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INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 6-2/2008 
 

VĚTŠINA LIDÍ V BOJI PROTI KORUPCI NEVIDÍ POKROK. 
 

Názory na korupci v naší zemi se prakticky nemění. Korupce politiků je pro naprostou 
většinu Čechů stále vážným problémem naší země. Podle zhruba čtyř pětin lidí je 
většina státních úředníků podplatitelná a jen 28 % lidí si myslí, že při trestání korupce 
jsme v poslední době dosáhli jistých úspěchů. Více než dvě třetiny našich občanů se 
domnívají, že míra korupce politiků a státních úředníků je u nás větší než 
v západoevropských zemích. 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13. – 23 června 2008. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 
respondentů.  
 
 

Před deseti roky se STEM poprvé dotázal veřejnosti, co soudí o úplatnosti státních úředníků. 
Čtyři pětiny lidí tehdy odpověděly, že většinou podplatitelní jsou. Po deseti letech se vůbec 
nic nezměnilo. 
 

 „Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?“ 
 

 98/04 99/04 00/04 08/06-2 
Určitě ano 39 % 38 % 37 % 34 % 
Spíše ano 42 % 42 % 45 % 47 % 
Spíše ne 17 % 18 % 17 % 17 % 
Určitě ne 2 % 2 % 1 % 2 % 

Pramen: STEM, Trendy 1998-2008 
 

Mimořádně vysoký je stále i podíl občanů, podle nichž je korupce politiků závažným 
problémem naší země. Podíl kladných odpovědí sice v porovnání s „předvolebním“ 
průzkumem v únoru 2006 mírně poklesl, trochu se snížila naléhavost odpovědí, ale převaha 
názoru, že politická korupce je opravdu vážným problémem, je nadále drtivá. 
 

„Myslíte si, že korupce politiků je vážným problémem naší země?“ 
 

 06/02 08/06-2 
Určitě ano 74 % 57 % 
Spíše ano 22 % 32 % 
Spíše ne 4 % 8 % 
Určitě ne 0 % 3 % 

Pramen: STEM, Trendy 2/2006, 6-2/2008 
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Silná skepse převažuje i v hodnocení boje s korupcí a podobnými jevy. Necelých 30 % 
dotázaných připustilo, že jsme v poslední době dosáhli „jistého pokroku“, jen malý zlomek 
z nich to však tvrdí.rozhodně. V porovnání s průzkumem provedeným před rokem se situace 
prakticky nezměnila. 

 
 „Myslíte si, že v poslední době bylo u nás při pronásledování a trestání případů tunelování, 

rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?“ 
 

 07/06 08/06-2 
Určitě ano 3 % 4 % 
Spíše ano 27 % 24 % 
Spíše ne 44 % 42 % 
Určitě ne 26 % 30 % 

Pramen: STEM, Trendy 2007-2008 
  

A konečně i čtvrtá otázka týkající se korupce nedává naší zemi dobrou vizitku. Více než dvě 
třetiny respondentů jsou přesvědčeny, že s korupcí státních úředníků a politiků jsme na tom 
hůř než v zemích západní Evropy. Může to být i ohlas různých mezinárodních srovnávacích 
průzkumů, které naší republice právě v hodnocení korupce a úplatkářství stabilně přisuzují 
nelichotivou pozici. 
 
 

„Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v České republice vyšší než 
v ostatních západoevropských zemích?“ 

 

Určitě ano 28 % 
Spíše ano 41 % 
Spíše ne 27 % 
Určitě ne 4 % 

Pramen: STEM, Trendy 6-2/2008, 1244 respondentů starších 18 let 
   

Míra skepse vyniká ještě víc, pokud zhodnotíme všechny čtyři otázky dohromady.  

Polovinu populace lze označit za naprosté skeptiky, podle nich je „všechno špatně“ – korupce 
politiků je vážným problémem, většina státních úředníků je podplatitelná, v boji s korupcí, 
tunelováním a rozkrádáním jsme v poslední době nepokročili a celkově jsme na tom v oblasti 
korupce státní správy a politiky hůř než naši západoevropští sousedé. Další čtvrtina lidí 
odpověděla „nadějně“ jen na jedinou z těchto čtyř otázek a pouhá desetina lidí je „převážně 
optimistická“ (a to i mezi nimi je jistě nemalý podíl těch, kteří sice říkají, že nejsme na tom 
hůř než v západní Evropě, ale to jen proto, že jsou přesvědčeni, že korupce je nezbytným 
průvodním jevem soudobé společnosti. 
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Co si naši občané myslí o korupci
(hodnocení čtyř otázek z tohoto průzkumu)
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Pramen: STEM, Trendy 6-2/2008, 1244 respondentů starších 18 let 

 
  

 

V názorech na korupci se jednotlivé skupiny obyvatel příliš neliší. Věk nehraje v názorech na 
rozkrádání a korupci ve státní správě a politice prakticky žádnou roli, jen mírně méně 
skepticky posuzují současný stav lidé s vyšším (zvláště vysokoškolským) vzděláním než lidé 
se vzděláním nižším. 

Zřetelnější jsou rozdíly v hodnocení různě majetkově situovaných osob (ti chudší vidí situaci 
přirozeně podstatně kritičtěji) a podle politických sympatií. Pozoruhodné je, jak ostře 
negativně vnímají situaci stoupenci Strany zelených, v hodnocení se v podstatě shodují 
s míněním sympatizantů opozičních stran, sociální demokracie a komunistů. Poměrně 
nejoptimističtější jsou v hodnocení naší situace, boje s korupcí i v porovnání korupčnosti 
prostředí u nás a v západní Evropě příznivci nejsilnější vládní strany, ale ani mezi nimi 
názory, „že je to v pořádku“ nikdy nepřevažují. 
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Hodnocení korupce 
(podíly kladných odpovědí, stoupenci stran)
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Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 6-2/2008, údaje pro KDU-ČSL a SZ jsou pouze orientační 

 
 

Hodnocení korupce 
(podíly kladných odpovědí, podle majetk. zajištění domácnosti)
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míra korupce je u nás větší než v západoevropských zemích

  
Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 6-2/2008, údaje pro KDU-ČSL a SZ jsou pouze orientační 

 


