodářští politikové určit nebo měnit, a 

působit tak na cílové proměnné. Ekonomickou veličinou může být například cena, daňová 

sazba, ekonomicky relevantní veličinou např. bankovní zákon, kartelový zákon aj.“ (Slaný a 

Žák, 1999) 

Nástroje hospodářské politiky lze členit podle různých kritérií, nejčastěji se člení na: 

• Monetární politiku 

Monetární politika je obvykle prováděna centrální bankou, která ovlivňuje nabídku peněz. 

Centrální banka má možnost regulovat měnovou bázi 1, měnové agregáty 2, úrokové sazby a 

měnový kurz.  Ovlivňuje tak inflaci a má i značný vliv na celkový produkt. V České republice 

je nositelem monetární politiky Česká národní banka. 

• Fiskální politiku 

Fiskální politika je prováděna skrze veřejné rozpočty a to pomocí daní, vládních výdajů a 

transferů 3. Svými výdaji může ovlivňovat celkový produkt či inflaci. 

 
                                                           

1 „Měnová báze = oběživo v držbě nebankovních subjektů + povinné minimální rezervy bank 
na účtech u centrální banky + dobrovolné rezervy bank na účtech u centrální banky + 
hotovostní rezervy v pokladnách bank“ (Revenda a spol, 2008) 

2 „Měnové agregáty představují souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity“ 
(Revenda a spol, 2008) 

3 Transfery jsou jednostranné převody bez protislužeb, například různé sociální dotace.  
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• Důchodovou politiku 

Důchodová neboli mzdová či cenová politika je prostředek vlád, jak regulovat mzdy a 

ceny prostřednictvím zákonných regulačních opatření nebo jen veřejných nabádání. 

• Vnější obchodní a měnovou politiku 

Vláda ovlivňuje zahraniční politiku různými cly, kvótami, a dalšími nástroji, které 

podporují či naopak tlumí dovoz a vývoz země. Centrální banka může měnový kurz korigovat 

například nákupem a prodejem deviz a valut. 

2.5 Shrnutí 

Hospodářská politika je prováděna nositeli hospodářské politiky, kteří jsou k těmto 

úkonům oprávněni a specializováni. Mají k dispozici mnoho prostředků, jak hospodářskou 

politiku utvářet. Hospodářská politika má mnoho cílů, které může sledovat. Hlavním cílem by 

měl být růst blahobytu obyvatelstva, ke kterému by měly směřovat přední ekonomické cíle 

jako hospodářský růst, vysoká zaměstnanost, cenová stabilita a vyrovnaná bilance 

zahraničního obchodu.  
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3. Hlavní ekonomické ukazatele 

V následujících kapitolách jsou podrobně rozebrány tři hlavní ekonomické cíle 

(hospodářský růst, vysoká zaměstnanost a cenová stabilita) v pojetí ekonomie a jejich vliv na 

spokojenost, který byl podrobně zkoumán v posledních desítkách let. 

Hospodářský růst je měřen příjmem země, konkrétně veličinami jako hrubý domácí 

produkt (per capita) či hrubý národní produkt (per capita). Zaměstnanost a nezaměstnanost 

jsou posuzovány podle míry nezaměstnanosti, což je podíl počtu nezaměstnaných a počtu 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Cenová stabilita je sledována inflací. 

Příjem, míra nezaměstnanosti a inflace jsou základní ukazatele makroekonomie. Jsou 

pozorně sledovány řadu let. Jejich výhodou je, že mají vhodné vlastnosti pro dlouhodobé 

pozorování. Jsou konstruovány tak, aby jejich hodnoty šly snadno získávat, daly se 

porovnávat v čase i místně a mohly se snadno upravovat. Tyto ukazatele jsou ovlivnitelné 

fiskální, popř. monetární politikou a znamenají tak rozhodující veličiny pro vládu, jejímž 

cílem je spokojenost svých občanů 

Přesto, že to jsou především makroekonomické ukazatele, souvisejí úzce se studiem štěstí, 

protože materiální podmínky a vyhlídky do budoucna (budoucí pravděpodobný vývoj 

zmíněných ukazatelů) jsou pro většinu lidí důležité, pokud hodnotí svou spokojenost se 

životem. 
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4. Subjektivně pociťované štěstí 

4.1 Definice štěstí 

„Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá ...“  

Škola, základ života!, 1938 

Štěstí je smysl a účel života, celý cíl a konec lidské existence 

Aristoteles 

„Štěstím myslím, že se cítím dobře – užívám si života…“ 1 

Layard 

Štěstí znamená pro každého člověka něco jiného. Pro některé je hlavním cílem jejich 

života, pro další jen jedna ze složek spokojeného života (např. vedle osobního rozvoje, 

spravedlnosti, svobody). V každém případě, zaujímá v životě člověka jedinečnou roli. 

Tak jako samotný popis štěstí je velice obtížný, tak i jeho vyjádření. V anglické literatuře 

se často používají pojmy happpiness, subjective well-being nebo satisfaction with life. Do 

češtiny bychom tyto výrazy nejlépe přeložili jako štěstí, subjektivně pociťované štěstí a 

spokojenost se životem. V této práci budou všechny uvedené názvy záměnné, k vyjádření 

toho samého. Stejně tak i slovo blahobyt, které se objevuje především v ekonomických 

částech práce, protože se běžně v ekonomii používá k vyjádření štěstí či spokojenosti. 

4.2 Determinanty štěstí 

Štěstí závisí na velkém počtu determinantů. Je vhodné rozlišovat sociální (social) a 

fyzické (physical) štěstí. Důležitou částí sociálního štěstí jsou vztahy s rodinou, přáteli, 

sousedy, (které značně ovlivňují spokojenost se životem). Dalšími faktory sociálního štěstí 

jsou pak osobnost člověka, genetické predispozice, sociodemografické, ekonomické, kulturní 

a politické prostředí a také životní podmínky. Osobnost člověka a genetika mají v porovnání 

s ostatními faktory sociálního štěstí na úroveň štěstí člověka menší vliv. Hlavními 

determinanty štěstí, jak je popsali ekonomové Frey a Stutzer (2002) jsou následující: 

 

                                                           
1 By happiness I mean feeling good – enjoying life and feeling it is wonderful 
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i. Osobnostní faktory 

Někteří lidé mají predispozice být šťastnější či naopak méně šťastní než ostatní. Takový 

to rozdíl je možné pozorovat například mezi optimisty a pesimisty. Optimisté mají tendenci 

přemýšlet pozitivněji, dosahují více svých cílů, protože na splnění usilovněji pracují, jelikož 

jsou přesvědčení, že se jim bude dařit. Naproti tomu pesimisté se rychleji vzdávají, protože 

tíhnou k přesvědčení, že svých cílů nedosáhnou. Podobně jsou na tom extroverti a introverti. 

Extroverti bývají šťastnější, jelikož se více stýkají s lidmi, tráví s ostatními více času různými 

společenskými aktivitami.  

ii.  Sociodemografické faktory 

Věk – obvykle se předpokládá, že mladší lidé jsou šťastnější než staří. Starší lidé mají 

totiž více zdravotních obtíží, v důchodu nižší příjem a „ztrácí blízké“ (kvůli věku). 

Ekonomové nacházejí jasný vztah mezi štěstím a věkem ve tvaru U, to znamená. že mladí a 

staří jsou šťastnější, než lidé středního věku. Tuto skutečnost podporuje i následující graf č. 1.  

0

10

20

30

40

50

60

70

VĚK 20-29 VĚK 30-39 VĚK 40-49 VĚK 50-59 VĚK 60-69 VĚK 70+

%
 s

po
ko

je
ný

ch
 li

dí

 

Zdroj: World Database of Happiness, Atkinson, T.H., Trends in Life Satisfaction among 

Canadians, 1968-1977, 2734 respondentů, konkrétní data v tabulce číslo 1. 

Graf č. 1:  Závislost štěstí a věku 

 Na horizontální ose jsou jednotlivé věkové kategorie, na vertikální je procentuální počet 

lidí dané kategorie, kteří uvedli jako odpověď nejvyšší možné ohodnocení, že jsou velice 
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spokojeni se svým životem 1. Nejmenší procento spokojených lidí je ve věku 40 až 49 let, 

spokojenost roste od tohoto věku dále se stářím (až 60% spokojených), ale i směrem k mládí 

(43% spokojených). Některé studie dokonce ukazují, že staří jsou šťastnější než mladí, což 

může být vysvětleno například tím, že staří lidé mají reálnější představy o svých cílech a ze 

svých zkušeností vědí lépe, čeho jsou schopni dosáhnout, popř. jak toho docílit. Na grafu č. 1 

by toto platilo pro nejmladší kategorii, tedy věk mezi 20 a 29 lety a nejstarší, to znamená 70 a 

výš.  Vztah mezi stářím a štěstím je však těžké jednoznačně určit. Jak se člověk postupně 

vyvíjí a nejen on, ale i svět okolo něj, chápe štěstí jinak než ve svém mládí a je těžké pak 

srovnávat pocity z dřívější a současné doby. 

Pohlaví – Ženy jsou dle mnohých průzkumů o trochu šťastnější než muži, na druhou 

stranu ženy častěji vykazují oba extrémy – velkou nespokojenost či naopak spokojenost se 

životem, což může být dáno tím, že ženy jsou více citlivé na různé situace než muži. Jedním 

z vysvětlení, proč jsou ženy šťastnější, můžou být například nižší nároky, než mají muži.  

Rasa – Dřívější průzkumy ukazují vesměs, že bílí jsou v průměru šťastnější než další rasy 

(především černí – jedná se o průzkumy v USA). To bylo ale pravděpodobně způsobeno 

nižším postavením ve společnosti, menším vzděláním, nižšími příjmy a diskriminací. Se 

snižující se diskriminací a tedy stejnými podmínkami se míra SWB v podstatě vyrovnává. 

Zdraví – Štěstí a zdraví spolu silně souvisí, a to především subjektivně pociťované zdraví, 

nikoli skutečný zdravotní stav.  

Vztahy – Vztahy, ať už manželství či jen přátelství, jsou pro člověka velmi důležité a mají 

pozitivní vliv na spokojenost člověka. Nejvíce ovlivňuje štěstí člověka manželství popř. 

partnerství, což je také častým životním cílem mnoha lidí. Pozitivní vliv na štěstí mají také 

dobré vtahy s okolím, se známými a se spolupracovníky.  

Vzdělání – nebyl nalezen žádný vztah mezi vzděláním a štěstím. S výší dosaženého 

vzdělání souvisí zpravidla i výše příjmu, což může pozitivně ovlivňovat spokojenost.           

                                                           
1 Otázka zněla: Please tell me how satisfied you are with your life overall. Would you say that 
you are.. 
4 very satisfied 
3 mostly satisfied 
2 mostly dissatisfied 
1 very dissatisfied 
- don't know 



 

 

17 

Na druhou stranu čím vyšší má člověk vzdělání, tím vyšší cíle v životě si vytyčuje a musí o to 

usilovněji pracovat na vyplnění svých tužeb, které se přesto vyplnit nemusejí, a to spokojenost 

naopak snižuje. 

Víra  - Víra má pozitivní vliv na štěstí, ale tento vliv není velký. Může to být dáno tím, že 

víra dává věřícím smysl života a lépe s ní snášejí nenadálé události v životě. Víra má pak také 

pozitivní vliv na zdraví, jelikož věřící méně pijí a kouří.  

iii.  Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické determinanty bychom mohli zařadit celkovou prosperitu země tudíž 

vliv hospodářského růstu, míry nezaměstnanosti a inflace. Tyto veličiny jsou podrobně 

rozebrány v následujících kapitolách. 

iv. Kontextuální a situační faktory 

Tyto faktory souvisejí s pracovními podmínkami, možným stresem vyvolaným 

zaměstnáním vztahy na pracovišti, mezi známými a přáteli, stejně tak partnerské vztahy. Patří 

sem i životní podmínky. 

v. Institucionální faktory 

Mezi institucionální faktory spadá například možnost podílet se na politickém 

rozhodování, či míra politické decentralizace. 

4.3 Měření štěstí 

Existují dva základní přístupy ke štěstí člověka, subjektivní štěstí a objektivní štěstí. 

Subjektivní štěstí představuje, jak člověk sám hodnotí svou spokojenost se životem. Člověk 

hodnotí svojí spokojenost na základě svých předchozích zkušeností, očekávání do budoucna a 

ve srovnání s jinými lidmi. Subjektivní štěstí se zjišťuje nejčastěji přímým dotazováním 

respondentů. Naproti tomu objektivní štěstí se určuje podle určitých externích pravidel. 

Jednou z metod měření objektivního štěstí je měření mozkových vln. 

Druh štěstí, který je pozorován, závisí na účelu, pro který jsou data získávána. Objektivní 

štěstí není zatíženo subjektivním zkreslením. Subjektivní štěstí se používá při studiu různých 

sociálních otázek, protože je v něm zahrnuto i osobní poznání, osobní pocity z nějaké 

události. 
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Průzkumy o spokojenosti obyvatelstva často pracují s pojmy spokojenost se životem nebo 

subjektivně pociťovaným štěstím. „Oznamované subjektivně pociťované štěstí (reported 

subjective well-being, dále jen SWB) je vědecký termín používaný v psychologii pro vlastní 

ohodnocení pozitivních a negativních zkušeností, štěstí a spokojenosti se životem.“ (Frey, 

Luenchinger, 2007). Mnohé průzkumy o štěstí ukazují, že subjektivně pociťované štěstí 

vystihuje blahobyt mnohem lépe než ekonomy obvykle používaný HDP či příjem a proto 

bude stěžejním měřítkem i v této práci. 

Každý člověk má svou vlastní představu o štěstí a spokojenosti se životem a nejsme 

schopni objektivně individuální hodnoty štěstí zjistit, nicméně, je možné se lidí přímo tázat a 

nechat je zhodnotit, jak spokojeni se svým životem jsou. Na tomto principu jsou postaveny 

používané průzkumy o štěstí nebo spokojenosti se životem. Míra SWB se zjišťuje tak, že je 

dotazována reprezentativní část obyvatelstva na celkové štěstí či spokojenost se svým 

životem. Je položená otázka a možné odpovědi a to přímým výčtem možností nebo bodovou 

škálou. Například průzkum vedený General Social Surveys pokládá otázku s třemi možnými 

odpověďmi 1: „Taken all together, how would you say things are these days – would you say 

that you are very happy, pretty happy, or not to happy?“. World Values Survey pokládá velmi 

podobnou otázku: „All things considered, how satisfied are you with your life as a whole 

these days?“ Odpověď je pak sestrojena jako desetibodová škála, kde 1 znamená (nespokojen) 

dissatisfied a 10 znamená satisfied (spokojen).  

Tento způsob dotazování se ukázal jako efektivní a s dostatečnou výpovědní hodnotou. 

Výsledky jsou snadno zpracovatelné, s nízkými náklady a nenáročné pro respondenty. 

Možností využití je mnoho ať v rámci jednoho státu, mezistátního srovnání či časového 

srovnání.  

Na druhou stranu každé zjednodušování nese i jistou dávku nepřesností. Jistě by bylo 

lepší dát dotazovaným možnost se volně vyjádřit, bez konkrétního výčtu možností, ale 

zpracování takovýchto odpovědí by bylo o poznání obtížnější. I samotná formulace konkrétní 

otázky může mít vliv na odpověď respondenta, to samé platí i o používaném spektru 

odpovědí. Pokud je otázek více, může záležet i na samotném pořadí otázek, protože 

respondent může být ovlivněn již předchozími otázkami a spojovat si je nesprávně do 

souvislostí. 

                                                           
1 kvůli obtížnému překladu do češtiny ponechávám v originálním znění 
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  Další otázkou, která se týká výpovědní hodnoty takto získaných informací, je stabilita 

odpovědí, to, jakou má člověk v daný moment náladu, jaká je část dne, při níž je respondent 

dotazován a další. Je možné, že momentální situace může přispět k nepřesnosti odpovědí, ale 

žádný průzkum to neprokázal. 

Je třeba si také uvědomit, že různé kultury vnímají štěstí jinak, mají jiné motivace a jiné 

cíle k dosažení svého vlastního cíle, což může způsobovat rozdílnost při porovnávání míry 

štěstí napříč různými kulturami. 
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5. Příjem 

„Ti, kteří říkají, že si štěstí za peníze nekoupí, nevědí kde nakupovat.“ 1 

Anonym 

5.1 Ekonomický pohled 

Tradiční ekonomie vnímá člověka jako racionálně uvažujícího jedince, který se řídí svým 

vlastním zájmem, se svými omezenými zdroji se snaží maximalizovat svůj užitek 2. To 

znamená, že chce spotřebovávat co největší množství nabízených statků a služeb (v 

mikroekonomii se proto běžně používá výraz spotřebitel. Z toho pak plyne, že se zvyšujícím 

se důchodem může člověk spotřebovávat vyšší množství statků a služeb a dosáhnout tak 

většího užitku. Z pohledu mikroekonomie, která se zabývá chováním jednotlivců, tedy 

vyplývá, že vyšší důchod se rovná vyššímu užitku.  

Pokud problematiku rozšíříme na celý ekonomický systém (např. na celý stát), kde se 

nachází velké množství racionálně uvažujících jedinců, kde každý z nich chce dosáhnout co 

nejvyššího užitku skrze důchod, pak celkový užitek všech bude udávat celkový důchod. 

Jedním z předpokladů ekonomie je, že trh statků a služeb 3 je v ideálním případě 

v rovnováze – to znamená, že nabízené množství statků a služeb se právě rovná poptávanému. 

Takže při rovnováze na trhu spotřebitelé utratí celé své důchody právě za všechny 

vyprodukované komodity 4 a maximalizují zároveň tak svůj užitek.  Celková velikost důchodů 

se tak rovná celkové produkci statků a služeb daného ekonomického systému, kterou nám 

udává hrubý domácí produkt (dále jen HDP). Proto z pohledu makroekonomie je HDP 

zároveň považován za ukazatel blahobytu. Čím větší je výkonnost dané ekonomiky, tím vyšší 

HDP a tím vyšší blahobyt obyvatelstva.  

                                                           

1  „Those who say that money can't buy happiness don't know where to shop. Anonymous“ 
(Oswald, 1997) 

2 „ Užitek znamená uspokojení, týká se subjektivního potěšení, které člověk získává 
spotřebováváním statku nebo služeb; je to vědecká konstrukce ekonomů používaná 
k pochopení toho, jak racionální spotřebitelé dělí své omezené zdroje mezi statky, které jim 
poskytují uspokojení.“ (Samuelson, Nordhaus, 1995) 

3 střet nabídky statků a služeb (firmy) a poptávky po statcích a službách (spotřebitelé) 

4 komodita = statek či služba 
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5.1.1 Definice  

„Hrubý národní produkt je nejobsáhlejší mírou celkové produkce statků a služeb v dané 

zemi“ (Samuelson, Nordhaus, 1995). „Je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb nově vytvořených v daném období na určitém území“ (český statistický úřad). HDP je 

sumou čtyř základních složek: výdaje na osobní spotřebu statků a služeb (C), hrubé soukromé 

domácí investice (I), vládní výdaje na statky a služby (G), čisté vývozy (X), tzn. 

XGICHDP +++=  

5.1.2 Přednosti hrubého domácího produktu 

Přednost HDP spočívá především v jeho relativně snadné měřitelnosti, jelikož jeho 

jednotlivé složky je snadné sledovat, a uspokojivé vypovídající hodnotě o výkonnosti 

ekonomiky. Pomocí HDP je možné porovnávat výkonnost jednotlivých zemí a sledovat vývoj 

ekonomické stránky země v průběhu času.  

5.1.3 Nevýhody hrubého domácího produktu 

Cenou za snadné získání hodnoty HDP je nezahrnutí určitých obtížně měřitelných složek, 

které celkovou produkci jistě také ovlivňují. Mezi tyto složky patří stínová ekonomika nebo 

produkce domácnosti. Do stínové ekonomiky zahrnujeme nelegální činnosti (tzv. černá 

ekonomika) jako obchod s drogami či zbraněmi, různé podvody, padělání, krádeže a další, ale 

i činnosti, které jsou ve své podstatě legální, ale jsou skrývány před úřady (tzv. šedá 

ekonomika), jako práce na černo, daňové úniky či prodej nekolkovaného alkoholu a cigaret a 

mnohé další. Domácí produkce představuje například péče o domácnost, různé sousedské 

výpomoci, doučování či hlídání dětí nebo pěstování plodin či chov zvířat pro vlastní potřebu. 

Další nezahrnutou položkou jsou škody na životním prostředí a další negativní 

externality1 , které do jisté míry nadhodnocují HDP. Jedná se například o znečišťování 

vzduchu, vody, půdy a s tím související zvýšení zdravotních rizik, škodách na majetku atd. 

Nezahrnuty jsou rovněž různé sociální aspekty jako vzdělání, zdraví, kvalita života a 

další. 
                                                           
1 Externality: „Činnost, která ovlivňuje pozitivně nebo negativně jiné subjekty, aniž za to musí 
platit nebo jsou za tuto činnost odškodňovány. Externality se objevují, když se soukromé 
náklady nebo přínosy nerovnají společenským nákladům nebo přínosům“ 
(Samuelson,Nordhaus, 1995) 
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5.1.4 Pokusy o úpravu HDP jako ukazatele blahobytu 

Pokud HDP chápeme zároveň jako ukazatel blahobytu, pak má opět další nedostatky, 

jelikož neobsahuje některé složky, které mají na blahobyt pozitivní vliv, a naopak obsahuje 

jiné, které blahobyt negativně ovlivňují. Mezi další prvky, které SWB ovlivňují a přitom 

nejsou zahrnuty v HDP, patří například mezilidské vztahy a různé sociální aktivity s tím 

spojené, které neprodukují žádnou peněžní hodnotu.  

P. A. Samuelson (1995) definuje tzv. čistý ekonomický blahobyt (NEW; net economic 

welfare). „NEW je upravenou mírou HDP, která obsahuje pouze spotřební a investiční 

položky, jež přímo přispívají k ekonomickému blahobytu.“ K původní hodnotě HDP 

připočítává položky jako hodnotu volného času, práci typu „udělej si sám“ či šedou 

ekonomiku. Oproti tomu odečítá položky jako škody na životním prostředí a další negativní 

externality.  

Pokusů o „nápravu“ HDP bylo mnohem více. Za všechny si uvedeme ukazatele 

ekonomického blahobytu (MEW, Measure of Economic Welfare) z roku 1972 od ekonomů 

Nordhause a Tobina a index lidského rozvoje (HDI, Human Development Index), vytvořený 

Organizací spojených národů z roku 1990, který započítává vedle hrubého národního 

produktu i zdraví a vzdělání. Jako příklad tohoto indexu jsou uvedeny data pro Českou 

republiku. 
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Zdroj: Human Development report, konkrétní data v tabulce číslo 2. 

Graf č. 2:  Human Development Index pro Českou republiku 
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 DPI je získaný z let 2000 a 2005 – 2010 a pohybuje se mezi 0.801 a 0.844. Graf č. 2 nám 

ukazuje, že úroveň HDI je vyšší v Evropě a střední Asii než ve světě. Česká republika je navíc 

ve všech sledovaných letech nad světovým i evropským HDI, což vypovídá o nadprůměrném 

blahobytu v ČR (podle indexu HDI). Dle této statistiky je Česká republika za rok 2010 na 28. 

místě v porovnání všech zemí, na prvních místech jsou například Norsko, Austrálie, Nový 

Zéland či Amerika (celkové umístění všech zemí v příloze, tabulka č. 3). Pokud porovnáváme 

hrubý národní produkt per capita (ve tvaru income index) s indexem HDI, pak HDI je stále 

vyšší (viz tabulka č. 4 v příloze), nicméně vývoj těchto dvou veličin není už totožný. Jejich 

rozdíly jsou ukázané v grafu č. 3, takže míra blahobytu nemusí vždy korespondovat 

s hospodářským růstem.  
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Zdroj: Human Development report 

Graf č. 3:  Rozdíl mezi HDI a Income Index 

Ať upravíme HDP jakkoliv, nemusí však ještě nutně vystihovat blahobyt obyvatelstva. 

Nejznámější příklad bychom našli v rámci tzv. Easterlinova paradoxu, který rozebereme 

v následující části. 

5.2 Souvislost příjmu a štěstí 

V průběhu posledních desítek let byly zrealizovány nejrůznější průzkumy a studie o 

SWB. Při zkoumání vztahů mezi HDP a SWB významně přispěl ekonom Richard Easterlin. 

V roce 1974 publikoval svou práci: Does economic growth improve the human lot? Some 
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empirical evidence, kde zkoumá souvislost HDP a SWB v různých případech, jeho závěry 

vešly později ve známost jako Easterlinův paradox. 

5.2.1 Porovnání v rámci jedné země 

Porovnání obyvatel jedné země v konkrétním časovém okamžiku ukazuje pozitivní 

korelaci mezi výší příjmu a SWB. Lidé, kteří mají vyšší příjem, mají v průměru i vyšší SWB 

než chudší lidé. Easterlin zmiňuje na 30 průzkumů, které všechny končí jednoznačným 

závěrem, a to, že bohatí lidé jsou průměrně šťastnější než chudí. 

 Bohatí lidé mají více prostředků, jak dosáhnout svých cílů, především po materiální 

stránce. Mají zároveň vyšší společenský status než chudí, což také může mít pozitivní vliv na 

jejich spokojenost. 

 Mnohé průzkumy však ukazují, že tato závislost mezi bohatstvím a štěstím není 

proporcionální. U chudé části populace se zvýšením příjmu rapidně roste i SWB, ale u 

bohatých lidí je nárůst SWB již méně patrný či dokonce žádný. Lidé mimo materiálních cílů 

mají i jiné, které si za peníze nesplní. Navíc člověk není schopen objektivního soudu. Svou 

situaci vyhodnocuje mimo jiné taky v porovnání s ostatními v okolí, důležitá pak není 

absolutní hodnota jeho bohatství, ale i bohatství ostatních lidí v jeho okolí. Pokud zvýší svůj 

příjem, zvýší se i jeho míra blahobytu, ale pokud se zlepší celková ekonomická situace státu a 

zvýší se příjem všem, pak toto navýšení příjmu nemusí mít za následek zvýšení i jejich 

blahobytu, jelikož i když se jejich situace zlepšila, v porovnání s ostatními jsou na tom stále 

stejně.  

Easterlin dále naznačuje vliv různých sociodemografických faktorů. Například, že mladí 

jsou obecně šťastnější než staří, zadaní (ženatí/vdané) jsou šťastnější než svobodní, bílí jsou 

šťastnější než černí či, že se s vyšším vzděláním může zvyšovat i výše štěstí. 

5.2.2 Porovnání jednotlivých zemí mezi sebou 

Mnohé studie ukazují, že lidé žijící v prosperujících bohatých zemích vykazují v průměru 

také vyšší štěstí než lidé, kteří obývají chudé státy. Tento vztah však není přímo úměrný. U 

nejchudších zemí se s výší HDP rychle zvyšuje i míra SWB, ale pro bohaté země je tento růst 

stále méně patrný. Někteří autoři nacházejí dokonce jakýsi zlomový bod, určitou výši ročního 

příjmu per capita, (např. $10 000 Frey a Stutzer – rok 1995), za kterým má výše HDP 

minimální vliv či žádný, ba dokonce i záporný. 
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Graf č. 4 nám ukazuje vztah HDP per capita a štěstí vybraných zemí. Jak je vidět, ze 

začátku hodnota štěstí rychle roste s růstem HDP, ale přibližně na úrovni 10 000 dolarů se tato 

vzestupná tendence téměř zastaví a země s příjmem nad tuto úroveň mají již přibližně stejnou 

výši štěstí.  
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Zdroj: Databáze Světové banky a World Values Survey, data z let 2006 a 2007, 

konkrétní data v tabulce č. 5 

Graf č. 4:  Závislost štěstí a HDP per capita 

Pozitivní závislost mezi výší HDP a štěstím nemusí souviset pouze se samotným HDP. U 

chudých zemí, kde je velice zřetelná závislost HDP a štěstí, znamená vyšší příjem lepší 

životní podmínky – přístup k pitné vodě, více kvalitních potravin, dostupnější zdravotní péče 

a další.  

Prosperující země mají obvykle zároveň stabilnější ekonomické podmínky, lépe fungující 

řízení státu, jsou schopny nabídnout vysoký životní standart s fungující justicí (jistotu 

prosazování lidských práv a spravedlnosti), dostupnou a kvalitní zdravotní péčí, policejní 

ochranu, rozvinutý systém vzdělávání a sociální systém podporující sociálně slabé jedince.  

Pokud na tuto závislost nahlédneme z opačného pohledu – od štěstí k příjmu, spokojenější 

obyvatelé mají tendenci odvádět lepší práci a být kreativnější, což vede k vyššímu HDP. 

Obecně tedy platí, že pro chudé země platí pozitivní vztah mezi výší HDP a SWB, ale pro 

bohaté země již tato spojitost nutně neplatí. S růstem HDP pak může SWB stagnovat ba 

dokonce klesnout. 
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5.2.3 Srovnání vývoje HDP a SWB v čase 

Z předchozích pozorování bychom usuzovali, že růst HDP v čase bude mít za následek i 

růst štěstí obyvatelstva. Ovšem tento stav nemusí vůbec nastat. Easterlin uvádí příklad USA 

po druhé světové válce, konkrétně rozmezí let 1946 až 1970, ekonomové Frey a Stutzer 

(2002) toto období rozšiřují až do roku 1991, kde HDP per capita rostl, ale průměrné štěstí 

Američanů tomu zcela neodpovídalo, jak je ostatně vidět i na grafu č. 5.  
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Graf č. 5:  Závislost štěstí a HDP per capita v USA 

Frey a Stutzer (2002) nastiňují řadu možných vysvětlení. Jedna možnost je samotné 

zpochybnění metody a vypovídající hodnoty dat. Pozitivní vztah mezi HDP a SWB nemusel 

být patrný, kvůli změnám ve složení obyvatelstva, protože se jedná o sběr dat náhodného 

vzorku obyvatelstva během padesáti pětii let. Jiným vysvětlením může být změna významu 

štěstí, která v tomto období mohla nastat a díky tomu se ona závislost neprojevila. V takových 

případech by vztah mezi HDP a SWB nejspíše platil, ale díky nevypovídající hodnotě 

nasbíraných dat, bychom to nebyli schopni prokázat. 
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Jiným vysvětlením by mohl být fakt, že velikost SWB člověka během jeho života není 

dána výhradně jeho výší bohatství, ale i dalšími důležitými faktory. Jedním z těchto faktorů 

může být změna v aspiraci člověka. Člověk v průběhu svého života mění své tužby a přání 

podle svých dosavadních zkušeností a očekávání do budoucnosti. Po dosažení nějakého cíle, 

který si vytyčil, vzroste na určitou dobu jeho spokojenost, ale nové situaci se brzy přizpůsobí 

a míra štěstí se navrací do původní hodnoty. Samozřejmě s dosažením vytyčeného cíle se mu 

otevírá prostor pro další přání, o které by mohl usilovat. Dobře patrný je tento stav v rámci 

technického rozvoje, například v telekomunikacích. Není tomu tak dlouho, když se člověk 

s někým jiným mohl spojit na dálku jen přes pevnou linku popř. poštovně. Následně se začaly 

používat k telefonům i faxy. Dnes je naprosto běžné vlastnit mobilní telefon a díky rychlému 

rozvoji internetu může člověk jednoduše komunikovat s okolním světem například přes email, 

nejrůznější sociální sítě jako Facebook či Twitter a komunikační programy jako skype nebo 

icq. Takže zatímco dříve jsme si vystačili s jedním pevným telefonem, dnes nám to samé 

uspokojení z komunikace přinese mobil a počítač s internetem, i když bychom měli být 

vlastně nesrovnatelně šťastnější ze zkvalitnění komunikačních nástrojů. 

Podobně můžeme nahlížet na spotřebu dalších statků a služeb. Při opakované spotřebě 

námi oblíbených produktů potěšení z jejich spotřeby postupně slábne. Člověk se této spotřebě 

přizpůsobuje a vyhledává jiná potěšení.  

Tento proces se netýká pouze materiálních věcí. Sportovci stále zlepšují své výkony, 

snaží se překonat sami sebe a ostatní, až se dostanou na vrchol, například vyhrají Olympijské 

hry či překonají světový rekord, a i tam se objeví nové cíle – vyhrát několikrát po sobě, 

překonat sám sebe a světový rekord ještě vylepšit. Člověk tak není nikdy naprosto spokojený, 

stále vyhledává nové výzvy, aspirace se mění.  

Další faktor, který ovlivňuje vztah HDP a SWB je klesající míra uspokojení z rostoucí 

velikosti příjmu. Člověk například začne podnikat a počáteční příjem má 20 000 korun za 

měsíc, bude se snažit zdvojnásobit příjem. Po dosažení 40 000 korun bude chtít dosáhnout 

80 000 korun, pak 160 000 korun atd. Čím více bude mít, tím vyšší cíl si bude tvořit, ale míra 

uspokojení z tohoto navyšování se bude naopak snižovat. Tak uspokojení z prvotního 

navýšení platu o dvacet tisíc korun bude mnohem vyšší, než když o stejnou částku navýší plat, 

který činí sto šedesát tisíc korun. 
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Měnící se aspirace člověka a schopnost se přizpůsobovat aktuální situaci podávají 

adekvátní vysvětlení pro ilustrovanou situaci USA, kde rozmach ekonomiky neočekávaně 

nevedl k vyššímu blahobytu obyvatelstva. 

5.3 Shrnutí 

Ekonomie předpokládá, že vyšší příjem má za následek i vyšší užitek a blahobyt a jako 

ukazatel blahobytu je často uváděn hrubý domácí produkt, který je jedním z hlavních 

ekonomických ukazatelů a je pečlivě sledován.  

Empirické průzkumy zaměřené na tuto problematiku však ukazují, že tento vztah mezi 

výší HDP a SWB obecně platit nemusí. Porovnávání v jednom časovém okamžiku obyvatel 

v jednom státě nám zmíněnou závislost do jisté míry potvrzuje. Bohatí obyvatelé jsou obecně 

šťastnější než chudí, ovšem, zatímco u chudých je výše příjmu a štěstí úzce spjata, u bohatých 

tato vazba velice slábne a je čím dál tím méně patrná.   

Velice podobné závěry je možné odvodit pro porovnávání států mezi sebou v daném 

časovém okamžiku. Bohaté státy mají průměrně vyšší blahobyt obyvatelstva než chudé státy, 

ale závislost blahobytu na výši HDP je výrazně nižší u bohatých a vyspělých států než u 

chudších zemí. Bohaté země zvyšováním HDP již prospívají svým obyvatelům jen 

minimálně.  

Odlišný závěr plyne z porovnávání vývoje HDP a blahobytu daného státu v čase. Růst 

hrubého domácího produktu obecně nemusí způsobit růst blahobytu obyvatel. Měnící se 

aspirace lidí, přizpůsobování se a vzájemné porovnávání mezi sebou jsou možnými 

vysvětleními pro případy, kdy růst hrubého domácího produktu nezvyšoval blahobyt 

obyvatel, dokonce byl v některých okamžicích pozorován i pokles. 
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6. Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je velkým ekonomickým a především sociálním problémem. Je jedním 

z předních ekonomických ukazatelů.  

6.1 Ekonomický pohled 

6.1.1 Definice 

Míra nezaměstnanosti je pečlivě sledována, získáme ji jako podíl počtu nezaměstnaných a 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Obyvatelstvo se dělí na ekonomicky aktivní a 

neaktivní. Ekonomicky aktivní obyvatelé jsou ti, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní. 

Zaměstnaní lidé se definují¹ jako osoby patnáct let a starší, které mají placenou práci. 

Nezaměstnaní jsou lidé, kteří práci aktivně hledají (v posledních čtyřech týdnech) nebo ti, 

kteří již práci našli a čekají na nástup do práce. Ostatní obyvatelstvo (15 let a starší) je pak 

ekonomicky neaktivní, jedná se například o studenty, osoby v domácnosti, či osoby, které 

práci aktivně nevyhledávají. 

Pro zjištění těchto údajů se používá „Výběrové šetření pracovních sil“ při němž jsou 

náhodně oslovovány jednotlivé domácnosti. Dle Českého statistického úřadu bylo v prvním 

čtvrtletí k získání potřebných údajů osloveno necelých 51 tisíc respondentů. Na základě jejich 

odpovědí je následně vytvořen odhad celého trhu práce na území republiky. Například v 1. 

čtvrtletí roku 2010 byla míra nezaměstnanosti 8,2%, přičemž počet nezaměstnaných se 

odhaduje na 422,7 tisíc. 

I přes částečné zjednodušení definic jednotlivých kategorií a metody získávání informací 

se tímto způsobem získávají relativně přesné údaje o celkovém trhu práce.  

6.1.2 Nezaměstnanost v pojetí ekonomie 

Ekonomický pohled na nezaměstnanost se různí. Keynesiánská škola vnímá 

nezaměstnanost jako nepříznivou událost a zároveň nedobrovolnou. Nezaměstnanost má 

velký vliv na produkt. Při vysoké nezaměstnanosti dochází k plýtvání zdroji, ekonomika 

nevyrábí tolik, kolik je schopná, pracuje pod hranicí potenciálního produktu. Americký 

ekonom Artur Okun nalezl přímý vztah mezi nezaměstnaností a potenciálním produktem 

během ekonomických cyklů, tzv. Okunův zákon. Ten říká, že poklesne-li HDP o dvě 

procenta, zvýší se nezaměstnanost o jedno procento (vztah platný pro USA, u ostatních států 
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lze vypozorovat podobnou závislost). Vláda však může pomocí fiskální či monetární politiky 

stimulovat ekonomiku země a přiblížení se k potenciálnímu produktu. 

 Nová klasická makroekonomie bere v úvahu, že nezaměstnanost může být dobrovolná, 

protože lidé vnímají práci jako zlo a raději jsou nezaměstnaní, pobírají dávky a mají více 

volného času. Existenci nezaměstnanosti a existenci tzv. nedobrovolné nezaměstnanosti lze 

z ekonomického pohledu veskrze vysvětlit přes nepružné mzdy 1. Pokud by totiž byly mzdy 

dokonale pružné, pak by se při dané poptávce a nabídce práce mzdy přizpůsobily úrovni, kdy 

se trh vyčišťuje, tzn. kdy se nabídka rovná poptávce. Při této úrovni mezd by bylo ochotno 

pracovat právě tolik lidí, kolik trh potřebuje, ostatní by byli raději dobrovolně nezaměstnaní a 

ekonomika tak bude efektivní i při jisté míře nezaměstnanosti. Mzdy však z různých důvodů 

pružné nejsou a přizpůsobují se trhu jen velmi pomalu. Je to způsobeno především tím, že trh 

práce spadá do kategorie tzv. administrativně řízených trhů. Mzdy jsou fixně dány dle druhu 

práce na určitou časovou dobu. Po uplynutí dané doby se pak mzdy částečně mohou upravit, 

ovšem při rozhodnutí o snížení mezd se setkáme s nesouhlasem zaměstnaných, což může 

vyvolat další problémy jako pokles pracovní morálky, či v krajním případě stávky či odchod 

pracovníků.  Přizpůsobování mezd ještě více komplikují odborové organizace, které snižování 

mezd málokdy akceptují, smlouvy s nimi jsou uzavírány na delší dobu a v případě potřeby 

během této doby mzdy upravit se jedná o nákladnou a náročnou záležitost. 

6.1.3 Náklady nezaměstnanosti 

Náklady nezaměstnanosti závisí na typu nezaměstnanosti.  

• Frik ční nezaměstnanost  

Frikční nezaměstnanost je tvořena lidmi, kteří hledají první či novou práci poté, co 

předchozí práci ukončili. Nezpůsobuje větší náklady, jde o proces hledání vhodné práce. 

• Strukturální nezaměstnanost 

„Strukturální nezaměstnanost nastává, pokud není v souladu profesní či územní struktura 

nezaměstnaných s profesní či územní strukturou volných míst.“ (Cahlík, 2006) Zde již 

                                                           
1 Rigidita mezd způsobuje, že se trh práce sám nevyčišťuje a v případě, že je mzdová sazba 
příliš vysoká, nabídka práce převyšuje poptávku a vzniká tak nedobrovolná nezaměstnanost, 
tedy stav, při kterém by při dané mzdové hladině bylo mnoho obyvatel ochotno pracovat, ale 
pracovní místa nejsou volná. 
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nastávají nezanedbatelné náklady jak na straně státu, tak i postižených jednotlivců, jelikož 

není jednoduché postiženou oblast efektivně zaměstnat. Státu tak vznikají „značné ztráty dané 

vyplácenými příspěvky v nezaměstnanosti a další ztráty dané zvyšováním zločinnosti, 

nemocnosti, sebevražednosti.“ (Cahlík, 2006) Na druhé straně vznikají soukromé náklady 

postižených osob, kde kromě ztráty příjmu, přichází i ztráta kvalifikace a důvěry.  

• Cyklická nezaměstnanost 

„Cyklická nezaměstnanost je rozdíl mezi skutečnou a přirozenou mírou nezaměstnanosti.“ 

(Cahlík, 2006) Její náklady jsou podobné jako u strukturální, ale navíc způsobuje ztrátu 

produktu. Firmy omezují svou výrobu, propouští, či omezují pracovní dobu a snižují tak 

produkt. Někteří cyklicky nezaměstnaní pak „p řechází jako znechucení nezaměstnaní do 

kategorie mimo pracovní sílu“ (Cahlík, 2006). 

Přesto nezaměstnanost má i pozitivní stránky. Někteří lidé, jak již bylo uvedeno výše 

k dobrovolné nezaměstnanosti, pracovat prostě nechtějí a využívají raději podpory státu a 

volného času, navíc mnozí nezaměstnaní pracují v rámci šedé ekonomiky, takže de facto 

zaměstnaní jsou, jen unikají statistikám.  

6.1.4 Shrnutí ekonomické části 

Ať již se jedná o jakýkoliv přístup, ekonomie spojuje nezaměstnanost především s újmou 

způsobenou ztrátou důchodu, z makroekonomického pohledu jako jednu z příčin rozdílu mezi 

potenciálním a skutečným produktem. Pro některé ekonomy je práce vnímána přímo jako zlo, 

a tudíž snižuje SWB a současně lze předpokládat, že mnozí nezaměstnaní jsou vlastně celkem 

spokojeni se svou situací, jelikož je pro ně přijatelnější než zaměstnání. 

6.2 Souvislost nezaměstnanosti a štěstí 

Průzkumy souvislosti štěstí a nezaměstnanosti ukazují, že nezaměstnaní jsou jednoznačně 

méně šťastní než zaměstnaní. Frey a Stutzer (2002), kteří provedli průzkum ve Švýcarsku, 

docházejí k velice podobnému závěru. Jejich průzkum navíc ukazuje, že není žádný větší 

rozdíl v průměrně spokojenosti při porovnávání různých typů práce. Uvádějí sedm typů 

pracovního zařazení – zaměstnaní, osoby samostatně výdělečně činné, studenti, ženy 

v domácnosti, důchodci a jiný status zaměstnání – ti všichni mají srovnatelnou výši 

spokojenosti se životem (mezi 8 a 8.5 na desetibodové škále), nezaměstnaní jsou o necelé dva 

body (6.65) níže.  
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Profesor Andrew Oswald ve své studii Happiness and Economic Performance na základě 

mnohých průzkumů mimo jiné podotýká, že na ztrátě zaměstnání není zdaleka to nejhorší, že 

člověk přijde o příjem. Jedná se o mnoho jiných faktorů. Kdyby se nezaměstnanému měla 

vykompenzovat jeho práce penězi, bylo by zapotřebí několikanásobně zvýšit jeho příjem.  

Nedobrovolně nezaměstnaní často trpí ztrátou sebevědomí, depresemi či sociální izolací. 

Ztráta zaměstnání často znamená také ztrátu společenského statusu. Zároveň má 

nezaměstnanost negativní vliv i na zaměstnané, jelikož zvyšuje jejich obavy, že mohou přijít o 

zaměstnání i oni. Mohou se také obávat negativních dopadů vyvolaných nezaměstnaností na 

celou ekonomiku, na možné zvýšení daní, růst kriminality a nepokoje. 

Nezaměstnanost způsobuje deprese a ztrátu sebevědomí. Psycholog Michael Argyle 

poznamenává, že nezaměstnaní bývají v horším psychickém a fyzickém zdraví, což může vést 

k vyšší úmrtnosti, nezaměstnaní jsou náchylnější k nadměrnému požívání alkoholu a častěji 

páchají sebevraždy. Oswald (1997) podotýká, že nezaměstnaní jsou dvakrát až třikrát 

náchylnější k pokusu o sebevraždu a že riziko stoupá s délkou doby nezaměstnanosti.  

Individuální dopad ztráty zaměstnání je ovlivněn mnoha faktory, značný vliv mají také 

události v nejbližším okolí. Lidé mají tendenci se srovnávat se svým okolím, a pokud ztráta 

práce postihla ve stejnou dobu i známé, či další osoby z okolí, pak je individuální negativní 

dopad zčásti redukován. Nezaměstnaný nemá takový pocit osobního selhání, spíše je tak na 

vině nepříznivý ekonomický vývoj.  

Nezaměstnanost má dle Clarka a Oswalda (1994) největší negativní vliv na blahobyt ze 

všech ostatních nepříznivých událostí včetně rozvodu popř. rozchodu.  

6.2.1 Klady zaměstnanosti 

Spokojenost se zaměstnáním záleží na velkém množství pracovních podmínek. Frey a 

Stutzer (2002) rozlišují vnitřní a vnější znaky práce. Mezi vnitřní znaky zaměstnání patří 

možnosti zdokonalování osobních schopností, rozmanitost pracovních úkolů, příležitost pro 

osobní kontakt či míra odpovědnosti. Vnější znaky zahrnují různé pracovní podmínky, jako 

plat a další benefity, pracovní podmínky, bezpečnost práce či prestiž spojená s danou pozicí. 

Oba druhy znaků práce spolu obvykle pozitivně souvisí. Která skupina znaků práce má větší 

vliv na SWB se nedá jednoznačně říci, značný vliv mají obě. 
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 Tyto poznatky nesou důležitou informaci jak pro zaměstnavatele, tak pro celou 

hospodářskou politiku. Spokojený zaměstnanec má tendenci pracovat výkonněji – pokud 

člověka jeho práce naplňuje a je spokojen se svým zaměstnáním, pracuje lépe a efektivněji a 

je kreativnější. Pokud je naopak se svou prací nespokojen, je náchylnější k častějším 

absencím, vyvíjí minimální snahu k plnění svých pracovních povinností, má tendenci 

k nekvalitnímu provádění práce.  

Lidé chodí do zaměstnání často nejen kvůli důchodu, který mnozí ekonomové považují za 

jediný důvod. Mnoho lidí preferuje zmíněné vnitřní znaky práce, které jsou pro ně důležitější 

než peněžitá odměna.  

Ztráta zaměstnání způsobuje největší újmu a nejvíce ovlivňuje štěstí člověka. 

6.2.2. Volný čas 

  Pojetí klasické ekonomie spočívá v tom, že volný čas užitek zvyšuje, práce naopak 

snižuje. Jak již bylo řečeno výše, většinu lidí jejich práce naopak naplňuje a významně tak 

zvyšuje jejich SWB, avšak i volný čas však má značné pozitivní dopady na SWB. Lidé se 

potřebují od práce také odreagovat a odpočinout, trávit čas s přáteli a rodinou. Ve volném 

čase proto podnikají mnoho společenských aktivit jako sport, různé kulturní akce a jiné 

koníčky.  

6.3 Shrnutí 

 Empirické průzkumy ostře kontrastují s pohledem mnohých ekonomů. Všechny 

průzkumy ukazují, že nezaměstnanost má velmi negativní vliv na SWB. Pro mnohé je jejich 

práce nezbytná pro spokojený život. Ztráta pak působí velké deprese, izolaci od společnosti a 

ztrátu sebevědomí.  Názor, že nezaměstnanost je dobrovolná, takže nemá na užitek žádný 

vliv, jaký zaujímají někteří ekonomové, se při empirických výzkumech také nepotvrdil. Další 

předpoklad, že na ztrátě zaměstnání je nejhorší ztráta příjmu se ukázal značně zjednodušující. 

Lidé mají mnohé jiné důležité motivace pro své zaměstnání, a přesto, že příjem je jistě 

neopomenutelný, nebývá tou jedinou motivací.  

 Nezaměstnanost je tak značně nebezpečná co se týče štěstí nejen pro samotné 

nezaměstnané, ale také pro ostatní, kteří zaměstnání mají, ale nárůst nezaměstnanosti zvyšuje 

jejich obavy o jejich vlastní zaměstnání, o další vývoj celé ekonomiky, popř. také o 

budoucnost nezaměstnaných. 
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7. Inflace 

7.1 Ekonomický pohled 

7.1.1 Definice  

„K inflaci dochází, roste-li celková cenová hladina. Míra inflace je definována jako míra 

změny cenové hladiny.  

Míra inflace (rok t) = {cenová hladina (rok t) – cenová hladina (rok t-1)}/ cenová 

hladina (rok t-1) x100.“(Samuelson, Nordhaus, 1995) 

Cenová hladina se měří pomocí různých cenových indexů. „Cenový index je vážený 

průměr jednotlivých cen, kde je váha ceny každé komodity dána jejím ekonomickým 

významem“ (Samuelson, Nordhaus, 1995). Nejčastěji Indexem spotřebitelských cen (CPI, 

který měří náklady tržního koše spotřebních statků a služeb), index cen výrobců (PPI, měří 

hladinu cen na úrovni velkoobchodu nebo výrobců, široce jej používají firmy) a deflátor HDP 

(poměr nominálního a reálného HDP, používá variabilní váhy místo fixních – na rozdíl od 

předchozích). 

7.1.2 Náklady inflace 

Inflaci můžeme rozdělit buď na anticipovanou (očekávanou) a neanticipovanou 

(neočekávanou) nebo na vyrovnanou a nevyrovnanou. Při anticipované inflaci se lidé a trhy 

inflaci postupně přizpůsobují, takže nezpůsobuje větší problémy, to samé platí i pro 

vyrovnanou inflaci, kdy se ceny komodit zvyšují stejně rychle. Pokud jde o nevyrovnanou 

inflaci, tak při ní se ceny a mzdy zvyšují různým tempem, což způsobuje změny relativních 

cen. Jedním z takových příkladů jsou peníze a daně. Pokud daná země má progresívní 

zdanění, pak s rostoucí inflací roste i průměrná míra zdanění obyvatelstva. Inflace je často 

právě nevyrovnaná a zároveň neanticipovaná, což má několik důsledků. 

Za prvé dochází k přerozdělování důchodu a bohatství. Při prudkém a především 

nečekaném růstu cen se obecně přelévá bohatství od věřitelů k dlužníkům a naopak při 

poklesu (při deflaci) od dlužníků k věřitelům. Tento problém je více společenský než 

ekonomický, jelikož postiženi jsou jen někteří obyvatelé, ale na celkovou ekonomiku to nemá 

vážnější vliv. Při delším trvání tohoto trendu, ať se jedná o růst či pokles cen, se však trhy 

začnou přizpůsobovat a ono přerozdělování bohatství se značně omezí. Souhrnné poznatky 
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zkoumání inflace ukazují, že celkový dopad inflace je dosti nepředvídatelný, takže se nedá 

říci, že by tato inflace postihovala nějakou konkrétní skupinu obyvatel. 

Druhým důsledkem je deformace relativních cen. Na makroekonomické úrovni 

deformace relativních cen ovlivňuje celkový produkt a nezaměstnanost. Obvykle rostoucí 

inflace znamená vyšší zaměstnanost a také produkt. Ale nemusí to tak být vždy. Ekonomická 

teorie se proto přiklání k názoru, že mezi těmito ukazateli není nutně jednoznačný vztah. 

Z pohledu mikroekonomického neanticipovaná inflace ovlivňuje alokaci zdrojů. Inflace 

deformuje relativní ceny, a proto dochází ke znehodnocování peněz. „Čím je inflace vyšší, tím 

mají lidé menší důvod pro držení peněz v hotovosti, snaží se držet jen minimum a nakupují 

různá jiná aktiva, aby se jejich bohatství nezmenšovalo v důsledku inflace. Lidé pak chodí 

častěji do banky a potřebovávají „podrážky na botách“ a věnují tomu svůj čas. Firmy 

vytvářejí složitá schémata na „ řízení hotovosti“.“ (Samuelson, Nordhaus, 1995). Společnost 

tak v důsledku minimalizace dopadu inflace spotřebovává své reálné zdroje.  

Další důsledek inflace je vliv na informace, které nesou ceny. Při rychlém růstu cen se 

často ceny mění a spotřebitel tak ztrácí možnost porovnávání, což může vést k nesprávnému 

výběru zboží a zbytečným ztrátám. 

   Závažnost dopadů inflace záleží také na její velikosti. Pokud se jedná o mírnou 

inflaci1, jsou celkové dopady daleko mírnější, než při hyperinflaci, která zcela ničí ekonomiku 

jako celek a způsobuje naprostou nedůvěru v samou instituci peněz. Vyspělé ekonomiky mají 

tendenci k mírné, ojediněle pádivé inflaci. 

 Hlavní proud ekonomie vnímá inflaci jako závažný problém, zvláště pokud se jedná o 

prudké a neočekávané výkyvy. Pokud se ale jedná o nízký a stabilní nárůst cen, pak nemá 

inflace vážnější důsledky pro ekonomický systém. 

7.2 Souvislost inflace a štěstí 

Inflace, jakkoliv je její ekonomický dopad vážný, je ve společnosti velmi neoblíbena. 

Inflace má negativní vliv na SWB i pokud je její výše nízká a stabilní.  

                                                           
1 Mírná inflace znamená jednociferné roční přírůstky cen. Při pádivé inflaci jsou přírůstky cen 
měřeny v desítkách procent a jako třetí stupeň inflace je hyperinflace, kdy ceny rostou i o 
několik tisíc procent, například Německo mezi lety 1920 a 1923. 
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R. Shiller (1996) provedl výzkum ve třech zemích: USA, Německu a Brazílii, oslovil 

celkem 667 respondentů a zajímal se skrze různé dotazníky, jak lidé vnímají inflaci a její 

důsledky. Lidé vnímají především zvyšování životních nákladů. Dalšími obavami spojenými 

s inflací jsou podle Shillera ztráta národní morálky, vysoká inflace může způsobovat 

politickou nestabilitu a chaos, a pokles směnného kurzu působí ztrátu národní prestiže. Pro 

přibližnou představu, jak moc inflace ovlivňuje míru štěstí, nahlédneme na jiný průzkum, 

který provedli Rafael Di Tella a Robert MacCulloch (1999) s daty z let 1975/1992 zemí 

OECD použitím ekonometrických metod vlivu inflace, nezaměstnanosti, politické orientace a 

dalších faktorů na štěstí. Například pokud inflace vzroste o 10%, pravděpodobnost, že člověk 

zůstane na stejné úrovni štěstí 1, klesne o 2.9% (levice) či o 7,2% (pravice). 

7.3 Inflace a nezaměstnanost 

Inflace a nezaměstnanost se považují za dvě hlavní ekonomická „zla“. Kvůli jejich 

inverznímu vztahu vláda tak musí často volit, s kterým zlem bojovat na úkor toho druhého. 

V zájmu politiků je často držet nízkou inflaci, což má za následek vyšší nezaměstnanost a 

zpomaluje se tím růst produktu. Důsledkem pak může být dlouhé období stagflace. 

7.3.1 Ekonomický pohled 

Vztah mezi mírou nezaměstnanosti a inflací ekonomie znázorňuje pomocí Phillipsovy 

křivky. 

V krátkém období platí inverzní vztah mezi těmito veličinami, jak je znázorněno na levé 

části grafu č. 6 to znamená, že snížení inflace je možné jen při zvýšení nezaměstnanosti a 

naopak. 

                                                           
1 Data byla použita z Euro-Barometer Survey Series, s použitím otázky "On the whole, are 
you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the life you 
lead?" 
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Graf č. 6:  Dlouhodobá a krátkodobá Phillipsova křivka 

 

V dlouhém období je Phillipsova křivka vertikální a shodná s přirozenou mírou 

nezaměstnanosti, to vidíme na grafu č. 6 v pravé části. Pokud by byla nezaměstnanost nižší, 

inflace by stále rostla, pokud naopak bude nezaměstnanost vysoká, nad svou přirozenou 

mírou, inflace bude klesat tak dlouho, dokud se nezaměstnanost opět neposune na svou 

přirozenou úroveň. Z dlouhodobého hlediska je tedy jediná možnost, jak zachovat stabilní 

míru inflace – a to, pokud bude míra nezaměstnanosti na své přirozené míře.  

Dle této teorie je možné v krátkém období snížit míru inflace (nezaměstnanosti) za 

zvýšení míry nezaměstnanosti (inflace). V dlouhém období je jediná stabilní situace, kdy se 

inflace nemění, a to, pokud je nezaměstnanost na své přirozené míře. Samuelson (1995) 

uvádí, že pokud bychom nezaměstnanost na jeden rok zvýšili o jedno procento nad její 

přirozenou míru (a následně jí opět snížili), pak inflace klesne o půl procenta, což nám 

ukazuje relativně vyšší váhu inflace. 

7.3.2 Spojitost se štěstím 

Frey a Stutzer (2002) náklady na snížení inflace za cenu zvýšení nezaměstnanosti při 

zachování stejné míry spokojenosti vyčíslili tak, že pokud zvýšíme nezaměstnanost o jedno 

procento, pak inflaci musíme snížit o 1,7 procent. Tento vztah nám ukazuje, že 

nezaměstnanost má v poměru i inflaci značně vyšší váhu než odhaduje ekonomie. Proto by se 

měl dávat větší důraz na udržení nízké míry nezaměstnanosti. 
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7.4 Shrnutí 

Inflace je ekonomy vnímána negativně pokud je nepředvídatelná a vykazuje nečekané 

skoky. Takové změny cenové hladiny mají za následek přerozdělování bohatství, deformaci 

relativních cen a ztrátu informace, kterou ceny nesou. Pokud je inflace anticipovaná a 

vyrovnaná, pak nepředstavuje větší problém. 

Empirické průzkumy poukazují na to, že inflace je vnímána negativně, ať je její chování 

jakékoliv. Pro obyvatele znamená inflace obavy ze zvyšování životních nákladů a ztrátu 

národní prestiže a morálky. 

Ve vztahu inflace a nezaměstnanosti se jako větší problém jeví nezaměstnanost. Má horší 

dopady na blahobyt.  
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8. Doporučení pro hospodářskou politiku 

Předchozí poznatky ukazují, že, inflace i nezaměstnanost jsou ekonomickými zly a že 

negativně ovlivňují i blahobyt obyvatelstva. Stát často upřednostňuje potlačení inflace před 

nezaměstnaností v souladu s ekonomickou teorií.. Některé studie ale ukazují, že na blahobyt 

obyvatelstva daleko hůře působí nezaměstnanost. Ekonomie její negativní vliv vidí především 

ve ztrátě příjmu. Nezaměstnanost však velice negativně působí i na psychiku nezaměstnaného 

a při vyšší míře nezaměstnanosti negativně ovlivňuje i ty, kteří práci stále mají, protože se 

obávají, že o své zaměstnání mohou také brzy přijít. Nositelé hospodářské politiky by se proto 

měli zaměřit především na boj s nezaměstnaností, byť na úkor hospodářského růstu popř. 

částečnému zvýšení inflace. Jeden směr, kam by stát mohl soustředit více svou pozornost je 

aktivní politika zaměstnanosti. Měl by zajišťovat dostatek pracovních míst, možnost 

rekvalifikace či napomáhat při hledání vhodného zaměstnání.  

Stát by mohl napomáhat aktivní politikou na podporu rodin, protože v současné době se 

člověk často rozhoduje mezi rodinou a prací a pro mnohé je to neslučitelné. Stát by měl více 

podporovat rodiny s dětmi tak, aby ulehčil rodinnému rozpočtu a umožnil tak rodičům trávit 

s dětmi dostatek času. 

Hospodářský růst, který je často předním hospodářským cílem, pozitivně však ovlivňuje 

blahobyt jen do určité výše příjmu (HDP na obyvatele), pak se již s výší příjmu blahobyt 

zvyšuje jen minimálně, či stagnuje, takže myšlenka, že více je lépe, zde už neplatí. Částečně 

na tuto skutečnost má vliv schopnost člověka se přizpůsobit novým podmínkám, zvyšující se 

aspirace a vzájemné porovnávání lidí mezi sebou. Pokud se zvýší příjem jednoho, zvýší se i 

jeho štěstí, ostatních ale klesne, pokud vzroste příjem všech tak to ale neznamená automaticky 

i růst blahobytu všech, srovnávání s okolím tak hraje velkou roli. Hospodářský růst tak 

pozbývá pro vyspělé země na důležitosti ve spojení se snahou o růst blahobytu. Layard (2003) 

k hospodářskému růstu dále podotýká, že stát by se měl snažit o snižování rozdílů v bohatství 

mezi obyvateli, i na úkor hospodářského růstu.   

Samotná změna hospodářské politiky však nestačí ke zlepšení situace. Lidé by si měli 

uvědomit, co je pro ně doopravdy důležité, co je dělá šťastnými, a že hon za bohatstvím není 

to nejdůležitější, že by měli svou energii zaměřit také na rodinu, přátelé, trávení svého 

volného času.  K tomu by mohla napomoci už samotná výchova, ať ze strany rodiny nebo 
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vzdělávacích institucí. Už od útlého věku by děti mohly být vedeny k utváření takového 

hodnotového žebříčku, který je bude dělat opravdu spokojené. 
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9. Závěr 

Hospodářská politika ovlivňuje náš každodenní život. Vláda a další instituce používají 

různých nástrojů, aby ovlivnili a korigovali ekonomický a také sociální vývoj země. Za cíl 

mají v širším měřítku blahobyt obyvatelstva. Konkrétně se zaměřují především na udržitelný 

hospodářský růst, nízkou nezaměstnanost a vysokou zaměstnanost, cenovou stabilitu a 

vyrovnanou bilanci zahraničního obchodu. Otázkou je, jak moc tyto cíle směřují 

k primárnímu cíli, tudíž k zvyšování blahobytu obyvatelstva.  

V posledních desítkách let se stále více obrací pozornost ke studiu štěstí a spokojenosti 

člověka a spojitosti s různými ekonomickými i neekonomickými faktory. Jsou uskutečňovány 

mnohé průzkumy, které přímým dotazováním zjišťují spokojenost lidí se životem a jaký vliv 

mají na jejich spokojenost nejrůznější externí vlivy. Společně s těmito průzkumy vzniká 

pojem subjektivně pociťovaného štěstí (subjective well-being). Jde o vlastní pocit 

spokojenosti zahrnující minulé zkušenosti a očekávání do budoucna. Přesto, že se jedná o 

dosti subjektivní hodnocení, má značně vypovídající hodnotu.  

Zkoumání předních ekonomických ukazatelů ve vztahu ke štěstí ukazuje zajímavé 

výsledky, často odlišné od tradičního pojetí těchto veličin.  

Příjem, ať z mikroekonomického či makroekonomického pohledu, není v lidském životě 

tak významný, jak se předpokládá – a také, jak si mnozí myslí. Se spokojeností je pozitivně 

korelován  především, pokud je nedostatek finančních prostředků, ale po zajištění základních 

potřeb a určitého životního standartu, je jeho vliv na štěstí značně oslaben a stává se 

zanedbatelným. 

Inflace je všeobecně přijímána negativně. Způsobuje deformaci relativních cen, 

přerozdělování bohatství a ničí informace, kterou ceny nosí, především pokud jde o náhlé a 

nečekané výkyvy. Pokud je ve vytyčených mezích, jsou tyto dopady minimální. Vedle toho je 

ale lidmi přijímána negativně, ať už jsou její dopady na ekonomiku jakékoliv. Lidé se obávají, 

že kvůli ní, ztrácejí své důchody a že jejich země ztratí prestiž, ovšem není to nic proti 

nezaměstnanosti. 

Nezaměstnanost je velkým ekonomickým i sociálním problémem. Ztráta příjmu není 

zdaleka to nejhorší. Pro mnohé je zaměstnání daleko víc, než jen způsob získání důchodu. 

Dává možnost sociální interakce, mnohé lidi jejich zaměstnání naplňuje a je pro ně v životě 
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důležité. Zaměstnání rovněž dává člověku rovněž určitý společenský status a začleňuje ho do 

společnosti. Pokud člověk o zaměstnání přijde a nemůže nějakou dobu žádné najít, dochází 

k depresi, ztrátě sebevědomí, odcizení, přetrhání mnoha sociálních vazeb.  

Hospodářská politika by se měla méně zabývat hospodářským růstem a upřít svou 

pozornost na problém nezaměstnanosti. 
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11. Příloha 

Tabulka č. 1: Závislost štěstí na věku 

věk 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 
štěstí 43 33 32 34 42 60 

Zdroj: World Database of Happiness, Atkinson, T.H., Trends in Life Satisfaction among Canadians, 

1968-1977, 2734 respondentů. 

Tabulka č. 2: Index HDI 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Česká republika 0,801     0,838 
Evropa a stř. Asie 0,668 0,675 0,682 0,689 0,695 0,696 
Svět 0,57 0,575 0,581 0,587 0,594 0,598 
       
 2006 2007 2008 2009 2010  
Česká republika 0,841 0,843 0,844 0,841 0,841  
Evropa a stř. Asie 0,702 0,709 0,714 0,713 0,717  
Svět 0,604 0,611 0,615 0,619 0,624  
Zdroj: Human Development Reports 

Tabulka č. 3: HDI pro rok 2010 

poř Stát HDI  poř Stát HDI 
1 Norsko 0,938  85 Tonga 0,677 
2 Austrálie 0,937  86 Fidži 0,669 
3 Nový Zéland 0,907  87 Turkmenistán 0,669 
4 Spojené státy americké 0,902  88 Dominikánská republika 0,663 
5 Irsko 0,895  89 Čína 0,663 
6 Lichtenštejnsko 0,891  90 El Salvador 0,659 
7 Nizozemsko 0,890  91 Srí Lanka 0,658 
8 Kanada 0,888  92 Thajsko 0,654 
9 Švédsko 0,885  93 Gabun 0,648 

10 Německo 0,885  94 Surinam 0,646 
11 Japonsko 0,884  95 Bolívie, Plurinational stát 0,643 
12 Jižní Korea 0,877  96 Paraguay 0,640 
13 Švýcarsko 0,874  97 Filipíny 0,638 
14 Francie 0,872  98 Botswana 0,633 
15 Izrael 0,872  99 Moldavská republika 0,623 
16 Finsko 0,871  100 Mongolsko 0,622 
17 Island 0,869  101 Egypt 0,620 
18 Belgie 0,867  102 Uzbekistán 0,617 
19 Dánsko 0,866  103 Mikronésie, Federativní státy 0,614 
20 Španělsko 0,863  104 Guyana 0,611 
21 Hong Kong, Čína (SAR) 0,862  105 Namibie 0,606 
22 Řecko 0,855  106 Honduras 0,604 
23 Itálie 0,854  107 Maledivy 0,602 
24 Lucembursko 0,852  108 Indonésie 0,600 
25 Rakousko 0,851  109 Kyrgyzstán 0,598 
26 Velká Británie 0,849  110 Jižní Afrika 0,597 
27 Singapur 0,846  111 Syrská arabská republika 0,589 
28 Česká republika 0,841  112 Tádžikistán 0,580 



 

 

46 

29 Slovinsko 0,828  113 Vietnam 0,572 
30 Andorra 0,824  114 Maroko 0,567 
31 Slovensko 0,818  115 Nikaragua 0,565 
32 Spojené arabské emiráty 0,815  116 Guatemala 0,560 
33 Malta 0,815  117 Rovníková Guinea 0,538 
34 Estonsko 0,812  118 Kapverdy 0,534 
35 Kypr 0,810  119 Indie 0,519 
36 Maďarsko 0,805  120 Timoru-Leste 0,502 
37 Brunej 0,805  121 Svazijsko 0,498 
38 Katar 0,803  122 Laoská lidově demokratická rep. 0,497 
39 Bahrajn 0,801  123 Šalamounovy ostrovy 0,494 
40 Portugalsko 0,795  124 Kambodža 0,494 
41 Polsko 0,795  125 Pákistán 0,490 
42 Barbados 0,788  126 Kongo 0,489 
43 Bahamy 0,784  127 Svatý Tomáš a Princův ostrov 0,488 
44 Litva 0,783  128 Keňa 0,470 
45 Chile 0,783  129 Bangladéš 0,469 
46 Argentina 0,775  130 Ghana 0,467 
47 Kuvajt 0,771  131 Kamerun 0,460 
48 Lotyšsko 0,769  132 Myanmaru 0,451 
49 Černá Hora 0,769  133 Jemen 0,439 
50 Rumunsko 0,767  134 Benin 0,435 
51 Chorvatsko 0,767  135 Madagaskar 0,435 
52 Uruguay 0,765  136 Mauritánie 0,433 
53 Libyjská arabská džamáhírije 0,755  137 Papua-Nová Guinea 0,431 
54 Panama 0,755  138 Nepál 0,428 
55 Saúdská Arábie 0,752  139 Togo 0,428 
56 Mexiko 0,750  140 Komory 0,428 
57 Malajsie 0,744  141 Lesotho 0,427 
58 Bulharsko 0,743  142 Nigérie 0,423 
59 Trinidad a Tobago 0,736  143 Uganda 0,422 
60 Srbsko 0,735  144 Senegal 0,411 
61 Bělorusko 0,732  145 Haiti 0,404 
62 Kostarika 0,725  146 Angola 0,403 
63 Peru 0,723  147 Džibutsko 0,402 
64 Albánie 0,719  148 Tanzanie, Spojené republika 0,398 
65 Ruská federace 0,719  149 Pobřeží slonoviny 0,397 
66 Kazachstán 0,714  150 Zambie 0,395 
67 Ázerbajdžán 0,713  151 Gambie 0,390 
68 Bosna a Hercegovina 0,710  152 Rwanda 0,385 
69 Ukrajina 0,710  153 Malawi 0,385 
70 Írán, islámská republika 0,702  154 Súdán 0,379 
71 Bývalá jugoslávská rep. Makedonie 0,701  155 Afghánistán 0,349 
72 Mauricius 0,701  156 Guinea 0,340 
73 Brazílie 0,699  157 Etiopie 0,328 
74 Gruzie 0,698  158 Sierra Leone 0,317 
75 Venezuela, Bolívarovské republiky 0,696  159 Středoafrická republika 0,315 
76 Arménie 0,695  160 Mali 0,309 
77 Ekvádor 0,695  161 Burkina Faso 0,305 
78 Belize 0,694  162 Libérie 0,300 
79 Kolumbie 0,689  163 Čad 0,295 
80 Jamaica 0,688  164 Guinea Bissau 0,289 
81 Tunisko 0,683  165 Mosambik 0,284 
82 Jordán 0,681  166 Burundi 0,282 
83 Turecko 0,679  167 Niger 0,261 
84 Alžírsko 0,677  168 Konžská demokratická rep. 0,239 

Zdroj: Human Development Reports 
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Tabulka č. 4: Údaje pro Českou republiku z let 2005 – 2010, Human development index a 

příjmový index (Income index) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Income Index 0,745 0,754 0,759 0,761 0,755 0,76 

HDI 0,838 0,841 0,843 0,844 0,841 0,841 
Zdroj: Human Development report 

. Tabulka č. 5: Závislost štěstí a HDP per capita 

Země Příjem Štěstí  Země Příjem Štěstí 
USA 44663 186,3  Thailand 3116 185,1 
Sweden 43949 192,4  Jordan 2823 173,8 
Netherlands 41459 188  Switzerland 2349 187,6 
Great Britain 40251 187  Ukraine 2303 152,1 
Canada 39162 190,9  Morocco 2096 161,8 
France 35848 180,5  China 2069 153,1 
Germany 35429 165,5  Indonesia 1643 185,7 
Spain 27989 184,5  Iraq 1543 106,7 
Cyprus 23848 174,2  Moldova 951 103,3 
Trinidad & Tobago 13884 173,5  Ghana 910 156,9 
Turkey 7365 172,4  India 855 151 
Norway 7225 192,8  Vietnam 710 183,9 
Russia 6947 135,9  Mali 484 166,4 
Malaysia 5998 189,5  Burkina Faso 406 160,2 
South Africa 5468 156  Rwanda 308 170,9 
Bulgaria 4313 115,5  Ethiopia 197 127,3 
Serbia 3943 127     
Zdroj: Databáze Světové banky a World Values Survey, data z let 2006 a 2007; Příjem je HDP per 
capita 

 

 

 

 


