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Pošli e-mailem

Rychlý hospodá ský r st podobn jako hospodá ská krize nám ubírá na spokojenosti.
D vodem je pocit nejistoty.
Pr zkumy spokojenosti mluví jednozna n : Výše p íjmu a hospodá ského pokroku
není vhodným m ítkem lidského blahobytu. Nigerijec, í an nebo Ind je v pr m ru
spokojen jší než Francouz i Japonec. Chudý rolník je asto spokojen jší a
usm vav jší než majitel velkého podniku.
N kte í ekonomové tuto skute nost kone n berou na v domí a snaží se m it
lidskou spokojenost a analyzovat její zdroje a možnosti ovlivn ní. Za ínají se ptát
jestli by smyslem hospodá ské politiky a mezinárodní rozvojové pomoci nem l být
r st všeobecné spokojenosti spíše než hrubého domácího produktu.
Na em závisí lidská spokojenost?
Psychologové tvrdí, že náš pocit spokojenosti je ur en následovn : 50% - genetická
výbava, 40% - každodenní prožitky a 10% - celkové životní podmínky v etn výše
p íjmu a vzd lání.
A už vyhrajete milion v loterii anebo se dostanete do v zení, úrove vaší
spokojenosti se s velkou pravd podobností po n kolika m sících vrátí na d ív jší
úrove . Prožitky št stí, radosti, úsp chu sice zvyšují náš pocit spokojenosti, ale
pouze do asn . Podobn je tomu i s prožitky negativními. Zvyknout si na zhoršenou
situaci déle trvá než zvyknout si na zlepšení. Ale že si lov k zvykne i na šibenici, je
už potvrzeno v deckým výzkumem.
Nedávné poznatky na pomezí psychologie a ekonomie jdou o n co hloub ji.
1) V k
Spokojenost klesá s v kem p ibližn do v ku okolo 40 let. Pokud je ale lov k zdravý
a v dobrém partnerském vztahu, jeho spokojenost po ty icítce postupn zase
stoupá. Tato závislost spokojenosti na v ku platí mezinárodn . Vysv tluje se tím, že
ve ty iceti je lov k už kone n dost vysp lý na to, aby p izp sobil svoje životní
o ekávání skute nosti … tedy eká už toho od života mén a netrpí tolik zklamáním.
2) Víra
V ící vesm s vykazují vyšší míru spokojenosti. V Evrop dokonce i ateisté, kte í žijí
v sousedství mnoha v ících, jsou spokojen jší než ateisté žijící mezi ateisty.
Výjimkou jsou místa, která trpí náboženskými spory.
Pr zkumy spokojenosti se zatím p íliš nezajímaly o agnostiky. Ti jsou na tom asi
nejmizern ji vzhledem k tomu, že jim chybí jistota jestli B h existuje nebo ne (viz bod
5 o d ležitosti jistot v život ).
3) Ob anská angažovanost
Osoby, které se politicky i ob ansky angažují, jsou vesm s spokojen jší než pasivní
sousedé. Aktivní lenství v nejr zn jších asociacích, ú ast v komunálních a
politických iniciativách nebo aspo ve volbách souvisí s vyšší úrovní spokojenosti.
4) Bezpe nost a právo
Lidskou spokojenost snižuje vnímání kriminality a korupce. Nesiln jší negativní
dopad na spokojenost má kriminalita a korupce ve spole nostech, kde tyto jevy
nejsou p íliš asté a neberou se jako samoz ejmost.
Nehled na rozsah korupce a kriminality ve spole nosti, spokojenost ob an nejvíce
trpí, když se tyto nešvary jeví jako krajn nespravedlivé, nap íklad ve prosp ch
silných na úkor slabých.
5) Životní jistoty
Nedostatek životních jistot siln ohrožuje náš pocit spokojenosti. Tento poznatek asi
není p ekvapením pro voli e levice.
Pr zkumy potvrzují, že nejistota výsledku je pro lidskou spokojenost v tšinou horší
než jistota špatného výsledku. Nap íklad obavy ze ztráty zam stnání prý narušují
spokojenost lov ka více než vlastní nezam stnanost. P íjmové výkyvy a nejistoty
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p sobí na v tšinu lidí h e než zaru ený plat na nižší úrovni.
Podle pr zkum p sobila ztráta jistot a ekonomická transformace 90. let negativn
na spokojenost v tšiny obyvatelstva ve st ední a východní Evrop . Životní podmínky
se sice v pr m ru zlepšovaly, ale p izp sobení se novým nejistotám je prý pro
lidskou psychiku p íliš bolestné a trvá déle než p izp sobení se špatné situaci.
6) Postavení na žeb í ku
Lidé, kte í mají pocit rovnosti ve svém okolí, v etn chudých mezi chudými nebo
chudých, kte í jsou smí eni se svou chudobou, jsou prý spokojen jší než lidé kte í
jsou sice vysoko na p íjmovém i spole enském žeb í ku ale níže než jsou jejich
p átelé a sousedi nebo níže než si nárokují. Lidé, kte í usilují o úsp ch jsou asto
mén spokojeni než ti, kte í se vyrovnali se svou situací tak jak je.
M žeme se však ptát, jestli tato vazba neplatí opa n : Lidé, kte í jsou nespokojeni se
svou situací, usilují o úsp ch, hledají zp soby, jak si polepšit. Lidé, kte í jsou se svou
situací spokojeni se t eba o zlepšení tolik nesnaží. Je tedy ur itá nespokojenost
podmínkou pro lepší život?
Rozhodující pro lidskou spokojenost je také dojem spravedlivé p íležitosti postoupit
na p íjmovém a spole enském žeb í ku podle svých schopností. Pot eba rovné
p íležitosti v pr m ru figuruje výše u Ameri an než u Evropan . Pro spokojenost
Evropan jsou prý v pr m ru d ležit jší jistoty.
Zajímavým zjišt ním také je, že zm na v postavení na spole enském žeb í ku má na
lidskou spokojenost výrazn jší a dlouhodob jší ú inek než zm na p íjmu. Toto asi
áste n vysv tluje pro tolik bohatých je ochotno investovat do zvýšení svého
spole enského statusu.
7) Zdraví
Subjektivní pocit dobrého zdraví je podmínkou spokojenosti.
Objektivní kritéria zdraví, jako t eba st ední délka života prý však naši spokojenost
ale p íliš neovliv ují. Afgánci a Ke ané jsou v pr m ru spokojen jší se svým zdravím
než Ameri ané.
8) Mezi svými
Být nespokojený mezi nespokojenými, nezam stnaný mezi nezam stnanými, otylý
mezi otylými prý má na naši psychiku blahodárný vliv. Sdílení nespokojenosti nebo
stigma lidem pomáhá.
Velký problémem je být nespokojený/nezam stnaný/otylý/… ve spole nosti, která
vyžaduje spokojenost/pracovní úsp ch/štíhlost/... a stigmatizuje opak. V tomto sm ru
výzkum nazna uje, že nap íklad po ty sebevražd a výskyt deprese jsou asto vysoké
ve spole nostech, které se pyšní všeobecnou spokojeností.
Co si z toho vzít?
lov k je asi spokojen jší, když se mu úsp chu, pen z a požitk dostává postupn a
v malých doušcích, když vsadí na partnerství, p átelství a hlubší smysl života spíše
než materiální záliby, a když se zajímá o chudé spíše než o slastný život celebrit.
Jako rodi e, m li bychom v zájmu dlouhodobé spokojenosti svých d tí plnit jejich
p ání pouze umírn n a postupn ? Nabídnout d tem všechno hned možná znamená
nastavit p í ku pro udržení jejich životní spokojenosti p íliš vysoko.
A co bychom pro svou spokojenost m li žádat od státu? Rozší ení a rovnost
p íležitostí, záruku právní spravedlnosti a základních životních jistot a potírání
kriminality a korupce. To by nejspíš prosp lo nejen naší spokojenosti ale i r stu
národního hospodá ství.

Více nap íklad zde:
Carol Graham – Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and
Miserable Millionaires (Oxford University Press, 2010)
Carol Graham – Happiness Measures as a Guide to Development Policy? Promise
and Potential Pitfals, paper prepared for the Bank-Fund ABCDE Conference Panel
on Measuring Welfare/GDP/Happines (Stockholm, June 2010)
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