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Udržitelný rozvoj – aktuální téma, nejen pojem UR, ale též
skutečná implementace a monitoring udržitelného rozvoje
Sociální pilíř je nedílnou a vyváženou složkou procesu
udržitelného plánování a rozvoje území na všech úrovních
„Udržitelný rozvoj“ jako cíl územního plánování =
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích

Indikátory sociálního pilíře udržitelného
rozvoje na lokální úrovni






Měření sociální koheze řešeno na republikové úrovni a
v mezinárodním měřítku
Nesetkáváme se však s řešením tohoto tématu na úrovni
obcí
Není blíže definován rozměr sociálního pilíře udržitelného
rozvoje na lokální úrovni.

§ 40.4 Agendy 21:.
21:.
Je třeba vytvořit indikátory udržitelného rozvoje tak, aby se postupně vytvořila
pevná základna pro rozhodovací procesy na všech úrovních a aby se tak
přispělo k dosažení udržitelnosti integrovaných systémů životního prostředí a
rozvoje“.

Lze měřit „míru sociální soudržnosti a kvality života“
Dokážeme stanovit, kdy jsou vytvořeny, zajištěny, ohroženy..
podmínky pro „soudržnost společenství obyvatel“

Jak a čím toto těžko hmatatelné prostředí indikujeme
Dokážeme jej měřit

Vymezení sociálního pilíře
Vymezení obsahu „sociální soudržnosti“
3 aspekty udržitelného rozvoje :
 ekonomická udržitelnost (hospodářský růst a rozvoj)
 ekologická udržitelnost (integrita ekosystému, únosnost pro
životní prostředí a biodiverzitu)
 sociální udržitelnost zahrnuje hodnoty jako spravedlnost,
samospráva, dostupnost a participace
Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje, 2003

Stanovení obsahu sociálního pilíře

Analýza sad:

Indikátory Strategie udržitelného rozvoje ČR

Indikátory Státní politiky životního prostředí

Indikátory udržitelného rozvoje ČSÚ

Indikátory ECI

Územně analytické podklady pro obce a kraj

Urbanistické ukazatele užívané před r. 1989

využití některých dalších sad (Indikátory zavedené na mezinárodní úrovni:
MDG, CEROI, Indikátory zavedené na evropské úrovni: ECI, TISSUE,
Urban audit, Status, Indikátory zavedené na národní úrovni: Velká Británie,
Vlámsko, Indikátory pro malé obce)

Stanovení obsahu sociálního pilíře
V rámci sociálního pilíře lze definovat tyto tématické okruhy:















Demografická struktura a vývoj, zdravotní stav, nemocnost
Vzdělanostní struktura, kvalita vzdělávání, celoživotní učení
Sociální prostředí, služby sociální a zdravotní, kriminalita,
bezdomovectví
Zaměstnanost, nezaměstnanost
Rovnoprávnost žen
Životní úroveň
Kvalita bydlení
Občanská společnost, spokojenost, participace
Informační společnost užší vazba na ekonomický pilíř a není mu dále
věnována pozornost.
Oblast sídelní struktura, exponovanost je průřezové téma, v rámci této
práce není dále detailněji analyzováno

Oblast: Demografická struktura a vývoj, zdravotní stav, nemocnost
•
Počet obyvatel
•
Vývoj celkového počtu obyvatel
•
Migrační měna
•
Přirozená měna
•
Plodnost-reprodukce
•
Věková struktura
•
Střední délka života
•
Úmrtnost
•
Zdravotní stav
Oblast: Vzdělanostní struktura, kvalita vzdělávání, celoživotní učení
•
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva
•
Kvalita vzdělávání
•
Odliv mozků
•
Celoživotní vzdělávání
•
Podpora vzdělávání
Oblast: Sociální prostředí – služby soc.a zdrav., krim., bezdom.
•
Dostupnost služeb
•
Kvalita sociálních a zdravotnických služeb
•
Podpora sociálně slabých
•
Kriminalita, bezpečí
•
Bezdomovectví

Oblast: Rovnoprávnost žen
•
Zaměstnanost žen
•
Účast žen v rozhodovacích procesech
•
Mzdy žen
Oblast: Životní úroveň – příjmy
•
Podíl domácnosti pod hranici živ. minima
•
Příjmy
•
Sociální dávky
•
Domácnosti
Oblast: Spokojenost, participace, občanská společnost
•
Spokojenost
•
Dostupnost veřejných služeb
•
Participace na věcech veřejných –
obč.společnost
•
Aktivity nevládního neziskového sektoru
•
Účast ve volbách

Oblast: Zaměstnanost a nezaměstnanost
•
Struktura ekonomicko-aktivních obyvatel
•
Zaměstnanost
•
Nezaměstnanost
•
Obecná míra nezaměstnanosti dle pohlaví, dle věku, dle
vzdělání
•
Registrovaná míra nezaměstnanosti dle pohlaví, absolventů,
dle
postižení, dle vzdělání, dlouhodobá, dle věku
•
Pracovní místa, pohyb na prací
Oblast: Kvalita bydlení
•
Struktura bytového fondu
•
Kvalita bytového fondu
•
Nabídka bydlení
•
Dostupnost bydlení
•
Bytová výstavba

Obsahové dimenze sociální soudržnosti společnosti
1.
2.
3.
4.

5.

sociálně strukturální dimenze (sociální inkluze a exkluze,
struktura sociální nerovnosti,…)
institucionální dimenze (sociální instituce jako hl.jednotky,
stabilizující řád společnosti, …)
kulturní a symbolická dimenze (míra toho, jak jsou chápány a
zastávány víry, hodnoty, normy chování, …)
dimenze identit (intenzity určitých vztahů a stavů s
emocionálním obsahem, jako je např. pocit přináležitosti k určité
komunitě, …) i společností (např. různé druhy rasismu,
xenofobie), …
dimenze aktivit (volba jednotlivých aktérů v dané komunitě, či
společnosti, tj. např. rozsah participace v kolektivních akcích,
rozsahu sociální interakce a kontaktů obecně,…).

Vymezení obsahu sociálního pilíře udržitelného rozvoje
Kvalita sociálního prostředí
životní úroveň
dostupnost a kvalita vzdělávání
dostupnost a kvalita veřejných služeb
rovnoprávnost
kvalita bydlení
Sociodemografická struktura obyvatel obce
demografická struktura, vývoj, zdravotní stav
věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura
zaměstnanost – nezaměstnanost

Spokojenost a participace na věcech veřejných
míra spokojenosti s kvalitou života
kvalita a spjatost občanské společnosti

Vymezení obsahu sociálního pilíře udržitelného rozvoje

Kvalita
sociálního prostředí
životní úroveň
dostupnost a kvalita vzdělávání
dostupnost a kvalita veřejných služeb
rovnoprávnost
kvalita bydlení

Spokojenost
a participace
na věcech veřejných
míra spokojenosti s kvalitou života
kvalita a spjatost občanské společnosti

demografická struktura,vývoj
zdravotní stav
věková, vzdělanostní, sociální,
socioekon.struktura
zaměstnanost - nezaměstnanost

Vymezení sociálního pilíře a obsahové dimenze sociální soudržnosti

sociálně strukturální dimenze
institucionální dimenze
kulturní a symbolická dimenze
dimenze identit
dimenze aktivit

Kvalita sociálního prostředí
Sociodemografická struktura obyvatel obce
Spokojenost a participace na věcech veřejných

KVALITA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Kvalita sociálního prostředí, jež zhodnocuje prostředí sídla z hlediska
životních a pracovních podmínek občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání
a zhodnocení společenství jako takového,
obsahuje a hodnotí sociálně strukturální dimenzi a institucionální dimenzi,
Kvalita sociálního prostředí je dána kvalitou a dostupností různých druhů služeb
(např. služby sociální a zdravotní, zajištění sociálně slabých občanů).
V tomto tématu je možné se věnovat též oblasti rovnoprávnosti a sociální
diskriminaci (např. rovnoprávnost žen).
Součástí toho bloku je též zhodnocení životní úrovně, která je v přímé korelaci
s mírou kvality života.
Obsahem tohoto bloku jsou další témata, např. kvalita bydlení (zhodnocení
struktury a kvality fyzického bytového fondu, nabídka bydlení, dostupnost
bydlení…).
Tento blok obsahuje informace o těchto tématech:
•
Životní úroveň
•
Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení
•
Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví
•
Rovnoprávnost
•
Kvalita bydlení

Sociodemografická struktura obyvatel obce
Kvalita sociálního prostředí
Spokojenost a participace na věcech veřejných

SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA OBYVATEL OBCE
zhodnocení obyvatel obce dle jejich postavení a role ze sociálně
demografických, demografických, profesních, sociálních, kulturních a
dalších aspektů.
Popisuje rozdílnosti postavení příslušníků různých pohlaví, různých skupin,
lidí v různých fázích životního cyklu, a jejich vzájemné vazby.
Zahrnuje vztahy vyplývající z postavení v socioekonomické struktuře (v systému
vlastnictví, majetku, příjmů a rozdílů v životní úrovni, zahrnuje i rozdíly podle
míry ekonomických aktivit). Odráží procesy a vývoj spojený se
socioekonomickým vývojem společnosti.
Toto téma v sobě nese též problematiku vztahů mezi etnickými a národnostními
skupinami, jejich sociální, kulturní a vzdělanostní odlišnosti a projevy.
Stav a vývoj těchto struktur a vazeb je v bezprostřední vazbě na kvalitu
sociálního prostředí a vytváří prostředí pro budování stabilní sociální soudržnosti.
V rámci tohoto bloku jsou sledována a řešena témata:
•
Demografická struktura, vývoj, zdravotní stav, nemocnost
•
Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel
•
Zaměstnanost – nezaměstnanost

Sociodemografická struktura obyvatel obce
Kvalita sociálního prostředí
Spokojenost a participace na věcech veřejných

SPOKOJENOST A PARTICIPACE NA VĚCECH VEŘEJNÝCH
vyjadřuje míru spokojenosti občanů s lokálním prostředím (tj. s místem „kde
žijete a pracujete“).
Měří „kvalitu“ sociálního prostředí zejména v úrovni identit. Sleduje míru
emocionálního vyjádření vztahu občana k prostředí a komunitě – společnosti.
Sleduje další témata, zaměřená na zhodnocení intenzity určitých vztahů a
stavů s emocionálním obsahem, zhodnocující kulturní, symbolickou dimenzi
sociální soudržnosti.
Součástí tohoto indikátoru je měření akční úrovně sociální soudržnosti, která
se týká voleb jednotlivých aktérů v dané komunitě, či společnosti, (např. rozsah
participace v kolektivních akcích, míra aktivit v různých typech sdružení, rozsah
sociální interakce a kontaktů …).
Součástí toho bloku je zjištění míry participace na věcech veřejných, tedy
zhodnocení míry účasti občana ve veřejném životě (účast ve volbách, aktivity
nevládního neziskového sektoru, …).
Tento tématický blok v sobě nese informaci o:
•
míře spokojenosti s kvalitou života a prostředím,
•
kvalitě a spjatosti občanské společnosti včetně míry aktivit v různých
společenstvích

Stanovení indikátorů sociálního pilíře UR na lokální rovni












Vstupní kritéria:
jednoduše dostupné
finančně nenáročné
zjistitelné na úrovní obcí
vzájemně nekorelující ukazatele
sledovatelné v časových řadách
možnost rozšíření v přímé vazbě na populační
velikost a regionální význam
návaznost na indikátorů UR na dalších územně
vyšších úrovních
….další základní charakteristiky (nezávislý, oprávněný,
důvěryhodný, …)

Základní ukazatele:
INDIKÁTOR KVALITY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
•
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní
sociální podpory na jednoho obyvatele v Kč
INDIKÁTOR SOCIODEMOGRAFICKÉ STRUKTURY
OBYVATEL OBCE
•
Vývoj celkového počtu obyvatel
INDIKÁTOR MÍRY SPOKOJENOSTI A PARTICIPACE NA
VĚCECH VEŘEJNÝCH
•
Spokojenost občanů s místem, kde žije a pracuje

Rozšiřující ukazatele:
Kvalita sociálního prostředí

Dostupnost a nabídka vzdělávání – dostupnost respektive přítomnost mateřské školy a základní
školy v obci

Dostupnost klíčových služeb – míra, jak snadný/obtížný přístup mají obyvatelé ke klíčovým
službám

Pošta, zdravotnické zařízení v obci

Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel

Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na 1 obyvatele v Kč

Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v komunálních volbách

Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu

Domy nezpůsobilé pro bydlení - procento bytů z celkového bytového fondu posouzených jako
nevhodné k bydlení
Sociodemografická struktura obyvatel obce

Přírůstek migrací

Index stáří

Průměrný věk

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let

Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci
Spokojenost a participace na věcech veřejných

Indikátor občanské participace - průměrný počet občanů obce připadající na jednu nestátní
neziskovou organizaci se sídlem v obci/městě

Indikátor politické participace – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali
svůj hlas

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků – celkové množství finančních prostředků,
které město věnovalo ze svého rozpočtu místním neziskovým organizacím

Indikátor politické participace (volební účast do zastupitelstva obce)
Indikátor občanské participace (počet obyvatel/1 NNO)
Finanční prostředky obce věnované NNO

Výdaje na kulturu

Dostupnost MŠ, ZŠ
Dostupnost a kvalita veřejných služeb
Dostupnost pošty, zdravot. zař.
Podíl žen v zastupitelstvu

Intenzita bytové výstavby
Domy nezpůsobilé k bydlení
Míra nezaměstnanosti
Migrační přírůstek
Index stáří
Průměrný věk
Podíl VŠ

INDIKÁTOR KVALITY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Základní ukazatele:
ukazatele:
Výše vyplacených dávek státní sociální podpory na 1obyv. v Kč (životní úroveň
těžko měřitelná, z tohoto důvodu byl zvolen ukazatel, monitorující výši sociálních
dávek. Příjmy jednotlivců a domácností jsou pro lokální úroveň nedostupné)

Rozšiřující indikátory:
indikátory:
Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení:

Dostupnost a nabídka vzdělávání – dostupnost respektive přítomnost mateřské školy
a základní školy v obci
na úrovni malých obcí pouze z hlediska přítomnosti mateřské a základní školy v
obci, ve větších obcích řešeno v rámci indikátoru dostupnost klíčových služeb.
celoživotní učení: nedílná složka kvality života, svého významu nabývá zejména ve
vazbě na rozvoj společnosti, sledovaný na řádově vyšších územních jednotkách,
resp. úrovni národní. Není též zachycen odliv mozků (nejsou dostupné relevantní
údaje)
Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví:

Dostupnost klíčových služeb – míra, jak snadný/obtížný přístup mají obyvatelé ke
klíčovým službám
Dostupnost a kvalita veřejných služeb jsou měřeny ukazateli, vypovídajícími o dostupnosti
těchto služeb (u malých obcí je sledována prostá přítomnost tohoto zařízení).

Pošta, zdravotnické zařízení v obci
Není identifikována kvalita sociálních a zdravotních služeb, na lokální úrovni
nejsou dostupné údaje, případně nemají na úrovni obce vypovídací hodnotu,
možné rozšířit indikátor spokojenosti
není zachycena oblast podpory sociálně slabých, avšak je částečně
vyjádřena v ukazateli výše dávek sociální podpory, přepočtené na obyvatele
v obci


Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel pocit bezpečí
 Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu
na 1 obyvatele v Kč


Rovnoprávnost
 Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v komunálních volbách
řešeno na státní úrovni v rámci gendrové politiky, lze jej částečně
identifikovat též na lokální úrovni
Kvalita bydlení
 Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu (atraktivita
bydlení)
 Domy nezpůsobilé pro bydlení - procento bytů z celkového bytového fondu
posouzených jako nevhodné k bydlení (fyzická struktura BF)

Kvalita sociálního prostředí obce
Indik átor

zdrojová data pro stanovení hodnoty uk azatele

P rům ě rná m ě síční výše vypla ce ných dá ve k stá tní
sociá lní podpory na 1 obyva te le v Kč

dostupnost údajů

vyplacené (tes tované) dávky s tátní s ociální podpory v Kč - v
obecní/m ěs ts ký úřad
roce 2008, 2007
s třední s tav obyvatel v roce 2008, 2007

ČSÚ

Rozš iřujíc í indik átory:
Dostupnost a k valita vzdělávání, celož ivotní učení:
s pokojenos t s dos tupnos tí š kol - dotazníkové š etření,

Dostupnost
a
na bídka
vzdě lá vá ní-dostupnost 2009
re spe ktive přítom nost m a te řské školy a zá kla dní školy
v obci
přítom nos t m ateřs ké š koly a základní š koly v obci, 2009
Dostupnost a k valita
b ezdomovectví:

veřejných

služeb ,

dotazníkové š etření
MOS ČSÚ

k riminalita,

Dostupnost klíčových služe b - m íra , ja k sna dný/obtížný s pokojenos t s dos tupnos nos ti
dotazníkové š etření, 2009
přístup ma jí obyva te lé ke klíčovým službá m )
P ošta , zdra votnické za říze ní v obci

Zjiště né tre stné činy v pře počtu na 1 000 obyva te l

V ýda je
na
kulturu
z rozpočtů
úz e mních
sa mosprá vných ce lků v pře počtu na 1 obyva te le v Kč

klíčových

s lužeb

-

dotazníkové š etření

exis tence zařízení v obci, 2009

m ís tní š etření, MOS ČSÚ

počet tres tných činů v r.2008, 2007

ČSÚ, Policie

s třední s tav obyvatel v roce 2008, 2007

ČSÚ

výdaje na kulturu z rozpočtů obce v roce 2008, 2007

obecní/m ěs ts ký
rozpočet

úřad,

počet žen v zas tupitels tvu obce

obecní/m ěs ts ký
rozpočet

úřad,

počet zas tupitelů v obci celkem

obecní/m ěs ts ký
rozpočet

úřad,

s třední s tav obyvatel v roce 2008, 2007

Rovnoprávnost žen:

Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve
volbách

K valita b ydlení:
P oče t dokonče ných bytů
stře dního sta vu

na

1000

obyva te l obce počet dokončených bytů v r.2008, 2007

Domy nezpůsobilé pro bydlení - procento bytů z celkového
bytového fondu posouzených jako nevhodné k bydlení

ČSÚ, MOS

s třední s tav obyvatel v roce 2008, 2007

ČSÚ

celkový počet dom ů, 2001

obecní/m ěs tký úřad, ČSÚ,
SLDB

dom y nezpůs obilé pro bydlení, 2001

obecní/m ěs tký úřad, ČSÚ,
SLDB

INDIKÁTOR SOCIODEMOGRAFICKÉ STRUKTURY OBYVATEL
nejdůležitější jevy a charakteristiky struktury obyvatel, jež se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti
sociální koheze: Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat demografická, vzdělanostní,
sociální,socioekonomická struktura obyvatel, zaměstnanost, nezaměstnanost.

Základní ukazatele:
 Vývoj celkového počtu obyvatel
Rozšiřující indikátory:
Demografická struktura, vývoj, zdravotní stav, nemocnost
 Přírůstek migrací
Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel
 Index stáří
 Průměrný věk
 Podíl obyvatel s VŠ vzděláním
Zaměstnanost – nezaměstnanost
 Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci
Sledování dalších charakteristik rozvrstvení obyvatelstva ve vazbě na sociální pilíř je vzhledem k dostupnosti dat velmi
složité (např. sociální stratifikace, struktura dle ekonomického postavení, atd.). Z důvodu nedostupnosti dat nejsou pokryta
témata zdravotní stav, nemocnost, plodnost. Výraznější rozdíly jsou identifikovatelné v těchto tématech na úrovni vyšších
územních jednotek, tudíž nelze tuto absenci dat považovat na lokální úrovni za závažnou. Další skutečností je, že téma
kvality životního prostředí, které se odráží v zdravotním stavu obyvatelstva, je obsahem environmentálního pilíře
udržitelného rozvoje.

Sociodemografická struktura obyvatel obce
Indikátor

Vývoj celkového počtu obyvatel

zdrojová data pro stanovení hodnoty ukazatele

dostupnost údajů

počet obyvatel k 1.6.2009

ČSÚ

počet obyvatel k 31.12.2008, 2007, 2006, 2003,

ČSÚ

počet obyvatel k 31.12.2003, 2002

ČSÚ

počet přistěhovalých v r. 2008, 2007, 2003

ČSÚ

počet vystěhovalých v r.2008, 2007, 2003

ČSÚ

střední stav obyvatel v roce 2008, 2007, 2003

ČSÚ

Rozšiřující indik átory:
Demografick á
nemocnost:

struk tura

a

vývoj,

zdravotní

stav,

Přírůstek migrací

Věk ová, vzdělanostní,
struk tura obyvatel:

sociální,

socioek onomick á

Index stáří (počet obyvatel ve věku na 65 let/počet obyvetel počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2008, 2003
ve věku do 15 let)
počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2008, 2003

ČSÚ
ČSÚ

Průměrný věk

průměrný věk obyvatel obce k 31.12.2008

ČSÚ

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním

% osob s VŠ vzděláním z celkového počtu obyvatel
starších 15 let, 2001

Sčítání lidu, domů a
bytů 2001

registrovaná míra nezaměstnanosti v obci 31.12.2008

Úřad práce, ČSÚ

Zaměstnanost-nezaměstnanost:
Míra nezaměstnanosti v obci

INDIKÁTOR MÍRY SPOKOJENOSTI A PARTICIPACE NA VĚCECH VEŘEJNÝCH
Pokrývají téma: spokojenost občanů s místním společenstvím, činnost neziskového sektoru,
finanční podpora neziskového sektoru a zájem veřejnosti o místní politiku.
Základní ukazatele:


Spokojenost občanů s místem kde žije a pracuje

Rozšiřující indikátory:
Kvalita a spjatost občanské společnosti včetně míry aktivit v různých
společenstvích
 Indikátor občanské participace – průměrný počet občanů obce připadající na jednu
nestátní neziskovou organizaci se sídlem v obci/městě
 Indikátor politické participace – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních
volbách odevzdali svůj hlas
 Podpora nestátních neziskových organizací a spolků – celkové množství finančních
prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním neziskovým
organizacím
Nejsou pokryta témata dárcovství, sociální a obecní počiny a partnerství mezi městy
a regiony. Vzhledem k obsahu navržených indikátorů lze tuto absenci považovat za
méně významnou pro oblasti sociální soudržnosti na lokální úrovni

Perspektivy výsledků práce










Pro potřeby prostorového plánování s respektem k jeho principům
je možné nalézt, popsat a s ohledem na zdrojová data reálně měřit
„míru spokojenosti a kvality života“, která je schopna vypovědět o
udržitelnosti sociálního prostředí v konkrétním sídle v České
republice.
Navržené tématické vymezení sociálního pilíře udržitelného rozvoje
je nastaveno na úroveň obce.
Možné sledovat větší počet indikátorů, ovšem právě z důvodu
přehlednosti, minimálního zatížení obce a snadnější práce s
výstupy byl proveden užší výběr.
Navrženou sadu je možné dále rozšiřovat v přímé vazbě na
populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky
na lokální úrovni a není vytržena z konceptu sledování indikátorů
udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších úrovních
je možné rozšiřovat sadu o další ukazatele v závislosti na
specifikách obce pro potřeby rozboru udržitelného rozvoje území a
zajištění splnění cílů soustavného procesu územního plánování
obce.

Využití výsledků práce










Nástroj pro identifikace kvality sociálního prostředí a sociálního pilíře udržitelného
rozvoje.
Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, reprezentující sociální pilíř.
Hodnocení v kontextu dalších pilířů udržitelného rozvoje a poté by se mohly
stát též vhodný nástrojem k měření naplňování cílů územního plánování,
sloužit plánovačům i místní samosprávě při hodnocení stavu sociálního
prostředí v kontextu udržitelného rozvoje obce.
Napomoci při vyhodnocování dopadů rozvojových záměrů obce na udržitelný
rozvoj
Umožnit též širší veřejnosti pomocí jednoduchého nástroje alespoň zevrubně
posoudit oblast sociálního prostředí udržitelného plánování rozvoje území.
Praktický nástroj hodnocení sociálního pilíře v rámci udržitelnosti fungování měst
a jako součást širší teorie udržitelného města.

Tato práce je součástí výzkumného úkolu WD-69-07-4 Ministerstva pro místní rozvoj
ČR v rámci programu „Výzkum pro potřeby regionů“ s názvem „Indikátory trvale
udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni
obyvatelstva jednotlivých regionů“.

