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Zářijový výzkum CVVM se mimo jiné dotkl problematiky důležitosti 
stranické příslušnosti pro získání zaměstnání ve státní správě. Respondentů jsme 
se obecně zeptali, jak důležitá je stranická příslušnost pro získání zaměstnání ve 
státní správě1 a dále jsme jim k posouzení předložili čtyři hypotetické situace 
týkající se čtyř smyšlených osob2 s tím, aby posoudili důležitost stranické 
příslušnosti v těchto jednotlivých případech. Výsledky zachycuje tabulka 1. 

                                                           
1 Otázka: „Kdybyste chtěl získat zaměstnání ve státní správě, jak důležitá myslíte, že by byla vaše 
stranická příslušnost? Nezbytná, poměrně důležitá, středně důležitá, poměrně nedůležitá, zcela 
nedůležitá?“ 
2 Situace 1: Jan/Jana chce získat zaměstnání účetního revizora ve státních službách. Je členem/kou 
vládní strany, která mu/jí napsala doporučení. V těžké písemné zkoušce obstál/a stejně, jako druhý 
kandidát. Práci získá Jan/Jana. Jak důležitá je stranická příslušnost Jan/Jana, aby získal/a 
zaměstnání účetního revizora? 
Situace 2: Pavel/Eva chce získat zaměstnání účetního revizora ve státních službách. Ostatní 
zájemci jsou daleko více kvalifikováni, ale nepatří k vládní straně a oficiální žádost se ptá na 
stranickou příslušnost. Pavel/Eva je dlouholetým/ou stranickým/kou aktivistou/kou a dostane 
místo. Jak důležitá je stranická příslušnost Pavla/Evy, aby získal/a zaměstnání účetního revizora? 
Situace 3: Petr/Hana chce získat zaměstnání účetního revizora ve státních službách. Vyplňuje 
oficiální žádost, která se zajímá pouze o jeho vzdělání a zkušenosti. Ačkoli byl/a Petr/Hana aktivní 
v opoziční politické straně, nikdo se jej/jí na to neptal a on/a dostal/a práci. Jak důležitá je 
stranická příslušnost Petra/Hany, aby získal/a zaměstnání účetního revizora? 
Situace 4: Miroslav/Marie chce získat zaměstnání účetního revizora ve státních službách. 
Požadavkem na získání místa je 5 let praxe. Miroslav/Marie je méně kvalifikován/a, než ostatní 
uchazeči: má 3 roky praxe účetní/ho, ale je aktivní ve vládnoucí straně a místo získá. Jak důležitá 
je stranická příslušnost Miroslava/Marie, aby získal/a zaměstnání účetního revizora? 
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Tabulka 1: Důležitost stranické příslušnosti při získání zaměstnání (v %) 

 respondent Jan/Jana Pavel/Eva Petr/Hana Miroslav/Marie 
nezbytná 7 17 37 3 32 
poměrně důležitá 24 43 34 5 38 
středně důležitá 19 19 12 12 12 
poměrně nedůležitá 19 7 4 24 4 
zcela nedůležitá 13 4 3 46 4 
neví 18 10 10 10 10 
CELKEM 100 100 100 100 100 
 

Výsledky v tabulce 1 ukazují, že zatímco u obecného hodnocení důležitosti 
stranické příslušnosti pro získání zaměstnání ve státní správě se respondenti 
vyslovovali mírně ve prospěch nedůležitosti stranického angažmá: 31 % důležité 
(nezbytné + poměrně důležité), 42 % nedůležité (poměrně nedůležité + zcela 
nedůležité), u předložených hypotetických situací tomu bylo vesměs právě 
naopak, viz fiktivní případy Pavla/Evy, Miroslava/Marie a Jana/Jany (graf 1).  

 

Graf 1: Důležitost stranické příslušnosti při získání zaměstnání  

 
Pozn.: V grafu nejsou zahrnuty odpovědi „neví“. 
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