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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

Názory na politické strany

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003
Otázky: PV.48, PV.49, PV.51, PV.52
Termín terénního šetření: 23. - 30. 6. 2003
Počet respondentů: 1062
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 1. 9. 2003
Kód tiskové informace: pv30901
Zpracoval: Daniel Kunštát

V rámci červnového výzkumu se CVVM zaměřilo na postoje dotázaných k politickým
stranám a jejich roli ve společnosti. Součástí šetření byly dva bloky výroků, k nimž se
dotázaní jednotlivě vyjadřovali zda s nimi souhlasí či nikoli (tabulky 1 a 2). Výroky jsou
v obou případech seřazeny sestupně,  podle míry vyjádřeného souhlasu dotázaných.

Tabulka 1: „Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? (v%)
rozhodně
souhlasí

spíše
souhlasí

spíše
nesouhlasí

rozhodně
nesouhlasí

souhlasí/
nesouhlasí

Politické strany se zajímají o voliče
pouze jednou za čtyři roky a po
zbytek období je ignorují

37 42 16 2 79/18

Politické strany se zajímají o hlasy
lidí ve volbách, nikoli o jejich názory

30 47 17 2 77/19

Politické strany poskytují lidem
možnost zúčastnit se politické
činnosti

18 58 14 3 76/17

Politické strany kritizují jedna
druhou, ve skutečnosti jsou ale
všechny stejné

29 37 24 5 66/29

Politické strany se zajímají pouze o
výhody a zájmy svých členů

22 42 27 4 64/31

Politické strany jsou potřebné proto,
že umožňují hájit zájmy různých
skupin a sociálních tříd

12 50 23 4 62/27

Politické strany pouze rozdělují
veřejnost

13 42 33 4 55/37

Politické strany jsou zkorumpované 18 36 23 4 54/27
Politické strany vytvářejí bariéru
mezi politiky a společností

13 40 32 5 53/37

Žádná z existujících politických stran
nereprezentuje zájmy a názory
občanů jako jsem já

17 36 33 8 53/41

Bez politických stran by nemohla být
demokracie

14 36 23 8 50/31

Politické strany nejsou užitečné 9 27 42 12 36/54
Politické strany jsou nedemokratické 9 23 43 10 32/53
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Tabulka 2: „Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? (v%)

rozhodně
souhlasí

spíše
souhlasí

spíše
nesouhlasí

rozhodně
nesouhlasí

souhlasí/
nesouhlasí

Politici by po zvolení do úřadu měli
přerušit své profesní aktivity a
věnovat se plně politice

48 34 8 1 82/9

Demokracie má možná své
problémy, ale je lepší než kterákoli
jiná forma vlády

26 51 7 1 77/8

Politici se nestarají o to, co si myslí
lidé jako já

26 49 16 2 75/18

Dnes se do politiky zapojují jen ti,
kteří z toho chtějí těžit

26 47 19 1 73/20

Politici se zajímají o názory lidí jen
tehdy, vyskytne-li se problém

11 60 21 3 71/24

Politici se starají pouze o své osobní
zájmy

24 46 22 2 70/24

Politika je dnes tak komplikovaná,
že lidé jako já nerozumí tomu, co se
děje

18 42 28 6 60/34

Vstupem do politické strany lze něco
změnit či ovlivnit

6 39 36 8 45/44

Demokracie může fungovat bez
politických stran

9 23 36 13 32/49

Politici by po zvolení do úřadu
neměli přerušit své profesní aktivity,
neboť jen tak budou znát problémy
lidí a společnosti

4 18 39 26 22/65

Pozn.: V tabulkách 1 a 2 představují dopočet do 100% odpovědi „neví“

Další dvě otázky byly zaměřeny na problematiku vnitřní plurality politických stran (jejich
přesné znění je uvedeno v záhlaví tabulek 3 a 4). Upozorněme, že srovnání získaných
výsledků přináší jistou diskrepanci v názorech veřejnosti: Na straně jedné se většina
dotázaných (67%) domnívá, že strany by měly být vnitřně názorově jednotné, na straně
druhé je ovšem většina respondentů (59%) taktéž přesvědčena, že poslanci by měli
hlasovat podle vlastního názoru a nikoli podle toho, jaká existuje dohoda uvnitř strany.

Tabulka 3: „Někteří lidé říkají, že uvnitř politických stran je příliš velká názorová
jednotnost, jiní namítají, že jednotlivé strany jsou vnitřně příliš různorodé.
Politické strany by měly být vnitřně názorově.. (v %)
rozhodně jednotné, ………………………………………..…… 18
spíše jednotné, ……………………………………………….…… 49
spíše různorodé, ……………………………………………..…… 18
rozhodně různorodé“………………………………………….. 3
NEVÍ ……………………………………………………………………… 12

Tabulka 4: „Poslanci se při hlasování mohou řídit vlastním názorem nebo mohou
hlasovat podle toho, jak se dohodli uvnitř strany. Jak by podle Vás měli poslanci
hlasovat? Poslanci by měli hlasovat… (v %)
rozhodně podle vlastního názoru, ……….……………... 26
spíše podle vlastního názoru, …………………………..…. 33
spíše podle toho, jak se dohodli uvnitř strany….…. 29
rozhodně podle toho, jak se dohodli uvnitř strany“. 7
NEVÍ …………………………………………………………………….. 5


