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Hodnocení kvality života v obci
• Nástroj pro hodnocení kvality života v obci

• Obsahuje 160 ukazatelů

• Ukazatele jsou spojeny do jedenácti dimenzí (pro
každou dimenzi navržen složený indikátor)

• Databáze je dostupná na webu: 
https://kdejedobre.cz/

• Dostupná datová sada

• Databáze kombinuje velké množství datových 
zdrojů do unikátní sady
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 Bezpečnost
 Bydlení
 Demografie
 Infrastruktura
 Mezilidské vztahy
 Občanská angažovanost
 Příjmy obce
 Vzdělání
 Zaměstnanost a práce
 Zdraví
 Životní prostředí

Databáze

• Popisuje jak zkoumat kvalitu života v obci

• Jak zkoumat veřejné mínění

• Jaké nástroje jsou vhodné

• Představuje jak kombinovat údaje z databáze s 
výzkumem veřejného mínění

Metodika

Dimenze



Co databáze umožňuje?

• Získat jinde nedostupná data o konkrétní
obci

• Zhodnotit tyto údaje ve vztahu k celkové
situaci v ČR a v kraji

• Základně zhodnotit tyto údaje ve vztahu
k regionu (skrze mapy v sekci Dimenze
hodnocení)

• Vyhledat si a porovnat mezi sebou konkrétní
obce

Možnosti databáze  a její užití
K čemu je to dobré?

• Identifikace konkrétních problémů v obci
• Upozornění na problém může umožnit další hlubší 

analýzu příčin
• Srovnání místního vnímání situace s reálnými daty a

se situací jinde
• Nalezení obcí v okolí, které mohou sloužit jako dobrý 

příklad, ze kterého je možné se inspirovat při řešení 
konkrétního problému v obci

• Získaná data mohou pomoci při rozhodování jako 
podklady

• Zhodnocení situace v obci v jednotlivých oblastech 
umožňuje identifikovat priority pro další rozvoj

Co umožňuje metodika?

• Vyhodnotit jaké údaje je vhodné zjistit
dodatečným výzkumem

• Jaký výzkum zvolit (informace, cena atd.)

• Jaké odpovědi od výzkumu mohu očekávat



Databáze detailně

• Ukazuje data skutečně naměřená v konkrétní
obci

• Dostupnost pro výraznou většinu obcí

• Smysluplnost pro obce různé velikosti

• Ukazatele mají konkrétní rozměr (jednotku)
– poskytuje dobrou představu, i možnost
srovnání

• Konkrétní jednotka znamená nutnost uvážit
orientaci ukazatele

• Ukazatele voleny tak, aby měly vysokou
rozlišovací schopnost a zároveň ukazovaly
výrazné nedostatky přítomné ojediněle

• Pro zvýšení robustnosti užívána data z
delších časových období

Ukázka webu: https://kdejedobre.cz/



• Databáze nabízí dvě možnosti zobrazení: 

• Hodnocení obce

• Celkové rozložení ukazatele

• V sekci Hodnocení obcí zadejte jméno obce,
která Vás zajímá, následně si postupně
rozkliknete hodnocení v jednotlivých
ukazatelích

• Web automaticky nabízí srovnání se stejně
velkými obcemi napříč republikou i stejně
velkými obcemi v kraji

Jak na to? 
Situace v obci

Ukázka webu: https://kdejedobre.cz/



• V sekci Dimenze hodnocení se podívejte, jak je daný 
ukazatel rozmístěn napříč republikou

• Vzhledem k tomu, že data byla sesbírána v určitém 
čase, mnohé údaje se vyvíjejí a zejména ceny tak již 
většinou nebudou aktuální – tyto údaje chápejte jako 
trendy (Jsou pozemky v obci dražší, než je průměr?)

• K údajům přistupujte kriticky. Databáze byla 
sestavena pro velké množství obcí a tak není vždy plně 
možné zohlednit konkrétní detail. Je také možné, že se 
situace v obci již změnila, nebo, že jsou data ovlivněna 
nějakou přechodnou situací (např. objížďka).

Jak na to? Dimenze

Ukázka webu: https://kdejedobre.cz/
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