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Jak lidé věří v to, že se jiní zabývají jejich zájmy? 
 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2002 
Otázky:    PO.8 
Termín terénního šetření:  23. – 30. 9. 2002 
Počet respondentů:   1039 
Reprezentativita:   obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   28. října 2002 
Kód tiskové informace:  PI21028 
Zpracoval:    Jan Červenka 
 
 
 

V zářijovém šetření uskutečněném v rámci výzkumu Naše společnost 2002 
byla všem respondentům položena otázka: „Do jaké míry důvěřujete každé 
z následujících politických institucí a dalších subjektů, že se zabývají 
Vašimi zájmy?“ (dále viz tabulka 1 a graf 1) 
 
Tabulka 1 – Důvěra, že se respondentovými zájmy zabývají… 
 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví 
politické strany 1 22 50 22 5 
soudy 5 38 31 14 12 
policie 8 53 27 8 4 
armáda 11 43 26 10 10 
členové parlamentu 1 24 44 23 8 
předseda vlády 14 37 24 17 8 
prezident 9 31 28 29 3 
noviny 6 51 29 8 6 
televize 9 57 24 6 4 
soukromé podniky 3 22 33 21 21 
odbory 5 29 25 14 27 
církve 6 21 22 30 21 
většina lidí v této zemi 3 34 36 13 14 
většina lidí, které znáte 13 59 20 3 5 
procenta v řádku 
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Graf 1 – Index důvěry, že se některé instituce či subjekty zabývají zájmy 
respondenta (rozdíl mezi procentním podílem rozhodně či spíše důvěřujících a 
spíše či rozhodně nedůvěřujících) 
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Výsledky ukázaly, že zdaleka největší důvěře z hlediska toho, zda se 
zabývají zájmy respondenta, se těší lidé z bezprostředního okolí. Převážná část 
občanů kromě toho věří, že z předložených subjektů a institucí se jejich zájmy 
zabývají i televize, policie, noviny, armáda a také předseda vlády. V případě 
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soudů a také odborů jsou podíly důvěřujících a nedůvěřujících přibližně 
vyrovnané, byť s mírnou převahou těch druhých. O většině lidí v ČR obecně, o 
prezidentovi, o církvích a o soukromých podnicích pak jasně převládá mínění, že 
se nezabývají zájmy obyčejných jednotlivců. Výrazně nejmenší důvěru v tomto 
směru mají lidé ke členům parlamentu a k politickým stranám. 

Podrobnější rozbor ukázal, že s výjimkou odborů a televize, kde bylo 
rozložení názorů z hlediska subjektivního posouzení životní úrovně vlastní 
domácnosti rovnoměrné, je hodnocení vždy relativně příznivější mezi dotázanými 
s dobrou životní úrovní. Podobně tak se s výjimkou případu novin a televize 
objevovalo více důvěry mezi respondenty, kteří jsou spokojeni se současnou 
politickou situací. Lidé nad 60 let mají menší důvěru v to, že se jejich zájmy 
zabývají soudy, mladí ve věku 15 až 29 let více věří prezidentovi. Ženy projevily 
relativně vyšší důvěru v armádu, v prezidenta a v lidi, které znají. Mezi 
vysokoškolsky vzdělanými respondenty se častěji vyskytovalo mínění, že se 
jejich zájmy zabývají soukromé podniky. Lidé, kteří se hlásí k některému 
náboženství, mají kromě k církvím také větší důvěru v armádu, v členy 
parlamentu, v politické strany, v předsedu vlády, v prezidenta, v soukromé 
podniky a ve většinu lidí jak ze svého okolí, tak i v ČR celkově. Z hlediska 
politické orientace stoupenci ČSSD více věří tomu, že jejich zájmy se zabývají 
odbory a předseda vlády, v případě příznivců ODS jsme relativně větší důvěru 
zaznamenali ve vztahu k soukromým podnikům a naopak menší k předsedovi 
vlády a k odborům. Voliči US-DEU a KDU-ČSL poněkud příznivěji v tomto směru 
hodnotí církve a prezidenta, zatímco lidé preferující KSČM jim naopak relativně 
více nedůvěřují. 


