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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz 

 

Postoje k podobě politického systému 

 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2010, v10-02 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 
  
Termín terénního šetření: 1. – 8. 2. 2010 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1105 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PD.52, PD.45, PD.47 a) 
Zveřejněno dne: 16. března 2010 
Zpracoval:  Daniel Kunštát 
 
 

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly 
názorů respondentů na podobu politického systému.  

Nejprve byli všichni respondenti dotázáni, jak jsou spokojeni s fungováním demokracie 
v naší zemi.1 Stejná otázka přitom byla opakovaně pokládána od roku 2004. Základní 
výsledky a časové srovnání jsou uvedeny v grafu 1 a tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Znění otázky: „Jak jste celkově spokojen s fungováním demokracie v naší zemi?“ (varianty 
odpovědí: Rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen). 
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Graf 1: Spokojenost s fungováním demokracie v ČR 

rozhodně 
nespokojen

15%

neví
4%

spíše 
nespokojen

38%

rozhodně 
spokojen

4%

spíše spokojen
39%

 

 
Tabulka 1: Spokojenost s fungováním demokracie v ČR – srovnání (v %) 

 prosinec 04 únor 07 únor 08 únor 09 únor 10 

Rozhodně spokojen 1 4 4 6 4 

spíše spokojen 39 46 44 42 39 

spíše nespokojen 48 34 37 35 38 

rozhodně nespokojen 7 11 13 13 15 

spokojen/nespokojen 40/55 50/46 48/50 48/48 43/53 
Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.  

Méně než polovina (43 %) českých občanů je spokojena s fungováním demokracie v naší 
zemi, nespokojenost vyjádřilo 53 % dotázaných. V porovnání se šetřeními v letech 2007 
až 2009 se spokojenost s fungováním demokracie o poznání zhoršila. 

Spokojenost s fungováním demokracie u nás vyjadřují častěji mladí lidé ve věku od 15 do 
29 let, respondenti s vysokoškolským vzděláním, dotázaní, kteří svoji životní úroveň 
označili za dobrou, a potenciální voliči ODS a TOP 09 (podrobněji viz graf 2). 

Graf 2: Spokojenost s fungováním demokracie v ČR podle stranických preferencí 
(v %) 
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Druhá otázka zjišťovala, zda je v rámci současného politického systému u nás s lidmi 
zacházeno rovnoprávně a spravedlivě.2 Základní výsledky a časové srovnání jsou 
uvedeny v grafu 3 a tabulce 2. 

 

Graf 3: Je u nás s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě? 
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Podobně jako u názorů na fungování demokracie převažuje i v tomto aspektu spíše 
skeptický pohled. Zhruba dvě pětiny respondentů (41 %) se domnívají, že je u nás s 
občany zacházeno rovnoprávně a spravedlivě, více než polovina (55 %) zastává opačný 
názor. V porovnání s posledními šetřeními přitom v názorech na sledované téma nedošlo 
k výraznějším změnám. 

Názor, že je u nás s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě zastávají častěji 
vysokoškolsky vzdělaní lidé, respondenti s dobrou životní úrovní, dotázaní mladší 44 let, 
studenti, vedoucí pracovníci a potenciální voliči pravice (TOP 09 a ODS). 

 

Tabulka 2: Je u nás s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě? 
 – srovnání (v %) 

 prosinec 04 únor 08 únor 09 únor 10 

Rozhodně ano 5 4 4 4 

spíše ano 40 39 37 37 

spíše ne 37 35 37 37 

rozhodně ne 12 19 18 18 

ano/ne 45/49 43/54 41/55 41/55 
Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.  

 

Doplňující dotaz3 mapoval názory veřejnosti na to, zda jsou u nás respektována lidská 
práva. Strukturu získaných odpovědí přináší graf 4. 

 

 

                                                           
2 Znění otázky: „Myslíte si, že v našem současném politickém systému je s lidmi, jako jste Vy, 
zacházeno rovnoprávně a spravedlivě?“ (varianty odpovědí: Rozhodně ano, spíše ano, spíše 
ne, rozhodně ne). 

3 Znění otázky: „Jsou nebo nejsou podle Vás v naší zemi respektována lidská práva?“ (varianty 
odpovědí: Rozhodně jsou respektována; spíše jsou respektována; spíše nejsou respektována; 
rozhodně nejsou respektována). 
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Graf 4: Jsou u nás respektována lidská práva? 
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Z grafu je patrné, že většina dotázaných (61 %) má za to, že lidská práva u nás 
respektována jsou. Třetina respondentů (33 %) je přesvědčena o opaku. 

Z hlediska sociodemografických charakteristik dotázaných se názory diferencují velmi 
podobně jako u předchozích otázek. Názor, že je u nás jsou respektována lidská práva 
opět zastávají častěji respondenti s vyššími stupni vzdělání, dotázaní s dobrou životní 
úrovní, dotázaní mladší 44 let, studenti, vedoucí pracovníci a potenciální voliči pravice 
(TOP 09 a ODS). 

 

 


