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Jaký je názor respondentů na fungování našeho politického systému, jak hodnotí
stávající politický systém ve srovnání s tím, který u nás fungoval před rokem
1989 a jaká jsou očekávání do budoucna? Dotazovaným byla v červnovém
výzkumu Naše společnost 2002 předkládána hodnotící škála od 1 (systém
funguje velmi špatně) do 10 (funguje velmi dobře), na které měli hodnotit
jednotlivé politické systémy.1
Respondenti ocenili politický systém před listopadem 1989 průměrnou hodnotou
3,82 (13% nedokázalo odpovědět). Ve srovnání s předlistopadovým dopadl
stávající politický systém České republiky poněkud lépe, získal průměrné
hodnocení 4,89 (5% nedokázalo odpovědět). Respondenti byli ovšem optimističtí
pokud jde o budoucnost - politický systém, který očekávají v ČR za 10 let,
hodnotí na této škále bodem 6,46 (19% nedokázalo odpovědět). Současné
výsledky jsou o něco pesimističtější než hodnoty získané v lednovém šetření (viz
graf 1).
Graf č.1: Hodnocení politického systému v ČR (průměry):
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Respondentům byla pokládána otázka: „Lidé mají různé názory na politický systém ve své zemi. Zde máte
škálu, kde 1 znamená, že systém funguje velmi špatně, a 10 znamená, že funguje velmi dobře. Který bod na této
škále byste vybral při hodnocení politického systému u nás před listopadem 1989? A jak byste hodnotil náš
současný politický systém? A který bod odpovídá tomu, jaký očekáváte, že bude náš politický systém za 10 let?“
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Fungování politického systému před listopadem 1989 je hodnoceno lépe lidmi
nad 60 let (průměrná hodnota 4,62), se základním vzděláním (4,42), s dobrou
životní úrovní (4,39) a stoupenci KSČM (6,40). Naopak hůře jej vidí mladí do 19
let (3,05), lidé s vysokoškolským vzděláním (3,02), se špatnou životní úrovní
(3,49) a přívrženci ODS (2,52) a Koalice (2,68).
Současný systém je přijímán lépe s rostoucím vzděláním respondentů (základní
4,59, střední bez maturity 4,77, s maturitou 5,12 a vysokoškolské 5,33), lidmi
s dobrou životní úrovní (5,21 oproti se špatnou 4,32) a voliči ČSSD (5,61), ODS
(5,55) a Koalice (5,32). Negativněji dnešek vidí přívrženci KSČM (4,09).
Politický systém u nás za 10 let se jeví příznivěji mladým lidem do 19 let (6,73),
s vysokoškolským vzděláním (7,06) a s dobrou životní úrovní (6,90), naopak
hůře respondentům nad 60 let (5,96) a se špatnou životní úrovní (5,65). Podle
volebních preferencí jsou většími optimisty voliči ODS (7,49), ČSSD (6,91) a
Koalice (6,80), naopak méně optimismus ve vztahu k budoucnosti projevují
voliči KSČM (5,31).
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