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Hodnocení vývoje v loňském roce 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PD.14 
Termín terénního šetření:  15. – 22. 3. 2004 
Počet respondentů:   1056 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   19. dubna 2004 
Zpracoval:    Jan Červenka 
 
 

V březnovém šetření jsme kromě jiného zjišťovali, jak veřejnost hodnotí 
vývoj v některých oblastech působení státních institucí.1 

Tabulka 1: Změna situace v loňském roce (v %) 

 rozhodně 
se zlepšila 

spíše se 
zlepšila 

nezměnila 
se 

spíše se 
zhoršila 

rozhodně 
se zhoršila 

neví 

péče o životní prostředí 4 34 48 8 2 4 
vnitřní politika 1 8 43 31 9 8 
zahraniční politika 1 15 48 19 5 12 
politika zaměstnanosti 0 2 16 45 33 4 
sociální politika 0 4 28 40 23 5 
hospodářská politika 0 5 30 36 19 10 
bezpečnostní politika 1 10 45 29 12 4 
přistěhovalecká politika 1 5 42 24 9 19 
zemědělská politika 0 3 35 30 16 16 
ochrana lidských práv 1 11 54 15 6 13 
omezování korupce 0 6 41 31 14 8 
omezování hospodářské 
kriminality 1 7 40 29 13 10 

 

Z výsledků v tabulce 1 vyplývá, že s výjimkou péče o životní prostředí, kde 
skupina těch, kdo mluvili o zlepšení situace (38 %), převyšovala podíl vyjádření 
deklarujících zhoršení (10 %), česká veřejnost vnímá vývoj situace v loňském 
roce spíše kriticky. Nejnepříznivěji přitom lidé vidí vývoj politiky zaměstnanosti, 
kde zhoršení konstatovaly téměř čtyři pětiny dotázaných (78 %), 16 % uvedlo, 
že se situace nezměnila, a jen 2 % mluvila o zlepšení. Silně kritickou je česká 

                                                           
1 Otázka: „Řekl byste, že se v ČR za loňský rok situace zlepšila, zhoršila, nebo se nezměnila, pokud 
jde o péči o životní prostředí, vnitřní politiku, zahraniční politiku, politiku zaměstnanosti, sociální 
politiku, hospodářskou politiku, bezpečnostní politiku (omezování kriminality), přistěhovaleckou 
politiku, zemědělskou politiku, ochranu lidských práv, omezování korupce, omezování hospodářské 
kriminality?“ 
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veřejnost i při hodnocení sociální (63 % „zhoršila se“, 28 % „nezměnila se“, 4 % 
„zlepšila se“), hospodářské (55 % „zhoršila se“, 30 % „nezměnila se“, 5 % 
„zlepšila se“) či zemědělské (46 % „zhoršila se“, 35 % „nezměnila se“, 3 % 
„zlepšila se“) politiky a omezování korupce (45 % „zhoršila se“, 41 % „nezměnila 
se“, 6 % „zlepšila se“) nebo hospodářské kriminality (42 % „zhoršila se“, 40 % 
„nezměnila se“, 8 % „zlepšila se“). V případě boje s obecnou kriminalitou (41 % 
„zhoršila se“, 45 % „nezměnila se“, 11 % „zlepšila se“), vnitřní politiky (40 % 
„zhoršila se“, 43 % „nezměnila se“, 9 % „zlepšila se“) a imigrační politiky (33 % 
„zhoršila se“, 42 % „nezměnila se“, 6 % „zlepšila se“) už největší část vyjádření 
tvořila ta, která uvádějí, že situace v příslušné oblasti zůstala v loňském roce 
beze změny. O hodnocení zahraniční politiky (24 % „zhoršila se“, 48 % 
„nezměnila se“, 16 % „zlepšila se“) či ochrany lidských práv (21 % „zhoršila se“, 
54 % „nezměnila se“, 12 % „zlepšila se“) platí totéž, přičemž u těchto dvou 
oblastí je navíc výrazně menší rozdíl mezi podílem kritických a naopak 
optimistických pohledů na jejich vývoj v minulém roce. 

Podrobnější analýza ukázala, že prakticky ve všech ohledech příznivěji 
vývoj situace hodnotí lidé, kteří důvěřují současné vládě, stoupenci ČSSD a 
dotázaní s dobrou životní úrovní. Naopak relativně kritičtější jsou obvykle 
příznivci KSČM.  


