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Technické parametry 

Výzkum: Naše společnost, v14-02 

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: 3. – 10. 2. 2014 

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 

Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných: 

Počet tazatelů: 

1081 

258 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky: PS.16 

Zveřejněno dne: 13. března 2014 

Zpracovala:  Jana Nováková 

 

 

 

 

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného 

mínění dotazovalo na vnímání a přístup lidí k politice v obecné rovině, které 

zkoumalo prostřednictvím baterie osmi výroků, s nimiž respondenti vyjadřovali 

svůj souhlas, nebo nesouhlas. 
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Tabulka 1: Souhlas/nesouhlas s výroky o politice (%)1 

 rozhodně 

souhlasí 

spíše 

souhlasí 

spíše 

nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Politika je někdy tak složitá, že lidé jako 

já nemohou skutečně rozumět tomu, o co 

jde. 

23 45 23 7 

Docela dobře rozumím důležitým 

problémům naší země. 

6 39 38 12 

Považuji se za dostatečně způsobilého k 

tomu, abych se mohl účastnit politického 

dění. 

9 25 32 29 

Myslím si, že jsem o politice informován 

tak jako většina ostatních lidí. 

17 55 16 8 

Politické strany se zajímají pouze o hlasy 

lidí ve volbách, nikoli o jejich názory. 

40 44 11 2 

Lidé jako já mají možnost ovlivnit to, co 

dělají zvolení politici. 

3 12 42 40 

Volby jsou účinný způsob, jak mohou lidé 

ovlivnit to, co dělají politici. 

14 34 33 15 

Zvolení politici se zajímají o to, co si lidé 

jako já myslí. 

2 12 43 40 

Pozn.: Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpovědi „neví“. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 3. – 10. 2. 2014, 1081 respondentů starších 15 

let, osobní rozhovor. 

 

 

Jak ukazují výsledky v tabulce 2, lidé jsou ve vztahu k politice a 

k možnosti ovlivňovat ji poměrně skeptičtí. Na postoje obyvatel k politice 

poukazuje fakt, že ji považují za složitou a těžko srozumitelnou. Asi dvě třetiny 

(68 %) dotázaných souhlasí s výrokem, že „politika je někdy tak složitá, že lidé 

jako já nemohou skutečně rozumět tomu, o co jde“. Jen malá část dotázaných 

(14 %) se domnívá, že se politici zajímají o to, co si lidé jako oni myslí. Obdobný 

podíl respondentů uvádí, že politické strany se nestarají jen o hlasy lidí ve 

volbách, ale i o jejich názory (13 %), a že lidé jako oni mají možnost ovlivnit to, 

co dělají zvolení politici (15 %). Polovina české veřejnosti (48 %) se ztotožňuje 

s tvrzením, že „volby jsou účinný způsob, jak mohou lidé ovlivnit to, co dělají 

politici“. 

Přes to, že necelá polovina (45 %) dotázaných uvádí, že „docela dobře 

rozumí důležitým problémům naší země“ a téměř tři čtvrtiny (72 %) se 

domnívají, že jsou o politice informováni jako většina ostatních lidí, jen třetina 

                                                           
1 Otázka: „Nyní Vám přečtu několik tvrzení a Vy mi prosím řekněte, nakolik s nimi souhlasíte či 
nesouhlasíte. h) Politika je někdy tak složitá, že lidé jako já nemohou skutečně rozumět tomu, o co 
jde. a) Docela dobře rozumím důležitým problémům naší země. b) Považuji se za dostatečně 
způsobilého k tomu, abych se mohl účastnit politického dění. c) Myslím si, že jsem o politice 
informován tak jako většina ostatních lidí. d) Politické strany se zajímají pouze o hlasy lidí ve 

volbách, nikoli o jejich názory. e) Lidé jako já mají možnost ovlivnit to, co dělají zvolení politici. f) 
Volby jsou účinný způsob, jak mohou lidé ovlivnit to, co dělají politici. g) Zvolení politici se zajímají 
o to, co si lidé jako já myslí.“ 
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(34 %) se považuje za „dostatečně způsobilé k tomu, aby se mohla účastnit 

politického dění“.  

 

 

Graf 1: Podíl souhlasu s výroky o politice (%) 
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Politika je někdy tak složitá, že lidé jako já nemohou skutečně rozumět tomu, o co jde.

Docela dobře rozumím důležitým problémům naší země.

Považuji se za dostatečně způsobilého k tomu, abych se mohl účastnit politického dění.

Myslím si, že jsem o politice informován tak jako většina ostatních lidí.

Politické strany se zajímají pouze o hlasy lidí ve volbách, nikoli o jejich názory.

Lidé jako já mají možnost ovlivnit to, co dělají zvolení politici.

Volby jsou účinný způsob, jak mohou lidé ovlivnit to, co dělají politici.

Zvolení politici se zajímají o to, co si lidé jako já myslí.

 Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. 
 
 

Z údajů v grafu 2 je patrné, že postoje veřejnosti k jednotlivým výrokům 

v čase zůstávají poměrně stabilní. Jedinou výraznější výjimkou v tomto ohledu je 

opětovný nárůst podílu souhlasících s výrokem, že „volby jsou účinný způsob, jak 

mohou lidé ovlivnit to, co dělají politici“, stále se však podíl souhlasících nevrátil 
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na hodnotu z roku 2009. Oproti minulému šetření došlo také k mírnému snížení 

podílu souhlasících s tím, že dotyční „docela dobře rozumí důležitým problémům 

naší země“, a to o 5 procentních bodů, čímž se ovšem tento podíl pouze vrátil 

zpět na hladinu, kterou ukazovala srovnatelná šetření v letech 2009 a 2010. 


