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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

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

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

Image politických stran 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-03 
Otázky:    pv.88 
Termín terénního šetření:  21. 3. – 28. 3.  2005 
Počet respondentů:   1067 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   14. dubna 2005 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
 

 
Součástí březnového šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR byla i otázka 
mapující, jakým způsobem voliči vnímají čtyři dlouhodobě nejsilnější politické 
strany.1 Vybráno bylo několik kritérií, která reprezentovala nejen konkrétní 
programové aspekty, ale i obecné charakteristiky působení stran na politické 
scéně. Přehled výroků a procentních vyjádření, tak jak byly přisouzeny 
jednotlivým stranám, přináší tabulka 1. 
 
Tabulka 1: Image politických stran (v %) 

 KSČM ČSSD KDU-
ČSL 

ODS 

 ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne
a) Řeší problémy rozvážně. 29/50 26/63 27/58 36/51 
b) Umožňuje rozvoj střední vrstvě. 28/50 36/49 34/45 40/44 
c) Má ekonomický program umožňující 

hospodářský růst. 
22/49 35/45 26/44 42/34 

d) Je zárukou právního řádu a bezpečnosti 
občanů. 

20/58 27/53 27/49 37/41 

e) Vyvolává zbytečné konflikty.    38/47 55/36 60/29 56/33 
f) Podporuje rozvoj podnikatelské sféry. 18/58 33/50 34/42 65/20 
g) Dokáže obhajovat zájmy ČR v zahraničí. 20/49 36/40 33/39 48/28 
h) Má výrazné politické osobnosti. 37/51 41/51 34/54 63/29 
i) Je zárukou demokratických poměrů. 18/63 41/42 40/41 50/33 
j) Svůj program zaměřuje na sociálně slabé. 61/27 52/37 35/48 13/72 
k) Stará se jen o získání moci. 64/24 71/20 71/20 74/18 

                                                           
1 Otázka: „Rádi bychom věděli, jaký dojem na Vás dělají některé politické strany. Postupně budu 

číst jednotlivé výroky a Vy mi sdělíte, zda se podle Vás hodí k dané straně.“ (možné varianty 
odpovědí: ano, ne, neví) 
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Významné rozdíly mezi hodnocením jednotlivých stran nebyly zjištěny zejména u 
negativního tvrzení „stará se jen o získání moci“. S daným tvrzením jsou výrazně 
většinově spojovány všechny strany (podíl souhlasných odpovědí se u všech 
stran pohyboval v rozmezí 64 – 74 %). Podobná situace byla i u teze „řeší 
problémy rozvážně“ (26 až 36 % kladných vyjádření).  

Výrok „nejčastěji vyvolává zbytečné konflikty“ je nejvíce přisuzován KDU-ČSL 
(60 %). Téměř stejný, nadpoloviční podíl dotázaných (55 resp. 56 %) uváděl 
jako konfliktní strany ČSSD a ODS. „Pouze“ 38 % dotázaných připisovalo jednání  
tohoto typu KSČM. 

Naopak nejdiferencovaněji byly strany hodnoceny, pokud jde o podporu 
podnikatelské sféry, záruku demokratických poměrů a programové orientace na 
sociálně slabé. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v současnosti je relativně nejlépe hodnocenou 
stranou ODS. Respondenti ji nejčastěji uváděli jako stranu, která podporuje 
rozvoj podnikatelské sféry (65 %), má výrazné politické osobnosti (63 %), je 
zárukou demokratických poměrů (50 %), dokáže zajišťovat  zájmy ČR v zahraničí 
(48 %) a má ekonomický program umožňující růst (42 %). 

ČSSD je velmi silně vnímána jako strana, která zaměřuje svůj program na 
sociálně slabé (52 %). Také u dvou dalších tvrzení („má výrazné politické 
osobnosti“ a „je zárukou demokratických poměrů“; shodně 41 %), získala ČSSD 
nejvíce „preferencí“ za v pořadí první ODS. 

 
         
 


