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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2008/06-2 
 

VEŘEJNOST MÁ VÁŽNÉ POCHYBNOSTI O TOM, ŽE V NAŠÍ 
SPOLEČNOSTI EXISTUJE SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST. 

 
Naprostá většina lidí si myslí, že současný režim poskytuje některým skupinám obyvatel 
nespravedlivé výhody a privilegia (86 %). Většina lidí je také přesvědčena, že u nás 
neexistuje společnost rovných šancí (76 %), na druhé straně téměř dvě třetiny lidí se 
domnívají, že schopní jedinci se u nás mohou dobře uplatnit (61 %).  Tyto názory silně 
korespondují s majetkovými poměry lidí a jejich politickou orientací. Lidé s vyšším 
životním standardem a lidé pravicového smýšlení mají častěji než ostatní tendenci 
vnímat naši společnost jako sociálně spravedlivou. V průběhu desetiletí se podíl lidí, 
hodnotících míru sociální spravedlnosti v naší společnosti pozitivně, poněkud snížil.  
 
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. 
 
Názorům lidí na sociální nerovnosti se STEM věnuje již od roku 1997. Zjišťuje, zda lidé 
vnímají českou společnost jako společnost rovných šancí, zda si myslí, že schopní jedinci 
mají v naší společnosti možnost uplatnění a zda veřejnost považuje privilegia, výhody a 
výsady některých skupin za oprávněné. 

„Zaručuje současný režim stejné šance pro všechny lidi?“ 

 

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

 
Za společnost rovných šancí pokládá současný režim pouze čtvrtina lidí, 76 % občanů s tím 
nesouhlasí, přičemž u více než třetiny populace je přesvědčení o tom, že současný režim není 
schopen zaručit lidem stejné šance na úspěch v životě, velmi silné.  
V průběhu deseti uplynulých let se podíl lidí přesvědčených o tom, že žijí ve společnosti 
rovných šancí, pohyboval mezi čtvrtinou až třetinou populace. Nejpříznivěji hodnotili lidé 
tuto kvalitu společnosti v roce 1997 (35 %) a nejhůře letos v červnu (24 %).  
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Vývoj názorů na míru rovnosti šancí, možnosti uplatnění a oprávněnost privilegií 
 v naší společnosti 
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Současný režim zaručuje stejné šance pro všechny lidi.

Pracovitý a přemýšlivý člověk může u nás dobře uplatnit své schopnosti.

Současný režim poskytuje některým skupinám nespravedlivé výhody.

 

Pramen: STEM, Trendy 1997/02 –2008/06-2 

O společnosti rovných šancí jsou pochopitelně nejsilněji přesvědčeni ti, kteří v ní dosáhli 
úspěchu měřitelného příjmem a majetkem (45 %). Polovina lidí (52 %) deklarujících svou 
příslušnost k vyšší společenské vrstvě se domnívá, že společnost poskytuje všem rovné šance, 
mezi lidmi řadícími se do střední vrstvy vnímá takto naši společnost už jen třetina 
respondentů (29 %) a v nižších vrstvách míra přesvědčení o rovnosti šancí dramaticky klesá 
(v nižší střední vrstvě na 15 %  
a v dolní vrstvě na pouhých 8 %).  
Rovnost šancí vnímají silněji lidé pravicových politických názorů, především sympatizanti 
ODS (46 %), dále studenti (32 %), živnostníci a podnikatelé (35 %), odborní pracovníci 34 
%) a také lidé s vysokoškolským vzdělání (41 %). Zajímavým zjištěním, i když statisticky 
méně průkazným, je vyšší podíl žen ve skupině lidí pochybujících o rovných šancích pro 
všechny (vyjádřilo se tak 78 % žen oproti 73 % mužů). Mezi stoupenci ČSSD a KSČM je 
zastoupení lidí přesvědčených o tom, že společnost dává všem stejné šance, podstatně nižší 
než mezi stoupenci vládních stran (ČSSD 19 % a KSČM 9 % - viz graf na str. 4).  
Dává naše společnost pracovitým a přemýšlivým lidem dostatek příležitostí k uplatnění jejich 
schopností? 
Téměř dvě třetiny (61 %) lidí si myslí, že tomu tak skutečně je. Tento názor sdílí především 
vysokoškolsky vzdělaní lidé (70 %), odborní pracovníci (74 %), lidé dobře materiálně 
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zajištěni (74 %) a lidé pravicově orientovaní (74 %), opět nejčastěji stoupenci ODS a 
v poněkud menší míře také stoupenci dalších dvou koaličních stran. 
 

„Myslíte si, že pracovitý a přemýšlivý člověk může v naší společnosti dobře uplatnit své 
schopnosti?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 2008/6-2, 1244 respondentů 

 
 
Naprostá většina české veřejnosti je přesvědčena, že současný režim poskytuje některým 
skupinám obyvatelstva nespravedlivé výhody (86 %), a téměř polovina vyjadřuje takové 
přesvědčení velmi razantně. Míra souhlasu s tímto názorem se v naší společnosti dlouhodobě 
nemění. Častěji ho zastávají lidé s nízkým životním standardem, důchodci a lidé levicově 
orientovaní, mezi nimi především sympatizanti ČSSD (93 %). Menší míru souhlasu s tímto 
názorem nacházíme mezi lidmi lidé mladšího a středního věku (zejména ve věku 30–44 let), 
vysokoškoláky, stoupenci ODS a Strany zelených (viz graf na str. 4). Avšak i mezi stoupenci 
vládních stran zcela převládá názor, že současný režim poskytuje některým skupinám lidí 
nespravedlivé výhody. 

„Poskytuje současný režim u nás některým skupinám obyvatelstva nespravedlivé výhody, 
výsady, privilegia?“ 
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Pramen: STEM, Trendy 2008/6-2, 1244 respondentů 
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Názory na sociální spravedlnost podle stranických preferencí v červnu 2008 
 (podíly odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“ v procentech) 
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Současný režim zaručuje stejné šance pro všechny lidi.

Pracovitý a přemýšlivý člověk může ve společnosti dobře uplatnit své schopnosti.

Současný režim poskytuje některým skupinám lidí nespravedlivé výhody.

Pramen: STEM, Trendy 2008/06-2 
 
Když zkombinujeme odpovědi na všechny tři otázky, můžeme názory veřejnosti na rovnost 
šancí, možnosti uplatnění a privilegia rozdělit do čtyř hlavních skupin: 

• „Pracovití a přemýšliví lidé mají i v nespravedlivé společnosti šance na úspěch“ – 36 % 
lidí nevidí společnost jako spravedlivou, pokud jde o rovné šance pro všechny a 
neoprávněná privilegia pro některé, ale kladně hodnotí možnosti uplatnění schopných 
jedinců. Jde o univerzální názor sdílený lidmi různých sociodemografických a názorových 
skupin. 

• „Dnešní společnost je zcela nespravedlivá“ – 34 % lidí pokládá společnost za 
nespravedlivou ve všech třech sledovaných otázkách. Podle nich neposkytuje ani rovné 
šance všem, ani možnosti uplatnění schopným, a navíc umožňuje neodůvodnitelné výhody 
pro privilegované. Tento názor převládá mezi důchodci, levicově orientovanými lidmi a 
lidmi s nižším životním standardem. 

• „Lidé mají rovné šance a schopní jedince se mohou uplatnit, ale privilegia poskytovaná 
některým skupinám jsou nespravedlivá“ – takto vidí sociální spravedlnost 14 % lidí, 
především vysokoškolsky vzdělaná populace, lidé s pravicovými názory a lidé dobře 
materiálně zjištění. 

• „Dnešní společnost je zcela spravedlivá“ – pro 8 % lidí je dnešní společnost téměř 
ideálním systémem, v němž existuje rovnost šancí pro všechny, možnosti uplatnění pro 
schopné a žádné neodůvodnitelné výhody pro privilegované. Tento názor častěji vyjadřují 
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studenti, lidé s vysokoškolským vzděláním, lidé pravicových názorů a také odborní 
pracovníci.  

Ostatní kombinace názorů pro nízké četnosti neuvádíme. 


