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Názory na stanovení priorit v populační politice 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-11 
Otázky:    ES.4, ES.5 
Termín terénního šetření:  8. – 15. 11. 2004 
Počet respondentů:   1027 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   14. 1. 2005 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
Součástí listopadového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla otázka 
zjišťující názory na zavádění či uplatňování opatření, která by se dala obecně 
nazvat propopulační.1 Téměř všechna níže uvedená opatření získala v součtu 
variant odpovědí „rozhodně pro“ a spíše pro“ nadpoloviční podporu dotázaných. 
Souhlas padesáti procent účastníků výzkumu nedosáhla jediná položka „zvýšení 
počtu jeslí“, kterou podpořilo 41 % respondentů. Přes 90 % dotázaných vyjádřilo 
souhlas s novomanželskými půjčkami, podporou pružné pracovní doby nebo 
zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi a snížením daní pro osoby 
s nezaopatřenými dětmi. 

Tabulka 1: Souhlas se zaváděním či uplatňováním propopulačních opatření (v %) 

opatření 
rozhodně 

pro 
spíše 
pro 

spíše 
proti 

rozhodně 
proti 

neví +/- 

prodloužení mateřské dovolené s pobíráním 
90% platu 

38 43 10 2 7 81/12 

snížení daní pro osoby s nezaopatřenými 
dětmi 

44 47 4 1 4 91/5 

zvýšení počtu jeslí 14 27 28 11 20 41/39 

zvýšení počtu mateřských školek 15 40 20 6 19 55/26 

podpora pružné pracovní doby nebo 
zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi 

48 44 3 1 4 92/4 

zvýšení porodného při narození dítěte 45 40 7 2 6 85/9 

společné zdanění manželů 35 38 5 2 20 73/7 

zvýšení přídavků na děti 49 40 6 1 4 89/7 

provozování družiny u každé základní školy 38 44 6 2 10 82/8 

novomanželské půjčky 53 38 4 1 4 91/5 

                                                           
1 Znění otázky: Co si myslíte o následujících opatřeních? Jste pro nebo proti, aby byla uplatňována 
či zaváděna? 
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V dalším kroku měli respondenti z opatření uvedených v tabulce 1 vybrat ta, 
jejichž zavádění či uplatňování by mělo být nejvyšší prioritou vlády.2 Vzhledem 
k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech 
možných odpovědí 300 %. Nejvíce „hlasů“ získalo prodloužení mateřské 
dovolené s pobíráním devadesáti procent platu společně se zvýšením přídavků na 
děti (rozdíl jednoho procenta není statisticky významný). Na druhé příčce se 
umístilo snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi následováno 
novomanželskými půjčkami a podporou pružné pracovní doby nebo zkrácených 
úvazků pro rodiče s malými dětmi (mezi těmito položkami byl opět statisticky 
nevýznamný rozdíl). Na třetí místo se probojovalo zvýšení porodného při 
narození dítěte. 

Tabulka: Opatření, která by měla být prioritou vlády  

opatření % 
prodloužení mateřské dovolené s pobíráním 90 % platu 46 
zvýšení přídavků na děti 45 
snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi 39 
novomanželské půjčky 38 
podpora pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče 37 
zvýšení porodného při narození dítěte 26 
společné zdanění manželů            21 
provozování družiny u každé základní školy 10 
zvýšení počtu jeslí        3 
zvýšení počtu mateřských školek 3 
žádné              3 
neví                                         13 
bez odpovědi                                     16 
celkem % 300 

 

 

                                                           
2 Znění otázky: Pokud byste měl vybrat z nabízených opatření ta, jež by měla být nejvyšší prioritou 
vlády, která by to byla? Vyjmenujte maximálně tři. 


