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Technické parametry 
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Otázky:    PO. 41 
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Počet respondentů:    1071 
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Výběr respondentů:   kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   25. 1. 2005 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
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V prosinci loňského roku zařadilo CVVM do svého výzkumu také otázku, která mapovala 
názory české veřejnosti na roli státu v ekonomické a sociální oblasti. Každému 
z dotázaných bylo předloženo pět dvojic protichůdných názorů a respondenti se měli 
vyjádřit, se kterým z nich „rozhodně“ nebo „spíše“ souhlasí.1 Získané výsledky uvádí 
přehled v tabulce. 

Tabulka: Názory na roli státu v ekonomické a sociální oblasti  

I. VÝROK souhlasí II. VÝROK souhlasí neví 

a. Rozdíly mezi příjmy by se měly 
zmenšit, aby nebyly velké rozdíly. 

41 % Výše příjmu by se měla 
odvíjet od výkonu jednotlivce. 

57 % 2 % 

b. Každý by měl být odpovědný 
za sebe a za svůj život. 

69 % Stát by měl odpovídat za 
materiální zabezpečení 
každého z nás. 

28 % 3 % 

c. Státní vlastnictví je nejlepší 
způsob řízení podniku. 

35 % Podniky jsou nejlépe řízeny 
soukromými podnikateli. 

51 % 14 % 

d. Dobré zaměstnání je takové, 
které je jisté, i když není moc 
dobře placené. 

46 % Dobré zaměstnání je to, které 
přináší dobrý výdělek, i když 
není příliš jisté. 

47 % 7 % 

e. Vláda by měla snížit daně, 
přestože by to znamenalo snížení 
výdajů na školství, zdravotní péči 
a důchody. 

36 % Vláda by měla vynakládat 
více na školství, zdravotnictví 
a důchody, přestože by to pro 
lidi, jako jsem já, znamenalo 
platit vyšší daně. 

47 % 17% 

Pozn.: 100 % v řádcích. Údaje v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně souhlasí“ a „spíše 
souhlasí“. 

 
 

                                                           
1 Otázka: „Na kartě jsou uvedeny protichůdné názory na různé veřejné problémy. Prosím řekněte, 

s kterou ze dvou možností souhlasíte a zda souhlasíte rozhodně nebo spíše.“ 

 


