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Anotace

Většina soǔcasné empirické literatury zabývající se povahou nezaměstna-

nosti se shoduje, že nezaměstnanost je nedobrovolný jev. Ve své bakalář-

ské práci zpochyb̌nuji toto tvrzení a doporǔcuji k dané v̌eci zaujmout agno-

stičtější p̌rístup. Zabývám se právě empirickým p̌rístupem k této problema-

tice a formuluji empirický úsudek o nedobrovolné nezaměstnanosti. Tento

úsudek má ťri premisy. První z nich je filosofická a má podobu etického

pravidla, druhá je psychologická a týká se teorie štěstí a poslední je eko-

nometrická a využívá odhadování vztahu mezi nezaměstnaností a štěstím.

Postupňe procházím všechny tři premisy, poukazuji na jejich slabé stránky

a tvrdím, že každá z nich je problematická a v současňe dob̌e bychom je

nem̌eli přijímat, což znamená, že závěr ohledňe povahy nezam̌estnanosti

zůstává otev̌rený. Dále ukazuji, jak můžeme některé z premis vylepšit, aby

byly realistǐctější. V poslední̌cásti práce podávám přehled existující em-

pirické literatury a shrnuji jejich záv̌ery ohledňe vztahu šťestí a nezam̌est-

nanosti.



Abstract

Most of the existing empirical literature on the nature of unemployment

agrees that unemployment is an involuntary phenomenon. In my bachelor

theses I challenge that assertion and recommend taking a more agnostic

position regarding the subject. I examine the empirical approach to the

problem by formulating the complete form of logical inference about invo-

luntary unemployment. The inference has three premises. The first one is

philosophical and has a form of an ethical rule, the second one is psycholo-

gical and deals with the theory of happiness and the last one is econometri-

cal and uses the estimation of the relationship between unemployment and

happiness. I systematically examine them, show their weak points and ar-

gue that each of them is problematic and in the current situation we should

refrain from accepting them, which implies that the conclusion regarding

the nature of unemployment remains open. I also suggest how we can im-

prove some of the premises to make them more realistic. In thelast part

of my theses I review the existing empirical literature and summarize their

conclusions regarding the relationship between happinessand unemploy-

ment.
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štěstí, p̌redpoklady, měření, úsudek
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Úvod

Nezam̌estnanost je jedním z nejpalčivějších fenoménů současného západ-

ního sv̌eta. Ekonomové zkoumají její vlastnosti, možnosti jak s ní bojovat,

ale jeden její aspekt bývá̌casto opomíjen. Otázka, zda nezaměstnanost je

převážňe dobrovolná̌ci nedobrovolná, zůstává̌casto bez odpov̌edi, nebo

se jednotlivé odpov̌edi diametrálňe liší, alespǒn co se ekonomických teorií

týče. Ve své práci naproti tomu ukazuji, že v oblasti empirických výzkumů

panovala prozatím ohledně daného problému shoda, totiž že nezaměstna-

nost je z v̌etšíčásti nedobrovolná.

Rožrešení problému, zda nezaměstnanost jěci není dobrovolná, má da-

lekosáhlé teoretické i praktické důsledky. V přípaďe, na kterém se empi-

rická literatura shodovala, totiž že nezaměstnanost je nedobrovolná, by

nám takové tvrzení dodalo důkazy pro podporu platnosti těch ekonomic-

kých modelů, které p̌ripouští nedobrovolnou nezaměstnanost. Zároveň v

oblasti praktického využití by nám dalo podněty, jak p̌ristupovat k aktivní

politice zam̌estnanosti, která by se v přípaďe nedobrovolného charakteru

nezam̌estnanosti m̌ela zam̌ěrit na podporu vytvá̌rení nových pracovních

pozic, zvyšování pracovní mobility, programy rekvalifikace nezam̌estna-

ných a podobňe.

Ve své práci se budu zabývat empirickým přístupem k uřcování povahy

nezam̌estnanosti. Formuluji svoji verzi empirického logického úsudku, kte-

rý určuje, zda je nezam̌estnaný̌clověk nedobrovolňe nezam̌estnaný. Tento

úsudek lze potom aplikovat na celou množinu nezaměstnaných osob a

zjistit tak, zda je nezam̌estnanost svojí povahou spíše nedobrovolným je-
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vem. Úsudek má tři premisy, jejichž diskuze je samotnou náplní většiny

mé práce. První premisa má tvar zásady utilitaristické etiky, druhá se týká

psychologické teorie štěstí a ťretí má podobu ekonometrického vztahu. Ar-

gumentuji, že všechny tři premisy jsou problematické a dle mého názoru

bychom je v soǔcasné dob̌e nem̌eli přijímat. Z toho vyplývá, že na základě

tohoto úsudku nejsme schopni zjistit, zda je nezaměstnanost nedobrovolná.

Dále uvádím návrhy, jak lze některé z ťechto premis ǔcinit splnitelňejšími

a posílit tak vypovídací sílu celého úsudku.

Práce je organizována následovně: v první kapitole uvádím základní

modely ekonomické teorie, se kterými se v dané problematicepracuje, a

formuluji empirický úsudek o nedobrovolné nezaměstnanosti. Ve druhé ka-

pitole se zabývám první premisou tohoto úsudku, tedy filosofickým pravi-

dlem o dobrovolnosti jednání. Ve třetí kapitole rozebírám druhou premisu

úsudku, která se týká teorie štěstí. Večtvrté kapitole seznamuji se třetí pre-

misou a zkoumám tak ekonometrickoučást úsudku. V poslední páté kapi-

tole podávám p̌rehled dosavadní empirické literatury a ukazuji, že existuje

shoha ohledňe názoru na vztah nezaměstnanosti a štěstí.
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1 Modely nezam̌estnanosti a empirický úsudek

V této kapitole nejprve uvedu dva navzájem si protiřečící modely eko-

nomické teorie, které se zabývají dobrovolností nezaměstnanosti. Jeden

z nich existenci nedobrovolné nezaměstnanosti p̌ripouští, zatímco druhý

ji vylu čuje. K ťemto modelům se nepřímo vztahuje i empirický výzkum.

Když podává důkazy o tom, že nezaměstnanost je nedobrovolná, tak tím

zárověn poskytuje evidenci pro platnost toho modelu, který existenci ne-

dobrovolné nezam̌estnanosti p̌ripouští. V druhé̌cásti této kapitoly již for-

muluji empirický úsudek o nedobrovolné nezaměstnanosti a podávám jeho

strǔcný popis.

1.1 Modely nezam̌estnanosti

Jako první uvádím model,1 ve kterém je všechna nezaměstnanost dobro-

volná:

V tomto modelu poptávka po práci vyrovnává nabídku, trh sečistí a všichni,
1Oba modely této kapitoly jsou přejaty zčeské verze 18. vydání Samuelsona (2007, s. 656).
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kdo chťejí pracovat za rovnovážnou mzdu W*, práci najdou. Tudíž ti,kdo

nejsou zam̌estnáni, nepracují proto, že nechtějí p̌rijmout rovnovážnou mzdu,

a spadají proto do definice dobrovolně nezam̌estnaných.

Alternativní model, ve kterém existuje nedobrovolná nezaměstnanost,

je následující:

V tomto p̌rípaďe je aktuální mzda W** vyšší než mzda rovnovážná W*,2

což má za následek, že svoji práci nabízí více lidí, než firmy poptávají.

Vzniká tedy nedobrovolná nezaměstnanost, jelikož existují lidé, kteří jsou

ochotni pracovat za mzdu W**̌ci dokonce i za mzdu nižší, ale nemohou

nalézt práci. Otázka potom zní, který z těchto dvou modelů ve skuteč-

nosti platí. Pomoci s jejím zodpovězením může právě empirický p̌rístup

ke zkoumání povahy nezaměstnanosti, kterému se věnuji ve zbytku své

práce.
2Existuje ňekolik důvodů, prǒc aktuální mzda může být stabilně vyšší než mzdǎcistící trh. Nap̌ríklad

dle modelů pracujících s tzv. efficiency wages se firmám vyplatí dávat svým zam̌estnancům vyšší mzdu,
aby snížily riziko, že jejich nejlepší zam̌estnanci odejdou ke konkurenci, popřípaďe aby motivovaly za-
městnance k vyšší produktivitě (a snížily tak náklady na jejich sledování - tzv. monitoring costs)či aby si
vytvořily stabilní zam̌estnaneckou základnu a snížily tak náklady na propouštění, nabírání a zaškolování
nových zam̌estnanců. Jiné vysvětlení stejného problému dávají modely odborového monopolu a kolektiv-
ního vyjednávání, ve kterých přestává individuální nabídková funkcečlověka hledajícího práci hrát roli a
mzdy jsou uřcovány na záklaďe vyjednávání firmy s odborovým monopolem. Pro podrobnější popis ťechto
modelů viz nap̌r. Mankiw (2003, s. 164-167).
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1.2 Úsudek o nedobrovolné nezam̌estnanosti

V této části práce p̌redstavuji moji verzi diachronního (obsahujícího více

časů) empirického úsudku o nedobrovolné nezaměstnanosti. Tento úsudek

má ťri premisy a jeden záv̌er a jeho platnost lze ově̌rit dvojitým použitím

pravidlamodus ponens.3 Úsudek vypadá následovně:4

1) ∀i∀t((2(N(i, t) → U(i, t, u2))) → ND(N(i, t)))

2) U(a, t1, u1) ∧ Z(a, t1) ∧ U(a, t2, u2) ∧N(a, t2)

3) ∀i((U(i, t1, u1) ∧ Z(i, t1) ∧ U(i, t2, u2) ∧N(i, t2)) →

→ (2(N(i, t2) → U(i, t2, u2))))

4) ND(N(a, t2))

Kde i je prom̌enná za individua,t je prom̌enná zǎcas,u1 au2 jsou dv̌e hod-

noty užitku takové, žeu1>u2, a je konkrétní jedinec,t1 a t2 jsou konkrétní

časy, p̌ričemžčast1 předchází̌casut2.U 3 je ternární predikát5 znamenající

„jedinec i má hodnotu užitkuu v časet“, Z2 aN2 jsou binární predikáty

znamenající „jedineci je v časet zam̌estnaný resp. nezaměstnaný“ aND1

je unární predikát druhéhořádu dopľnující predikát „být nezam̌estnaný“ na

„být nezam̌estnaný nedobrovolně“.

Závěrem úsudku je v̌eta „jedineca je v časet2 nedobrovolňe nezam̌est-

naný“. Úsudek nám tedy̌ríká, jaké podmínky musí být splněny, abychom

mohli o konkrétním nezam̌estnaném jedinci v konkrétním̌case s logickou
3Pravidlomodus ponenšríká, že jestliže platíϕ aϕ → ψ, potom platí iψ. Pro obecňejší popis úsudků

a pravidel vyplývání viz nap̌r. Svoboda a Peregrin (2009).
4Vždy, když v následujícícȟcástech práce odkazuji k empirickému úsudkuči jeho premisám, mám na

mysli tento úsudek.
5Ternární predikát spojuje tři různé výrazy.
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platností vypov̌eďet, že je nedobrovolňe nezam̌estnaný. P̌ri usuzování po-

stupujeme následovně: nejprve uvažujeme jedince, který měl jako zam̌est-

naný v̌etší užitek než pozďeji jako nezam̌estnaný (druhá premisa). O něm

pomocí ťretí premisy následňe řekneme, že to byla jeho nezaměstnanost,

co způsobilo pokles užitku. A nakonec pomocí první premisyusoudíme,

že jestliže tato jeho nezaměstnanost způsobila pokles užitku, potom se jed-

nalo o nezam̌estnanost nedobrovolnou, což je požadovaný závěr.

Za povšimnutí stojí, že predikát „být nezaměstnaný“ není logickou ne-

gací predikátu „být zam̌estnaný“. Existuje totiž ještě ťretí skupina lidí, ktěrí

stojí mimo ob̌e kategorie (nap̌r. děti, důchodci, studenti). Zároveň platí, že

takto formulovaný úsudek neposkytuje žádné logicky platnépravidlo jak

poznat nezam̌estnanost dobrovolnou. Kdybychom totiž měli člověka, který

má stejný užitek nejprve jako zaměstnaný a potom i jako nezaměstnaný, je

porušena druhá premisa a úsudek je tudíž neplatný. To ale neznamená,

že záv̌er úsudku je neplatný. O takovém jedinci tudíž na základě tohoto

úsudku nemůžeme nic vypovídat.

Nyní je ťreba rozší̌rit závěr z podoby „jedineca je nedobrovolňe neza-

městnaný“ na „nezam̌estnanost je p̌revážňe nedobrovolným jevem“. To lze

udělat tak, že aplikujeme úsudek na všechny nezaměstnané osoby. Jestliže

většina z nich bude splňovat druhou premisu, můžeme potom usoudit, že

většina je nedobrovolňe nezam̌estnaná, což je totéž jakoříci, že nezam̌est-

nanost je p̌revážňe nedobrovolným fenoménem. Opět je ale ťreba dát pozor

na p̌rípad opǎcný, tedy na situaci, kdy v̌etšina nezam̌estnaných lidí nespl-

ňuje druhou premisu. V takovém přípaďe nelzěríci, že nezam̌estnanost je

převážňe dobrovolná, nýbrž je třeba se zdržet úsudku ohledně povahy ne-
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zam̌estnanosti.

Výše formulovaný úsudek je úsudkem diachronním. Vyskytujíse v ňem

totiž časyt1 a t2 a zaujímají v ňem významnou roli. Nyní bych se rád vy-

jáďril o možnosti synchronního úsudku, tedy takového úsudku, který by

neobsahovaľcasovou dimenzi. Dle mého názoru je takový empirický úsu-

dek nemožný. Jeho problémem by bylo, že bychom pozorovali u každého

nezam̌estnaného jedince jen jednu hodnotu jeho užitku. Museli bychom

tudíž o tomto jedinci dále p̌redpokládat, že v jiném možném svěťe, ve kte-

rém by byl zam̌estnaný, by jeho užitek nabýval vyšší hodnoty.6 Synchronní

úsudek by tedy musel obsahovat operátor modality „je možné,že“, tudíž

by byl empiricky neov̌ěritelný.

V této kapitole jsem ukázal, jak dle mého názoru vypadá diachronní

empirický úsudek o nedobrovolné nezaměstnanosti. V následujících třech

kapitolách postupňe rozeberu jeho tři premisy a zdůvodním, proč si mys-

lím, že bychom je nem̌eli přijímat.

2 Premisa první - etické pravidlo

První premisa tvrdí následující: „Pro každéhočlověka i a pro každýčas

t platí, že jestliže je nutné, že kdykoliv je jedineci v časet nezam̌est-

naný, má zárověn v časet nižší hodnotu užitku, potom je jedineci v čase

t nedobrovolňe nezam̌estnaný.“ V tomto formálním p̌rekladu působí v̌eta

velmi kostrbaťe. Použijeme-li interpretaci Davida Huma (1972, s. 118),

která definuje nutné spojení příčiny a následku jako kauzalitu, dostaneme
6Formálňe zapsáno by taková premisa vypadala následovně:U(a, u2) ∧ N(a) ∧ 3(U(a, u1) ∧ Z(a)),

kde symbolya, u1 a u2 mají stejný význam jako v diachronním úsudku, zatímco predikátyU2, Z1 aN1

mají o jedna nižší aritu (jsou binární resp. unární), jelikož už neobsahují̌casovou dimenzi.
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větu následující: „Pro každéhočlověkai a pro každý̌cast platí, že jestliže

jeho nezam̌estnanost v̌caset způsobila to, že má nižší hodnotu užitku v

časet, potom je tento jedinec v̌caset nedobrovolňe nezam̌estnaný.“

Tato premisa je aplikací utilitaristické verze klasickéhosókratovského

paradoxu, že nikdo nekoná špatné věci (tedy v̌eci, které mu snižují užitek)

dobrovolňe. Tuto zásadu formuluje nejlépe Platón v dialoguProtagoras:

„Jestliže tedy p̌ríjemné je dobré, nikdo, když ví nebo se domnívá, že jsou

jiné věci lepší než to, co on dělá, a možné, nebude to dělat, jestliže je

mu možno ďelat lepší v̌eci“ (Prot. 358B8-C1). Platnost tohoto pravidla dle

mého názoru spǒcívá na následujících třech p̌redpokladech:

T1 Jedinci se snaží maximalizovat svůj užitek.

T2 Jedinci ví, které v̌eci jim snižují užitek a které ho naopak zvyšují.

T3 Jedinci jsou ve svých rozhodnutích svobodní.

Interpretace první premisy pomocí těchto ťrí předpokladů zní násle-

dovňe: Jestliže nezam̌estnanost způsobila jedinci pokles jeho užitku, je si

tento jedinec tohoto faktu vědom (T2). Zárověn se snaží maximalizovat

svůj užitek, tudíž by dal p̌rednost situaci, ve které by nebyl nezaměstnaný

(T1). Dále platí, že je svobodný ve svých rozhodnutích (T3),z čehož plyne,

že být nezam̌estnaným nebylo jeho rozhodnutí. Je tedy nedobrovolně neza-

městnaný. V následující̌cásti práce nejprve proberu platnost jednotlivých

předpokladů samostatně a posléze jejich platnost jako celku.
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2.1 Maximalizace užitku

T1 je standardním p̌redpokladem jak ekonomie tak i celé teleologické etiky.

Ve filosofii se rozlišují dva druhy etiky - teleologická a deontologická. Te-

leologická etika tvrdí, že lidské jednání smě̌ruje k ňejakému cíli (v p̌rípaďe

utilitarismu k maximalizaci užitku). Naproti tomu deontologická etikǎríká,

že lidé jednají na základě nutných mravních pravidel bez ohledu na ná-

sledky pro jejich vlastní užitek. Předpoklad T1 tak spadá pod kategorii uti-

litaristické teleologické etiky ǎríká, že v lidském jednání je nějaký smysl

(lidé jednají ú̌celňe) a tímto smyslem lidského života je být št’astný. Toto

tvrzení formuluje již Platón v dialoguSymposion: „Již není poťreba další

otázky, k jakému ú̌celu chcěclověk být št’asten, nýbrž zdá se, že ta odpo-

věd’ je již koněcná“ (Symp. 205A4-5).

Je tedy ťreba rozhodnout, zda se ve skutečnosti lidéřídí podle utilitaris-

tické teleologické etiky,̌ci nikoli. Já se spolěcně se zbytkem ekonomické

obce p̌rikláním k názoru, že ano. Předpoklad T1 tedy považuji za bezroz-

porný a reálný, tudíž ho můžeme přijmout za platný.

2.2 Princip racionality

P̌redpoklad T2 bývá tradičně oznǎcován jako sókratovský intelektualis-

mus.Říká totiž, že lidé jsou schopni identifikovat, co ječiní št’astnými a

co nešt’astnými. Takováto znalost dobrého a zlého (interpretováno utilita-

risticky) se potom nazývá ctnost: „Ctnost je přesňe ten druh znalosti nebo

moudrosti, který zajišt’uje správné souzení o každé věci“ (Kahn, 1996,

s. 230). P̌ričemž „správným souzením o každé věci“ se utilitaristicky ro-

zumí v̌eďení toho, zda daná věc snižujěci zvyšuje užitek. Takováto znalost
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ovšem nenáleží každémučlověku - ne každý̌clověk je ctnostný. Zdá se

tedy, že z filosofického hlediska je tento předpoklad pojatý obecně (tedy

aplikovaný na všechny lidi) neplatný.

Zárověn lze proti p̌redpokladu T2 argumentovat z psychologického úhlu

pohledu. V̌eďet, co p̌rinášíčlověku užitek a co mu ho naopak snižuje, před-

pokládá rozvinutou schopnost sebereflexe. Jedním z hlavních p̌rínosů psy-

choanalýzy je pomoci klientovi reflektovat na jeho vlastní pocity. Samotná

existence psychoanalýzy jako psychologické disciplíny potom sv̌eďcí o

tom, že ne všichni lidé jsou schopni této reflexe, tedy že nejsou schopni

určit, co jim p̌rináší užitek a co nikoli. Můžeme tedy shrnout, že předpo-

klad T2 se nejeví jako empiricky platný a neměli bychom ho tudíž p̌rijímat.

2.3 Svoboda rozhodování

P̌redpoklad T3̌ríká, že lidé jsou v principu svobodní, tedy že když existuje

několik možných variant jednání, mohou se pro jednu z nich svobodňe

rozhodnout. Princip svobody tak stojí proti principu nutnosti, který tvrdí,

že lidé ve svém jednání žádnou možnost volby nemají. Má-li tedy jedinec

na výb̌er alternativy „být nezam̌estnaný“ a „být zam̌estnaný“, může se pro

jednu z nich svobodňe rozhodnout.

O nutnosti p̌rijmout p̌redpoklad T3 píše Immanuel Kant, který tvrdí,

že svoboda umož̌nuje veškeré mravní jednání: „Praktické je vše, co je

možné díky svoboďe“ (B828). P̌ričemž Kant pod slovem „praktické“ ro-

zumí mravní. Já se na základě Kantova výroku zdržím polemiky s princi-

pem svobody a budu tak předpoklad T3 považovat za platný.
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2.4 Diskuze první premisy

Ukázal jsem, že ze tří předpokladů první premisy považuji dva za platné

a jeden za problematický. Nyní se zamě̌rím na jejich platnost jako celku.

Proti možnosti spojení předpokladů T1 a T3 se vymezuje Hannah Arend-

tová (2009, s. 60), která argumentuje, žečlověk, který maximalizuje svůj

užitek, se poďrizuje „zákonu chování“. Arendtová klade chování do sféry

nutnosti a staví ho do protikladu proti jednání, které spadádo sféry svo-

body. Dle její terminologie tedy̌clověk, který maximalizuje užitek, se pouze

chová, nikoli jedná, a je tudíž nesvobodný. Dle Arendtové jsou tedy p̌red-

poklady T1 a T3 neslǔcitelné.

Spojení p̌redpokladů T1 a T2 dává pravidlo, žečlověk vždy koná to, co

je pro ňej dobré. Takovému stanovisku se ve filosofiiříká pop̌rení tzv.akra-

sia,7 což znamená popření slabosti vůle. Nemůže se tedy stát, že byčlověk

o něčem v̌eďel, že je to pro ňej dobré, a p̌resto to nekonal (̌ci že by konal

něco, očem ví, že je pro ňej špatné). Ve skutečnosti však existuje mnoho

neracionálních zdrojů motivace (například emoce), díky nimž ne vždy ko-

náme to, co považujeme za dobré. Kahn (1996, s. 229) se o popřeníakrasia

vyjaďruje následovňe: „Takováto teze všemocného racionalismu se zdá být

očividně nepravdivá.“ Nezdá se tedy, že by nám spojení předpokladů T1 a

T2 dávalo empiricky platné pravidlo jednání.

Ukázal jsem, že jak p̌redpoklad T2 samotný, tak i spojení předpokladů

T1 a T2, pop̌rípaďe T1 a T3, vyvolává̌radu problémů. Není proto překva-

pivé, že spojení všech tří předpokladů dává dohromady paradox. Platnost

tohoto paradoxu shrnuje Kahn (1996, s. 230) tak, že platí jako normativní
7Akrasiaznamená̌recky slabost vůle.
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mravní ideál, kterého by sěclověk měl snažit dosáhnout, nicméně jako

popis b̌ežného lidského chování naprosto selhává.

Závěrem lze tedy̌ríci, že první premisa se na základě této kritiky zdá

být naprosto nepravdivá a dle mého názoru bychom ji neměli přijímat. Její

obhajoba, kterou potřebujeme pro platnost celého empirického úsudku o

nedobrovolné nezam̌estnanosti, potom spadá do kompetence filosofů a jde

nad rámec této práce.

3 Premisa druhá - Teorie šťestí

Druhá premisa úsudkǔríká, že jedineca byl v časet1 zam̌estnaný a m̌el

vyšší užitek, zatímco v̌caset2 byl nezam̌estnaný a m̌el nižší užitek. Klí-

čové na této premise tedy je, zda jsme schopni zjistit, kdy máčlověk vyšší

a kdy nižší užitek.

V empirické literatǔre o povaze nezam̌estnanosti se však pracuje ni-

koli s výrazem „užitek“, nýbrž s výrazem „štěstí“. Je tedy ťreba vymezit,

jaký je mezi nimi vztah. Já ve své práci budu předpokládat, že oba výrazy

mají shodnou extenzi,8 což v logické terminologii znamená, že referují ke

stejnému objektu v univerzu. V celém úsudku je tak díky principu kompo-

zicionality9 můžeme zam̌eňovat a platnost úsudku se nezmění.

Pro ov̌ěrení platnosti druhé premisy je třeba zkoumat, zda můžeme mě-

řit a porovnávat šťestí jednotlivce v různýcȟcasech. Následující kapitola je
8V analytické filosofii se u každého jazykového výrazu rozlišuje jeho extenze a intenze. Extenzí se

rozumí p̌redm̌et, ke kterému výraz referuje, zatímco intenzí se rozumí zp˚usob, jakým k tomuto p̌redm̌etu
referuje.

9Princip kompozicionality̌ríká, že význam celku závisí na významu jehočástí. V našem p̌rípaďe to
znamená, že pravdivost premisy závisí na extenzi jejíchčástí. Tudíž jestliže dva výrazy mají stejnou extenzi,
lze je potom libovolňe zam̌eňovat a pravdivost celé premisy se nezmění.
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proto v̌enována teorií štěstí.

3.1 Úvod do teorie šťestí

Psychologická literatura se zabývá výzkumem štěstí již více jak 50 let a v

soǔcasné dob̌e je pozitivní psychologie, která s fenoménem štěstí systema-

ticky pracuje, renomovanou součástí celé psychologické vědy. Ekonomové

na druhé straňe tuto oblast až donedávna přehlíželi a stav̌eli se k ní jako k

neobjektivní a nev̌edecké. Až v posledních dvaceti letech můžeme pozo-

rovat rychlý nárůst literatury na téma ekonomie štěstí. Toto relativňe nové

pole ekonomické v̌edy nabízí rozsáhlé aplikace v empirickém ekonomic-

kém výzkumu.

Problém p̌ri práci s výrazem štěstí je ten, že štěstí není jednoznačně de-

finováno. Nap̌ríklad Haybron (2000) rozlišuje tři různé koncepty štěstí a

tvrdí, že zásadní otázka není, jak štěstí definovat, nýbrž k jakým účelům

tuto definici poťrebujeme. Jelikož já ve své práci pracuji s pojmem štěstí v

empirickém ohledu a zajímá m̌e empirický výzkum, který provádějí psy-

chologové a ekonomové, mohu převzít definici z psychologického slov-

níku: „Šťestí je pocit ťelesného i duševního blaha bez tlaku neuspokojené

poťreby; plnost bytí, charakterizovaná emocemi v rozsahu od spokojenosti

až k intenzivní radosti“ (Hartl, 2010, s. 583). Můžeme vidět, že tato defi-

nice obsahuje výrazy jako „tělesné a duševní blaho, plnost bytí, emoce“. Je

tedy žrejmé, že šťestí je velmi komplexní jev. Pro ově̌rení platnosti druhé

premisy je nyní ťreba zjistit, zda a jak lze tento jev mě̌rit.
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3.2 Měření štěstí

K empirické analýze je nutné um̌et šťestí kvantifikovat. Psychologové, když

se m̌ěrením šťestí zǎcali v padesátých letech zabývat, vytvořili koncept tak-

zvaného subjective well-being. Ten je založen na myšlence,že lidé jsou

schopni vydat ucelenou a konzistentní výpověd’ o svém vlastním prožíva-

ném šťestí (tedy doslova vydat počet ze šťestí). Tento p̌rístup se v násle-

dujících desetiletích dǒckal znǎcné pozornosti a i navzdory̌cetné kritice

postupňe v psychologii p̌revládl.10 Proto, když se na oblast štěstí zam̌e-

řili ekonomové, koncept subjective well-being (dále jen SWB) bezezbytku

převzali. Lze konstatovat, že pojem SWB je v současné literatǔre o ekono-

mii štěstí dominantní.

Jestliže tedy p̌rijmeme myšlenku SWB, můžeme se osob jednoduše ze-

ptat na otázku: „Na stupnici od jedné do desíti, jak št’astnýse v soǔcasné

dob̌e cítíte?“11 Tímto způsobem dostanemečíselný údaj, se kterým mů-

žeme dále pracovat v rámci empirické analýzy. Tomutočíslu, které dosta-

neme z jedné otázky, se v psychologické literatuře říká celkové SWB (glo-

bal SWB) a odlišuje se tak od indexů SWB, ve kterých je celkové SWB jen

jednou zčástí celkové spokojenosti. V empirickém výzkumu se doposud

neǰcasťeji pracuje pouze s konceptem celkového SWB.12 Zamě̌rme se tedy

nejprve na ňej.

Formulace otázky, pomocí které se ptáme na celkové SWB, hraje vý-

znamnou roli. Je tomu tak z toho důvodu, že osobní spokojenost má více
10Pro historický p̌rehled viz Diener et al. (1999).
11V dotaznících se nejčasťeji používá bud’ desetistupňová nebǒctyřstup̌nová škála, p̌ričemž vyšší hod-

noty znamenají vyšší štěstí.
12Všechny studie, které uvádím v kapitole 5 a které používají SWB (8 z 10 studií), pracují práv̌e s

celkovým SWB.

16



složek, na které je možné se ptát různými druhy otázek. Jednak se otázky

liší dle časového uřcení - jestli se vztahují k minulosti, povšechné pří-

tomnosti, p̌rítomnému okamžiku nebo budoucnosti. Přičemž každá otázka

je korelována s různými ekonomickými a psychologickými proměnnými.

Otázka typu „Jak se v současnosti cítíte?“ se vztahuje k přítomnosti a ptá se

po krátkodobé (až hédonické) spokojenosti, otázka typu „Jak jste spokojen

s životem, který vedete?“ se vztahuje spíše k minulosti, ptáse po dlouho-

dobé, stabilní spokojenosti. O důležitosti volby závisléproměnné (podle

různého druhu otázek) pro účely regresní analýzy píší Böckerman a Ilma-

kunnas (2006), kterým při použití různých závislých prom̌enných (použí-

vají soǔcasné šťestí a životní spokojenost) vychází různé výsledky. Ohledně

rozdílu regresorů pro různé druhy otázek uvádí Diener et al. (1999), že

spokojenost s minulostí je nejtěsňeji navázána na otázky kolem zdraví, za-

tímco ekonomické veličiny mají nejv̌etší vliv na otázky ohledňe budouc-

nosti.

Můžeme tedy shrnout, že celkové SWB se v současné empirické lite-

ratǔre včetňe té ekonomické uplatňuje jako hlavní kvantifikátor pro štěstí.

Platnost druhé premisy tedy spočívá na následujícím předpokladu:

A1 ∀i∀t1∀t2 (( SWB(i, t1, swb1) ∧ SWB(i, t2, swb2) ∧ U(i, t1, u1) ∧

U(a, t2, u2) ∧ swb1 > swb2) → u1 > u2)

P̌ričemž všechna jména, proměnné a predikáty znamenají to samé, co v

úsudku o nedobrovolné nezaměstnanosti, pouzet1 a t2 jsou zde prom̌enné

za čas, nikoli konkrétní̌casy, a vztahu1 a u2 není p̌redem dán. Jediný

nový prvek, který se v tomto předpokladu objevuje, je predikátSWB3,

který říká následující: „jedineci v časet odpov̌eďel na otázku zjišt’ující
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celkovou spokojenost udáním hodnotyswb“. Tato hodnota je tedy to,̌cemu

říkáme celkové SWB. P̌redpoklad A1 potom tvrdí, že jestliže celkové SWB

jedincei bylo vyšší včaset1 než včaset2, potom i jeho skutěcná hodnota

užitku (kterou nepozorujeme) byla v̌caset1 vyšší než včaset2. Ferrer-

i-Carbonell a Frijters (2004, s. 643) tento předpoklad popisují slovy, že

„celkové SWB je pozitivňe monotónní transformací užitku“, pouze místo

slova užitek používají blaženost. Dle předpokladu A1 se tedy nemůže stát,

aby se hodnota celkového SWBčlověka i v časet1 rovnala nap̌r. sedmi a

v časet2 šesti, ale jedineci byl v časet2 št’astňejší než v̌caset1.

V následujících dvou podkapitolách se budu snažit ukázat, proč si mys-

lím, že p̌redpoklad A1 je neplatný a jaká existují alternativní mě̌rítka šťestí.

3.3 Kritika celkového SWB

V definici šťestí jsem ukázal, že štěstí je velmi komplexní jev. Diener et

al. (1999) rozlišuje šest různýchčástí šťestí, kde každá̌cást má svůj nega-

tivní a pozitivní pól. Dle jeho názoru použití jediné otázkypro zhodnocení

šťestíčlověka je nedostatečné. Svá tvrzení shrnuje následovně: „Šťestí není

jednoduchá unitární entita. Má mnoho aspektů, ke kterým jetřeba p̌ristu-

povat pomocí celkového zhodnocení, chvilkových záznamů nálad, fyziolo-

gie, pam̌eti a emǒcních výrazů“ (Diener et al., 1999, s. 278). V průzkumech

se dokonce stává, žečlověk uvede v̌caset1 nižší hodnotu celkového SWB

než včaset2, ale zárověn v časet2 odpoví, že byl v̌caset1 št’astňejší, než

je nyní (Kahneman, 1999), což je naprosto v rozporu s předpokladem A1.

Celkové SWB má zároveň velmi maloučasovou stability i pokud jde o

krátkéčasové úseky. Schwarz a Strack (in Kahneman et al., 1999, s. 62)
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uváďejí, že pokud položíme otázku zjišt’ující celkové SWB dvakrát b̌ehem

dotazníku, pouze 40-60 % respondentů odpoví na obě otázky stejným̌cís-

lem. Dále také poukazují na příklad, kdy jedinci p̌red vyplňením dotazníku

náhodňe nalezli deseticentovou minci a posléze v dotazníku vykazovali

mnohem vyšší hodnoty celkového SWB.

Vliv na celkové SWB mají i další zdánlivě nedůležité charakteristiky,

jakými jsou nap̌ríklad pǒradí otázek v dotazníku (když sečlověka zeptáte,

jestli je nezam̌estnaný a hned na to, jestli je št’astný, dostanete vychýlenou

odpov̌ed’), forma dotazníku nebo osoba výzkumníka, který dotazníkové

šeťrení provádí. Zárověn, jak jsem ukázal v minulé podkapitole, samotná

formulace otázky, kterou se ptáme na celkové SWB, hraje významnou

roli a p̌ri použití různých otázek můžeme dostat různé hodnoty celkového

SWB.

Souhlasím tedy s hodnocením Dienera i Kahnemana (1999), že kon-

cept celkového SWB nedostatečně vystihuje skutěcné šťestí jedince. Mů-

žeme proto konstatovat, že předpoklad A1 je neplatný, což znamená, že

jestliže používáme celkové SWB jako kvantifikátor pro štěstí, nemůžeme

empiricky ov̌ěrit platnost druhé premisy empirického úsudku o nedobro-

volné nezam̌estnanosti. V následující podkapitole představím alternativní

přístupy k m̌ěrení šťestí a ukáži, o kterých z nich si myslím, že nejlépe

vyjaďrují šťestí jedince a mohou tak být použity pro účely druhé premisy.

3.4 Alternativy k celkovému SWB

V této podkapitole nejprve ukáži, jaké alternativní přístupy k m̌ěrení šťestí

se v soǔcasné dob̌e reálňe používají, a následně se zam̌ěrím na moderní
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přístupy, které dle mého názoru lépe popisuji štěstí jedince.

Jednou možností, která zkoumá extrémní neštěstí, je statistika sebe-

vražd. Ǎckoliv se zde nepoužívá regresní analýza, porovnáváním pr˚uměrů

lze nap̌ríklad zjistit, že nezam̌estnaní mají dvakrát až třikrát větší pravďe-

podobnost sebevraždy než zaměstnaní (Oswald, 1997, s.1828). Dále exis-

tuje významná korelace mezi mírou sebevražednosti a celkovou spokoje-

ností v dané zemi.̌Cím je národ št’astňejší, tím méňe lidí si bere život

(Di Tella et al., 2003). Zjevným argumentem proti používánístatistiky se-

bevražd je fakt, že postihuje pouze negativní spektrum emocí a opomíjí

tak celou jednu polovinu prožívaného štěstí. Další logickou námitkou je

to, že takovéto m̌ěrítko šťestí nelze použít pro jedince, kteří sebevraždu

nespáchali. Jelikož k empirickému ově̌rení platnosti druhé premisy potře-

bujeme m̌ěrítko šťestí, které lze použít pro všechny osoby, nemůžeme si

vystǎcit se statistikou sebevražd.

Další variantou, se kterou pracují například Oswald a Clark (1994), je

použití takzvaného indexu „úrovně duševní úzkosti“ (level of mental dis-

tress). Tento index se sestavuje z odpovědí na psychiatrický dotazník, který

zhodnocuje psychické zdraví respondenta.13 Kritici tohoto p̌rístupu pouka-

zují na fakt, že se jedná o psychiatrický dotazník a zachycuje tudíž pouze

negativní stránky prožívání a neodráží tak celkové štěstíčlověka. Diener et

al.(1999, s. 278) například uvádí následující: „Jedinci, kteří uváďejí kladné

celkové SWB, mohou zároveň vykazovat úzkost p̌ri použití fyziologických

mě̌rítek.“ Ačkoli tedy lze použít tento index pro m̌ěrení šťestí všech osob
13Tento dotazník obsahuje například tyto otázky: „Nemůžete poslední dobou spát? Cítítese stále ve

stresu? Cítíte se depresivně? P̌ripadáte si jako bezcenná osoba?“ Jak lze vidět, jedná sěcasto o fyziologické
nebo s fyziologií spojené dotazy.
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(na rozdíl od statistiky sebevražd), nemyslím si, že takovéto mě̌rítko ade-

kvátňe vystihuje celkovou úrověn šťestí jedince.

Lze tedy shrnout, že pokud k m̌ěrení šťestí použijeme celkové SWB,

statistiku sebevražd nebo index duševní úzkosti, nedostaneme úplný obraz

skutěcného šťestíčlověka. Je tudíž porušen předpoklad A1 a tak na základě

těchto m̌ěrítek nemůžeme ov̌ěrovat platnost druhé premisy empirického

úsudku o nedobrovolné nezaměstnanosti.14 Nyní se zam̌ěrím na soǔcasné

trendy v teorii šťestí, které p̌richázejí s pokrǒcilejšími metodami m̌ěrení

šťestí.

Pro dokonalejší popis štěstí jedince navrhuje Kahneman (1999) použít

koncept takzvaného objektivního štěstí. Ten spǒcívá na myšlence, že štěstí

jednotlivce za ňejakýčasový úsek lze získat jako sumu hodnot štěstí nam̌e-

řených v různýcȟcasových okamžicích tohoto úseku. Chceme-li například

zjistit, jak byl jedineca št’astný b̌ehem ňejakého týdne, zm̌ěríme15 jeho

šťestí ňekolikrát každý den tohoto týdne a tyto hodnoty sečteme. Dle Kah-

nemana bychom tak m̌eli dostat hodnotu, která bude lépe odrážet skutečné

šťestí jedincea v tomto týdnu. V této sum̌e se totiž vyruší efekt jednotli-

vých náhodných událostí a zbude tak stabilníčást šťestí. Kahneman se však

zabývá pouze teoretickým aspektem konceptu objektivního štěstí a otázku

praktické aplikace nechává otevřenou.

S ješťe moderňejším a sofistikovaňejším p̌rístupem k hodnocení spoko-

jenosti jedince p̌richází ekonomická skupina New economic foundation

(NEF), která ve spolupráci s Eurostatem a Evropskou komisí vytvořila
14To znamená, že vezmeme-li konkrétního jedincea a zm̌ěríme jeho šťestí pomocí ňekteré z ťechto metod,

nebudeme schopni rozhodnout, zda pro něj druhá premisa platí̌ci nikoli. V této situaci o druhé premise
řekneme, že je nerozhodnutelná.

15Dle Kahnemana mohou tato jednotlivá denní mě̌rení být provedena pomocí celkového SWB.
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index nazvaný dynamický model well-being.16 Tento index se zam̌ěruje

na p̌et hlavních oblastí lidských potřeb, jejichž uspokojení vede ke štěstí.

Jedná se o fyziologické potřeby, bezpěcí, hodnoty, sociální vztahy a kom-

petence spojené se sebeúctou.

Dle mého názoru Kahnemanův koncept objektivního štěstí i dynamický

model skupiny NEF lépe m̌ěrí šťestí jedince než starší přístup celkového

SWB, protože jsou komplexnější a zahrnují vlivy, které mohou ovlivnit

výsledný pocit šťestí jedince. Jestliže jich bude použito v budoucím empi-

rickém výzkumu, bude s jejich pomocí možné lépe ově̌rit platnost druhé

premisy.

4 Premisa ťretí - Ekonometrický vztah

Třetí premisa úsudkǔríká následující: „Jestliže jedineci byl časet1 za-

městnaný a m̌el vyšší užitek a v̌caset2 byl nezam̌estnaný a m̌el nižší

užitek, potom to byla jeho nezaměstnanost, co způsobilo pokles užitku.“17

Hlavním cílem této kapitoly je proto ukázat, jakými způsoby se v sou-

časné dob̌e odhaduje vztah nezaměstnanosti a štěstí. Zvláštní pozornost

budu v̌enovat nutným p̌redpokladům, které přijímáme p̌ri modelování to-

hoto vztahu, a specifikům používání štěstí jako závislé prom̌enné. Samotné

výsledky ekonometrických odhadů vztahu nezaměstnanosti a štěstí shrnuji

v páté kapitole, kterou tvoří přehled existující literatury.
16Eurostat.Feasibility study for Well-Being Indicators: Critical review. [cit. 2012-22-05] Dostupné z:

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/documents/>
17Zde op̌et interpretuji nutné spojení jako kauzalitu.
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4.1 Zdroje dat

V rámci výzkumů šťestí pracuje literatura se dvěma druhy dat. Zatím nej-

používaňejším druhem je cross-section,18 kde se v rámci dotazníkového

šeťrení položí náhodnému vzorku lidí otázka zjišt’ující celkové SWB, spo-

lečně s demografickými a jinak tematicky zamě̌renými otázkami. Hlavním

zám̌erem ťechto dotazníků je zkoumat spokojenost lidí ve vztahu s něja-

kým spolěcenským fenoménem, jakým je například korupce, soudnictví,

politická situace a podobně. Jelikož informace o nezaměstnanosti jsou sou-

částí obecňe-demografických údajů, lze použít témě̌r všechny statistické

průzkumy, které obsahují informace o celkovém SWB. Tato data jsou do-

stupná pro každou evropskou zemi, a to již po mnoho let, což umožňuje

data sdružovat do pooled cross-section a dostat tím velmi rozsáhlý soubor

dat.

Druhým typem dat jsou takzvaná panelová data, ve kterých jsou jednot-

livci sledováni v průb̌ehu let. Ťechto longitudinálních studií je i dnes bo-

hužel velmi málo, obzvláště co se týká výzkumů štěstí. Nejpoužívaňejšími

zdroji jsou German Socio-Economic Panel (GSOEP), British Household

Panel Survey (BHPS), Household, Income and Labour Dynamicsin Aus-

tralia Survey (HILDA) a National Longitudinal Surveys of Youth (NLSY).

V soǔcasné dob̌e probíhá longitudinální výzkum zahrnující ičeská data

(International Well-Being Study). Bohužel uzávěrka a zvěrejnění dat to-

hoto výzkumu se plánují až na rok 2013 (jedná se očtvrtletní data, pǒcínaje

rokem 2009).
18Nejznám̌ejší studie používající cross-section jsou například Oswald a Clark (1994), Blanchflower

(1995) nebo Di Tella et al. (2003)
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Všechny zmíňené soubory panelových dat stejně jako v̌etšina souborů

cross-section používá jako mě̌rítko šťestí práv̌e celkové SWB (pop̌rípaďe

index duševní tísňe), které jsem podrobil kritice v minulé kapitole. Veš-

keré ekonometrické výzkumy, které tato data používají, takmusí pracovat

s p̌redpokladem A1. I když na základě regresní analýzy zjistíme, že ne-

zam̌estnanost snižuje celkové SWB, ještě to nemusí znamenat, že snižuje

i štěstí. Platnost třetí premisy empirického úsudku je tedy zpochybnitelná

už jen na záklaďe faktu, že p̌ri modelování vztahu štěstí a nezam̌estnanosti

používáme pro m̌ěrení šťestí celkové SWB. Hlavním úkolem budoucích

statistických šetření, pokud mají zkoumat štěstí, je použít sofistikovanější

nástroje pro jeho m̌ěrení, než se používají dosud.

4.2 P̌redpoklady regresní analýzy

Všechna soǔcasná ekonomická literatura odhaduje vztah nezaměstnanosti

a šťestí pomocí regresní analýzy. V této analýze hrají klíčovou roli p̌redpo-

klady. Jejich platnost společně s ov̌ěrením této platnosti určuje kvalitu eko-

nometrického výzkumu. V p̌rípaďe, že jsou p̌redpoklady regresní analýzy

porušeny, může se stát, že veškeré závěry této analýzy budou neplatné.

Je žrejmé, že každý druh modelu má svoji vlastní sadu předpokladů.

V této podkapitole uvádím přehled p̌redpokladů, se kterými se u různých

modelů můžeme setkat. Jako první uvádím dva předpoklady o celkovém

SWB tak, jak je formulovali Ferrer-i-Carbonell a Frijters (2004, s. 643):19

A2 Celkové subjective well-being je mezilidsky ordinálně srovnatelné: jest-

liže SWBi>SWBj, potomUi>Uj.
19Ferrera-i-Carbonell a Frijters používají místo slova užitek slovo blaženost a místo celkového SWB

pracují s celkovou spokojeností, kterou ale míní totéž co jápod pojmem celkové SWB.
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A3 Celkové subjective well-being je mezilidsky kardinálně srovnatelné:

(Ui-Uj) = ω (SWBi,SWBj), kdeω(.) je funkce známá až na multipli-

kativní konstantu. Obvykleω(SWBi,SWBj) = (SWBi-SWBj).

KdeSWBi aSWBj znǎcí hodnotu celkového SWB jedincei, resp.j. Ui a

Uj jsou hodnoty užitku jedincei, resp.j.

P̌redpoklad A2̌ríká, že je možné porovnávat hodnoty celkového SWB

mezi lidmi a usuzovat z toho na vztah jejich užitků. Jestliže je celkové

SWBčlověka výpov̌edí o jeho vniťrním prožívaném štěstí, můžeme ho dle

Kantovy terminologie nazvat vnitřním názorem (B37). Tento názor je u

každéhǒclověka jiný a nelze proto porovnávat názory štěstí u různých lidí.

Dle Kantova teoretického rámce by předpoklad A2 byl neplatný. Lze se

ovšem pokusit o empirické ově̌rení platnosti tohoto p̌redpokladu. Ferrer-i-

Carbonell a Frijters (2004, s. 644) argumentují, že lidé jsou schopni vnímat

výrazy tvá̌re jiných lidí a usuzovat z toho na jejich štěstí. Zárověn platí, že

lidé p̌riřazují slovním výrazům jako „velmi št’astný“̌ci „smutný“ podobné

numerické hodnoty. Z toho plyne, že empiricky jsou lidé schopni porovná-

vat své šťestí s druhými lidmi.

P̌redpoklad A3 je již velmi restriktivní, jelikož vylǔcuje nap̌ríklad p̌rí-

pad, kdy jsou relativňe malé rozdíly šťestí mezi prům̌ernými hodnotami

SWB (nap̌r. na desetistup̌nové škále mezi hodnotami 6 a 7), ale velký roz-

díl mezi hodnotou nejvyšší, tedy naprostým štěstím, a hodnotou o jedna

nižší (tedy mezi hodnotou 10 a 9).

Kromě ťechto p̌redpokladů o šťestí existuje ještě jedna skupina p̌red-

pokladů spolěcná všem modelům. Ťemito jsou p̌redpoklady ohledňe role
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nepozorovaných veličin, mezi které patří nap̌ríklad osobnostní rysy,20 geny

či soǔcasná nálada. V ekonometrii rozlišujemečtyři různé druhy p̌redpo-

kladů ohledňe vztahu nepozorovaných a pozorovaných veličin. V násle-

dující části práce podávám jejich přehled a popis. Jejich formulaci přejí-

mám od Ferrer-i-Carbonella a Frijterse (2004, s. 644), kteří ovšem rozlišují

pouze ťri druhy p̌redpokladů, jelikož slǔcují p̌redpoklady S3 a S4. Já jsem

je zde explicitňe rozlišil, abych mohl na jejich základě poukázat na rozli-

šení ťrí druhů regresních modelů, které se pro panelová data používají.21

Proto dopľnuji jejich ťri předpoklady na následujícíčtyři:

S1 Existují časov̌e prom̌enlivé nepozorované faktory,ǫit, které se vztahují

k pozorovaným faktorům neznámým způsobem.

S2 Existují časov̌e nem̌enné nepozorované faktory,ai, vztahující se k hod-

notám pozorovaných faktorů:cov(ai, Xit) 6= 0. Dále existujíčasov̌e

proměnlivé nepozorované faktory,ǫit, nevztahující se žádným způso-

bem k pozorovaným faktorům, ani kčasov̌e nem̌enným nepozorova-

ným faktorům:cov(ǫit, Xis) = cov(ǫit, ai) = 0, ∀t, s.

S3 Existují časov̌e nem̌enné nepozorované faktory,ai, které se nijak ne-

vztahují k hodnotám pozorovaných faktorů:cov(ai, Xit) = 0, ∀t. Dále

existují časov̌e prom̌enlivé nepozorované faktory,ǫit, nevztahující se

nijak k pozorovaným faktorům, ani ǩcasov̌e nem̌enným nepozorova-

ným faktorům:cov(ǫit, Xis) = cov(ǫit, ai) = 0, ∀t, s.
20V psychologii se pracuje s tzv. pětifaktorovým modelem osobnosti. V něm se rozlišuje p̌et různých

osobnostních rysů. Panuje shoda na tom, že hlavně rysy neuroticismu a extraverze mají výrazný vliv na
šťestí jedince a navíc, což je důležité, se nemění včase. Pro p̌rehled viz Blatný a kol. (2010).

21Jedná se o modely fixed effect logit (S2), random effect logit(S3) a pooled logit (S4). To samé rozlišení
platí i pro OLS. Tyto modely podrobněji popisuji v následující podkapitole.
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S4 Neexistují žádné̌casov̌e nem̌enné nepozorované faktory a všechny ne-

pozorované̌casov̌e prom̌enlivé faktory,ǫit, se nijak nevztahují k po-

zorovaným faktorům:cov(ǫit, Xis) = 0, ∀t, s.

P̌ričemžsa t jsoučasy,i jsou jedinci aXit je vektor vysv̌etlujících pro-

měnných jedincei v časet. P̌redpoklady jsou sěrazeny sestupňe dle reál-

nosti. První p̌redpoklad pracuje se stavem naprosté nejistoty, kdy nemáme

zarǔceno, že naše vysvětlující prom̌enné jsou exogenní, což znamená, že

nevíme, jaký je jejich vztah k nepozorovaným veličinám. Je velmi pravďe-

podobné, že existují různé nálady a náhodné vlivy, které mají vliv jak na

pocit šťestí, tak na další pozorované proměnné. Dle Ferrer-i-Carbonella a

Frijterse (2004, s. 645) je předpoklad S1 nejreálnější, ǎckoli za jeho plat-

nosti nelzěcinit žádné záv̌ery o kauzálním vztahu štěstí a nezam̌estnanosti,

který poťrebujeme pro ú̌cely ťretí premisy. Platnost S1 a třetí premisy se tu-

díž vzájemňe vylučuje.

P̌redpoklady S2 a S3 umožňují rozďelit nepozorované faktory do dvou

skupin:časov̌e stabilní a prom̌enlivé. Do první oblasti se dle psychologů

řadí rysy osobnosti a geny, do druhé okamžité nálady a náhodné události.

To, v čem se tyto p̌redpoklady liší, je práv̌e vztah nepozorovaných veličin

k vysvětlujícím prom̌enným. Dle Dienera et al. (1999, s. 295) je otázka

vztahu nap̌r. osobnostních rysů coby nepozorované proměnné k ostatním

vysvětlujícím prom̌enným jednou z nejv̌etších neznámých teorie štěstí. V

oblasti ekonometrie ovšem existuje tzv. Hausmanův test, který pomáhá ur-

čit, zda platí S2̌ci S3. Na záklaďe tohoto testu vychází Carrollovi (2007,

s. 296), že p̌redpoklad S2 platí pro ženy, zatímco pro muže platí spíše S3.

To by v praxi znamenalo, že např. osobnostní rysy mají vliv na štěstí a
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vysvětlující prom̌enné pouze u žen, u mužů však nikoli. Toto dle mého

názoru paradoxní zjištění potvrzuje nejednoznačnost vlivučasov̌e nem̌en-

ných nepozorovaných veličin na vysv̌etlující prom̌enné.

Díky separacǐcasov̌e nem̌enných a prom̌enlivých velǐcin lze pomocí

vhodných dat a metod vliv̌casov̌e nem̌enných faktorů na štěstí odstínit,

aby neovliv̌noval výsledky regresní analýzy. To však lze provést pouze v

přípaďe, že jsou k dispozici longitudinální data. Na těch je možné pozo-

rovat prom̌eny hodnot šťestí u jednoho jedince a zachytit přitom stabilní

komponentu (jakousi kotvu) jeho štěstí.

Tyto takzvané „fixní efekty“ (tedy̌casov̌e nem̌enné vlivy na šťestí) však

nelze nijak odseparovat při použití dat typu cross-section. Všechny mo-

dely pracující na datech typu cross-section tak musí předpokládat S3, resp.

S4, jejichž rozlišení u dat cross-section pozbývá smyslu. Všechny cross-

section modely tedy musí předpokládat, že nepozorované proměnné nijak

neovlivňují bud’ šťestí nebo vysv̌etlující prom̌enné, což se už jen na pří-

kladu osobnostních rysů zdá být nepravdivé.

Dalším problémem modelů pracujících s daty cross-sectionje kromě

restriktivních p̌redpokladů to, že jejich výsledky nemají jasnou kauzální

interpretaci. To je dle Dienera et al. (1999, s. 277) jeden z největších nedo-

statků používání dat cross-section při výzkumech šťestí. Jelikož se v třetí

premise empirického úsudku mluví o kauzálním vztahu, jeví se data cross-

section pro ú̌cely této premisy jako nevhodná. Z tohoto důvodu se v násle-

dující podkapitole, kterou tvoří přehled používaných regresních modelů,

budu primárňe věnovat ťem z nich, které pracují na panelových datech.
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4.3 Regresní modely

V dnešní dob̌e existuje široká paleta regresních modelů, které lze použít

pro ú̌cely výzkumu šťestí. V této podkapitole podám jejich krátký přehled.

Pro obecňejší popis jednotlivých modelů, včetňe jejich statistických p̌red-

pokladů a vlastností viz např. Wooldridge (2009) nebo Hsiao (2003). Po-

dobný p̌rehled modelů, se kterými se v problematice štěstí pracuje, podá-

vají také Ferrer-I-Carbonell a Frijters (2004).

Pro práci s daty typu cross-section se v současné dob̌e používá tém̌ěr

výhradňe následující model:22

SWB∗
i = Xiβ + ǫi

SWBi = k ⇔ λk ≤ SWB∗
i < λk+1

(1)

V tomto modelu se p̌redpokládá spojitá škálu SWB značenáSWB∗
i , ale v

realiťe jsou pozorovány pouze celočíselné hodnotySWBi. V závislosti na

tom, jaké p̌redpokládáme statistické rozdělení chybovéhǒclenu (ǫi), dosta-

neme model nazývaný ordered probit nebo ordered logit. Ten dle Ferrer-I-

Carbonella a Frijterse (2004, s. 648) předpokládá A2 a S2. Jelikož ovšem

pracuje s daty cross-section, nehodí se k účelům ťretí premisy.

Model používající panelová data, se kterým pracuje např. Chadi (2010),

je následující:

SWBit = Xitβ + ai + ǫit (2)

V závislosti na vztahǔcasov̌e nem̌enného efektu (ai) vůči ostatním vysv̌et-
22Ve všech modelech této podkapitoly uvádím jako závislou proměnnou celkové SWB, jelikož to se také

neǰcasťeji používá. Tyto modely lze samozřejmě aplikovat i na jiné závislé prom̌enné, jako nap̌r. úrověn
duševní úzkosti. Dále pro všechny modely platí, že X je vektor vysvětlujících prom̌enných (neǰcasťeji pro-
měnné jako v̌ek, zdraví, pohlaví, rodinný stav, příjem a samožrejmě nezam̌estnanost),a je fixní efekt aǫ je
chybovýčlen regrese neboli disturbance.
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lujícím prom̌enným dostáváme bud’ tzv. fixed effect OLS model (předpo-

kládá S2), random effect model (předpokládá S3) nebo pooled OLS (v

tomto p̌rípaďe žádnéai neexistuje a p̌redpokládáme tedy S4), přičemž na-

prosto nejvíce používaný je fixed effect OLS. Všechny tři potom p̌redpo-

kládají možnost kardinálního srovnání SWB (předpoklad A3). Jejich ne-

výhodou p̌ri použití omezené závislé proměnné (jako nap̌r. SWB) je jejich

lineární povaha, díky které může vyjít předpov̌ezená hodnota SWB pro

nějakou kombinaci X vyšší, než je její teoretické maximum. Navzdory te-

oretickým obtížím tohoto modelu Ferrer-I-Carbonell a Frijters (2004, s.

653) dokazují, že výsledky fixed effect OLS jsou velmi podobné výsled-

kům mnohem sofistikovanějších modelů. Z toho usuzují, že předpoklad

kardinality SWB má malý vliv na výsledky regrese v porovnánís efektem

nepozorovaných veličin, které naopak hrají významnou roli.

Možnost zkombinovat p̌redpoklady S2 nebo S3 s předpokladem ordi-

nální srovnatelnosti celkového SWB (A2) nabízí následující model:

SWB∗
it = Xitβ + ai + ǫit

SWBit =











1 SWB∗
it > 0

0 SWB∗
it ≤ 0

(3)

V tomto modelu zhroutíme celou desetistupňovou škálu SWB (nebo obecně

n-stup̌novou) do binární prom̌enné spokojen/nespokojen, kde spokojen je

ten, jehož SWB je vyšší než zvolenéčíslo A. Za A bývá neǰcasťeji volena

taková hodnota, která půlí populační vzorek. Tento model se poté v zá-

vislosti na p̌redpokladech ohledně ai rozlišuje na fixed effect logit (S2),

random effect logit (S3) a pooled logit (S4). Nevýhodou tohoto p̌rístupu
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je znǎcné zmenšení vzorku, jelikož se do modelu dostanou pouze jedinci,

jejichž SWB za sledované období překrǒcilo kritickou hranici A. To má

za následek za prvé, že z datového vzorku vypadnou krajní případy (lidé,

jejichž SWB osciluje pod hodnotou A) a za druhé, že dochází keznǎc-

nému zmenšení vzorku. Například u Winkelmanna (1998, s. 10) se vzorek

zmenšil z 10 000 lidí na 2523.

S metodou, která by příliš nezmenšovala populační vzorek, p̌richázejí

Ferrer-I-Carbonell a Frijters (2004). Jejich model vypadánásledovňe:

SWB∗
it = Xitβ + ai + ǫit

SWBit = k ⇔ λik ≤ SWB∗
it < λik+1

(4)

Jedná se o ordered logit s fixními efekty. Podstata metody spočívá v

tom, že sice komprimujeme desetistupňovou škálu SWB na binární spo-

kojen/nespokojen, ale pro každého jedince je zvolena individuální kritická

hranice. To znamená, že ve vzorku zůstanou všichni lidé, jimž se za po-

zorované období alespoň jednou zm̌enilo SWB. To sice vede k mírnému

zmenšení populǎcního vzorku, ale například ve studii Carrolla (2007) je

těchto lidí pouze 24 %, což je mnohem lepší než 75 % u Winkelmanna

(1998). Jelikož nep̌redpokládá ani ordinální možnost srovnání, pracuje tento

model pouze s kombinací předpokladů A1-S2.

Shrnutím lzěríci, že posledňe jmenovaný model si vede nejlépe, co se

týče reálnosti p̌redpokladů. Jestliže tedy přijmeme A1 a S2, lze pomocí to-

hoto modelu zjišt’ovat platnost třetí premisy. Dle mého názoru tak největ-

ším problémem regresní analýzy pro účely výzkumu šťestí nejsou použí-

vané modely, ale data se kterými pracují. Jelikož se v empirickém výzkumu

31



používá výhradňe celkové SWB jako závislá prom̌enná, musí všechny mo-

dely p̌redpokládat alespoň A1, o jehož problematičnosti jsem se vyjáďril v

minulé kapitole.

4.4 Specifikace modelu

V této podkapitole podávám přehled neǰcasťeji používaných vysv̌etlujících

proměnných a jejich vliv na štěstí23 jedince, p̌ričemž zvláštní pozornost

věnuji rozboru vlivu nezam̌estnanosti, o kterém mluví třetí premisa.

4.4.1 V̌ek

Názory ohledňe vlivu věku na šťestí jsou takové, že spokojenost má s vě-

kem lehce rostoucí tendenci. Platí také, že věk je zástupnou prom̌ennou za

mnohé další nepozorované vlivy jako společenské postavení, kontrola nad

svým životem, zdraví a podobně. Zárověn důležitou roli hrají aspirace a

jejich reálné plňení. Zatímco mladí mají obecně vyšší ǒcekávání a jejich

nesplňení logicky vyvolává velký propad štěstí, starší lidé mají ǒcekávání

menší a poklesy jejich spokojenosti nejsou již tak drastické. Nutno dodat,

že do dnešní doby neexistuje naprosto jednotný názor na vlivvěku a že

zásadní roli hraje to, zda v regresi pracujeme s dalšími kontrolními veliči-

nami, které jsou významně korelované s v̌ekem, jako nap̌r. zdraví, p̌ríjem

a nezam̌estnanost (Diener et al., 1999).

Většina moderních studií pracuje zároveň s druhou mocninou v̌eku,

čímž se ukazuje nelinearita spokojenosti během lidského života. Oswald

a Clark (1994, s. 655) například uváďejí, že spokojenost má s věkem tvar
23Když v této kapitole mluvím o empirickém vlivu nějaké prom̌enné na šťestí, mám na mysli její vliv na

celkové SWB.
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písmene U, p̌ričemž nejmenší spokojenost je ve věku kolemčtyřiceti let.

4.4.2 P̌ríjem

Pohled na roli p̌ríjmu je nejednotný a diskuze na toto téma stále není uza-

vřena. V soǔcasné dob̌e se p̌ríjem rozlišuje na ťri druhy: absolutní hodnota

příjmu v rámci jednoho státu, relativní příjem srovnatelný mezi různými

státy a relativní p̌ríjem v rámci jedincovy refereňcní skupiny (Diener et al.,

1999, s. 287).

Dominantní stanovisko je v současné dob̌e takové, že absolutní hod-

nota p̌ríjmu v rámci jednoho státu nemá vliv na spokojenost. Zároveň p̌ri

porovnání chudých a bohatých států občané bohatých států jsou v průměru

št’astňejší, což však můžou způsobovat i jiné faktory nežli příjem (nap̌r.

kriminalita, zdraví̌ci počet ďetí významňe korelují s národním p̌ríjmem).

Co naopak má podstatný a prokazatelný vliv na spokojenost, je po-

stavení jedince v rámci jeho sociální skupiny a změna jeho p̌ríjmů (Di

Tella et al., 2010). Výsledky se sice liší v závislosti na použité metoďe,

ale obecňe platí, žečím bohatší̌clověk, tím št’astňejší (Ferrer-i-Carbonell

a Frijters, 2004, s. 649). Důležitý je ale ičasový aspekt p̌ríjmu a adaptace

na ňej. Psychologové pracují s konceptem tzv. běžeckého pásu štěstí (he-

donic treadmill), který tvrdí, že jakmilěclověk dosáhne vyty̌ceného cíle

(zvýšení mzdy), tento cíl ho přestane uspokojovat. Proto, abychom byli

stále št’astni, musíme získávatčím dál tím více a více peněz (Di Tella et

al., 2010).

Samostatnou kapitolou je potom vztah příjmu a nezam̌estnanosti. Ne-

zam̌estnanost bezesporu souvisí s významným výpadkem příjmů domác-
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nosti. Platí ovšem, že nefinanční dopady nezam̌estnanosti daleko převyšují

ty finaňcní. Dokonce pokud bychom se pokusili kvantifikovat, jak by se

musel zvýšit p̌ríjem jednotlivce, aby se mu kompenzovalo nižší štěstí v

nezam̌estnanosti, vychází, že by se musel zdvojnásobit (Carroll,2007, s.

299)či dokonce zsedminásobit (Winkelmann a Winkelmann, 1998, s. 12).

4.4.3 Rodinný stav

Vliv rodinného stavu je jedna z mála věcí, na které se v̌edci shodnou. Lidé

žijící s partnerem vykazují konzistentně vyšší hodnoty štěstí, naopak na

druhé straňe spektra lidé po rozvodu nebo ovdovění vykazují nízké hod-

noty (Diener et al., 1999, s. 290). Na všechny tyto životní události existuje

v čase adaptace, ale zejména v přípaďe ovdov̌ení není úplná (Lucas, 2007,

s. 75). Související prom̌ennou je vliv pǒctu ďetí. Tento vliv se liší v závis-

losti na použité metoďe a je nejednoznačný (Ferrer-i-Carbonell a Frijters,

2004, s. 654).

4.4.4 Zdraví

Zdraví je jedním z nejvýznamnějších prediktorů osobní pohody. Například

Lucas (2007, s. 77) ukazuje, že pokles spokojenosti při zdravotním posti-

žení je srovnatelný s pádem do nezaměstnanosti, ale na rozdíl od tohoto v

přípaďe postižení nemusí vždy dojít k adaptaci ačlověk poté už může stále

vykazovat nižší hodnoty štěstí.

Zárověn zdraví má nejen nejvyšší, ale i nejsignifikantnější efekt. P̌ri

OLS s fixními efekty vychází t-statistika u zdraví 44, což prakticky vylu-

čuje možnost, že by zdraví nemělo žádný vliv (Ferrer-i-Carbonell a Frij-
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ters, 2004, s. 653). Proto každá studie musí zdraví jako vysvětlující pro-

měnnou nutňe používat.

4.4.5 Pohlaví

Obecňe se má za to, že pohlaví hraje v rámci spokojenosti minimálníroli.

Je sice pravda, že ženy mají sklon k extrémnějším pocitům šťestí, jak u ne-

gativních, tak u pozitivních emocí, ale tento sklon je rovnoměrňe rozložen,

tudíž v prům̌eru jsou ženy stejňe spokojené jako muži (Diener et al., 1999,

s. 292).

4.4.6 Nezam̌estnanost

Nyní je namísťe diskuze, prǒc vlastňe p̌redpokládáme, že nezaměstnanost

má vliv na spokojenost. V první̌raďe jde o zm̌enu spolěcenského statusu

a postavení nezam̌estnaného v rámci jeho referenční skupiny (Di Tella et

al., 2010, s 838). S tím souvisí i pocit sociální izolace a nemožnost navazo-

vání nových kontaktů a udržování starých. Tyto pocity jsoudo uřcité míry

umenšeny, pokud se v okolí nezaměstnaného nachází více lidí se stejným

spolěcenským postavením, nebo když je v zemiči regionu obecná míra

nezam̌estnanosti vysoká (Clark, 2003).

Nezam̌estnaný dále zažívá pocity bezmoci a fatalismu, ztrácí pojem o

čase a m̌ení se mu dosavadní hodnoty. Tyto pocity se dále zvyšují s délkou

trvání nezam̌estnanosti. Nezam̌estnaní ztrácejí sebedůvěru a sebeúctu, ne-

gativňe je ovlivňeno jejich self-efficacy a locus of control23 (Goldsmith et

al., 1996).
23Jedná se o psychologické termíny související s tím, jak moc si o sob̌e lidé myslí, že dokáží ovliv̌novat

události kolem sebe.
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Ačkoliv hledíme na kauzální vliv̌cisté nezam̌estnanosti bez ohledu na

vliv ostatních s ní korelovaných jevů, jakým je například p̌ríjem, p̌rece

je zde jeden peňežní aspekt, který je třeba uvést. Jedná se o očekávání o

budoucí mzďe. Je žrejmé, že stigma nezam̌estnanosti s sebou nese v bu-

doucnu snížený p̌ríjem, obtížňejší hledání práce a například i diskriminaci

ze strany zam̌estnavatele. Jedná se ale i o objektivní faktory jako ztráta

schopností a v̌edomostí, zhoršená organizacečasu a menší sebedůvěra v

odváďenoučinnost. Toto vše se může podepsat na očekávání snížené bu-

doucí mzdy a racionální jedinec tato očekávání musí brát v úvahu (Carrol,

2007, s. 300).

Nezam̌estnanost je dále spojena sřadou až patologických jevů, které

mají bezesporný vliv na spokojenost. Jedná se například o závislost na dro-

gách, gamblerství a kriminalitu. Obzvláště ohroženi jsou potom mladí lidé

bez práce, ktěrí v kriminální činnosti a drogové závislosti nacházejí únik a

také vyplňení volnéhǒcasu. Zárověn jsou nezam̌estnaní̌casťeji hospitali-

zováni pro depresěci pro pokusy o sebevraždu (Oswald, 1997).

V neposlední̌raďe je možné, že nezam̌estnanost má i hlubší, metafy-

zické efekty. Jestližěclověk sám sebe definuje jakočinorodou bytost, ztráta

práce v ňem může vyvolat základní existenciální nejistotu. Hegel (1960, s.

160) v této souvislosti tvrdí, žěclověk v práci objevuje své bytí pro sebe.

Toto byly důvody, prǒc by nezam̌estnanost mohla mít negativní vliv na

šťestí jedince. Reálné dopady potom odhaduje regresní analýza. Výsledky

této analýzy v soǔcasné literatǔre shrnuje následující kapitola.
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5 Přehled dosavadního výzkumu

V této kapitole budou postupně p̌redstaveny dosavadní výsledky výzkumů,

které se zabývají vlivem nezaměstnanosti na štěstí. Uvádím zde jen vý-

sledky ekonomických studií, které třídím do dvoučástí podle druhu dat:

cross-section a panel. Mým cílem v této kapitole není podat vyčerpávající

výčet soǔcasné literatury, nýbrž pouze naznačit, že existuje shoda ohledně

platnosti ťretí premisy, pokud používáme celkové SWB pro mě̌rení šťestí.

Podobný p̌rehled lze nalézt i ve studii Carroll (2007, s. 299).

5.1 Cross-section

Ačkoli modely používající cross-section data mají problém sinterpretací

svých výsledků jako kauzálního vztahu, přesto poskytují informaci, že ně-

jaký vztah mezi šťestím a nezam̌estnaností existuje. Kauzalita potom může

být těmto modelům dodána vnějškov̌e, nap̌r. pomocí analogie s výsledky

panelových studií.

V tabulce 1 ukazuji, že na poli cross-section panuje shoda ohledňe vlivu

nezam̌estnanosti na celkové SWB. Pro srovnání uvádím i vliv manželství,

který je ve v̌etšiňe p̌rípadů nejen nižší, ale i méně signifikantní, jak je pa-

trné z tabulky. Lze tedy tém̌ěr s jistotouříci, že existuje vztah mezi neza-

městnaností a celkovým SWB. Nyní krátce popíši jednotlivé studie uve-

dené v tabulce.

Clark a Oswald (1994) jako jedni z prvních zkoumali dobrovolnost ne-

zam̌estnanosti pomocí m̌ěrení šťestí. Použili k tomu data z první vlny tehdy

nového BHPS. Na základě výsledků svého výzkumu usoudili, že neza-
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Tabulka 1
Vliv nezam̌estnanosti na celkové SWB

Výsledky jednotlivých studií používajících ordered probit/logit

Studie
Vliv

T-stat.
Manželství

Zdroj dat
nezam̌est. (T-stat.)

Oswald,
-0,64 (12) 12,54 0,078 (1,6) BHPS

Clark (1994)*
Di Tella, MacCulloch,

Oswald (2003)
-0,505 (4) 25,25 0,156 (15,6) EuroBarometr

Di Tella, MacCulloch
(2007)

-0,4 (4) 10 0,2 (10)
World Values
Survey, EB

Böckerman, Ilmakunnas
(2006)

-0,371 (10) 3,86 0,516 (2,63)
World Values

Survey (Finland)

Blanchflower (1995) -0,7388 (4) 9,47 0,633 (12,9)
International
Social Survey

Údaje ve sloupcích Vliv nezam̌estnanosti a Manželství jsou uvedeny jako hrubé koeficientyregrese, tudíž interpretace jejich velikosti
je problematická. Důležité je pouze znaménko a signifikance. V závorce u vlivu nezam̌estnanosti je uveden počet kategorií celkového
SWB (jestli se jedná např. o desetǐci čtyřstup̌novou škálu). Pro srovnání s nezaměstnaností uvádím vliv manželství, který se vyskytuje
jako vysv̌etlující prom̌enná u všech regresí a je kladný a signifikantní.
* Oswald s Clarkem využívají jako závislou proměnnou index úrovňe duševní úzkosti, nikoli celkové SWB.

městnanost je nedobrovolná, ale míra této nedobrovolnosti klesá u dlouho-

dob̌e nezam̌estnaných.

Výzkum Di Telli, MacCullocha a Oswalda (2003) se primárně zam̌ěruje

na vliv makroekonomických ukazatelů na SWB. Vliv nezaměstnanosti na

mikroúrovni je zde ovšem také přítomen. Hlavní výhodou jejich výzkumu

je obrovský populǎcní vzorek, do kterého je zahrnuto 300 000 lidí z 12 ev-

ropských zemí a USA za dobu 18 let (pooled cross-section). Kromě toho,

že potvrdili negativní vliv nezam̌estnanosti nap̌ríč všemi zem̌emi, zjistili

také, že celková míra nezaměstnanosti významně ovlivňuje SWB jednot-

livců (i s kontrolou pro individuální nezam̌estnanost). Tudíž i zam̌estnaní

lidé trpí strachem ze ztráty práce, což jim snižuje jejich spokojenost. Další

studie Di Telli a MacCullocha (2007) se zamě̌ruje na trade-off mezi inflací

a mírou nezam̌estnanosti, co se týče jejich vlivu na šťestí. Oproti p̌redcho-

zímučlánku ješťe rozšǐrují datový soubor až na 600 000 jedinců a 18 zemí.
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Negativní vztah nezam̌estnanosti se štěstím se i zde potvrzuje.

Výzkum Böckermana a Ilmakunnase (2006) na datech z Finska uka-

zuje, že je nutné̌cinit rozdíl mezi různými druhy otázek, kterými se zjiš-

t’uje celkové SWB. P̌ri použití různých druhů otázek jim vycházejí různě

signifikantní výsledky. Dále p̌richázejí s tvrzením, že velmi št’astným li-

dem nezam̌estnanost jejich štěstí nesnižuje, zatímco průměrňe št’astným

lidem ano.

Blanchflower (1995) se zam̌ěruje na srovnání mladých lidí oproti zbytku

populace. Dochází k závěru, že mladí lidé jsoǔcasťeji nezam̌estnaní, ale v

průměru vykazují vyšší hodnoty štěstí. Pro všechny v̌ekové skupiny ovšem

platí, že šťestí a nezam̌estnanost jsou v negativním vztahu.

Abychom shrnuli, všechny výše zmíněné výzkumy se shodují v tom, že

existuje negativní vztah mezi nezaměstnaností a celkovým SWB. Kauza-

litu tohoto vztahu pomáhají vyjasnit panelové studie, jejichž výsledky shr-

nuji v následující podkapitole a ke každé připojuji krátký komentá̌r.

5.2 Panel

Carroll (2007) ve své studii pracuje s australskými daty, nanichž ukazuje

záporný vliv nezam̌estnanosti na celkové SWB. Používá velké množství

různých modelů a specifikací a u všech se tento záporný vlivpotvrzuje.

Dále poukazuje na paradoxní vztah vysvětlujících prom̌enných a fixních

efektů, který existuje u žen, ale u mužů nikoli.

Clark (2003) se zabývá nezaměstnaností jakožto sociální normou. Uka-

zuje, že nezam̌estnaný, v jehož okolí se vyskytují převážňe zam̌estnaní,
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Tabulka 2
Vliv nezam̌estnanosti na celkové SWB

Výsledky jednotlivých studií používajících panel

Studie
Nezam̌estnanost Manželství

Metoda Zdroj dat
(t-stat) (t-stat)

Carroll (2007) 0,412 (3,34) 5.760 (9.95) RE logit HILDA
Carroll (2007) 0,694 (1,96) 2.964 (5.88) Ferrer* HILDA
Clark (2003) -0,829 (3,24) N/A FE logit BHPS
Chadi (2010) -0,514 (25,7) N/A FE OLS GSOEP
Winkelmann

(1998)
-0,958 (4,69) 0,666 (5,6) FE logit GSOEP

Údaje ve sloupcích Nezam̌estnanost a Manželství jsou uvedeny u Carrolla jako tzv. odds ratios (což znamená, že když je hodnota
nižší než jedna, jedná se o záporný vliv a naopak hodnota vyšší než jedna znamená kladný vliv) a u ostatních jako hrubé koeficienty
regrese, což v p̌rípaďe logit modelů vylǔcuje p̌rímou interpretaci. Důležité je potom pouze znaménko a signifikance. Závislá
proměnná u Chadiho je desetistupňová škála SWB, ostatní výzkumy pracují s binární proměnnou spokojen/nespokojen.
* Ferrerovou metodou rozumím fixed effect ordered probit, který vymysleli Ferrer-i-Carbonell a Frijters (2004).

vykazuje nižší SWB, ale naopak nezaměstnaný v okolí dalších nezaměst-

naných není výrazňeji nešt’astný. To ukazuje na m̌enící se charakter neza-

městnanosti v závislosti na její celkové míře.

Chadi (2010) ve své studii rozlišuje nezaměstnané podle toho, zda ak-

tivně hledají prácǐci nikoli, a jestli si myslí, že v budoucnu budou ještě

zam̌estnáni. Vychází mu, že ne všichni nezaměstnaní jsou nezam̌estnaní

nedobrovolňe a že existuje nezanedbatelné procento dobrovolně nezam̌est-

naných. Problém tkví v tom, že se jedná převážňe o jedince v p̌reddůchodo-

vém v̌eku, ktěrí si dop̌rávají p̌reďcasného důchodu. V ostatních věkových

kategoriích však nedobrovolná nezaměstnanost dominuje.

Jako poslední uvádím klasickou práci Winkelmanna a Winkelmannové

(1999), ktěrí jako první zǎcali využívat panelová data pro studium vztahu

SWB a nezam̌estnanosti. Stejňe jako ostatní uvedené výzkumy zjišt’ují

negativní vliv nezam̌estnanosti na SWB, a to nezávisle na tom, zda lidé

vstoupili do nezam̌estnanosti dobrovolňe, či nikoliv.

Z těchto studií, jejichž výsledky shrnuji v tabulce 2, je patrné, že i mezi

panelovými výzkumy panuje shoda ohledně negativního vlivu nezam̌estna-
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nosti na celkové SWB. Tento vliv už ale není signifikantnější než vliv man-

želství, což by mohlo znamenat, žečasov̌e nem̌enné nepozorované efekty

mají vysokou korelaci s nezaměstnaností, ale nízkou s manželstvím.

U panelových studií má vliv nezam̌estnanosti kauzální interpretaci, z

čehož můžeme usuzovat i na kauzální interpretaci u cross-section výzkumů.

Platí-li tedy p̌redpoklad A1 a jsou-li splňeny specifické p̌redpoklady jed-

notlivých regresních metod, potom můžemeříci, že ťretí premisa je platná.

Jestliže však A1 neplatí, potom nemůžeme nic tvrdit o kauzálním vlivu

nezam̌estnanosti na štěstí. Lze tedy shrnout, že druhá i třetí premisa empi-

rického úsudku o nedobrovolné nezaměstnanosti závisí na platnosti před-

pokladu A1. O té jsem však vyjádřil pochyby a navrhuji zǎcít používat

komplexňejší metody m̌ěrení šťestí než dosud převládající celkové SWB,

jakými jsou nap̌ríklad kompozitní indexy well-beinǧci koncept objektiv-

ního šťestí.
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Závěr

Ve své bakalá̌rské práci jsem formuloval moji verzi empirického úsudku

o nedobrovolné nezam̌estnanosti, pomocí kterého jsme schopni s logickou

platností usoudit, zda je konkrétní jedinec nedobrovolně nezam̌estnaný.

Úsudek postupuje tak, že nejprve uvažujeme jedince, který byl v prvním

období zam̌estnaný a m̌el vyšší hodnotu užitku než v pozdějším období

jako nezam̌estnaný. O tomtǒclověku potomřekneme, že to byla jeho ne-

zam̌estnanost, co způsobilo pokles jeho užitku. A konečně usoudíme, že

když jedinci nezam̌estnanost snížila užitek, potom je nezaměstnaný nedo-

brovolňe. Tento úsudek má tudíž tři premisy. Ve své práci jsem ukázal, proč

si myslím, že všechny tři premisy jsou problematické a neměli bychom je

jednoznǎcně p̌rijímat, což znamená, že na jejich základě nemůžeme ǒclo-

věku usoudit, zda je nedobrovolně nezam̌estnaný.

První premisa tohoto úsudku je utilitaristickou variantouklasického só-

kratovského paradoxu, že nikdo dobrovolně nekoná to, co mu snižuje uži-

tek. Ukázal jsem, že tato premisa závisí na platnosti tří předpokladů, z

nichž jeden neplatí sám o sobě a ostatní dva neplatí ve vzájemné kombi-

naci. To znamená, že dohromady dávají paradox, který platí pouze jako

normativní ideál mravního chování, ale nepopisuje empirickou realitu lid-

ského života, což hǒciní neplatným.

Druhá premisa tvrdí, že jsme schopni mě̌rit užitek člověka a porovná-

vat hodnoty tohoto užitku v různých obdobích. Ukázal jsem,že v dnešní

dob̌e se k m̌ěrení šťestí (které lze v úsudku synonymně zam̌eňovat za uži-

tek) používá koncept tzv. celkového subjective well-being(SWB), což je
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hodnota, kterou dostaneme, pokud se lidí zeptáme na otázku „Jak št’astný

se v soǔcasné dob̌e cítíte?“ Ve své práci jsem představil argumenty, proč

si myslím, že tato hodnota dostatečně nevyjaďruje skutěcné šťestí jedince.

Za prvé SWB vykazuje velmi malou krátkodoboučasovou stabilitu, což

znamená, že pokud se lidí zeptáme dvakrát v průběhu dotazníku na je-

jich SWB, pouze v 50 % p̌rípadů dostaneme stejnou hodnotu. Dále SWB

je ovlivněno náhodnými událostmi, jejichž vliv následně nelze odseparo-

vat. A koněcně šťestí je bezesporu velmi komplexní fenomén, tudíž jediná

otázka, kterou se na něj ptáme, dostatečně nevystihuje jeho vícesložko-

vou povahu. Z toho plyne, že jestliže používáme SWB jako mě̌rítko šťestí,

potom nejsme schopni rozhodnout, kdy druhá premisa platí a kdy ne. Z to-

hoto důvodu navrhuji zǎcít používat sofistikovaňejší metody m̌ěrení šťestí,

které by lépe vyhovovaly potřebám druhé premisy. Mezi tyto nové metody

paťrí nap̌ríklad kompozitní indexy well-being nebo koncept objektivního

šťestí.

Třetí premisǎríká, že jestliže m̌el jedinec v ďrívějším období jako za-

městnaný vyšší užitek než později jako nezam̌estnaný, potom jeho ne-

zam̌estnanost způsobila pokles jeho užitku. Tato premisa se tedy zabývá

kauzálním vztahem mezi nezaměstnaností a užitkem. Tento vztah se od-

haduje pomocí regresní analýzy. V přehledovéčásti práce jsem ukázal,

jaké v soǔcasné dob̌e existují druhy dat a regresních modelů, a argumen-

toval jsem ve prosp̌ech používání panelových dat a modelů, které s nimi

pracují, jelikož jejich výsledky mají kauzální interpretaci. Problémem ťretí

premisy jsou data, se kterými regresní modely pracují. Jelikož všechny

soǔcasné výzkumy používají jako závislou proměnnou celkové subjective
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well-being, regresní analýza nám poskytuje pouze informaci, jaký je vztah

mezi nezam̌estnaností a SWB. Ten se však může lišit od vztahu nezaměst-

nanosti a šťestí, zčehož plyne, že třetí premisa je v soǔcasné dob̌e neroz-

hodnutelná.

V posledníčásti práce jsem podal přehled existující empirické litera-

tury, která se zabývá odhadem vztahu nezaměstnanosti a celkového SWB.

Ukazuji, že panuje široká shoda na tom, že nezaměstnanost má výrazně

negativní vliv na SWB. Z toho mnozí autoři usuzují, že nezam̌estnanost je

nedobrovolným jevem. Já jsem ve své práci argumentoval, že úsudek na

nedobrovolnost je mnohem komplexnější a jelikož jeho premisy se zdají

být bud’ neplatné, nebo nerozhodnutelné, měli bychom v soǔcasné dob̌e

k dané problematice zaujmout agnostičtější postoj a zdržet se výroku, že

nezam̌estnanost je nedobrovolná.
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Předběžná nápľn práce

Ve své bakalá̌rské práci se budu zabývat problematikou dobrovolnosti ne-

zam̌estnanosti. Konkrétňe se zam̌ěrím na zkoumání empirických přístupů

k analýze tohoto fenoménu. Prvníčást práce bude tvořit popis metodologie

empirického výzkumu, který v̌etšinou tvǒrí mě̌rení šťestí nezam̌estnaných

jedinců. Soǔcástí tohoto popisu bude kritické zhodnocení použitých psy-

chologických a ekonometrických postupů. Po obecném uvedení do proble-

matiky bude následovat přehled jednotlivých výzkumů, jejich porovnání a

kritika. Zam̌ěrím se zejména na nejnovější výzkumy a moderní přístupy,

které do této problematiky přinesly mnoho cenných poznatků. Na závěr
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is voluntary or involuntary. In particular I will focus on the empirical ap-
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sist of description of the methodology applied in empiricalresearch, which

in most cases uses the measurement of happiness of the unemployed. As a

part of this description, I will critically analyze the psychological and eco-

nometrical techniques used in the measurement. After this general intro-

duction I will give an overview of the individual studies, their comparison

and critique. My primary focus will be on the newest papers and modern

methods, which brought many new and valuable insights into the field. I

will conclude the thesis with the results of my analysis and possible policy

recommendations.
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