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Ze sedmi sledovaných sociálních podmínek hodnotila většina dotázaných jako
dobrou situaci v přístupu ke vzdělání (80 %) a ke zdravotní péči (68 %).1.
Oblasti, jako jsou pracovní příležitosti, zabezpečení ve stáří, životní podmínky
zdravotně postižených a zejména finanční možnosti k založení rodiny a možnost
získání  bytu byly hodnoceny vysoce kriticky - viz tabulka 1.

Tabulka 1: Hodnocení některých sociálních podmínek v ČR (v %)

velmi
dobrá

spíše
dobrá

spíše
špatná

velmi
špatná neví

Přístup ke vzdělání 16 64 11 3 6
Přístup ke zdravotní péči 7 61 23 6 3
Možnost pracovat, být zaměstnán 1 22 47 27 3
Zabezpečení ve stáří 1 16 44 30 9
Životní podmínky zdravotně
postižených

1 21 40 22 16

Finanční možnosti k založení rodiny,
možnost mít děti

1 9 48 38 4

Možnost získání bytu 1 6 38 52 3

Uvedená otázka je do výzkumů zařazována již dlouhodoběji; vývoj názorů
veřejnosti zachycuje tabulka 2.

                                                          
1Otázka: "Jak byste hodnotil situaci v ČR, pokud jde o : a) možnost získání bytu, b) finanční
možnosti k založení rodiny, možnosti mít děti, c) zabezpečení ve stáří, d) podmínky života
zdravotně postižených, e) možnost pracovat, být zaměstnán, ) přístup ke zdravotní péči, g)
možnost přístupu ke vzdělání?“
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Tabulka 2: Podíl kladného a záporného hodnocení některých sociálních podmínek
v ČR v letech 1996 - 2003 (v %)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Přístup ke vzdělání 65/26 65/25 66/25 62/28 67/22 65/26 71/22 80/14
Přístup ke zdrav. péči 61/36 44/53 57/39 51/44 59/36 58/37 66/31 68/29
Pracovat, být
zaměstnán

61/34 53/41 30/53 15/82 12/84 24/72 27/70 23/74

Živ. podmínky zdrav.
postižených

22/54 22/55 19/54 19/58 19/57 21/58 20/63 22/62

Zabezpečení ve stáří 29/62 24/63 20/72 14/74 16/73 14/77 22/68 17/74
Finanční podmínky k
založení rodiny

10/86 8/89 6/91 6/90 7/88 6/91 10/87 10/86

Získání bytu 4/90 4/93 4/92 4/92 5/90 4/92 7/90 7/90

Možnosti přístupu ke vzdělání byly v průběhu uplynulých let  posuzovány velmi
podobně - příznivá hodnocení se pohybovala kolem dvou třetin. V posledních
dvou šetřeních se mínění ještě zlepšilo a současný výsledek (80 %) tak
představuje dosavadní nejlepší hodnocení. Rovněž přístup ke zdravotní péči je v
posledních dvou letech oceňován lépe než v předchozím období.

Pohled na pracovní možnosti zůstává v posledních třech letech stabilizovaný, s
asi třemi čtvrtinami kritiky a čtvrtinou příznivých názorů.

Situace zdravotně postižených je stále vnímána převážně nepříznivě, přičemž
kritika v posledních dvou letech ještě o něco  zesílila. Současné názory na
zabezpečení ve stáří se po loňském nárůstu příznivého hodnocení vrátily na
úroveň předchozích několika let, charakteristické značnou nespokojeností (kolem
75 %).

V souvislosti s možností získat byt a finančními možnostmi k založení rodiny lze
konstatovat vysokou nespokojnost obyvatel přetrvávající bez větších výkyvů v
průběhu celého sledovaného období.


