
  Pv60503 

1/[3]   

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz 
 
 
 

Image politických stran 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2006, v06-04 
Otázky:    PV.88 
Termín terénního šetření:  3. 4. – 10. 4.  2006 
Počet respondentů:   1056 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   3. května 
Zpracovala:    Markéta Škodová 
 
Součástí dubnového šetření CVVM byla i otázka mapující, jak Češi vnímají čtyři 
dlouhodobě nejsilnější politické strany a Stranu zelených.1 Vybrali jsme několik 
kritérií, která reprezentovala nejen konkrétní programové aspekty, ale i obecné 
charakteristiky působení stran na politické scéně. Přehled výroků a procentních 
vyjádření tak, jak byly přisouzeny jednotlivým stranám, přináší tabulka 1. 
 

Tabulka 1: Image politických stran v dubnu 2006 (v %) 

 KSČM ČSSD KDU-
ČSL 

ODS SZ 

 ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne 
a) Řeší problémy rozvážně 31/50 42/47 35/48 36/52 29/27 
b) Umožňuje rozvoj střední vrstvě 34/46 48/38 42/37 44/42 28/23 
c) Má ekonomický program umožňující 

hospodářský růst 
28/44 51/32 32/38 49/31 23/27 

d) Je zárukou právního řádu a bezpečnosti 
občanů 

28/53 43/40 40/40 46/38 30/28 

e) Vyvolává zbytečné konflikty    42/44 49/42 52/35 60/30 21/44 
f) Podporuje rozvoj podnikatelské sféry 22/56 44/41 41/35 69/18 26/24 
g) Dokáže obhajovat zájmy ČR  zahraničí 28/48 51/34 39/39 55/28 23/27 
h) Má výrazné politické osobnosti 48/42 68/26 46/43 71/21 27/42 
i) Je zárukou demokratických poměrů 24/60 54/33 48/35 58/29 42/22 
j) Svůj program zaměřuje na sociálně slabé 63/22 66/24 45/36 20/65 21/31 
k) Stará se jen o získání moci 60/29 60/31 62/27 72/20 46/25 

Pozn.: Dopočet do 100 % ve sloupcích tvoří odpovědi „neví“. 
                                                           

1 Otázka: „Rádi bychom věděli, jaký dojem na Vás dělají některé politické strany. Postupně budu číst 
jednotlivé výroky a Vy mi sdělíte, zda se podle Vás hodí k dané straně.“ (možné varianty odpovědí: 
ano, ne, neví) 
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Respondenti se v hodnocení politických stran shodovali zejména u výroku „stará 
se jen o získání moci“ – kladně odpovědělo v případě parlamentních stran 60 až 
72 % dotázaných, v případě Strany zelených to bylo 46 %.2 

Podobně negativně se respondenti vymezili vůči výroku „řeší problémy rozvážně“ 
– u parlamentních stran s ním nesouhlasila v průměru polovina, u Strany 
zelených pak 27 % oslovených.  

Velká část Čechů se také domnívá, že strany „vyvolávají zbytečné konflikty“ – u 
ODS s tímto výrokem souhlasily dvě třetiny, u sociální demokracie a 
křesťanských demokratů přibližně polovina a u komunistů 42 % respondentů. 
Zelení získali v tomto případě kladnou odpověď od 21 % občanů.  

Dotazovaní také v souvislosti s parlamentními stranami častěji volili negativní 
odpověď na výrok „řeší problémy rozvážně“ (zápornou odpověď jich zvolila 
v průměru polovina). 

ČSSD a ODS jsou shodně vnímány jako strany, které disponují „výraznými 
politickými osobnostmi“ – v případě sociálních demokratů to řeklo 68 %, 
v případě občanských demokratů 71 % oslovených. O obou stranách si také lidé 
nejčastěji myslí, že jsou schopny „obhajovat zájmy ČR v zahraničí“ (pro ČSSD 51 
%, pro ODS 55 % kladných odpovědí) a že mají „ekonomický program 
podporující hospodářský růst“ (pro ČSSD 51 %, pro ODS 49 % kladných 
odpovědí).  

Třídění podle věku ukázalo, že lidé z věkové kategorie 15-29 let se významně 
častěji než ostatní u vybraných výroků negativně vymezují vůči ČSSD, KDU-ČSL 
a KSČM; šedesátiletí a starší naproti tomu statisticky významně častěji než 
respondenti z ostatních věkových kategorií vykazovali tendenci pozitivně hodnotit 
KSČM. Obě zmíněné věkové kategorie se „střetly“ i v hodnocení ODS: 
respondenti ve věku 15-29 let se častěji než ostatní dívali na působení 
občanských demokratů pozitivně, šedesátiletí a starší naopak negativně.  

Co se týče příjmů, oslovení, kteří deklamovali příjem od 24 001 do 32 500 korun 
měsíčně, častěji než dotázaní s nižšími i vyššími příjmy negativně hodnotili 
sociální demokraty a komunisty.  

Při hodnocení image politických stran hraje roli také vzdělání. Analýza ukázala, 
že oslovení s vyšším vzděláním (VOŠ, bakalářské a vysokoškolské) se významně 
častěji než lidé s nižším stupněm vzdělání negativně vymezovali vůči KSČM a 
ČSSD, zatímco oslovení s neúplným či základním vzděláním častěji než ostatní 
vzdělanostní kategorie negativně hodnotili působení ODS. 

Podíváme-li se na odpovědi u otázky, kterou CVVM položilo v březnu 2005 (viz 
tabulku 2 na následující straně), vidíme, že o několik procentních bodů si od 
loňska „polepšily“ všechny parlamentní strany – komunisté dokonce u všech 
sledovaných výroků.  

 

 

 

  

                                                           
2 Výrazně nižší počet jak kladných, tak záporných odpovědí u výroků týkajících se Strany zelených 
je dán tím, že respondenti se častěji než při hodnocení ostatních politických stran přikláněli 
k odpovědi „neví“.  
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Tabulka 2: Image politických stran v březnu 2005 (v %)3 

 KSČM ČSSD KDU-
ČSL 

ODS 

 ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne 
a) Řeší problémy rozvážně. 29/50 26/63 27/58 36/51 
b) Umožňuje rozvoj střední vrstvě. 28/50 36/49 34/45 40/44 
c) Má ekonomický program umožňující 

hospodářský růst. 
22/49 35/45 26/44 42/34 

d) Je zárukou právního řádu a bezpečnosti 
občanů. 

20/58 27/53 27/49 37/41 

e) Vyvolává zbytečné konflikty.    38/47 55/36 60/29 56/33 
f) Podporuje rozvoj podnikatelské sféry. 18/58 33/50 34/42 65/20 
g) Dokáže obhajovat zájmy ČR v zahraničí. 20/49 36/40 33/39 48/28 
h) Má výrazné politické osobnosti. 37/51 41/51 34/54 63/29 
i) Je zárukou demokratických poměrů. 18/63 41/42 40/41 50/33 
j) Svůj program zaměřuje na sociálně 61/27 52/37 35/48 13/72 
k) Stará se jen o získání moci. 64/24 71/20 71/20 74/18 

Pozn.: Dopočet do 100 % ve sloupcích tvoří odpovědi „neví“. 

 

                                                           
3 Otázka: „Rádi bychom věděli, jaký dojem na Vás dělají některé politické strany. Postupně budu 
číst jednotlivé výroky a Vy mi sdělíte, zda se podle Vás hodí k dané straně.“ (možné varianty 
odpovědí: ano, ne, neví) 


