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Součástí prosincového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se
týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. První dotaz byl
zaměřen na to, zda by respondenti akceptovali jiné, nedemokratické formy
vládnutí v naší zemi.1
Tabulka 1: Názory na nedemokratické alternativy současného politického
systému
a) Měli bychom se vrátit ke
komunistickému způsobu vlády?
b) Nejlepší by bylo zbavit se parlamentu a
voleb a mít silného vůdce, který by o
všem rychle rozhodl?
c) V této zemi by měla vládnout armáda?

Souhlasí

Nesouhlasí

Neví

12 %

79 %

9%

14 %
1%

77 %
94 %

9%
5%

Pozn.: data v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně“ a „spíše“ souhlasí a „rozhodně“ a „spíše“
nesouhlasí.

Další dotaz mapoval názory na to, do jaké míry je pravděpodobné, že se
v nejbližších pěti letech uplatní nějaká nedemokratická alternativa politického
systému.2 Získané výsledky ilustruje tabulka 2.

1
2

Otázka: „Současný politický systém není jediný, který tato země měla. Někteří lidé se domnívají,
že by se nám vedlo mnohem lépe, pokud by se zde vládlo jinak. Co si o tom myslíte Vy?“
Otázka: „Jak moc je podle Vás pravděpodobné, že by v nejbližších pěti letech…“
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Tabulka 2: Je pravděpodobné, že se v nejbližších pěti letech uplatní
nedemokratická alternativa politického systému.

Bude obnoven
komunistický
systém
Silný vůdce
nahradí vládu a
volený parlament
Vláda armády

Je to velmi
pravděpodobné

Je to
možné

Není to příliš
pravděpodobné

Není to vůbec
pravděpodobné

Neví

2%

12 %

35 %

46 %

5%

1%
1%

6%
2%

29 %
21 %

58 %
71 %

6%
5%

V tabulce 3 jsou uvedeny názory respondentů na demokratický a nedemokratický
režim (tabulka 3).3
Tabulka 3: Názory na demokratický a nedemokratický režim
Demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády…….........................
Za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než
demokratický. ................................................................................
Pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický nebo
nedemokratický režim……..................................................................
NEVÍ .............................................................................................

54 %
19 %
21 %
6%

Další otázka mapovala, do jaké míry je podle dotázaných pravděpodobné, že
v příštích pěti letech u nás budou zrušeny politické strany a rozpuštěn parlament
(viz tabulku 4).4
Tabulka 4: Pravděpodobnost zrušení parlamentu a rozpuštění politických stran
v příštích pěti letech
Je to velmi pravděpodobné……………………………..………………..
Je to možné…………………………………………………….………………..
Není to příliš pravděpodobné…………………………………………..
Není to vůbec pravděpodobné......................................
Neví…………………………………………………………………………………….

2%
7%
37 %
44 %
10 %

V posledním dotazu se měli oslovení občané vyjádřit, zda by osobně
s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran souhlasili nebo
nesouhlasili (tabulka 5).5
Tabulka 5: Souhlas s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran
rozhodně souhlasí………………………………………………………..…..
spíše souhlasí……………………………………………………………………
spíše nesouhlasí……………………………………………………………….
rozhodně nesouhlasí………………………………………………………..
Neví…………………………………………………………………………………..
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6%
21 %
28 %
26 %
19 %

Otázka: „Se kterým z následujících výroků nejvíce souhlasíte?“
Otázka: „Někteří lidé se domnívají, že by se v této zemi vládlo lépe, pokud by byl parlament
rozpuštěn a politické strany zrušeny. Jak pravděpodobné podle Vás je, že se to v příštích pěti
letech stane?“
5
Otázka: „Pokud by byl parlament rozpuštěn a politické strany zrušeny, Vy byste…“
4
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