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Při posuzování současného stavu některých oblastí a jevů v naší zemi1 ocenili
dotázaní nejvíce životní prostředí, a to převahou příznivých hodnocení (36 %)
nad nepříznivými (14  %); asi polovina zaujala nevyhraněný názor. Ve všech
dalších případech se již ukázala zpravidla výrazná převaha nespokojenosti nad
spokojeností - viz tab. 1. Větší kritičnost dali dotázaní najevo v souvislosti se
zdravotnictvím (35 %) a s fungováním úřadů (33 %). Svou spokojenost s životní
úrovní obecně charakterizovali nejčastěji odpovědí "tak napůl" (46 %); podíl
nespokojených podstatně převýšil velikost skupiny spokojených (34 % : 19 %).
V názoru na sociální jistoty je nejčastějším zjištěným dojmem nespokojenost (42
%, spokojeno 17 %), nejednoznačně situace působí na 37 % dotázaných.
Značně kriticky pohlížejí dotázaní na soudnictví, s nímž jsou asi dvě pětiny
nespokojeny a pouze každý desátý spokojen. Ze sledovaných oblastí a jevů je
jednoznačně nejkritičtěji vnímána korupce, s níž jsou nespokojeny téměř tři
čtvrtiny dotázaných, přitom asi třetina je nespokojena velmi.

Tabulka 1: Hodnocení současného stavu některých oblastí (v %)

Velmi
spokojen

Docela
spokojen

Tak
napůl

Docela
nespokojen

Velmi
nespokojen

Spokojen/
nespokojen

Životní prostředí 1 35 49 11 3 36 / 14
Zdravotnictví 1 23 40 27 8 24 / 35
Školství 1 22 41 20 4 23 / 24
Fungování úřadů 1 20 40 27 6 21 / 33
Sociální jistoty 1 16 37 30 12 17 / 42
Soudnictví 1 9 31 28 11 10 / 39
Korupce 0 2 16 39 32 2 /  71
Životní úroveň 1 18 46 27 7 19 / 34
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi "nevím".

Veřejnost zpravidla předpokládá, že se v tomto roce situace sledovaných oblastí
nijak výrazněji nezmění2. Pokud ano, je spíše skeptická (viz tab. 2), zejména
                                                          
1 Otázka "Jak jste spokojen nebo nespokojen se současným stavem následujících oblastí
v ČR: "
2 Otázka: "A očekáváte, že se situace v tomto roce zlepší nebo zhorší, pokud jde o …"
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2/[2]

pokud jde o korupci, jejíž nepříznivý vývoj očekává 36 % respondentů. Poměrně
často se počítá se zhoršením sociálních jistot (34 %) a životní úrovně obecně (28
%). Nemalá část respondentů dále predikuje zhoršení situace ve zdravotnictví
(28 %). Optimismus do dalších měsíců dotázaní vyslovili poněkud častěji v
souvislosti s životním prostředím (21 %).

Tabulka 2: Očekávání vývoje některých oblastí v tomto roce (v %)

Rozhodně
zlepší

Spíše
zlepší

Nezmění Spíše
zhorší

Rozhodně
zhorší

Zlepší/
zhorší

Životní prostředí 1 20 67 7 2 21 / 9
Zdravotnictví 1 11 57 25 3 12 / 28
Školství 1 10 65 13 2 11 / 15
Fungování úřadů 1 15 59 17 3 16  / 20
Sociální jistoty 1 7 53 27 7 8 / 34
Soudnictví 1 9 60 12 3 10 / 15
Korupce 0 5 49 25 11 5 / 36
Životní úroveň 1 13 50 25 7 14 / 32
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi "nevím".

Další analýza ukázala, že lidé spokojení se situací určité oblasti také častěji než
ostatní očekávají její příznivý vývoj; naopak ti, kteří ji posuzují kriticky, jsou ve
svých vyhlídkách skeptičtější. Tuto tendenci lze ilustrovat na příkladu
zdravotnictví a korupce - viz tab. 3 a 4. Je patrné, že zlepšení zdravotnictví
očekává 22 % občanů s ním spokojených ale jen 5 % těch, kteří s ním spokojeni
nejsou - ti téměř z poloviny předpokládají jeho nepříznivý vývoj. V případě
korupce se ukazuje, že asi polovina nespokojených s jejím stavem ve zlepšení
nedoufá a podle názoru dalších 45 % se situace ještě zhorší.

Tabulka 3: Očekávání vývoje zdravotnictví podle míry spokojenosti s jeho
současným stavem (v %)

Očekává její:
Hodnocení situace:

Zlepšení Beze
změny

Zhoršení

Spokojen 22 64 12
Tak napůl 11 67 20
Nespokojen 5 44 49
Řádková procenta, dopočet do 100 % tvoří odpovědi "nevím".

Tabulka 4: Očekávání vývoje korupce podle míry spokojenosti s jejím
současným stavem (v %)

Očekává její:
Hodnocení situace:

Zlepšení Beze
změny

Zhoršení

Tak napůl 9 69 15
Nespokojen 4 48 45
Pozn.: Očekávání respondentů odpovídajících  "spokojen" nelze vzhledem k jejich
nízkému zastoupení  analyzovat. Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi "nevím".


