
  oe60616 

1/[3]   

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

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

gabriela.samanova@soc.cas.cz 
 
 
 

Hodnocení ochrany životního prostředí 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2006, v06-05 
Otázky:    OE.1, OE.34, OE.32, OE.33, OE.5 
Termín terénního šetření:  1. – 8. 5. 2006 
Počet respondentů:   1033 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   16. 6. 2006 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
 

V šetření uskutečněném počátkem května 2006 se Centrum pro výzkum 
veřejného mínění věnovalo otázkám, které se týkaly životního prostředí. Oslovení 
občané hodnotili, jak se o ochranu životního prostředí starají vybrané státní 
instituce a ekologické organizace. Nejlepší hodnocení získaly ekologické 
organizace spolu s obecními úřady. To, že se o ochranu životního prostředí starají 
velmi dobře či spíše dobře, uvedlo 59, resp. 58 % dotázaných. Nejhůře pak byl 
hodnocen parlament. 60 % účastníků výzkumu se domnívá, že činnost 
parlamentu pro ochranu životního prostředí je spíše či velmi špatná, pouze 17 % 
dotázaných hodnotilo tuto činnost jako spíše dobrou. Negativní hodnocení 
převládlo také v případě vlády (58 % ku 30 %) a ministerstev (53 % ku 36). 
Krajské úřady získaly stejný podíl pozitivního i negativního hodnocení, a to na 
úrovni třetiny dotázaných.  
 
Tabulka 1: Hodnocení činnosti v ochraně životního prostředí (v %)1 
 velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně +/- 
vlády 1 29 45 13 30/58 
ministerstva 2 34 39 14 36/53 
parlamentu 0 17 45 15 17/60 
krajského úřadu 2 32 28 6 34/34 
obecního úřadu 8 51 24 6 59/30 
ekologických organizací 12 46 16 4 58/20 

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 
 
 
 
                                                           
1 Znění otázky: „Jak byste, pokud jde o ochranu životního prostředí, hodnotil činnost a) vlády, b) 
ministerstva životního  prostředí, c) parlamentu, d) svého krajského úřadu, e) svého obecního 
(městského)  úřadu, f)  ekologických organizací?“ 
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Otázka, zda se Česká republika stará dostatečně o životní prostředí, rozdělila 
soubor respondentů (když pomineme 5 % dotázaných, kteří neměli na tuto 
otázku utvořen názor a uvedli odpověď nevím) na dva zhruba stejně velké 
tábory. 49 % dotázaných se domnívá, že starost ČR o životní prostředí je 
nedostatečná a 45 % dotázaných naopak soudí, že se ČR o životní prostředí stará 
přiměřeně.  
 
Graf 1: Jak se stará Česká republika o životní prostředí (v %)2 
 

45%

49%

5% 1%

příliš mnoho
přiměřeně
nedostatečně
neví

 
Další otázka zjišťovala zájem o informace týkající se životního prostředí. Největší 
část respondentů uvedla, že se spíše zajímá (58 %), dalších 13 % účastníků 
výzkumu se o informace tohoto druhu zajímá rozhodně. Nezájem pak 
deklarovala třetina dotázaných (29 % se spíše nezajímá, 3 % se rozhodně 
nezajímají). 
 
Graf 2: Zájem o informace týkající se životního prostředí (v %)3 
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Dostupnost informací týkajících se životního prostředí byla hodnocena převážně 
špatně. Šest z deseti respondentů se domnívá, že mají těchto informací spíše či 
rozhodně nedostatek. Spíše či rozhodně dostatek informací mají podle výsledků 
šetření 4 dotázaní z deseti. 
 
 
 

                                                           
2 Znění otázky: „Stará se podle Vašeho názoru Česká republika o ochranu životního prostředí...“ 
3 Znění otázky: „Zajímáte se o informace týkající se životního prostředí v České republice?“ 
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Graf 3: Dostupnost informací o životním prostředí (v %)4 
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Následující tabulka nabízí přehled vnímání závažnosti některých ekologických 
problémů. U všech předložených položek se většina dotázaných shodla, že 
představují velmi či poměrně závažný problém. Nejméně často byl za 
problematický označován provoz jaderných elektráren. 
 
Tabulka 2: Závažnost ekologických problémů (v %)5 
 velmi 

závažný 
problém 

poměrně 
závažný 
problém 

málo 
závažný 
problém 

vůbec to 
není  

problém 
úbytek deštných pralesů 56 30 4 0 
znečišťování zdrojů pitné vody 65 30 3 0 
hromadění odpadů 63 31 4 0 
provoz jaderných elektráren 23 30 29 9 
znečišťování zemědělské půdy 41 43 10 1 
úbytek druhů 48 36 9 1 
globální oteplování 55 29 6 1 
nedostatek pitné vody 64 26 5 1 
vyčerpání zdrojů surovin 49 35 8 1 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 
 

                                                           
4 Znění otázky: „Máte dostatek či nedostatek informací o stavu životního prostředí v ČR? 
5 Znění otázky: „Jak byste hodnotil tyto jevy? a) úbytek tropických deštných pralesů, b) znečišťování 
zdrojů pitné vody - jezer, podzemní vody, c) hromadění odpadů, d) provoz jaderných elektráren, e) 
znečišťování, znehodnocování zemědělské půdy, f) úbytek rostlinných a živočišných druhů, g) 
globální oteplování, h) nedostatek pitné vody, i) vyčerpávání zdrojů surovin.“ 


