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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008  
 
ČESKÁ VEŘEJNOST VOLÁ PO ZMENŠENÍ ROZDÍLŮ V PŘÍJMECH  

A POSTUPNĚ V NÍ SÍLÍ NÁZORY, ŽE PLOŠNÉ ZVÝŠENÍ MEZD 
 BY NEUBLÍŽILO EKONOMICE. 

 
Více než 60 % dospělých Čechů souhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, 
lidem by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo. Tento názor v čase sílí a zastávají ho 
nejčastěji lidé s nižším stupněm vzdělání, hůře majetkově zajištění a stoupenci levice. 
Existence rozdílů v příjmech mnoha lidem vadí. Téměř tři čtvrtiny lidí stabilně 
v posledních letech přiznávají, že myšlenka nivelizace příjmů jim není cizí. 
Rovnostářská stanoviska jsou nejbližší lidem vyučeným, starším 45 let, špatně 
zajištěným či chudým a stoupencům levicových politických stran. Se zmenšením rozdílů 
v příjmech však souhlasí i polovina lidí s vysokoškolským vzděláním a každý druhý 
příznivec pravicové ODS.  

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve 
dnech 1. 12.  – 8. 12. 2008 na souboru 1282 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 
18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.  

Více než tři pětiny lidí (61 %) souhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem 
by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo. Naprostý souhlas s tímto výrokem vyjádřila 
téměř čtvrtina (23 %) oslovených dospělých občanů ČR, nejčastěji lidé se základním 
vzděláním, příznivci levice (konkrétně KSČM) a špatně materiálně zajištění lidé.  

"Kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo  
a ekonomice by to neublížilo."

Zcela souhlasím
23%

Vůbec nesouhlasím
9%

Spíše nesouhlasím
30%

Spíše souhlasím
38%  

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů 

Podpora myšlenky, že plošné navýšení mezd by nemělo negativní zásah do ekonomiky, 
v čase sílí. V druhé polovině 90. let minulého století bylo tomuto tvrzení nakloněna téměř 
polovina občanů, v roce 2004 se podíl lidí souhlasících s tímto výrokem přehoupl přes 
polovinu a dnes tvoří tři pětiny. Podíl lidí, kteří naprosto souhlasí s tím, že by lidem pomohlo, 
kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy a zároveň by to ekonomice neuškodilo, také postupně 
v čase stoupá. Letos se ve srovnání s rokem 2004 zvýšil o 6 a s rokem 1999 o 10 procentních 
bodů. 
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"Kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo 
a ekonomice by to neublížilo" (v%)
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Zastánci plošného navýšení mezd jsou především mezi lidmi s nižším stupněm vzdělání 
(základní 66 %, vyučeni 67 % souhlasných odpovědí), lidé s vysokoškolským vzděláním jsou 
v této otázce rozděleni: polovina z nich souhlasí s tím, že plošné navýšení mezd by neublížilo 
ekonomice, polovina nikoli. Výrazné zvýšení mezd všem lidem, které by nemělo negativní 
vliv na ekonomiku, by podle předpokladů nejmohutněji přivítali lidé špatně zajištění či chudí 
(71 % z nich). Dobře majetkově zajištění lidé jsou v tomto ohledu rozděleni: polovina z nich 
nesouhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily příjmy, ekonomice by to neublížilo.  

Významné názorové rozdíly nalézáme dále podle stranických preferencí občanů. Kdyby se 
všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo především 
podle názoru stoupenců KSČM (s výrokem souhlasí tři čtvrtiny z nich). S tímto tvrzením 
souhlasí také většina příznivců ČSSD (67 %) a Strany zelených (57 %). Většina přívrženců 
vládní ODS (avšak křehká, 55 %) s tímto výrokem nesouhlasí. 

 

"Kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo 
a ekonomice by to neublížilo" 

podle stranických preferencí
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Výsledky výzkumu rovněž ukazují, že se česká společnost vyznačuje sklonem 
k rovnostářství. Na otázku, zda by se měly zmenšit rozdíly v příjmech, odpovídají téměř tři 
čtvrtiny (73 %) obyvatel ČR souhlasně, třetina lidí by dokonce s nivelizací příjmů naprosto 
souhlasila.  

"Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit."

Zcela souhlasím
34%

Vůbec nesouhlasím
5%

Spíše nesouhlasím
22%

Spíše souhlasím
39%

 
Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů 

V první polovině 90. let 20. století byla stanoviska obyvatel v tomto ohledu ještě neurčitá – 
polovina se vyjadřovala pro zmenšení příjmových rozdílů, polovina vyslovovala názor 
opačný. Od druhé poloviny 90. let však jednoznačně převažuje názor, že rozdíly v příjmech 
by se měly zmenšit, a toto přesvědčení se navíc v čase posiluje (do konce minulého století 
zastávaly rovnostářská stanoviska přibližně dvě třetiny občanů, od roku 2004 dodnes je podíl 
rovnostářsky smýšlejících minimálně 70 %).  

"Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit."
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Rovnostářská stanoviska jsou blízká z hlediska vzdělání především lidem vyučeným (79 % 
z nich) a z hlediska věku spíše starším lidem (v kategorii 45 – 59 let souhlasí se zmenšením 
příjmových rozdílů 73 %, mezi 60letými a staršími dokonce 80 %). Nutno však dodat, že pro 
nivelizaci příjmů je i výrazná většina mladších lidí (zhruba 69 % občanů ve věku do 44 let) a 
přibližně dvě třetiny lidí se středoškolským vzděláním s maturitou (68 %) či 
s vysokoškolským vzděláním (62 %). Rovnostářská stanoviska jsou rozšířena i mezi 
polovinou pravicově orientovaných občanů (53 %) a výraznou většinou lidí zařazujících se do 
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politického středu (78 %) a jistě nepřekvapí, že souhlas se zmenšením příjmových rozdílů 
zaznívá nejsilněji od lidi politicky orientovaných vlevo (85 % z nich by souhlasilo 
s příjmovou nivelizací). Názory na rozdíly v příjmech jsou pochopitelně výrazně 
diferencovány také podle materiálního zajištění lidí. Mezi dobře zajištěnými občany by se 
zmenšováním rozdílů v příjmech souhlasila o něco více než polovina (55 %), ze špatně 
zajištěných či chudých domácností respondentů by po tomto kroku volala naprostá většina  
(86 %). 

"Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit" 
podle stranických preferencí

15

63

38
25 22

36

30

43

43 49

40

15
25 23

9 7 66 41

0%

25%

50%

75%

100%

ODS KSČM ČSSD KDU-ČSL SZ

Vůbec
nesouhlasím

Spíše
nesouhlasím

Spíše
souhlasím

Zcela
souhlasím

 
Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů 

Pokud zkombinujeme odpovědi na oba tyto výroky, dozvídáme se, že polovina občanů by 
souhlasila jak s výrazným zvýšením mezd, tak se zmenšováním rozdílů v příjmech. 15 % lidí 
by naproti tomu nesouhlasilo ani s nivelizací příjmů, ani s plošným navyšování mezd. Zhruba 
čtvrtina občanů vyjádřila souhlas se zmenšením příjmových rozdílů, plošné navyšování mezd 
ale zamítla, a přibližně každý osmý by naopak nesouhlasil s rovnostářskou myšlenkou, ale 
přivítal by, kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy. 

Typologie občanů podle jejich názorů na rozdíly v příjmech
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politického středu (78 %) a jistě nepřekvapí, že souhlas se zmenšením příjmových rozdílů 
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s příjmovou nivelizací). Názory na rozdíly v příjmech jsou pochopitelně výrazně 
diferencovány také podle materiálního zajištění lidí. Mezi dobře zajištěnými občany by se 
zmenšováním rozdílů v příjmech souhlasila o něco více než polovina (55 %), ze špatně 
zajištěných či chudých domácností respondentů by po tomto kroku volala naprostá většina  
(86 %). 
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