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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: kunstat@soc.cas.cz

Veřejnost hodnotí politické strany

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002, 02-10
Otázky: PV.11, PV.26x
Termín terénního šetření: 17. 10. – 24. 10. 2002
Počet respondentů: 1017
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 18. 12. 2002
Kód tiskové informace: PV21218
Zpracoval: Daniel Kunštát

Již potřetí jsme letos požádali dotázané o zhodnocení působení jednotlivých
stran v Poslanecké sněmovně1. Nejlépe je hodnocena ČSSD (55% kladně),
nejhůře KSČM a US-DEU (jen 24% kladně), (viz tabulka 1).

Tabulka č.1: Hodnocení působení stran v Poslanecké sněmovně

Rozhodně
kladně

Kladně Záporně Rozhodně
záporně

Neví

ČSSD 12 43 27 8 10
KDU-ČSL 5 32 34 13 16
ODS 8 23 38 19 12
US-DEU 3 21 37 23 16
KSČM 5 19 29 32 15

   100% v řádku

Porovnáme-li dnešní výsledky s hodnotami z výzkumu v květnu (viz tabulka 2),
je patrný především pokles kladného hodnocení u US-DEU a ODS (-5 resp. -
8%ních bodů) při současném nárůstu negativních vyjádření (+9 resp. +7%ních
bodů). Hodnocení ostatních stran zůstává v porovnání s květnovým šetřením
v zásadě stabilní.

Tabulka č.2: Hodnocení působení stran v Poslanecké sněmovně
       srovnání letošních výsledků

LEDEN 2002
Kladně/ Záporně

KVĚTEN 2002
Kladně/ Záporně

ŘÍJEN 2002
Kladně/Záporně

ČSSD 50/39 57/33 55/35
KDU-ČSL 39/44 39/44 37/47
ODS 34/56 39/50 31/57
US-DEU 31/51 29/52 24/61
KSČM 24/61 24/61 24/61

                                                          
1 Otázka: „Pokud jde o působení jednotlivých stran v Poslanecké sněmovně po červnových volbách, hodnotil
byste…“
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Podle stranických preferencí jsou strany pochopitelně lépe hodnoceny vždy svými
vlastními příznivci. Působení ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně je častěji
špatně hodnoceno stoupenci ODS a US-DEU. ODS a US-DEU jsou hodnoceny
častěji záporně stoupenci ČSSD, KSČM. KDU-ČSL má více negativně hodnotících
mezi přívrženci ODS.

Jak lidé vnímají nejsilnější politické strany, mapovala otázka: „Rádi bychom
věděli, jaký dojem na Vás dělají některé politické strany. Postupně Vám
budu číst jednotlivé výroky a Vy mi sdělíte, zda se podle Vás hodí k dané
straně.“

Graf č.1: Výrok se hodí k dané politické straně (%)
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Data ukazují (viz graf č.1 a tabulka 3), že nejlepší dojem budí ČSSD. Je viděna
jednoznačně nejčastěji jako strana důvěryhodná (55%) a zemi prospívající
(56%), patří i k méně často uváděným stranám, jež se starají jen o získání moci
(49%). Zhruba třetina oslovených uvádí jako důvěryhodné a zemi prospívající
ODS a KDU-ČSL, rozdílně však hodnotí lidé tyto strany v případě třetího výroku
„stará se jen o získání moci“, kdy KDU-ČSL je hodnocena relativně lépe (55%),
zatímco ODS nejhůře (70%). O důvěryhodnosti a prospěchu US-DEU i KSČM je
přesvědčena jen asi pětina dotázaných.

Tabulka č.3:  Výrok se hodí či nehodí k dané politické straně
STRANA: ČSSD

ano / ne
ODS

ano / ne
KSČM

ano / ne
KDU-ČSL
ano / ne

US-DEU
ano / ne

Je důvěryhodná 55 / 33 31 / 56 21 / 65 35 / 46 18 / 63
Prospívá zemi 56 / 30 31 / 50 17 / 64 34 / 41 21 / 56
Stará se jen o získání
moci

49 / 37 70 / 18 61 / 23 55 / 26 64 / 19

Dopočet do 100% v poli tvoří odpovědi „neví“.

Tabulka č.4:  Výrok se hodí či nehodí k dané politické straně
(srovnání kladných odpovědí)

STRANA: ČSSD
duben/říjen

ODS
duben/říjen

KSČM
duben/říjen

KDU-ČSL
duben/říjen

US-DEU
duben/říjen

Je důvěryhodná 40 / 55 31 / 31 18 / 18 30 / 35 21 / 18
Prospívá zemi 45 / 56 32 / 31 17 / 17 30 / 34 21 / 21
Stará se jen o
získání moci

57 / 49 70 / 70 60 / 61 56 / 55 61 / 64
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V hodnocení jednotlivých politických stran se projevují významné diference
v názorech podle stranických preferencí (viz tabulka 5). Jistě nepřekvapí, že ve
všech případech data přinášejí častěji pozitivní stanovisko ke straně u vlastních
voličů. ČSSD je hůře vnímána stoupenci ODS, KDU-ČSL a US-DEU. ODS vidí více
negativně přívrženci ČSSD a KSČM. Záporný dojem budí častěji KSČM u
příznivců ODS, KDU-ČSL a US-DEU. U KDU-ČSL a US-DEU se objevuje častěji
dobré hodnocení také vždy u potenciálních voličů druhé ze stran, naopak špatné
hodnocení je pak četnější od stoupenců KSČM. Ke KDU-ČSL se dále více kriticky
vyjadřují i příznivci ODS, k US-DEU sympatizanti ČSSD.

Tabulka č. 5: Diference v názorech na politické strany podle stranických
preferencí

Častěji je Častěji zemi Častěji jí

STRANA:
důvěry-

hodná pro
 voliče

nedůvěry-
hodná pro

voliče

prospívá
podle
voličů

neprospívá
podle
voličů

„jde jen
o moc“
podle
voličů

„nejde
jen o
moc“
podle
voličů

ČSSD ČSSD ODS,KDU,
US

ČSSD ODS,KDU ODS,KDU ČSSD

ODS ODS ČSSD,
KSČM

ODS ČSSD,KDU
KSČM,

ČSSD,
KSČM

ODS

KSČM KSČM ODS,KDU,
US

KSČM ODS,KDU,
US

ODS,KDU ČSSD,
KSČM

KDU-ČSL KDU,US ODS,KSČM KDU,US ODS,KSČM ODS,
KSČM

KDU

US-DEU US, KDU ČSSD,
KSČM

US,KDU ČSSD,
KSČM

KSČM US,KDU

KDU=KDU-ČSL, US=US-DEU


