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Názory občanů na priority a cíle ČR 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-10 
Otázky:    OV.106 
Termín terénního šetření:  11. – 18. 10. 2004 
Počet respondentů:   1058 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   22. 12. 2004 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
Na otázku1, jaké cíle by si měl český stát vytýčit a uskutečňovat, jsme získali 
odpovědi relativně vyjádřené v následující tabulce. 

Tabulka 1: Preference cílů ČR (v %)  

 rozhodně 
ano 

spíše  
ano 

spíše 
 ne 

rozhodně 
ne 

+/- 
(zaokr.) 

Zachovat bezplatné státní školství 57,2 32,8 7,2 0,9 90/8 

Zavést doživotní tresty za opakované 
závažné trestné činy 

59,1 29,6 4,7 2,6 89/7 

Zajistit plnou zaměstnanost 41,5 39,1 14,3 2,5 81/17 

Zamezit přistěhovalectví z problémových 
zemí 

34,6 41,8 16,4 2,9 76/19 

Zvýšit daně pro bohaté 25,8 37,9 23,3 6,4 64/30 

Zavést plošné přídavky na děti 20,7 25,0 28,9 12,3 46/41 

Deregulovat nájemné 13,7 29,8 26,7 13,6 44/40 

Omezit vliv ekologických iniciativ na 
schvalování projektů 

5,7 21,3 39,7 19,2 27/59 

Přijmout bez vážnějších výhrad ústavu EU 3,4 21,5 29,8 21,3 25/51 

Privatizovat nemocnice 4,7 13,5 30,1 36,9 18/67 

Snížit podíl státu na důchodovém 
zabezpečení 

4,2 12,9 31,7 40,9 17/73 

Omezit působení veřejnoprávní televize  
a rozhlasu 

4,3 10,6 35,5 43,6 15/79 

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „nevím“. 

                                                           
1 Znění otázky: Různí lidé mají různé představy cílů, o které by měl český stát usilovat. Jaký je Váš 

názor? Které z následujících cílů by si měl český stát vytýčit a uskutečňovat? 
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Mezi položkami nabízenými k posouzení získalo největší podporu zachování 
bezplatného státního školství (90 % oslovených občanů). 89 % dotázaných se 
domnívá, že by měly být zavedeny doživotní tresty za opakované závažné 
trestné činy. 81 % respondentů by přivítalo, kdyby stát zajišťoval plnou 
zaměstnanost. K cílům, u nichž výrazně převažuje souhlas nad nesouhlasem, 
patří také zamezení přistěhovalectví z problémových zemí (76 % dotázaných). 
Zvýšit daně pro bohaté si přeje 64 % respondentů.  

Zavedení plošných přídavků na děti či deregulace nájemného označilo za důležitý 
cíl 46 resp. 44 % dotázaných. V případě těchto dvou položek sice také převažuje 
souhlas nad nesouhlasem, avšak už pouze mírně. 

U dalších položek vždy převládal počet nesouhlasících respondentů nad 
souhlasícími. Omezit působení veřejnoprávní televize a rozhlasu nepovažuje za 
vhodné téměř 80 % dotázaných. 73 % respondentů se domnívá, že by se neměl 
snížit podíl státu na důchodovém zabezpečení občanů. Dvě třetiny oslovených 
odmítají privatizaci nemocnic. 59 % dotázaných nesouhlasí s omezením 
ekologických iniciativ při schvalování projektů. Polovina oslovených občanů by 
nepřijímala ústava EU bez vážnějších výhrad. 


