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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: horakova@soc.cas.cz 

 
 

Hodnocení loňského vývoje v ČR 
 
 

 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PD.1 
Termín terénního šetření:  12. – 19. ledna 2004 
Počet respondentů:   1065 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   23. února 2004 
Zpracovala:    Naděžda Horáková 
 
 
 
 
Všem dotázaným jsme v lednu 2004 položili následující otázku: „Řekl byste, že 
se v ČR za loňský rok situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se 
nezměnila?“ Výsledky zachycuje tabulka 1. 

Ve většině sledovaných oblastí nedošlo podle respondentů k žádným výrazným 
změnám. Nadpoloviční většina respondentů nezpozorovala žádnou změnu 
v oblasti dodržování lidských práv, v možnosti účasti občanů na rozhodování o 
věcech veřejných, v kultuře, ale také v politické situaci ČR a ve vztazích naší 
země se zahraničím. Podle poloviny občanů se nezměnilo ani právní prostředí a 
životní prostředí v naší vlasti. 

Pozitivní vývoj spatřují Češi zejména v nabídce zboží a služeb (ke zlepšení 
stávající situace došlo podle 58 % všech dotázaných). Více než třetina 
dotázaných hodnotí kladně také vývoj v oblasti vstupu naší země do Evropské 
unie, ve sféře životního prostředí, vztazích České republiky se zahraničím a 
v kultuře. 

Vývoj většiny sledovaných oblastí však hodnotí větší část respondentů negativně. 
Největší podíl respondentů (celých 90 %) je nespokojen s loňským vývojem 
nezaměstnanosti. Tři čtvrtiny dotázaných zaujaly negativní postoj k loňskému 
vývoji českého zdravotnictví. Negativně zhodnotila více jak polovina českých 
občanů také vývoj sociálních jistot, bezpečnosti občanů (tzv. obecné kriminality), 
korupce, zemědělství, fungování hospodářství, hospodářské kriminality a životní 
úrovně. 
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Tabulka 1: Hodnocení vývoje v ČR v jednotlivých oblastech 
 Rozhodně 

zlepšila 
Spíše 
zlepšila 

Nezměnila Spíše 
zhoršila 

Rozhodně 
zhoršila 

životní prostředí 3 36 50 7 1 
zdravotnictví 0 2 20 45 31 
vztahy ČR se zahraničím 3 30 51 6 1 
školství 1 8 43 35 8 
fungování hospodářství 0 7 35 39 14 
bezpečnost občanů, tzv. obecná 

kriminalita 0 7 36 39 17 

kultura 4 23 56 8 2 
situace v armádě 3 20 31 23 7 
fungování úřadů 1 10 49 26 10 
sociální jistoty 0 4 24 46 23 
nezaměstnanost 0 1 7 44 46 
soudnictví 0 4 40 28 14 
přistěhovalectví 1 3 36 28 10 
korupce 0 2 34 34 20 
hospodářská kriminalita 0 3 36 34 18 
zemědělství 0 5 32 36 17 
politická situace v ČR 0 5 52 29 9 
možnost účasti občanů na 

rozhodování o věcech 
veřejných 

1 8 56 20 9 

životní úroveň 1 9 38 38 13 
věda a výzkum 2 13 38 14 3 
vstup do EU 9 31 36 6 2 
dopravní obslužnost 1 12 44 27 9 
nabídka zboží a služeb 15 43 35 3 2 
dodržování lidských práv 2 12 58 12 4 
právní prostředí 1 6 50 20 8 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi nevím. 
 
V porovnání s lednem 2003, kdy respondenti hodnotili vývoj jednotlivých oblastí 
za rok 2002, došlo k největšímu posunu v hodnocení předcházejícího vývoje 
zdravotnictví (došlo k meziročnímu nárůstu respondentů, kteří vývoj tohoto 
resortu vidí negativně, o 35 procentních bodů). Mezi další resorty, v nichž došlo 
podle názoru občanů k výraznějšímu zhoršení situace, patří oblast sociálních 
jistot (nárůst o 27 procentních bodů), korupce (o 21 procentních bodů), životní 
úrovně (o 19 procentních bodů), nezaměstnanosti (o 15 procentních bodů) a 
školství (nárůst o 15 procentních bodů). 
 
Pozitivněji než v roce 2003 hodnotí  dotázaní jen malý počet oblastí a změny zde 
nejsou nijak velké. K nárůstu podílu respondentů, kteří vývoj vidí optimisticky,  
došlo v oblasti vstupu do EU (o 5 procentních bodů), dopravní obslužnosti 
(nárůst o 4 procentní body), kultuře (nárůst o 3 procentní body) a životním 
prostředí (nárůst o 3 procentní body). 
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Tabulka 2: Časové srovnání hodnocení vývoje v předcházejícím roce 
 leden 2003 

+/- 
leden 2004 

+/- 
životní prostředí 36/16 39/8 
zdravotnictví 11/41 2/76 
vztahy ČR se zahraničím 36/9 33/7 
školství 9/28 9/43 
fungování hospodářství 12/41 7/53 
bezpečnost občanů, tzv. obecná 

kriminalita 10/45 7/56 

kultura 24/11 27/10 
situace v armádě 21/26 23/30 
fungování úřadů 9/39 11/36 
sociální jistoty 7/42 4/69 
nezaměstnanost 2/75 1/90 
soudnictví 6/29 4/42 
přistěhovalectví 4/37 4/38 
korupce 2/33 2/54 
hospodářská kriminalita 4/53 3/52 
zemědělství 3/59 5/53 
politická situace v ČR 8/43 5/38 
možnost účasti občanů na 

rozhodování o věcech 
veřejných 

11/23 9/29 

životní úroveň 13/32 10/51 
věda a výzkum 16/11 15/17 
vstup do EU 35/6 40/8 
dopravní obslužnost 9/43 13/36 
nabídka zboží a služeb 57/4 58/5 
dodržování lidských práv 14/15 14/16 
právní prostředí 7/22 7/28 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi nevím a nezměnila se. 


