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Autorka si položila tři základní otázky: „Které indexy měří udržitelný rozvoj z hlediska všech tří 
pilířů a jsou tedy pro udržitelný rozvoj nejvhodnější?“, „V jakých indexech je obsažena kvalita 
života komplexně (jsou zahrnuty jak objektivní, tak subjektivní indikátory)?“ a „Který index může 
nejlépe přispět při tvorbě a hodnocení veřejných politik (v rámci směřování ke kvalitě života a 
udržitelnému rozvoji)?“ Na základě vlastní typologie rozdělila 15 souhrnných indikátorů (indexů) 
nejčastěji používaných v souvislosti s udržitelným rozvojem a kvalitou života na ty, které 
zohledňují všechny 3 pilíře udržitelného rozvoje, které zahrnují jak objektivní tak subjektivní 
hodnocení kvality života a na ty, které nikoliv. Hodnotím pečlivé zpracování přehledu nejčastěji 
používaných indexů včetně jejich charakteristik a pojmenovaných nedostatků. Nad rámec výše 
uvedených výzkumných otázek leží jedna, která zde nebyla položena, a sice zda je vůbec možné mít 
jeden vypovídající souhrnný indikátor pro měření tak vztahově složitých konceptů jako je 
udržitelný rozvoj a kvalita života. Autorka si částečně zodpovídá už tím, že na základě analýzy 
hodnotí jako nejpoužitelnější indikátor pro tvorbu a hodnocení veřejných politik OECD Better Life 
Index, který neprodukuje jedno číslo, ale poukazuje na silné a slabé stránky kvality života a 
předpokladů pro udržitelnost v jednotlivých hodnocených zemích. V praxi hodnocení veřejných 
politik na globální úrovni se proto běžně používá více souhrnných indikátorů, právě s ohledem na 
jejich komplexní nedostatečnost (např. HDP, HDI a ekologická stopa). Zde je třeba zmínit i to, že 
některé zde uvedené indikátory nemají ambici měřit udržitelný rozvoj či kvalitu života, ale pouze 
určitý segment tohoto konceptu (např. ekologická stopa či EPI). V práci jsou jim tedy přisuzovány 
větší ambice,  než fakticky mají. Jiné se snaží „vylepšit“ HDP, který je stále nejčastěji používaným 
indikátorem ekonomického rozvoje. Pouze některé z analyzovaných indexů představují skutečnou 
alternativu (např. HPI). V popisu dvou analyzovaných konceptů (udržitelný rozvoj a kvalita života) 
a jejich vzájemných vztahů mi chybí větší akcentace na časové hledisko (kvalita života tady a teď, 
udržitelnost s výhledem do budoucna), které je dobře zpracováno OECD (Better Life Framework). 

Předloženou práci hodnotím pozitivně z hlediska zvoleného aktuálního tématu, práce se zdroji a 
formálního zpracování. A i přes výše uvedené komentáře hodnotím kladně zvolený metodologický 
přístup a závěry práce, které vyvolávají další otázky podstatné pro tvorbu a hodnocení veřejných
politik.                       

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „chvalitebně“.
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