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Mínění o rozšířenosti korupce mezi veřejnými činiteli 
 
 

 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2010, v10-03 
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. 3. 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: 1079 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PO.38 
Zveřejněno dne: 15. dubna 2010 
Zpracovala: Gabriela Šamanová 

 

 

 
Součástí březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla otázka zjišťující, 

nakolik je podle mínění veřejnosti braní úplatků rozšířené mezi veřejnými činiteli1.  
 

Největší část dotázaných (42 %) se domnívá, že do braní úplatků a korupce je zapojena 
většina veřejných činitelů. Dalších 23 % účastníků výzkumu zastává názor, že do korupce 

jsou zapojeni téměř všichni veřejní činitelé. Dotázaných, kteří nevidí situaci s korupcí 
veřejných činitelů tak černě, bylo podstatně méně. Názor, že zkorumpována je méně než 

polovina veřejných činitelů vyjádřilo 23 % respondentů. Pětiprocentní skupinku pak tvoří 
lidé, kteří si myslí, že do korupce je zapojeno velice málo veřejných činitelů. 

                                                           
1 Znění otázky: „Jak rozšířené je podle Vás v této zemi braní úplatků a korupce?“ Varianty 
odpovědí: velice málo veřejných činitelů je zkorumpováno, zkorumpována je jich méně než 
polovina, je do toho zapojena většina veřejných činitelů, zapojují se do toho téměř všichni veřejní 
činitelé. 
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Názory na rozšířenost korupce mezi politiky se příliš nemění: ani ve srovnání s minulým 

rokem, ani s rokem 2004 nedošlo v mínění veřejnosti k výrazným posunům (viz graf 1). 
 
Graf 1: Mínění o rozšířenosti braní úplatků a korupce mezi veřejnými činiteli 
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V názorech na rošířenost korupce se soubor dotázaných rozdělil hlavně podle subjektivně 
deklarované životní úrovně domácnosti. Lidé s dobrou životní úrovní statisticky významně 

častěji politikům věří a vyjadřují názor, že do korupce je zapojena méně než polovina  
nebo velice málo veřejných činitelů. Lidé se špatnou životní úrovni se pak častěji 

přiklánějí k tomu, že zkorumpována je většina či téměř všichni veřejní činitelé. 


