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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: PS.17 
Zveřejněno dne: 19. dubna 2010 
Zpracovala: Gabriela Šamanová 
 
 
 

V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění mimo jiné zjišťovalo, jak čeští občané 
hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na 
veřejnosti vystupují a jak informují o problémech.1 
 
Politická kultura většiny veřejně činných lidí se osloveným občanům nelíbila. Výjimku 
tvoří představitelé místních (obecních) samospráv, u nichž pozitivní hodnocení 
převažovalo nad negativním. Mezi „lépe“ hodnocené pak můžeme zařadit ještě členy 
současné vlády, kdy poměr pochvalných a nepříznivých hodnocení činil 42 % ku 54 %. 
Na dalším místě pomyslného žebříčku se umístili představitelé krajských samospráv 33 
kladných procentních bodů ku 44 negativním a politici TOP 09 s výsledkem 33 ku 50. 
Nejvíce kritičtí jsou čeští občané k politické kultuře poslanců. Za dobrou označilo jejich 
politickou kulturu pouze 9 % dotázaných a 89 % respondentů vyjádřilo názor, že jejich 
politická kultura je špatná. Přehled všech výsledků je uveden v tabulce 1.  
                                                           
1 Otázka: „Zajímalo by nás, co si myslíte o politické kultuře veřejně činných lidí, tedy o tom, jak 
mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a informují o problémech. Jaká je podle Vás 
politická kultura…(viz tabulku 1).“ 
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Tabulka 1: Politická kultura veřejně činných lidí (v %) 

 velmi 
dobrá 

spíše 
dobrá 

spíše 
špatná 

velmi 
špatná 

+/- 

členové vlády 6 36 32 22 42/54 

poslanci 1 8 39 50 9/89 

senátoři 2 18 40 32 20/72 

představitelé krajských samospráv 1 32 29 15 33/44 

představitelé místních (obecních) samospráv 6 45 25 12 51/37 

politici ČSSD 3 23 34 33 26/67 

politici KDU-ČSL 1 21 40 26 22/66 

politici KSČM 3 21 32 33 24/65 

politici ODS 3 16 34 41 19/75 

politici SZ 2 20 39 30 22/69 

politici TOP 09 3 30 26 24 33/50 

politici mimoparlamentních stran 2 24 24 14 26/38 

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 
 
Tabulka 2 nabízí srovnání hodnocení politické kultury veřejně činných lidí s předchozími 
výzkumy. Oproti roku 2009 došlo k významnému zlepšení v hodnocení členů vlády. Je 
zřejmé, že politická kultura současné úřednické vlády je vnímána lépe než u všech vlád 
předchozích (od roku 2005). Hodnocení stagnovalo u politiků KDU-ČSL a ODS, a to na 
nízké úrovni kladných odpovědí. Za zmínku stojí meziroční pokles pozitivních hodnocení u 
představitelů krajských samospráv a také u politiků KSČM. 
 

Tabulka 2: Politická kultura veřejně činných lidí – vývoj (v %) 

 3/2005 
+/- 

3/2007 
+/- 

3/2008 
+/- 

3/2009 
+/- 

3/2010 
+/- 

členové vlády 28/66 24/71 16/83 22/75 42/54 

poslanci 14/82 12/85 8/91 11/85 9/89 

senátoři 26/58 29/60 24/69 29/61 20/72 

představitelé krajských samospráv 37/25 39/23 37/29 42/32 33/44 

představitelé místních (obecních) samospráv 56/26 59/26 57/28 58/30 51/37 

politici ČSSD 23/70 32/62 25/70 32/61 26/67 

politici KDU-ČSL 26/64 29/63 24/69 23/68 22/66 

politici KSČM 29/58 34/56 30/61 35/54 24/65 

politici ODS 35/56 30/64 18/79 20/74 19/75 

politici SZ - 41/46 21/75 17/74 22/69 

politici TOP 09 - - - - 33/50 

politici mimoparlamentních stran - - - - 26/38 

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 


