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NÁZORY VEŘEJNOSTI NA ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍPADU ÚDAJNÉHO 
SLEDOVÁNÍ POLITIK Ů BEZPEČNOSTNÍ AGENTUROU ABL 

 

 

Aktuální informace médií o sledování některých pražských politikou soukromou 
bezpečnostní agenturou ABL sledují dvě třetiny občanů, větší část z nich jen okrajově. 
Téměř 60 % populace se domnívá, že zveřejnění této kauzy je vedeno snahou upozornit 
veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény, jen o málo méně je ovšem 
rozšířeno mínění, že cílem zveřejnění je snížit důvěru veřejnosti ve stranu Věci veřejné. 
Prakticky polovina populace pak má za to, že zveřejnění je vedeno snahou dosáhnout 
odstoupení ministrů Bárty nebo Johna z vlády.  

 
Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci 
veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se 
uskutečnil ve dnech 7.–8. října 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na 
otázky odpovídal soubor 682 respondentů. 
 

 

Výsledky výzkumu ukazují, že informace médií o údajném sledování některých pražských 

politiků bezpečnostní agenturou ABL sledují asi dvě třetiny občanů, větší část z nich jen 

okrajově. Vyloženě se zájmem sleduje tyto informace čtvrtina lidí. 
 

"Informace médií o údajném sledování některých pražských politiků 
bezpečnostní agenturou ABL Vy osobně sledujete:"
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 Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let 
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Informace o sledování politiků agenturou ABL sledují častěji muži (se zájmem 30 %, dalších 

44 % okrajově) a lidé starší (od 60 let 32 % se zájmem, 44 % okrajově), vzdělání na tuto 

otázku nemá vliv. Jistý vliv věku se projevuje i v rozdílech odpovědí podle stranických 

sympatií. Výsledky totiž ukazují, že podstatně častěji informace se zájmem sledují 

sympatizanti KSČM (s nejvyšším věkovým průměrem) než např. příznivci ODS, ale i VV, 

jejichž stran se kauza dotýká. 

"Informace médií o údajném sledování některých pražských politiků  
bezpečnostní agenturou ABL Vy osobně sledujete:"  

(podle stranických sympatií) 
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 Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let 

 

Pokud jde o názory na důvody zveřejnění informací o údajném sledování politiků 

bezpečnostní agenturou ABL, největší část populace – téměř šedesát procent – se domnívá, že 

je vedeno snahou upozornit veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény. Jen o 

málo méně je ovšem rozšířeno mínění, že cílem zveřejnění je snížit důvěru veřejnosti ve 

stranu Věci veřejné. Ještě o něco méně, ale stále prakticky polovina populace má za to, že 

zveřejnění je vedeno snahou dosáhnout odstoupení ministrů Bárty nebo Johna z vlády. 
 

“Myslíte si, že zveřejnění informací o údajném sledování politiků bezpečnostní 
agenturou ABL je vedeno snahou:” (údaje v %) 
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Podrobnější analýza odpovědí na důvody zveřejnění kauzy ukazuje, že u každého čtvrtého 

občana se všechny tři nabízené důvody setkávají – 26 % si myslí, že všechny tři jsou 

v pozadí. Na druhé straně 8 % nesouhlasí ani s jedním z nich. 

V diferenciaci názorů na důvody zveřejnění této kauzy prakticky nehraje roli vzdělání (pokud 

pomineme, že s tím, jak stoupá dosažené vzdělání, klesá podíl odpovědí „nevím“). Rozdíly 

podle pohlaví se trochu uplatňují u důvodu snížení důvěry veřejnosti ve stranu VV – muži ho 

připouštějí častěji (58 %) než ženy (50 %). Větší roli však hraje věk respondentů. Mladá 

generace se všemi důvody souhlasí nejméně často (zároveň nejčastěji ze všech věkových 

skupin odpovídá „nevím“). U nejstarší generace je patrný poměrně vysoký – dvoutřetinový – 

souhlas s tím, že zveřejnění bylo vedeno snahou upozornit na nešvary, a současně nižší 

souhlas zejména s tím, že šlo o snahu snížit důvěru ve VV. 

 

Názory na důvody zveřejnění kauzy sledování politiků  
bezpečnostní agenturou ABL  

(souhlas v %, podle věkových kategorií) 
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Pozn.: Dopočet do 100 % u každé hodnoty tvoří nesouhlasné odpovědi 

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let 

 
 

Třídění odpovědí podle stranických sympatií ukazuje především na to, že příznivci 

opozičních, levicových stran se zřetelně nejčastěji přiklánějí k tomu, že zveřejnění bylo 

vedeno snahou upozornit na nešvary v politice. V tom se jim přibližují sympatizanti ODS. 

Příznivci TOP 09 nejčastěji vidí za zveřejněním snahu snížit důvěru ve stranu Věci veřejné. 

Tento cíl logicky nejvíc akcentují samotní příznivci VV, kteří se i zhusta přiklánějí k názoru, 

že šlo o to, dosáhnout odstoupení ministrů Bárty nebo Johna (tento důvod se zdá být často 

relevantní i sympatizantům KSČM). 



 4

Názory na důvody zveřejnění kauzy sledování politiků  

bezpečnostní agenturou ABL 

(souhlas v %, podle stranických sympatií) 
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 Pozn.: Dopočet do 100 % u každé hodnoty tvoří nesouhlasné odpovědi 

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let 

 

Lidé, kteří sledují kauzu sledování politiků agenturou ABL se zájmem, se častěji přiklánějí ke 

všem třem důvodům zveřejnění (a zároveň méně často volí odpověď „nevím“). Názorně je to 

vidět hlavně na diferenciaci názorů na to, zda zveřejnění bylo vedeno snahou upozornit na 

nešvary v domácí politice. 

 

 “Myslíte si, že zveřejnění informací o údajném sledování politiků bezpečnostní agenturou 

ABL je vedeno snahou: upozornit veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény?” 

(údaje v %, podle sledování kauzy) 
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Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let 

 


