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Bakalářská práce Alternativní indexy a indikátory rozvoje v odrazu kvality života a udržitelnosti 
patří k pracím, které se zaměřují především na teoretickou rovinu zkoumání. Autorka si dala za cíl 
pokusit se strukturovat alternativní indikátory podle toho, jak zohledňují tři základní pilíře 
udržitelného rozvoje. Vychází přitom z premisy, že udržitelný rozvoj je předpokladem pro kvalitu 
života. Diskuse o udržitelném rozvoji a zejména kvalitě života po letech akademických debat čím 
dál více proniká i na agendu politickou. Stále však přetrvávají hluboké pochybnosti o tom, zda a do 
jaké míry jsou tyto strategie využitelné v praxi veřejných politik.  
V úvodu práce se autorka věnuje hlavním argumentů, na jejichž platformě vznikají alternativní 
indikátory (indexy). Ty nejčastěji staví na kritickém vymezení vůči HDP jakožto hlavnímu 
indikátoru lidského pokroku a na nedostatečném zohlednění sociálních a environmentálních oblastí. 
Nutno zdůraznit, že autorka správně podotýká, že kritika HDP nespočívá v jeho existenci jako 
takové, ale v jeho užívání i mimo oblast hospodářství či materiálního bohatství (str. 5).  V celku 
podrobně popisuje i jednotlivá stádia, jimiž úvahy o potřebě alternativních indikátorů procházely.  

V teoretické části se autorka definuje základní pojmy a jejich hodnotová východiska. V případě 
pojmu „kvalita života“ autorka vhodně poukazuje na významový rozdíl oproti jinému používanému 
pojmu „životní úroveň“. Dostává se až v současnosti poměrně módní diskusi o „štěstí“, čímž 
ukazuje přehled o aktuální debatě. Podnětné je rovněž její vymezení kvality života v kontextu tzv. 
rozvinutých a rozvojových zemí. To je vhodné zejména s ohledem na další klíčový termín práce – 
udržitelný rozvoj. I zde autorka ukazuje znalost jak konceptu a jeho historie, tak nejaktuálnějšího 
vývoje v této oblasti.  V závěru teoretické části se autorka dostává i k omezením, která se 
v souvislosti s měřením kvality života vyskytují.  
Hlavní přínos práce spatřuji v originální typologii indexů. Samozřejmě je možné vznést celou řadu 
otázek či námitek od výběru indexů (i když ten autorka v práci vysvětluje) až po otázku, nakolik je 
oprávněné hodnotit indexy z hlediska účelu, pro který nemusely vždy být zkonstruovány (například 
to, že environmentální indikátory neobsahují sociální rozměr apod.). V souvislosti s globální 
agendou Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs), které obsahují „úkoly“ pro jednotlivé signatářské 
státy (členové OSN), a s nimiž je rovněž úzce spojena otázka měřitelnosti, představuje snaha 
autorky o roztřídění indexů užitečný příspěvek do probíhající diskuse.    
Práce je možná v některých chvílích až příliš deskriptivní a vzhledem k dvojí analýze indexů 
(nejprve jejich popisu a poté pro účely hodnocení) může působit, že se v některých momentech 
autorka opakuje. Rovněž by bylo vhodné hlubší zamyšlení nad omezeními ve využití obou 
konceptů a indexů z nich vyplývajících v rámci veřejné politiky. 

Celkově však klady práce převažují, ocenit je třeba zejména šíře záběru a rozsah informací jak 
v oblasti konceptuální (v oblasti kvality života či udržitelného rozvoje), tak o konkrétních indexech.  



 

 

 

V rámci obhajoby doporučuji, aby autorka zodpověděla následující otázky: 

• V čem spatřuje hlavní možnosti a limity indexů pro využití ve veřejné politice? 

• Jaký další postup by navrhovala při zkoumání využitelnosti indexů ve veřejné politice? 
 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
 
 
 
V Praze 5. června 2016      
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