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Spokojenost občanů s fungováním demokracie v ČR a EU 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-06 
Otázky:    PS.13, PS.14 
Termín terénního šetření:  18. – 28. 6. 2004 
Počet respondentů:   889 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   7. 9. 2004 
Autor výzkumu:   Lukáš Linek1 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
 
Polovina oslovených občanů se v červnu 2004 necítila být se způsobem, jakým 
funguje demokracie v České republice, příliš spokojena. Další pětina respondentů 
nebyla spokojena vůbec. Úplnou spokojenost s fungováním naší demokracie 
vyjádřilo necelé procento dotázaných. Docela spokojena byla čtvrtina účastníků 
výzkumu. 

S fungováním demokracie v České republice jsou častěji spokojeni lidé s dobrou 
životní úrovní (respondenti, kteří sami označili svou životní úroveň jako dobrou). 
Nespokojeni jsou především lidé se špatnou životní úrovní (opět sebezařazení) a 
lidé se základním vzděláním. 

Tabulka 1 Spokojenost s fungováním demokracie v České republice (v %) 2 

velmi spokojen 0,8 
docela spokojen 26,0 
nepříliš spokojen 50,3 
vůbec ne spokojen 21,3 
neví 1,6 
celkem 100 

Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost 2004, šetření 04-06, N = 888 

                                                           
1 Mgr. Lukáš Linek je odborným pracovníkem oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR. Otázky  byly 
součástí mezinárodního komparativního výzkumu European Election Survey 2004 věnovaného 
proběhnuvším volbám do Evropského parlamentu. Výzkum proběhl ve všech členských zemích EU, 
Lukáš Linek byl jeho koordinátorem za Českou republiku. 
2 Znění otázky: Celkově řečeno, cítíte se být spokojen se způsobem, jakým funguje demokracie 
v České republice?  
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Při posuzování fungování demokracie v Evropské unii vypadala situace jinak. 
Téměř polovina respondetů (43 %) se nedokázala k této otázce vyjádřit a uvedla 
odpověď „nevím“. Velmi spokojena byla 2 % a docela spokojeno 30 % 
dotázaných. Bezmála pětina oslovených se cítila být nepříliš spokojena a úplně 
nespokojeno bylo takřka osm respondentů ze sta. 

Tabulka 2 Spokojenost s fungováním demokracie v Evropské unii (v %) 3 

velmi spokojen 2,3 
docela spokojen 29,5 
nepříliš spokojen 17,5 
vůbec ne spokojen 7,5 
neví 43,2 
celkem 100 

Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost 2004, šetření 04-06, N = 888 

V případě Evropské unie byli s fungováním demokracie výrazně častěji spokojeni 
dotázaní se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a dobrou životní úrovní. 

                                                           
3 Znění otázky: Celkově řečeno, cítíte se být spokojen se způsobem, jakým funguje demokracie 
v Evropské unii?   


