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INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2009 
 

BEZMÁLA DVĚ PĚTINY OBČANŮ PŘEDPOKLÁDAJÍ,  
ŽE ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ZÁPADU DOSÁHNEME DO 10 LET.  

TENTO NÁZOR VZHLEDEM K PŘEDCHOZÍM ROKŮM VÝRAZNĚ POSÍLIL. 
 
Životní úrovně západoevropských zemí dosáhne Česká republika podle 37 % lidí do 10 let. 
Třetina občanů (35 %) předpokládá, že se tak stane za déle než 10 let, a 28 % lidí vůbec 
nepředpokládá, že se to někdy povede. Ve srovnání s předchozími roky se letos velmi 
významně zvýšil podíl lidí, kteří vyrovnání naší životní úrovně a životní úrovně Západu 
odhadují v horizontu do 10 let. 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel 
České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. března 2009. Respondenti byli 
vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276 občanů ČR. 
 
Na přibližný odhad toho, za jak dlouho se životní úroveň občanů ČR vyrovná úrovni 
západoevropských zemí EU, se společnost STEM ve svých výzkumech ptá našich občanů od března 
roku 2003.  

Téměř dvě pětiny (37 %) populace předpokládají, že životní úroveň v ČR se vyrovná životní úrovni 
vyspělých zemí EU do deseti let. Pětina lidí odhaduje, že se tak stane v horizontu 7 až 10 let, 16 % 
občanů předpokládá, že úroveň západních zemí EU doženeme do šesti let. Zhruba třetina občanů 
(35 %) má za to, že životní úrovně Západu dosáhneme až deset let či ještě déle.  
O něco více než čtvrtina obyvatel (28 %) je ještě pesimističtější – podle ní nedosáhneme takové 
úrovně nikdy.  

 
"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně 

západoevropských zemí EU?" 
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Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 1276 respondentů 
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Při pohledu na rozložení odpovědí v předchozích obdobích lze vysledovat následující trendy:  
• Podíl občanů, kteří předpokládají, že životní úrovně západoevropských zemí EU dosáhneme 

v kratším než desetiletém horizontu - za 7 až 10 let, resp. za 1 rok až 6 let - se v letech 2003 
až 2005 významně snižoval, od roku 2005 tento podíl postupně roste. Letošní nárůst 
(vzhledem k předchozímu období) je velmi významný (8 procentních bodů) a můžeme jej 
označit za rekordní. 

• V letech 2003 - 2005 se zvyšoval podíl lidí, kteří vyrovnání naší a západoevropské úrovně 
odhadovali v delším než desetiletém horizontu (39 % v roce 2003, 50 % v roce 2005), od 
roku 2005 se však postupně snižuje. Výjimkou nejsou ani výsledky z posledního šetření. 

• Podíl pesimistů, kteří tvrdí, že západoevropské úrovně nedosáhne naše republika nikdy, se 
v letech 2003 - 2007 postupně zvyšoval, v roce 2008 se ustálil (ve srovnání s předchozím 
rokem) a letos se ve srovnání s předchozími 2 roky snížil až na úroveň z roku 2005 (28 %).  

 

"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní 
úrovně západoevropských zemí EU?" 
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Pramen: STEM, Trendy 2003/3 – 2009/3 

K optimistům, kteří věří, že životní úroveň západní Evropy dohoníme dříve než za 10 let, patří 
častěji mladší lidé (do 29 let: 47 %, 30 – 44 let: 42 %), občané s vyšší úrovní vzdělání (lidé 
s maturitou: 41 %, s vysokoškolským diplomem: 46 %), stoupenci pravice (49 %) a lidé s dobrým 
materiálním standardem (54 %). Častěji tento názor vyslovují také občané, kteří jsou spokojeni se 
současnou politickou situací (59 %) a ti, kteří nemají z ekonomického vývoje pocit obav či nejistoty 
(53 %).  

Více skepse a přesvědčení, že úrovně západoevropských zemí nedosáhneme nikdy, zaznívá od lidí 
s nižší úrovní vzdělání (základní, vyučeni), hůře situovaných lidí, stoupenců levice (především 
příznivců KSČM) a od lidí, kteří jsou nespokojeni se současnou politickou situací nebo se dívají na 
ekonomický vývoj v blízké budoucnosti s obavami. 
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Pesimistická očekávání rostou také s přibývajícím věkem. Zatímco mezi lidmi ve věku 18 až 29 let 
resp. 30 až 44 let je těch, kteří si myslí, že životní úrovně západoevropských zemí EU nedosáhneme 
nikdy, přibližně čtvrtina, u starších generací je podíl skeptiků až třetinový.  

 

"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně 
západoevropských zemí EU?" 
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Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 1276 respondentů 

 

"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně 
západoevropských zemí EU?" 

- podle nejvyššího dokončeného vzdělání 
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Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 1276 respondentů 
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"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně 
západoevropských zemí EU?" 

- podle politické orientace 
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Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 1276 respondentů 

"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní 
úrovně západoevropských zemí EU?" 

- podle spokojenosti se současnou politickou situací 
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Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 1276 respondentů 

"Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní 
úrovně západoevropských zemí EU?" 

- podle pocitů z ekonomického vývoje v blízké budoucnosti 
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