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Do prosincového výzkumu na závěr roku 2009 zařadilo Centrum pro výzkum
veřejného mínění několik bilančních otázek. Oslovení občané měli zhodnotit, jaký
byl uplynulý rok, jaká vkládají očekávání do roku nastávajícího a jaký vliv na
obraz České republiky v zahraničí měly některé významné události roku 2009.
Uplynulý rok nevyšel z hodnocení dotázaných nejlépe (viz graf 1). Více než
polovina se domnívala, že rok 2009 byl „spíše špatný“ a další pětina ho označila
za „velmi špatný“. Za „velmi dobrý“ považovalo rok 2009 pouze jedno procento
dotázaných, za „spíše dobrý“ pak čvrtina účastníků výzkumu.
Při analýze druhého stupně se objevily statisticky významné rozdíly podle
některých sociodemografických charakteristik dotázaných. Pozitivní hodnocení
roku 2009 významně častěji vyjadřovali mladší lidé (ve věkové skupině 15 – 29
let). Lidé nad 60 let pak častěji hodnotili zmíněné období negativně.
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Graf 1: Hodnocení roku 20091
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Největší část respondentů (43 %) se domnívala, že příští rok bude „stejný jako
ten letošní“. Lidí, kteří soudili, že rok 2010 bude „o něco horší“ nebo „o něco
lepší“ než rok 2009, byla shodně necelá čtvrtina. Pesimistické představy o
budoucnosti, tedy, že nadcházející rok bude „o hodně horší“, mělo 9 dotázaných
ze sta. Jednoznačně optimisticky laděných odpovědí bylo ve výzkumu
zanedbatelné jedno procento (viz graf 2).
Stejně jako u předešlé otázky, jsou odpovědi respondentů ovlivněny věkem.
Mladší lidé zhruba do tříceti let častěji očekávali lepší časy, naopak lidé po
šedesátce budoucnost viděli spíše černě.
Graf 2: Výhledy do roku 2010 ve srovnání s rokem 20092
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Znění otázky: „Byl podle Vás pro Českou republiku rok 2009 celkově: velmi dobrý, spíše dobrý,
spíše špatný, velmi špatný?“
2
Znění otázky: „A jaký podle Vás bude pro Českou republiku rok 2010? Bude: o hodně lepší, o
něco lepší, stejný jako letošní, o něco horší, o hodně horší?“
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Obraz České republiky v zahraničí podle dotázaných nejvíce vylepšila návštěva
amerického prezidenta Obamy. Tato položka dosáhla v součtu odpovědí
„rozhodně vylepšilo“ a „spíše vylepšilo“ 58 procentních bodů. Názor, že tato
návštěva obraz ČR zhoršila, zastávaly pouze 3 % účastníků výzkumu. Také
v případě návštěvy Papeže Benedikta XVI. pozitivní hodnocení výrazně převážilo
nad hodnocením negativním (46 % ku 3 %). Mezi lépe hodnocené události se
dále zařadilo odstoupení USA od záměru postavit v České republice radar (34 %
ku 13 %), dvacáté výročí Sametové revoluce (34 % ku 4 %) a působení českých
vojáků v zahraničních misích (32 % ku 24 %). Mezi události, u nichž převažuje
negativní hodnocení, tedy, že obraz ČR v zahraničí spíše či rozhodně zhoršily,
patří změna vlády (31 % ku 39 %), předsednictví radě Evropské unie (26 % ku
40 %), proces schvalování Lisabonské smlouvy (16 % ku 53 %), výběr českého
eurokomisaře (11 % ku 23 %) a zrušení předčasných voleb do PS (10 % ku 46
%).

Graf 3: Ovlivnění obrazu ČR v zahraničí vybranými událostmi3
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Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. Položky jsou řazeny sestupně podle
skóre kladných odpovědí (rozhodně vylepšilo a spíše vylepšilo).
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Znění otázky: „Jakým způsobem podle Vás následující události roku 2009 ovlivnily obraz České
republiky v zahraničí? a) Předsednictví ČR radě Evropské unie, b) Návštěva prezidenta Baracka
Obamy v ČR, c) Změna vlády, d) Návštěva Papeže Benedikta XVI. v ČR, e) Proces schvalování
Lisabonské smlouvy, f) Odstoupení USA od záměru postavit na území ČR radar, g) Zrušení
předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, h) Proces výběru eurokomisaře za Českou republiku,
i) 20. výročí událostí 17. listopadu 1989, j) Působení českých vojáků v zahraničních misích.“
Možnosti odpovědí: rozhodně vylepšilo, spíše vylepšilo, neovlivnilo, spíše zhoršilo, rozhodně
zhoršilo.

