
Hodnocení životního 

prostředí 

Přístupy, prostředky, postupy 



úvod 

zabývat se hodnocením ŽP znamená zabývat 

se komplexností našich činností a jejich 

vzájemných interakcí jak mezi sebou, tak i s 

přírodním prostředím.  

 

Toto komplexní chápání je důležité z toho 

důvodu, že vyřešením jednoho problému 

můžeme způsobit problém jiný 

 





indikátor 

Indikátor je nástroj, který popisuje 

pozitivní nebo negativní trendy v 

souhrnné formě a jeho klíčovou funkcí 

je sdělit krátkou a jasnou zprávu 

srozumitelným způsobem. 

 



SYSTÉM INDIKÁTORŮ A 

KLASIFIKACE 

Každý indikátor by měl být klasifikován 

podle typologie (A–E), která určuje, 

jakou informaci indikátor poskytuje.  

Většina v současnosti používaných 

indikátorů jsou indikátory úrovně A (tzv. 

deskriptivní) 

 



Úroveň A 

INDIKÁTORY POPISNÉ: „Co se děje s 

životním prostředím?” 

 

Popisují stav jednotlivých složek 

životního prostředí (např. znečištění 

ovzduší prašnými částicemi). 

 



Úroveň B 

INDIKÁTORY 
POKROKU A PLNĚNÍ: 
„Jdeme správnou 
cestou?“ 

 

Popisují, zdali vývoj stavu 
životního prostředí je v 
souladu se stanovenými 
cíli (např. plnění 
Národních emisních 
stropů pro jednotlivé 
škodliviny). 

 



Úroveň C 

INDIKÁTORY ÚČINNOSTI: „Dochází 

zavedením opatření ke snížení škod?” 

 

Vyhodnocují efektivitu určitého 

regulačního zásahu (např. vliv výše 

poplatků za ukládání odpadu na celkový 

objem odpadu uloženého na skládky). 

 



Úroveň D 

INDIKÁTORY EFEKTIVITY: „Je politika 

efektivní?” 

 

Sledují, zdali dochází k realizaci politiky. 

 



Úroveň E 

INDIKÁTORY CELKOVÉ 

PROSPERITY: „Mění se kvalita života 

správným směrem?” 

 

Jedná se o nejagregovanější indikátory 

postihující všechny tři pilíře trvalé 

udržitelnosti (např. index kvality života). 

 



Základní sada indikátorů 

Flexibilní 

Závisí na otázkách politiky a skutečném 

vývoji v oblasti ŽP, na technickém 

rozvoji 

Praktická relevance 



Kritéria tvorby sady 

indikátorů 

1. Politická relevance 

2. Pokrok ve vztahu k 
úkolům (plnění 
cílů) 

3. Dostupná a rutinně 
shromažďovaná 
data (aktualizace) 

4. Prostorové a 
časové pokrytí 

5. Reprezentativnost 

dat (mezinárodně) 

6. Pochopitelnost 

indikátorů 

7. Přesně popsaná a 

kvalitní metodika 

(věda) 

8. Prioritní otázky 

politiky 

(mezinárodní) 



Indikátory by měly: 

odpovídat zájmům cílové skupiny; 

být srozumitelné a dostupné; 

být snadno interpretovatelné; 

podporovat následné kroky; 

být reprezentativní pro daný problém nebo oblast; 

ukazovat vývoj v odpovídajícím časovém intervalu; 

být doprovázeny vysvětlením příčin, které způsobují 
trendy; 

být porovnatelné s jinými indikátory, které popisují 
podobné oblasti, odvětví nebo činnosti; 

být vědecky odůvodněné; 

být založeny na správných statistikách. 

 



Každý indikátor je 

definován: 

Název 

Jednotky (počet, oblast, objem, podíl 
změny, podíl z celku, ...) 

Kontext a úkoly politiky 

Odkaz na politiku a historii 

Hlavní politické cíle (i převzaté z EU) a 
legislativní ustanovení ve vztahu k 
indikátoru 

 



Dále je specifikován: 

Otázkami politiky 

Metodikou 

Specifikací dat 

Nejistotami 

Další prací (rozvoj) 



Postup hodnocení 

životního prostředí 

Hodnocení životního prostředí by mělo 
být politicky relevantní a poukazovat na 
klíčové a aktuální problémy.  

Výsledkem hodnocení jsou klíčová 
sdělení pro tvůrce politiky a pro subjekty 
s rozhodovací pravomocí.  

Indikátory jsou základním nástrojem pro 
hodnocení. 

 



…krok za krokem… 

Vyhledání klíčových otázek 

politiky 

Volba nebo vytvoření 

indikátoru 

Hledání vztahů, vazeb, 

korelací 

Formulování hypotézy 

(např. znečištění ovzduší – 

souvislost se zdravím 

obyvatelstva) 

Získání datových podkladů 

Vypočítání indikátorů 

Zhodnocení výsledků: 
odvolání se na trend, vývoj, 
souvislosti 

Zhodnocení důsledků 
(např. problém biopaliva) 

Formulování klíčového 
sdělení politiky 

Komunikace klíčového 
sdělení: text, graf, příklady 

Poskytnutí politického 
poradenství – návrh 
opatření 



Spalování biomasy 



Hodnocení politik 

Každé odvětví si definuje vlastní cíle a 

úkoly, aby prosazovalo své zájmy.  

V zájmu naplňování principů trvalé 

udržitelnosti a opatření definovaných ve 

Státní politice životního prostředí je 

nezbytné, aby politiky byly navzájem 

provázány. 






