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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008 
 

V ČESKÉ SPOLEČNOSTI MÍRNĚ PŘEVLÁDAJÍ 
PROTIKOMUNISTICKÉ POSTOJE. NAOPAK ODSTRANIT 

SOUČASNÁ OMEZENÍ VŮČI KSČM SI PŘEJE TŘETINA LIDÍ, 
PŘEDEVŠÍM DŮCHODCŮ. 

 

Silně či mírně odmítavé postoje ke KSČM jsme zaznamenali mezi 58 % občany. Největší 
skupinu zastupují v populaci lidé, sdílející přesvědčení, že současné postoje uplatňované 
vůči KSČM mají být zachovány i v budoucnosti (44 %). Polovina občanů (51 %)  
by chtěla vliv komunistické strany na českou společnost zásadním způsobem omezit  
a téměř dvě třetiny lidí (59 %) si nepřejí, aby se představitelé této strany dostali  
do vrcholných státních funkcí. Prokomunistické postoje vyjadřuje více než třetina lidí 
(36 %), většinou lidé nad 60 let, a tudíž především důchodci. 
 
Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.–8. prosince 2008 na rozsáhlém 
reprezentativním souboru 1282 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli 
vybráni metodou kvótního výběru.  
 
Díky výsledku krajských voleb komunisté poprvé od roku 1989 získali pozice v některých 
krajských zastupitelstvech. V souvislosti s tím se v médiích objevily úvahy o důsledcích 
tohoto vývoje pro českou politiku a společnost a někteří komentátoři vyslovili obavy, že jde  
o prolomení rezervovaného postoje většiny české společnosti ke komunistické straně. 
Zajímalo nás proto, jaký je názor veřejnosti na budoucnost komunistické strany v české 
společnosti. 

Postoje veřejnosti k tomu, jak by se společnost v blízké budoucnosti měla chovat ke 
komunistické straně, byly zjišťovány prostřednictvím dvou otázek: 

„Vysoké funkce ve státních institucích by měly být otevřené i pro čelné představitele 
KSČM.“ (%) 
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Pokud jde o vstup komunistů do vedoucích funkcí ve státních institucích, tuto myšlenku 
odmítá 59 % lidí, přičemž jednoznačný nesouhlas vyjádřila necelá třetina občanů (31 %). 
Souhlasných výroků je podstatně méně – umožnit představitelům KSČM vstup od vysokých 
funkcí si přeje 41 % lidí, z toho jednoznačně pouze 15 %.  

 
„Je třeba zásadním způsobem omezit vliv KSČM na život v naší společnosti.“ (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

 

Poněkud větší názorová polarizace je zřejmá v otázce, zda je třeba zásadním způsobem 
omezit vliv KSČM na život společnosti. Přeje si to polovina občanů (51 %), z toho čtvrtina 
(25 %) zcela jednoznačně. 

Jestliže oba výroky zkombinujeme, dostaneme následující obraz aktuálních postojů veřejnosti 
k současné pozici KSČM ve společnosti: 

Změnit dosavadní chování politických stran vůči komunistům, otevřít vysoké funkce předním 
představitelům této strany a nijak neomezovat její vliv na život společnosti by si přálo o něco 
málo více než třetina lidí (36 %). Jsou to pochopitelně především stoupenci KSČM (88 %)  
a v menší míře, ale stále výrazně v porovnání se sympatizanty jiných stran, příznivci ČSSD 
(46 %). Tyto prokomunistické postoje zastávají ve zvýšené míře důchodci (52 %) a také 
občané starší 60 let (49 %).  

Radikální protikomunistický postoj naopak vyjádřilo 44 % dotázaných, kteří si nepřejí 
představitele komunistické strany ve vysokých funkcích a současně si žádají, aby vliv této 
strany na život naší společnosti byl i v budoucnosti zásadně omezen. Takto se vyjadřovali 
zejména sympatizanti vládních stran, nejčastěji ODS (75 %), a rovněž nejmladší ročníky (18-
44 let), dále pak především odborní pracovníci (60 %) a podnikatelé (50 %).  
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Mírně protikomunistický postoj, který by v podstatě zachovával současný stav, tj. nedovolil 
představitelům této strany vstup do vysokých státních postů, ale jinak neomezoval vliv strany 
na život společnosti, si přeje 14 % lidí. Tento postoj se objevuje mezi stoupenci všech 
parlamentních stran bez rozdílu a významnější rozdíly jsme nezjistili ani mezi jednotlivými 
sociodemografickými skupinami.  

 

Postoje české veřejnosti k dalšímu vývoji vztahu společnosti a komunistické strany (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů 

Postoje k budoucnosti komunistické strany v naší společnosti podle stranických 
preferencí (%) 
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Od roku 2004, kdy byly tyto otázky položeny v průzkumu STEM poprvé, se nepatrně (o tři 

procentní body, což je těsně nad hranicí výběrové chyby) zvýšil podíl lidí, kteří si nepřejí 

vstup komunistů do vysokých státních funkcí, především díky vyššímu podílu těch, kteří 

vyjadřují s takovou změnou zásadní nesouhlas (v roce 2004 jich bylo 26 %, v roce 2008 již  

31 %). Za poslední čtyři roky se rovněž mírně zvýšil podíl občanů, kteří si myslí, že vliv 

KSČM na život naší společnosti je třeba zásadním způsobem omezit (z 47 % v roce 2004 na 

50 % v roce 2008). 

Když  srovnáme zastoupení skupin zastávajících prokomunistické nebo radikálně či mírně 

protikomunistické názory, zjistíme, že se velmi mírně zvýšilo zastoupení radiálně 

protikomunistických názorů na úkor názorů vůči této straně tolerantních. Celkově jsou však 

změny za uplynulé čtyři roky jen malé, a to jak z hlediska zastoupení názorových skupin  

tak i jejich charakteristik. 

Změny v postojích ke komunistické straně od roku 2004 (%) 
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