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ODBORŮM DŮVĚŘUJE VÍCE NEŽ POLOVINA ČECHŮ,  

COŽ JE NEJVYŠŠÍ DŮVĚRA V ODBORY ZA POSLEDNÍCH ŠEST LET  

Odborům nyní projevuje důvěru rekordních 55 % občanů. Jedná se o nejvyšší míru 
důvěry od roku 2004. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a 
stranickými preferencemi: častěji jim v ěří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně nižší je 
důvěra v odbory u příznivců stran vládní koalice, zvláště ODS. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3. – 13. 9. 2010. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1228 respondentů. 

Společnost STEM dlouhodobě sleduje, jak česká populace důvěřuje různým institucím, mezi 

nimi i odborům. Nejčerstvější výsledky ukazují, že důvěru v současné odbory má o něco více 

než polovina občanů – celkem 55 %. Aktuální míra důvěry v odbory je tak nejvyšší 

v posledních šesti letech, kdy STEM sleduje kredit odborů v rámci výzkumu důvěry v různé 

instituce.    

"Důvěřujete následujícím institucím?" - odbory
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Pramen: STEM, Trendy 09/2010, 1228 respondentů 

 
 

Z analýzy vývoje důvěryhodnosti odborů vyplývá, že na dosavadním vrcholu byla podle 

výzkumů STEM v letech 2008 a 2009, kdy ji vyjadřovala polovina občanů. V letech 

předcházejících, ale i v první polovině letošního roku, se míra důvěry v odbory pohybovala 

kolem úrovně 45 %.  
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"D ůvěřujete následujícím institucím?" - odbory
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Vzestup důvěry v současné odbory, zaznamenaný v první polovině září, do jisté míry 

nepochybně souvisí s růstem jejich významu v souvislosti s protesty proti úsporným opatřením 

vlády, které se v té době chystaly. V této souvislosti je ovšem zajímavé, že důvěra odborům 

není diferencována hodnocením ekonomické politiky vlády, obavami z ekonomického vývoje 

ani finanční a materiální situací respondenta. Vliv nemá ani to, zda dotázaný pracuje ve státním 

či soukromém sektoru. Roli hrají spíše vyloženě politickonázorová hlediska. Lidé, kteří jsou 

spokojeni s výsledkem květnových voleb a kteří důvěřují premiéru Nečasovi, projevují důvěru 

odborům méně často než lidé, kteří s výsledky voleb spokojeni nejsou a kteří premiérovi 

nedůvěřují.  

Výrazné rozdíly v důvěře odborům jsou dány politickou orientací. Mezi lidmi levicově 

orientovanými projevují důvěru odborům téměř dvě třetiny, zatímco mezi těmi, kteří se 

zařazují do politického středu, 55 % a mezi pravicově orientovanými 46 %. Analogicky vypadá 

i důvěra v odbory podle stranických preferencí. Nejčastěji ji deklarují příznivci ČSSD a KSČM 

(69 % resp. 65 %), méně často stoupenci TOP 09 (54 %) a Věcí veřejných (48 %) a nejméně 

často příznivci ODS (41 %). 
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"Důvěřujete následujícím institucím?" - odbory
Podle stranických preferencí
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Pramen: STEM, Trendy 09/2010, 1228 respondentů 
 

Kredit současných odborů jen velmi málo souvisí s demografickými charakteristikami 

respondentů. Rozdíly ukazuje jen třídění podle sociálního postavení. Častěji odborům projevují 

důvěru důchodci, studenti a zaměstnanci, méně často nezaměstnaní a zejména živnostníci a 

podnikatelé.  

 

"Důvěřujete následujícím institucím?" - odbory
Podle vybraných sociálních skupin
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