
SC & C – Marketing & Social  Research 1 

Marketingový a sociologický výzkum 

Držitel certifikátu ISO 9001:2001  -  člen ESOMAR 

www.scac.cz 

Praha 

19 . října 2011  

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi 

Protesty ve společnosti 

          



SC & C – Marketing & Social  Research 2 

Metodologie 

 Cíle výzkumu: Výzkum veřejného mínění zaměřený na přímou volbu prezidenta.  

   

 Datum sběru:  18. – 19. 10. 2011 

 

 Počet respondentů:   619 

 

 Metoda výzkumu:   standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli 

 agentury SC&C 

 

 Cílová skupina:  občané České republiky, starší 18 let (kvótní výběr podle pohlaví, věku, 

 vzdělání respondenta a podle velikosti obce v rámci krajů) 

 

 Zpracování dat: dotazníky byly podrobeny logické kontrole a data byla analyzována 

 prostřednictvím statistického softwaru SPSS. 
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Dotazník 

Q1) Jaká je Vaše současná ekonomická situace ve srovnání 

s rokem 2008 (tedy před začátkem hospodářské krize)? 

1. Horší 

2. Stejná  

3. Lepší  

 

Q2) Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?  

Použijte prosím škálu, kdy jednička znamená: určitě 

nesouhlasím, 2- spíše nesouhlasím, 3- spíše souhlasím a 4- 

určitě souhlasím. 

 

A. Mám obavu, že přijdu o své zaměstnání. 

B. Již brzy dojde ke zhroucení evropské ekonomiky. 

C. Dojde k výraznému zvýšení nezaměstnanosti v ČR. 

 

Q3)  O minulém víkendu vyvrcholily protesty lidí v několika 

zemích světa. Víte o těchto protestech a co je jejich důvodem?  

1. nevím o nich, nezajímám se o to 

2. ano, slyšel/a jsem o nich, ale neznám detaily ani důvody 

3. ano, vím o tom  důvody jsou: (zapište do záznamového 

archu) 

 

Q4) Očekáváte, že protesty v následujících týdnech zesílí i 

v Česku? 

1. Neočekávám 

2. Očekávám, ţe protesty budou, ale klidné 

3. Očekávám, ţe budou protesty a moţná dojde i k násilí (např. 

rabování, zapalování aut) 

 

Q5) Zúčastnil/a byste se Vy osobně protestů?  

1. Ano 

2. Ne 

 

Q6)   Jaká forma protestu by měla Vaši největší podporu (nebo 

alespoň pochopení)? 

1. Masová demonstrace v Praze. 

2. Organizované a plánované protesty v mnoha českých městech. 

3. Generální stávka.  

4. Nic z uvedeného nemá smysl. 

 

Q7) Na sobotu 22. října je v Praze plánovaná demonstrace odborů a 

občanských iniciativ proti vládním reformám. Víte o této akci?  

1. nevím a ani mě to nezajímá 

2. nevím, ale začnu se zajímat 

3. vím o tom, ale nemám dost informací 

4. vím přesně, o co jde 

 

Q8) Která z následujících 5 věcí Vás nejvíc štve, když sledujete svět 

kolem sebe? Vyberte jen jednu! 

1. To, ţe musí úspěšné státy doplácet na ty zadluţené 

2. Současná situace mezi Romy a většinovou společností 

3. Korupční kauzy v ČR 

4. Neodpovědné chování finančníků, bankéřů  

a politiků 

5. Současné vládní reformy v ČR 
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Výběrový soubor 

Pohlaví Obyvatelé ČR starší 18 let 

Muţi 49% 

Ţeny 51% 

Věk Obyvatelé ČR starší 18 let 

18 – 29 let 25% 

30 – 44 let 28% 

44 – 59 let 25% 

60 a více let 22% 

Vzdělání Obyvatelé ČR starší 18 let 

Základní/vyučen(a) 45% 

SŠ s maturitou / VŠ 55% 
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Jak jsme na tom s penězi po třech letech od začátku krize? 

Pouze každý desátý občan ČR je na tom ekonomicky lépe, než před krizí v roce 2008, naopak každý druhý pociťuje 

zhoršení situace.  

 Hůř se cítí starší lidé a také osoby s niţším vzděláním. Je patrné, ţe v Čechách (mimo Prahu a okolí) je vnímání 

ekonomické situace horší neţ v případě Moravy.  

 více pociťují ekonomický tlak potenciální voliči ČSSD, KSČM, naopak voliči pravicových stran častěji deklarují, ţe se 

jejich situace nezměnila a je stále stejná.  

 Vyšší deklarace příznivých ekonomických změn je patrná pouze u nejmladší generace a to můţe být spojeno  

s ukončením školy a nástupem do práce.  
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Je podle respondentů budoucnost optimistická? 

 

A. Obavu o ztrátu zaměstnání má zhruba polovina občanů, v případě, že dotaz omezíme pouze na zaměstnance a 

podnikatele, výsledek se nijak výrazně nezmění. Největší obavy panují v generaci 45 aţ 59 let, protoţe v 

předdůchodovém věku je situace na trhu práce velmi obtíţná. Relativně velké obavy, ale panují i mezi mladými lidmi do 29 

let. Nejklidněji situaci snáší lidé nad 60 let, kteří uţ pravděpodobně mají buď vyměřený důchod, nebo nemají problém do 

důchodu odejít. Ţeny se výrazně častěji obávají ztráty zaměstnání neţ muţi, lidé na Moravě výrazně více neţ v Čechách.  

B. Většina občanů si opravdu myslí, že evropská ekonomika je před zhroucením. Je to typické stanovisko seniorů a 

také lidí s niţším vzděláním.  

C. Více než 70% z nás odhaduje výrazné zvýšení nezaměstnanosti v ČR – je to názor rozšířený rovnoměrně po území 

ČR (včetně Prahy), ale nejvíce ho připouští opět seniorská generace. 

 6 

Dotazování 

probíhalo ve formě 

vyjádření souhlasu 

se třemi tvrzeními. 
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Mají lidé přehled o tom, co se děje ve světě? 

Pouze čtvrtina občanů nezaznamenala protesty, které se šíří světem. Nicméně důvody, které k nim vedou, si lidé většinou 

nevybavují. Pokud uţ si vzpomenou a dovedou důvod formulovat, jedná se o dvě základní linie:  

a) ekonomické důvody – vysoká nezaměstnanost, reformy (55%) 

b) politické důvody – rozdíly mezi bohatými a chudými, nespravedlnost kapitalismu, vykořisťování, evropská politika 

(35%) 

 

 Výrazně méně se o dění ve světě zajímaly mladší generace (18 – 39 let), ţeny a lidé s niţším vzděláním.  

 V rámci ČR je informovanost podobná v Čechách, na Moravě i v Praze a okolí.  

 Zásadní vliv má určitá angaţovanost lidí – ti, kteří se účastní voleb, také výrazně častěji sledují tyto události a dovedou 

je pojmenovat, mezi nevoliči je 45% lidí, kteří o protestech ani nevěděli. 
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Přenesou se radikálnější formy protestů i do Česka? 

Téměř dvě třetiny občanů očekává, ţe u nás protesty v následujících týdnech zesílí. Většina z nich věří v klidné protesty bez 

násilí. Častěji očekávají protesty senioři, naopak lidé v Praze a okolí nečekají v případě protestů ţádné násilí. 
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Jak je to s účastí respondentů na protestech? 

Většina z nás protesty očekává, ale tři čtvrtiny občanů ČR se jich nehodlají účastnit.  

 Mladí lidé ovšem tentokrát deklarují svou účast nejvíce – aţ ve třetině případů, naopak senioři jen ve 20%.  

 Minimum protestujících bude asi z Prahy a okolí, ale lidé na Moravě a především ve zbytku Čech jsou výrazně 

odhodlanější.  

 Politické preference nemají zásadní vliv na ochotu účastnit se protestů, ale je patrné, ţe lidé, kteří jsou na tom nyní 

ekonomicky hůře, neţ v roce 2008, cítí výrazně větší chuť k účasti. 
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K jaké formě protestu se občasné nejvíce přiklánějí? 

Pokud protesty, tak by se měly konat na více místech a ne pouze v Praze. To je v souladu také dříve zmíněnou ochotou 

účastnit se takových protestů, která byla výrazně vyšší mimo Prahu.   

Lidé v Čechách (kromě Prahy) si také přejí výrazně častěji generální stávku, lidé z Prahy a okolí jsou více skeptičtí, zda mají 

vůbec nějaké protesty smysl. Opět zde nemá vliv ani politická preference ani věk či vzdělání. 
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Vědí lidé o demonstraci svolané odbory na sobotu 22. října v Praze? 

O plánované demonstraci odborů a občanských iniciativ, která se plánuje na 22. října, ví zatím necelých  40% 

občanů. Většina obyvatel deklaruje, ţe nemá dostatek informací, ale není zřejmé, zda informace také aktivně vyhledává nebo 

pouze čeká, aţ se k nim dostane přímo.  

 Je patrné, ţe ţeny vyjadřují větší zájem neţ muţi.  

 Na druhou stranu praţská demonstrace téměř nezajímá obyvatele Moravy.  

 Nejsou ţádné výrazné rozdíly mezi sympatizanty jednotlivých stran, ale je patrná určitá vyšší míra zájmu v případě levice 

neţ pravice.  
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Co lidi ve světě kolem nás štve nejvíc? 

Je patrné, že všechny uvedené důvody jsou „bolestivé“ a je obtížné najít prioritu. Nicméně korupce a neodpovědné 

chování lidí, kteří stojí v čele světových ekonomik, jsou zmíněny nejčastěji. Je také vidět, ţe neexistence eura v naší zemi se 

projevuje – doplácení na ostatní se nás tolik netýká a proto je tento bod chápán jako pro nás nejméně pobuřující.  

 

 Romská otázka je prioritou pro muţe a mladší střední generaci a výrazně častěji pro mimopraţské obyvatele ČR.  

 Současné vládní reformy dávají na první místo lidé, kterým se oproti roku 2008 zhoršila ekonomická situace a také lidé s 

výučním listem.  

 Ţeny vidí jako nejhorší nešvar neodpovědnost ekonomických a politických vůdců, obyvatelé Prahy a okolí korupční 

kauzy. 

 


