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Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

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

E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz 
 

Činnost policie a bezpečnost očima veřejnosti 
 
Technické parametry 
Výzkum: Naše společnost 2006, v06-12 
Realizátor: CVVM, Sociologický ústav AV ČR 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR 
Termín terénního šetření: 4. – 11. 12. 2006 
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: 1119 
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OB.1, OB.2 
Zveřejněno dne: 29. ledna 2007 
Zpracoval:  Jan Červenka 
 
V prosincovém šetření jsme respondentům položili několik otázek souvisejících 
s bezpečností. Ptali jsme se na jejich subjektivní pocit bezpečí1 a jejich 
spokojenost s činností policie2 v místě, kde žijí, a v ČR obecně. 
 
Tabulka 1: Cítí se bezpečně (v %) 
 V ČR celkově V místě bydliště 
M/R 6/2002 10/2004 12/2006 6/2002 10/2004 12/2006 
Rozhodně ano 4 6 9 14 16 17 
Spíše ano 41 49 57 60 54 60 
Spíše ne 35 34 27 20 23 17 
Rozhodně ne 13 9 6 5 7 5 
Neví 7 2 2 1 0 1 
 
Z výsledků v tabulce 1 vyplývá, že dvě třetiny (66 %) obyvatel se cítí bezpečně 
v ČR celkově a více než tři čtvrtiny (77 %) mají pocit bezpečí v místě, kde žijí. 
To, že se naopak bezpečně necítí, uvedlo 33 % dotázaných v případě celé 
republiky obecně a 22 % pak v případě místa svého bydliště. Porovnáme-li 
aktuální údaje s výsledky šetření z října 2004, vidíme určité zlepšení na obou 
zkoumaných úrovních. Podíl respondentů vyjadřujících pocit bezpečí vzrostl 
v případě celé republiky o 11 procentních bodů, u místa bydliště to bylo o 7 
procentních bodů. 

                                                           
1 Otázka: „Řekněte mi prosím, cítíte se bezpečně v naší republice celkově, v místě Vašeho 
bydliště?“ 
2 Otázka: „Jak jste spokojen s činností policie obecně v České republice, s činností policie v místě 
Vašeho bydliště?“ 
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Z podrobnější analýzy vyplynulo, že na obou úrovních pocit bezpečí roste se 
zvyšující se životní úrovní a naopak klesá se zvyšujícím se věkem. Jinak se 
sociodemografické rozdíly zaznamenané v šetření týkaly hlavně pocitu bezpečí 
v místě bydliště. Tam se relativně častěji bezpečně cítí muži, obyvatelé menších 
sídel s populací do 15 tisíc a lidé žijící na jižní a střední Moravě a v jihozápadní 
části Čech. Naopak méně bezpečně se cítí ženy, obyvatelé středních a velkých 
měst a geograficky občané z Prahy a severozápadní části Čech. 
 
Tabulka 2: Spokojenost s činností policie (v %) 
 V ČR celkově V místě bydliště 
M/R 6/02 10/04 6/05 10/05 12/06 6/02 10/04 6/05 10/05 12/06 
Rozhodně spokojen 4 2 1 2 2 9 5 4 5 5 
Spíše spokojen 39 40 30 39 38 56 54 49 50 50 
Spíše nespokojen 35 41 45 41 44 23 29 32 30 29 
Rozhodně nespokojen 13 13 20 14 10 6 8 10 10 10 
Neví 9 4 4 4 6 6 4 5 5 6 

 
Pokud jde o spokojenost s činností policie, výsledky zachycené v tabulce 2 
ukazují, že s tím, jak se policie stará o pořádek a bezpečí občanů v místě 
bydliště, je spokojeno 55 % lidí, zatímco za nespokojené se označilo 39 % 
dotázaných. V případě činnosti policie v rámci republiky jako celku je už podíl 
spokojených v menšině, když takto se v šetření vyjádřily rovné dvě pětiny 
respondentů (40 %) a nespokojenost deklarovalo 54 %. V porovnání s minulým 
výzkumem z října 2005 se hodnocení činnosti policie v republice i v místě 
bydliště prakticky nezměnilo. 
 
Graf 1: Vývoj spokojenosti s činností policie v místě bydliště (1992-2006) 
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Pozn.: V grafu jsou uvedeny kladné odpovědi respondentů. Dopočet do 100 % u jednotlivých údajů 
tvoří negativní hodnocení + odpověď „neví“. 
 
Spokojenost s činností policie v místě bydliště je v kontinuálních šetřeních CVVM 
a dříve IVVM sledována dlouhodobě od roku 1992. Z grafu 1, který zachycuje 
podíly spokojených respondentů v jednotlivých výzkumech, je patrné, že od 
druhé poloviny 90. let spokojenost vzrostla, a to nejvýrazněji v období mezi roky 
1998 a 2002, kdy kulminovala na úrovni dvou třetin populace. V následujícím 
období došlo k určitému poklesu, který se v posledních dvou letech zastavil a 
kterým se spokojenost dostala na úroveň zaznamenávanou stabilně ve všech 
výzkumech uskutečněných od října 1998 do října 2000. 
Podrobnější analýza ukázala, že spokojenost s činností policie velmi silně koreluje 
s pocitem bezpečí. Kromě toho šetření ukázalo, že spokojenější jsou lidé 
s dobrou životní úrovní, ženy a mladí lidé ve věku 15 až 19 let. Kromě toho 
s činností policie v místě bydliště vyšší spokojenost vyjadřovali i lidé z menších 
obcí a měst do 2 tisíc obyvatel. 


