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Jilská 1, Praha 1 
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gabriela.samanova@soc.cas.cz 
 
 

Korupce 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-04 
Otázky:    OB.26 
Termín terénního šetření:  18. – 25. 4. 2005 
Počet respondentů:   1060 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   18. 5. 2005 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 

 

V letošním dubnovém šetření CVVM byl respondentům podruhé (poprvé v roce 
2001) položen následující dotaz: „Řekněte, prosím, které z následujících institucí 
a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. Známkujte jako ve 
škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.“ 

Tabulka 1: Míra korupce podle představ respondentů (v %) 

 
1 = 

žádná 
korupce 

2 3 4 
5 = 

vysoká 
korupce 

prům. 
známka 
v roce 
2001 

prům. 
známka 
v roce 
2005 

politické strany 1 5 15 24 43 4,02 4,16 
policie 1 7 24 34 28 3,61 3,86 
ministerstva a centrální úřady 1 9 23 31 23 3,68 3,77 
stavební úřady 1 10 24 29 21 - 3,68 
soudy 2 13 31 22 17 3,22 3,47 
krajské úřady 2 14 32 21 12 - 3,34 
zdravotnictví 3 22 29 24 13 3,03 3,24 
finanční úřady 4 19 28 15 11 - 3,11 
obecní úřady 5 24 30 17 11 2,75 3,05 
banky a peněžní ústavy 6 23 26 18 9 3,65 3,03 
armáda 5 23 27 12 7 3,34 2,90 
sdělovací prostředky 7 25 25 13 6 3,07 2,81 
školství 10 33 25 12 4 2,42 2,61 
Pozn.: V tabulce jsou znázorněna řádková procenta. Dopočet do 100 % ve 2. až 6. sloupci tvoří 
odpovědi „neví“. 

Nejvyšší míru zasaženosti korupcí přisoudili dotázaní politickým stranám, jejichž 
průměrné ohodnocení jako jediné přesáhlo známku čtyři. Pětka, čili označení 
„vysoká korupce“ byla v tomto případě výrazně nejčastějším hodnocením (43 % 
rspondentů). Nelichotivých posudků se na dalších místech dočkaly v malých 



  ob50518 

2/[2]   

rozestupech policie (3,86), ministerstva a centrální úřady (3,77) a stavební úřady 
(3,68). Tyto instituce byly známkami 1 a 2 hodnoceny pouze sporadicky, 
nejčastěji udělovanou známkou byla 4.  

Další tři oblasti či instituce podle pořadí - soudy (3,22), krajské úřady (3,34) a 
zdravotnictví (3,24) - rovněž poměrně výrazně překročily hranici průměrné 
známky 3, pod kterou se nedostaly ani finanční úřady (3,11), obecní úřady 
(3,07) a banky a peněžní ústavy (3,03). 

Oblastmi, které z celkového hodnocení vyšly spíše příznivě (s průměrnou 
známkou pod 3), jsou armáda (2,90) , sdělovací prostředky (2,81) a školství 
(2,61). 


