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NEJVÍCE SE OBČANÉ ZAJÍMAJÍ O REFORMU ZDRAVOTNICTVÍ  
A DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU. 

O reformní program současné vlády se velice nebo dosti zajímá 41 % občanů, dalších 
45 % se zajímá okrajově. Nejintenzivněji lidé sledují mediální informace o reformě 
zdravotnictví (66 % pozorně) a důchodového systému (58 %), nejméně jejich pozornost 
poutá reforma terciárního vzdělávání (31 %).  
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 
2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý 
soubor 1286 respondentů. 

Společnost STEM se ve svém dubnovém pravidelném šetření zaměřila i na otázky reforem, 
které si stanovila jako svůj cíl současná vláda Petra Nečase. Podle výsledků výzkumu lze říci, 
že reformní program současné vlády poutá značnou pozornost dvou občanů z pěti (6 % se o 
něj velice zajímá a 35 % se zajímá dost). Okrajově se o něj zajímá dalších 45 % a zbylých 
14 % deklaruje nezájem.  

"Nakolik se Vy osobně celkově zajímáte o program reforem současné 
koaliční vlády Petra Nečase?"
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů 

 
Častější zájem (velice+dost) o reformní program vlády mají muži (45 %) než ženy (36 %). 
Zájem roste s tím, jak stoupá nejvyšší dosažené vzdělání: mezi lidmi se základním vzděláním 
bez vyučení ho deklaruje 24 %, mezi vyučenými 32 %, mezi středoškolsky vzdělanými 
s maturitou 45 % a mezi vysokoškolsky vzdělanými 66 %.  

Více se o vládní program zajímají lidé s vyhraněnější politickou orientací. Mezi pravicově 
zaměřenými se velice nebo dosti zajímá 51 %, mezi levicově orientovanými to není o mnoho 
méně – 46 %. Mezi lidmi zařazujícími se do politického středu je to pouze 31 %. To se potom 
odráží i v třídění podle stranických preferencí. Z rozmezí zájmu mezi 45 % a 50 %, do něhož 
se vejdou příznivci ODS, TOP 09, ČSSD i KSČM, se vymykají jen stoupenci VV (kteří se 
z více než poloviny řadí do středu), mezi nimiž se velice nebo dosti zajímá 35 %. 
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Častější zájem projevují lidé ve vyšším věku. Mezi 60letými a staršími se o reformní program 
vlády velice nebo dosti zajímá každý druhý, mezi 18-29letými jen každý čtvrtý. 

"Nakolik se Vy osobně celkově zajímáte o program reforem současné 
koaliční vlády Petra Nečase?"
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů 

 
Nejpozorněji veřejnost sleduje informace o reformě zdravotnictví (dvě třetiny je sledují 
pozorně), dále o reformě důchodového systému. Přibližně každý druhý sleduje pozorně 
informace o protikorupčních opatřeních, rovněž polovina si všímá zpráv o reformě daní a 
odvodů. Jen sotva třetina pozorně sleduje informace o reformě terciárního vzdělávání. 

"Jak pozorně Vy osobně v médiích sledujete informace o opatřeních 
vlády v následujících oblastech?" (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 
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Intenzita sledování jednotlivých oblastí závisí především na životní situaci lidí, jejich 
socioprofesním zařazení, věku apod. Zejména reformy zdravotnictví a důchodového systému 
častěji pozorně sledují lidé ve věku 45-59 let a 60 a více let a jen málo pozornosti jim věnují 
mladí lidé ve věku 18-29 let.  

"Jak pozorně Vy osobně v médiích sledujete informace o opatřeních 
vlády v následujících oblastech?"

Podle věku (součty podílů odpovědí "velmi pozorně" a "poměrně pozorně" v 
%)

44

65
74 76

31

55

72 69

37

49
55

59

38

53 57
48

35
31 31 27

0

25

50

75

100

18-29 let 30-44 let 45-59 let 60 let a více
Reforma zdravotnického systému Reforma důchodového systému 
Opatření proti korupci ve veřejném sektoru Reforma daní a odvodů
Reforma vysokoškolského vzdělávání

 
Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 

 

Reforma daní a odvodů je zajímavá zejména pro živnostníky (71 % ji sleduje pozorně) a 
podnikatele (72 %). Reformu vysokoškolského vzdělávání pak samozřejmě sledují pozorně 
především studenti (61 % z nich). 

 


