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V červnovém výzkumu CVVM se oslovení občané vyjadřovali k problematice žen 
v politice. Téměř 44 % z nich se domnívá, že politika by se proměnila k lepšímu, 
pokud by se do ní zapojilo více žen. Antifeminizační postoj k politice neboli názor, 
že politika by se proměnila v tomto případě k horšímu, zastává 5 % respondentů. 
40 % dotázaných míní, že politika by se po větším zapojení žen nezměnila. 
Zhruba desetina dotázaných se nedokázala k této otázce vyjádřit a uvedla 
odpověď „nevím“. 

Tab. 1 Distribuce relativně vyjádřených odpovědí na otázku: „Pokud by došlo 
k většímu zapojení žen do politiky, došlo by k její změně?“ 

ano, politika by se proměnila k lepšímu 43,7 
ano, politika by se proměnila k horšímu 5,2 
ne, politika by zůstala stejná 40,0 
neví 11,1 
celkem 100 
Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost červen 2004, N = 883 

Další dvě otázky1 zjišťovaly, jaké přednosti vidí respondenti u žen političek a jaké 
u mužů politiků.2 U političek respondenti oceňují především citlivost, pochopení, 
schopnost empatie, komunikativnost, umění jednat s lidmi, sociální cítění (30,5 
%). Píli, pracovitost, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost ženám v politice 
přisuzují respondenti ve 14 % případů. Stejně tak ve 14 % procentech případů 
dotázaní v souvislosti s političkami zmínili pragmatismus, věcnost, rozvážnost, 
rozumnost a praktičnost. Téměř desetina respondentů považuje ženy v politice 

                                                           
1 Znění otázek: „Jaké jsou podle Vás přednosti političek-žen?“, „Jaké jsou podle Vás 
přednosti politiků-můžů?“ 
2 Na obě otázky mohli dotázaní uvést až dvě odpovědi, konečný součet relativního 
vyjádření těchto odpovědí tak dává 200 %. 
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za čestné, morální či poctivé. 5 % respondentů si s ženami političkami spojuje 
schopnost kompromisu a dohody, tolerantnost či snášenlivost. Jiné uváděné 
vlastnosti nezískaly významnější podporu. 

U mužů politiků byly mezi přednostmi nejčastěji zmiňovány rozhodnost, 
sebevědomí, odvaha riskovat, průbojnost či razantnost (26 %). 15,5 % 
respondentů se domnívá, že předností mužů politiků (v tomto případě však také 
zřejmě výhodou ve srovnání s ženami), je větší nezávislost na rodině a současně 
lepší rodinné zázemí. 12 % dotázaných za největší přednost u politiků považuje 
pragmatismus, věcnost, nadhled či rozumnost. 3,5 % účastníků výzkumu 
považuje muže, kteří působí v politice, za cílevědomé. U dalších vlastností se 
neshromáždil významnější počet respondentů. 

Na závěr tohoto tematického bloku byla respondentům položena otázka: „Jaký 
způsob veřejné aktivity žen považujete za nejvhodnější?“ Také u této otázky 
mohli dotázaní využít možnosti uvést až dvě odpovědi. Suma všech možných 
odpovědí tak tvoří 200 %. Nejvíce respondentů považuje za nejvhodnější 
veřejnou aktivitu pro ženy charitu, působení v dobročinných nadacích či v oblasti 
sociální politiky obecně (35 %). 9 % dotázaných se domnívá, že by se ženy měly 
věnovat dětem a mládeži, jejich vzdělávání a výchovným aktivitám. 8 % 
oslovených by ženy rádo vidělo v komunální politice a místní samosprávě a více 
než 5 % respondentů ve vrcholné politice. 6,5 % dotázaných se vyjádřilo, že se 
ženy mohou věnovat všem veřejným aktivitám, kterým chtějí a 4,5 % 
respondentů nevidí v případě veřejných aktivit rozdíly mezi muži a ženami. 


