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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130

E-mail: rezkova@soc.cas.cz

 
Kdo se nejlépe stará o životní  prostředí 

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: OE.1a-e
Termín terénního šetření: 5.-  12.6.2002
Počet respondentů: 1103
Reprezentativita:          obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 16.7.2002
Kód tiskové informace: OE20716
Zpracovala:          Miluše Rezková

Z hlediska péče o životní prostředí  hodnotí občané nejlépe své obecní či městské
úřady (56 %  dobře, 27 % špatně).1 Oceňována je dále práce  Ministerstva
životního prostředí ČR (49 % dobře, 37 %  špatně) a ekologických organizací
celkově (46 % dobře, 26 % špatně).

Názory na ekologickou politiku  vlády jsou poměrně vyrovnané s 39 % soudů
pozitivních a 43 % negativních.  

Činnost krajských úřadů v oblasti životního prostředí respondenti nedokáží často
posoudit (46 %), ostatní se stejnou měrou rozčlenili ke spokojeným (27 %) a  ke
kritikům (27 %). 

Nejhůře se veřejnosti v daném ohledu jeví činnost Parlamentu ČR (50 %
nespokojených, 23 % spokojených), což je ale zřejmě rovněž projevem obecně
kritického postoje veřejnosti k této instituci. 

                                                          
1 Otázka: "Jak byste, pokud jde o ochranu životního prostředí, hodnotil činnost a) vlády,
b) ministerstva životního prostředí, c) parlamentu, d) vašeho krajského úřadu, e) vašeho
obecního (městského) úřadu, f) ekologických organizací?" Nabídka odpovědí: velmi
dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně.
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Tabulka 1:  Hodnocení činnosti institucí/organizací v oblasti   
ekologie - v %

DOBŘE ŠPATNĚ NEVÍ
Vláda 39 43 18
MŽP ČR 49 37 14
Parlament ČR 23 50 27
Krajské úřady 27 27 46
Obecní/městské úřady 56 27 17
Ekologické organizace 46 26 28

V postoji k  jednotlivým  institucím či organizacím  vystupuje  veřejnost poměrně
jednotně; diference mezi  určitými sociodemografickými skupinami jsou jen
nevelké. Lze uvést např.  kritičtější pohled respondentů z měst nad 100 000
obyvatel  a vysokoškolsky vzdělaných  občanů. Z hlediska věku se výrazněji
objevilo pouze nadprůměrně příznivé hodnocení ekologických organizací
nejmladší generace (do 20 let).  Podle vyjádřených stranických preferencí
představují obecně příznivěji hodnotící skupinu stoupenci ČSSD a naopak
nejkritičtější jsou stoupenci KSČM. Spíše k  nespokojeným lze řadit  stoupence
ODS a Koalice, kteří se však v názoru na parlament a krajské úřady názorově
sbližují se  stoupenci ČSSD. Ekologické organizace ale posuzují nejlépe jinak
kritičtí  stoupenci  Koalice, poté stoupenci ČSSD a nejhůře stoupenci ODS a
KSČM. 
Názory na ekologickou politiku vlády, MŽP ČR a obecních  úřadů jsou sledovány
od r. 1995 (viz graf 1), názory na Parlament ČR a krajské úřady od loňska a na
ekologické organizace letos poprvé.  
Menší výkyvy se objevily při hodnocení  obecních úřadů, které si  i přes nedávný
pokles spokojenosti udržují  přízeň více než poloviny občanů. Krajské úřady si
naopak lehce polepšily a rovněž se rozšířilo povědomí o jejich činnosti v oblasti
životního prostředí - podíl "nedokáži posoudit" klesl o 6 procentních bodů.
Jiná je situace v případě tří vrcholných orgánů. Trend příznivého hodnocení vlády
a MŽP ČR započatý v roce 1997 se letos s hlubším propadem  (o 11, resp. o 8
procentních bodů) přerušil. Podobně byl postižen Parlament ČR (sestup o  7
procentních bodů). Zmíněný pokles spokojenosti zřejmě odráží uplynulé dění  v
oblasti životního prostředí (novelizace zákona o odpadech, problematická
realizace zákazu motorových plavidel na Lipně),  ale může  znamenat i ohlas na
předvolební kampaň (např. "ODS volí prostředí pro život"). 
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Graf 1:  Hodnocení  činnosti institucí v oblasti ekologie

a) pozitivní hodnocení 
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b) negativní hodnocení 
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Dopočet do 100 % k pozitivnímu a k negativnímu hodnocení tvoří odpovědi „nevím“.                         

Tabulka 2:  Hodnocení činnosti Parlamentu ČR a krajských úřadů
v oblasti  ekologie v r. 2001 a 2002  - v %

DOBŘE ŠPATNĚ NEVÍ
rok šetření 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Parlament ČR 30 23 48 50 10 27
Krajské  úřady 23 27 25 27 52 46


