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Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

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

E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz 
 
 

Hodnocení vývoje v loňském roce 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-01 
Otázka:    PD.44 
Termín terénního šetření:  17. – 24. ledna 2005 
Počet respondentů:   1037 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   18. února 2005 
Zpracoval:    Jan Červenka 
 
 

V lednovém šetření jsme kromě jiného zjišťovali, jak veřejnost hodnotí 
vývoj v některých oblastech působení státních institucí.1 

Tabulka 1: Změna situace v loňském roce (v %) 

 rozhodně 
se zlepšila 

spíše se 
zlepšila 

nezměnila 
se 

spíše se 
zhoršila 

rozhodně 
se zhoršila 

neví 

péče o životní prostředí 3 34 49 7 1 6 
vnitřní politika 1 6 45 37 5 6 
zahraniční politika 1 18 54 12 2 13 
politika zaměstnanosti 0 4 36 44 13 3 
sociální politika 0 5 41 40 9 5 
hospodářská politika 0 9 44 31 6 10 
bezpečnostní politika 0 12 49 28 8 3 
přistěhovalecká politika 0 7 46 18 5 24 
zemědělská politika 0 6 37 29 9 19 
ochrana lidských práv 1 14 60 11 3 11 
omezování korupce 0 7 41 32 13 7 
omezování hospodářské 
kriminality 0 9 46 25 10 10 

 

Z výsledků v tabulce 1 vyplývá, že relativně nejpříznivěji lidé hodnotí vývoj 
situace v oblasti péče o životní prostředí, kde 37 % dotázaných konstatovalo 
zlepšení, 8 % naopak zhoršení a podle 49 % se situace vloni nezměnila. 
Relativně vyšší podíl příznivých než nepříznivých vyjádření se objevil ještě u 
zahraniční politiky (19 % : 14 %), v případě ochrany lidských práv pak byly 
výroky deklarující zlepšení (15 %) a zhoršení (14 %) v rovnováze, přičemž u 
obou zmíněných oblastí se více než polovina respondentů vyjádřila, že se situace 

                                                           
1 Otázka: „Řekl byste, že se v ČR za loňský rok situace zlepšila, zhoršila, nebo se nezměnila, pokud 
jde o péči o životní prostředí, vnitřní politiku, zahraniční politiku, politiku zaměstnanosti, sociální 
politiku, hospodářskou politiku, bezpečnostní politiku (omezování kriminality), přistěhovaleckou 
politiku, zemědělskou politiku, ochranu lidských práv, omezování korupce, omezování hospodářské 
kriminality?“ 
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v uplynulém roce nezměnila. V ostatních zkoumaných oblastech se česká 
veřejnost k vývoji v uplynulém roce staví spíše kriticky. 

Nejnepříznivěji přitom lidé vidí vývoj politiky zaměstnanosti, kde zhoršení 
konstatovaly téměř tři pětiny dotázaných (57 %), 44 % uvedlo, že se situace 
nezměnila, a jen 4 % mluvila o zlepšení. Dosti kritickou je česká veřejnost i při 
hodnocení sociální politiky (49 % „zhoršila se“, 41 % „nezměnila se“, 5 % 
„zlepšila se“) nebo omezování korupce (45 % „zhoršila se“, 41 % „nezměnila se“, 
7 % „zlepšila se“), kde zhoršení situace představovalo relativně nejčastější 
hodnocení. V případě vývoje vnitřní politiky nebo zemědělské politiky se podíly 
těch, kdo mluvili o zhoršení, statisticky moc nelišily od podílů respondentů, podle 
nichž situace v uvedených oblastech zůstala beze změn. U hospodářské politiky, 
bezpečnostní politiky, omezování hospodářské kriminality a přistěhovalecké 
politiky pak také hlasy konstatující zhoršení situace výrazně převažovaly nad 
podílem respondentů vyjadřujících opačné mínění, ovšem nejčastěji se zde 
dotázaní uchylovali k výroku, že se situace nezměnila. 

Tabulka 2: Změna situace v posledním roce v letech 2004 a 2005 (v %) 

 3/2004 1/2005 
 + = - + = - 
péče o životní prostředí 38 48 10 37 49 8 
vnitřní politika 9 43 40 7 45 42 
zahraniční politika 16 48 24 19 54 14 
politika zaměstnanosti 2 16 78 4 44 57 
sociální politika 4 28 63 5 41 49 
hospodářská politika 5 30 55 9 44 37 
bezpečnostní politika 11 44 41 12 49 36 
přistěhovalecká politika 6 42 33 7 46 23 
zemědělská politika 3 35 46 6 37 38 
ochrana lidských práv 12 54 21 15 60 14 
omezování korupce 6 41 45 7 41 45 
omezování hospodářské kriminality 8 40 42 9 46 35 
 

Srovnání s výsledky obdobného výzkumu uskutečněného v loňském roce 
nabízí tabulka 2. Z údajů, které jsou v ní zachyceny, vyplývá, že s výjimkou 
oblasti vnitřní politiky, omezování korupce a poměrně příznivě hodnocené péče o 
životní prostředí, které oproti loňsku nezaznamenaly žádnou statisticky 
významnou změnu, u všech zkoumaných oblastí došlo k většímu či menšímu 
poklesu podílu kritických výroků, přičemž největší posun se z tohoto hlediska 
objevil u hodnocení změny situace v případě politiky zaměstnanosti (pokles 
podílu hodnocení „zhoršila se“ o 21 procentních bodů), hospodářské politiky 
(pokles o 18 procentních bodů), sociální politiky (pokles o 14 procentních bodů) a 
zemědělské politiky (pokles o 12 procentních bodů). 

Podrobnější analýza ukázala, že víceméně ve všech ohledech příznivěji 
hodnotí vývoj situace lidé, kteří důvěřují současné vládě, stoupenci ČSSD a 
dotázaní s dobrou životní úrovní. Naopak relativně kritičtější jsou obvykle 
příznivci KSČM. 

 

 


