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V listopadovém výzkumu veřejného mínění jsme se respondentů ptali na jejich 
sympatie k různým skupinám lidí, definovaným buď podle profese či sociálního 
postavení.1 Z průměrného hodnocení (viz tabulku na str. 2) vyplynulo, že jako 
nejsympatičtější hodnotili dotazovaní vědce (průměr ze škály=1,89), následovali 
lékaři (2,24), zemědělci (2,40), horníci (2,45), chudí lidé (2,75), populární umělci 
(3,13), kopáči (3,18), řadoví úředníci (3,44), podnikatelé (3,59), manažeři 
(3,72) a policisté (3,82). Nejméně sympatičtí byli osloveným miliardáři (4,90) a 
politici (5,17).   
Dělnické profese jako horníci a kopáči, ale například i chudí lidé, jsou výrazně 
sympatičtější lidem starším 45 let než mladším. Respondenti ve věku do 29 let 
naopak chovají větší sympatie k manažerům a populárním umělcům než 
pětačtyřicátníci a starší.  
Co se týče pohlaví, ženy výrazně častěji než muži hodnotily jako velmi 
sympatické populární umělce, lékaře, vědce a řadové úředníky. Lidem 
s vysokoškolským vzděláním jsou horníci, kopáči, ale také populární umělci méně 
sympatičtější než osloveným se vzděláním středním a nižším; respondenti se 
základním vzděláním naproti tomu významně méně častěji než ostatní 
vzdělanostní kategorie lidí hodnotili jako velmi sympatické vědce. 
Příznivcům KSČM a KDU-ČSL jsou více než příznivcům ODS sympatičtí horníci; 
příznivci ČSSD častěji než příznivci jiných politických stran uváděli, že jsou jim 
sympatičtí policisté. 
 
 
 

                                                           
1 Znění otázky: „Nakolik sympatičtí jsou Vám příslušníci následujících skupin? 
a) Horníci, b) chudí lidé, c) kopáči, d) lékaři, e) manažeři, f) miliardáři, g) podnikatelé, h) policisté, 
i) politici, j) populární umělci, k) řadoví úředníci, l) vědci, m) zemědělci?“  
Možnosti odpovědí na škále 1-7, kde 1 znamená velmi sympatičtí a 7 velmi nesympatičtí. 
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Tabulka: Sympatie k příslušníkům různých sociálních skupin (v %) 

 1 2 3 4 5 6 7 průměr 
horníci 24 30 23 14 3 1 0 2,45 
chudí lidé 15 27 30 17 6 1 0 2,75 
kopáči 11 21 27 19 10 5 1 3,18 
lékaři 33 32 19 9 4 1 1 2,24 
manažeři 7 18 21 19 14 10 6 3,72 
miliardáři 5 8 11 15 12 14 27 4,90 
podnikatelé 7 20 22 22 14 7 5 3,59 
policisté 6 14 25 24 15 9 6 3,82 
politici 1 5 10 17 20 22 24 5,17 
populární 
umělci 

12 25 26 19 9 5 2 3,13 

řadoví 
úředníci 

5 23 25 25 10 6 4 3,44 

vědci  40 35 14 6 1 1 0 1,89 
zemědělci 25 32 22 13 4 1 0 2,40 
Pozn.: Pro škálu 1-7 platí, že odpověď 1 znamená „velmi sympatičtí“ a odpověď 7 
znamená „velmi nesympatičtí“. Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


