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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

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

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

Naléhavost řešení problémů  
 
Technické parametry 
Výzkum: Naše společnost 2007, v07-02 
Realizátor: CVVM, 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: 5. – 12. 2. 2007 
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: 1080 
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PO.5 
Zveřejněno dne: 19. března 2007 
Zpracoval:  Jan Červenka 
 
Všem dotázaným jsme v únoru 2007 položili následující otázku: „Jak moc je 
podle Vás naléhavé zabývat se letos v České republice následujícími oblastmi…?“ 
Výsledky zachycuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Naléhavost řešení problémů ve vybraných oblastech (%) 

 Je to velmi 
naléhavé 

Je to docela 
naléhavé 

Není to 
naléhavé 

životní prostředí 42 44 12 
zdravotnictví 70 26 3 
vztahy ČR se zahraničím 14 43 34 
školství 30 38 24 
fungování hospodářství 52 39 6 
bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita 60 33 6 
kultura 8 31 55 
situace v armádě 7 26 50 
fungování úřadů 39 44 13 
sociální jistoty 59 32 7 
nezaměstnanost 60 31 8 
soudnictví 45 37 11 
přistěhovalectví 24 37 29 
korupce 75 21 2 
hospodářská kriminalita 68 26 4 
zemědělství 37 43 14 
politická situace v ČR 45 38 12 
možnost účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných 31 44 17 
životní úroveň 43 43 12 
věda a výzkum 27 40 23 
postavení ČR v EU 13 38 39 
dopravní obslužnost 30 44 20 
nabídka zboží a služeb 11 29 57 
dodržování lidských práv 33 43 19 
právní prostředí 42 40 10 

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 
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Podle výsledku šetření česká veřejnost jako nejnaléhavější problém současnosti 
vnímá problém korupce, který za „velmi naléhavý“ označily tři čtvrtiny 
dotázaných a další pětina za „docela naléhavý“. Jen nepatrně nižší naléhavost 
lidé připisují oblasti zdravotnictví a hospodářské kriminalitě, když za „velmi 
naléhavé“ z hlediska řešení je považuje asi sedm respondentů z deseti, čtvrtina 
je pak vnímá jako „docela naléhavé“. Okolo tří pětin Čechů za „velmi naléhavé“ 
označuje zabývání se problémem nezaměstnanosti, obecné kriminality a 
sociálních jistot. Podle asi poloviny dotázaných je velmi naléhavé i zabývat se 
fungováním hospodářství. U dalších zkoumaných oblastí se podíly jejich vnímání 
jako velmi naléhavých problémů pohybovaly pod úrovní jedné poloviny. Přesto 
lze říci, že za poměrně naléhavou je považována také politická situace v ČR, 
problematika soudnictví, právního prostředí, životní úrovně, životního prostředí, 
fungování úřadů a zemědělství. Značná část veřejnosti jako naléhavé vidí i řešení 
problémů v oblasti lidských práv, možnosti občanů podílet se na rozhodování o 
veřejných záležitostech, dopravní obslužnosti, školství či vědy a výzkumu, jež za 
alespoň docela naléhavé označovaly dvě třetiny až tři čtvrtiny respondentů. O 
něco nižší, byť stále nadpoloviční podíl dotázaných za docela či velmi naléhavé k 
řešení označil též oblasti přistěhovalectví, vztahů ČR se zahraničím a postavení 
ČR v rámci EU. Další oblasti, jichž se výzkum dotkl, tj. kultura, armáda či 
nabídka zboží a služeb si podle mínění většiny veřejnosti nevyžadují 
bezprostředně naléhavou pozornost. 


