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Souhrn problematiky

Databáze kvality života v sobě spojuje množství datových zdrojů, které mapují nejrůznější aspekty
života v obci. Tyto zdroje byly shromážděny a vybrány tak, aby databáze umožnila prozkoumat různé aspekty
života a srovnat obce mezi sebou. Databáze kvality života umožňuje hodnotit kvalitu života v jednotlivých
obcích České republiky. Databáze se skládá přibližně ze 160 ukazatelů, které spadají do 11 oblastí. Pro každou
oblast je pak navržen složený indikátor, který hodnotí danou oblast jako celek. Databáze poskytuje výsledky
pro jednotlivé obce i celkový pohled na jednotlivé ukazatele.

Co umožňuje databáze kvality života v obcích?

Získat jinde nedostupná data o konkrétní obci.
Zhodnotit data pro obce ve vztahu k celkové situaci ČR.
Základně zhodnotit data pro obec ve vztahu k regionu (přes mapy v sekci Dimenze hodnocení).
Vyhledat a porovnat mezi sebou konkrétní obce ČR.

K čemu je to dobré?

Identifikace konkrétních problémů v obci. Upozornění na problém umožní další hlubší analýzu příčin.
Srovnání místního vnímání situace s reálnými daty a situací jinde.
Možná je rovněž identifikace obcí v okolí, které mohou sloužit jako dobrý příklad a zdroj inspirace.
Získaná data mohou pomoci při rozhodování jako podklady.
Zhodnocení obce v jednotlivých kategoriích umožní lépe stanovit priority rozvoje.

Jak na to?

V sekci Hodnocení obcí  zadejte jméno obce, která Vás zajímá, pak si  postupně rozklikněte hodnocení v
jednotlivých ukazatelích.
V sekci Dimenze hodnocení je možné najít zobrazení dimenzí a indikátorů napříč republikou.
K údajům přistupujte kriticky. Databáze byla sestavena pro velké množství obcí a tak není vždy plně možné
zohlednit konkrétní detail.
Vzhledem k tomu, že data byla sesbírána v určitém čase, mnohé údaje se vyvíjejí a zejména ceny tak již
časem nebudou aktuální – tyto údaje chápejte jako trendy (Jsou pozemky v obci dražší, než je průměr?).
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