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STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. 

Funkcí sociologie je odhalit to, co je skryté. (Pierre Bourdieu) 



 

SLOVO ÚVODEM 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

pro sociology a analytiky byl rok 2018 zajímavým obdobím. Začal hned v lednu emotivní prezidentskou 
volbou. Její průběh a následné dopady do značné míry formovaly veřejné mínění po celý rok. Ostře se 
projevily štěpící názorové linie v naší společnosti. Výběr mezi dvěma kandidáty v druhém kole 
prezidentské volby podnítil diskuse o rozdělené společnosti. Značná část médií trochu lehkovážně hovořila 
o rozpolcené společnosti a hlubší sociologický pohled do naší současnosti postrádal jen málokdo. 

STEM se soustředí právě na analýzu hlubších procesů v naší společnosti a dlouhodobých vývojových 
trendů. Rok 2018 nám tak stanovil tři úlohy:  

 Snažit se porozumět novým otázkám, kterými se česká veřejnost zabývá.  

 Ukazovat, že společnost je strukturována mnohem komplikovaněji v řadě dimenzí a nelze ji 
rozdělit na dvě části. 

 A konečně za třetí prokazovat, že sociologie dokáže zachytit a interpretovat mnohem 
podstatnější jevy ve společnosti, než jsou aktuální voličské nálady. 

V průběhu roku pak v datech jasně vidíme, že v kontextu rostoucí ekonomiky a rekordně nízké 
nezaměstnanosti se spokojenost obyvatel České republiky dostává na své historické maximum. 
Znechucení politikou není zdaleka tak silné jako před pěti lety. Téma migrace ztratilo část emotivního 
náboje, trochu zevšednělo a přestalo ovládat naše veřejné mínění. Ve veřejném prostoru se více diskutují 
otázky, jako jsou dopady exekucí, zvyšování sociálních nerovností nebo nebývalé sucho poukazující na 
globální změnu klimatu. Nesměle – přes nízké platy učitelů - se pozornost veřejností obrací k úrovni 
vzdělávání, která ještě donedávna podle většiny lidí problémem nebyla. Přes plnou zaměstnanost 
zaznívaly i obavy o budoucnost trhu práce v důsledku robotizace a elektronizace průmyslu 4.0. 

Pro nás byla všechna tato témata impulsem jak pro dílčí studie, tak pro širší úvahu, jakým způsobem 
k nim přistupovat. Rozhodli jsme se soustředit náš čas i finanční prostředky ke dvěma velkým tématům: 

 Jaká je naše budoucnost v Evropské unii 

 Zkoumání kvality života a pocitu životního štěstí.  

Obě témata jsme rozebrali z řady různých pohledů. Nadále jsme pokračovali ve sledování dlouhodobých 
trendů vývoje ve společnosti. Tradiční výzkumnou činnost jsme rozšířili o strategickou komunikaci, 
konzultace, vzdělávání a popularizaci sociologických poznatků. Nechceme se ale omezit na sběr a 
hromadění dat, snažíme se podnítit změny na různých stupních fungování státu a občanské společnosti. 
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V tomto směru jsme provedli první krůčky. Víme, že jde o velké úkoly, které nemůžeme zvládnout sami, 
jsou dlouhodobé a práce na nich vyžaduje značné úsilí. Neustále se vracíme k našim analytickým 
podkladům a datům, která jsme za dobu téměř třiceti let nashromáždili. Držíme se nohama na zemi, 
nečiníme ukvapené závěry z nahodilých dílčích zjištění, nepouštíme se do spekulací. 

Víme, kde naše možnosti končí, a proto v různých úlohách řešíme projekty v širší spolupráci s dalšími 
partnery. K oběma klíčovým tématům se nám daří propojovat řadu různých institucí a osobností, které 
přinášejí inspirativní a často provokativní pohledy a otázky. Věřím, že tento kurz udržíme, protože 
v otevřené spolupráci sám vidím ve veřejném prostoru rezervy. 

Závěrem bych rád osobně poděkoval těm, kteří našemu projektu věří natolik, že se jej rozhodli osobně 
finančně podpořit: Nadaci Šťastné Česko, Jaroslavovi a Silke Horákovým a Janu Hartlovi.  

 Praha dne 2. května 2019 

 

 

Martin Buchtík, 

Ředitel STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. 

 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

STEM je neziskovou nevládní organizací od roku 2015. Navazuje na svoji téměř třicetiletou historii 
nezávislého sociologického výzkumu a snaží se přizpůsobit svoji činnost současným potřebám. Martin 
Buchtík je ředitelem STEM jeden rok, navázal na prvního ředitele neziskového ústavu STEM Pavla 
Fischera, který odešel do Senátu. Martin se obklopil týmem mladých pracovníků, kteří mají budoucnost 
před sebou. 

Přeji jim do této budoucnosti mnoho elánu a tvůrčího nasazení. 

Jan Hartl, zakladatel STEM 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

Jméno:  STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.   

Datum založení: Dne 26. října 2015, navazuje na historii STEM od roku 1990. 

Právní forma: Zapsaný ústav založený za účelem podpory vzdělání a výzkumné 
činnosti v oblasti společenských věd, zapsán u Městského soudu  
v Praze pod spisovou značkou U 301, IČ: 04512863  Registrován  
k dani z přidané hodnoty pod číslem CZ04512863, a to od 31. 8. 
2016  

Zakladatel:  Jan Hartl, výše vkladu 1 milion Kč . 

Hlavní činnost: Provoz výzkumného a školícího pracoviště pro sociologický výzkum 
a podpora výzkumné a analytické činnosti – průběžného sledování 
společenských trendů, včetně správy archivu a informační databáze.  

Vedlejší činnost: Vydavatelské činnosti, poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků, výzkum a vývoj v oblasti společenských 
věd, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  

Poslání: Cílem ústavu STEM je přispět, aby naše společnost byla otevřena 
dialogu a názorové pluralitě. Chce vytvořit zázemí, v němž se nejen 
analytikové, experti a novináři, ale i široká veřejnost budou moci 
seznamovat se systematickými poznatky o názorech a postojích 
různých skupin našich obyvatel a interpretovat je v náležitých 
vývojových souvislostech. STEM chce posilovat veřejnou debatu  
o strategických otázkách společnosti. Nově usiluje i o mezinárodní 
spolupráci a mezinárodní srovnání.  

Orgány ústavu: Správní rada ve složení Jan Hartl, předseda, Jindřich Šídlo,  
Petr Václavík, členové. 

Revizor účtů: Jana Zahajská 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

Ústav empirických výzkumů STEM byl založen proto, aby veřejná politika v ČR 
vycházela z dat, faktů a skutečných postojů české společnosti. Tedy nikoliv z mýtů či 
momentálních rozmarů. Věříme, že demokratický stát potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní 
zpětnou vazbu od občanů, odborníků a médií. 

V roce 2018 STEM jako neziskový ústav dále pokračoval ve svém poslání být veřejně 
prospěšnou institucí zaměřenou na dlouhodobou soustředěnou práci v oblasti 
sociologického výzkumu české společnosti, pomáhat v občanském vzdělávání a kultivaci 
veřejného prostoru. Zformulovali jsme hlavní úběžníky práce STEM ve střednědobém 
výhledu a aktivně rozvíjeli projekty a navazovali spolupráci zejména ve třech oblastech: 
My v Evropě a Evropa v nás, Štěstí a kvalita života a Výzkum dlouhodobých časových 
postojů a názorů veřejnosti Trendy.  

STEM nadále vychází a bude vycházet z pečlivé analýzy a řádné interpretace dat a faktů, 
které jsou v samotné DNA organizace. Stále víc se soustředíme na to, abychom naše 
poznání srozumitelně, zodpovědně a systematicky dokázali předat nejen široké veřejnosti, 
ale také klíčovým aktérům veřejného dění v naší zemi. 

Výzkum dlouhodobých trendů společenského vývoje 

STEM dlouhodobě sleduje postoje Čechů k demokratickým institucím a jejich fungování, 
především ve vlastním unikátním kontinuálním výzkumu TRENDY. Jsme přesvědčení, že 
rozhodování placené z veřejných prostředků by se mělo zakládat na objektivních 
podkladech a datech. Čtvrt století dlouhá výzkumná série představuje nejen obrovský 
zdroj poznání, ale také závazek k dalšímu pokračování. V proměňující se společnosti 
pomáhají naše zjištění hledat pravidelnosti, rozlišit momentální nálady veřejnosti a 
dlouhodobé trendy a hledat styčné body s jinými obdobími v minulosti. Chceme-li 
porozumět dění v naší společnosti, musíme si dílčí poznatky umět zařadit do náležitého 
kontextu. Jednorázový snímek reality, zobrazený jedním či mnoha čísly, poskytne určitou 
orientaci, ale není dostatečným vodítkem pro porozumění společenskému dění. Díváme-li 
se jen na dílčí snímek současného okamžiku a nebudeme-li vědět, odkud jsme přišli a 
jakou cestu jsme urazili, nebudeme umět odpovědět, kudy dál. 

Z ekonomických i praktických důvodů nebyly výzkumy v roce 2018 prováděny pravidelně 
každý měsíc, nicméně základní časové řady se podařilo aktualizovat a v určité míře 
reagovat i na aktuální společenské dění. V sérii TRENDY jsme se v roce 2018 dotázali 
5126 obyvatel reprezentujících na základě kvótního výběru populaci ČR ve věku 18 let a 
starším.  
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Názory české veřejnosti na Evropskou unii se v dlouhodobém pohledu proměňují, přičemž tyto 
pohyby souvisejí jak se situací na mezinárodní, tak i domácí politické scéně. Časová řada 
STEM, která zachycuje vývoj spokojenosti občanů s členstvím v Evropské unii po vstupu do EU, 
ukazuje, že povlovné oslabování míry spokojenosti bylo přerušeno českým předsednictvím v roce 
2009, které přineslo výrazné posílení pozitivních pocitů. Následně se však míra spokojenosti opět 
začala v ekonomické krizi (spojenou s krizí eurozóny) snižovat až na úroveň dvou pětin v dubnu 
2012. Nástup nové Sobotkovy vlády s jasným proevropským stanoviskem podporu EU mírně oživil. 
Následná migrační krize pak posunula veřejné mínění opět k negativnímu hodnocení. Po jejich 
odeznění se vnímání EU postupně vylepšuje. 

 

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“  

(podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

 

Prameny: STEM, Evropská ústava, 2/2005, STEGA, Komunikace o evropských záležitostech, 10/2005 – 
6/2006, STEM, Trendy 2006-2018 
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Kvalita života a štěstí 

Ještě před deseti lety mívali odborníci jasné vodítko: kvalitu života nejlépe zachytí úroveň 
materiálního blahobytu, a tu v základních obrysech obsáhne zavedený ukazatel hrubého 
domácího produktu (HDP). Ten má mnoho výhod, jsou na něj všichni zvyklí, používá se léta a 
poskytuje základní přehled i časové srovnání. Výhrady proti universalismu ukazatele HDP či 
HNP postupně narůstaly i v rámci ekonomie, o ostatních společenských vědách včetně sociologie 
nemluvě. Výtky zaznívaly i mezi politiky. Známé je vystoupení IV. krále Bhútánu, který v roce 
1972 prohlásil, že „hrubé domácí štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt“. Francouzský 
prezident Nicolas Sarkozy se nechal v roce 2008 slyšet, že HDP nedokáže zachytit kvalitu života, 
a dal vzniknout rozsáhlé výzkumné iniciativě, která se dodneška pokouší kvalitu života 
postihnout. Tématu kvality života je věnována stále větší pozornost, zejména v souvislosti s 
diskusí proměn české společnosti, zvyšování sociálních rozdílů s poukazem na rozdíly jádra a 
periferií. S tím úzce souvisí dílčí témata sociálních problémů (např. reprodukce vzdělanostních 
nerovností, dostupnost lékařské péče, exekuce). Tyto faktory a ukazatele se liší na úrovni 
jednotlivce (domácnosti), komunity (obec, městská část, firma), regionů a států.  

Úskalím dosavadních přístupů ke zkoumání kvality života je snaha vyjádřit šťastný život jediným 
číslem, které by vyjádřilo souhrnně všechny dílčí dimenze, na nichž se lze shodnout. STEM 
alespoň pro nejbližší dobu kvalitu života jedním číslem vyjádřit nechce. Jsme přesvědčeni,  
že mnohotvárnou problematiku do úzkého rámce sevřít nelze. Naopak chceme téma co nejvíce 
otevřít široké odborné i laické diskusi, poučit se z rozmanitosti pohledů a přístupů, 
experimentovat s kladením otázek i jejich vyhodnocováním, prověřit přijatelnost zahraničních 
postupů na domácím poli. Jinými slovy – z věcně i metodologicky zapeklitého akademického 
problému kvality života chceme učinit předmět veřejného zájmu, přispět k procesu tříbení a 
kultivace stanovisek na základě empirických poznatků a systematického dlouhodobého výzkumu. 
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Z iniciativy nadačního fondu Šťastné Česko STEM v roce 2018 provedl výzkum Štěstí a kvalita 
života a pokračoval v dlouhodobém výzkumném projektu věnovanému subjektivnímu hodnocení 
různých stránek života a jejich souhrnnému dopadu do vědomí lidí. V rámci něj byla realizována 
jednak samostatná menší metodologická studie, která se zaměřila na problematiku a bližší 
pochopení domén ekonomické situace jedinců, duchovního rozměru kvality života a sociálním 
vztahům.  

Kombinace štěstí a životní spokojenosti 

Uvedli jsme již, že pocit štěstí vykazuje významnou souvislost s ukazatelem životní spokojenosti. 
Hodnota Spearmanova koeficientu činí 0,45. Poznamenejme jen, že z asymetrického Somersova 
koeficientu D se zdá, že pocit štěstí se více odvozuje od životní spokojenosti než spokojenost od 
pocitu štěstí (0,52 oproti 0,29). 

Vytvořme ukazatele štěstí a z ukazatele životní spokojenosti souhrnný ukazatel třetí, který pracovně 
nazvěme „kvalita života“. Kombinovaný ukazatel lze technicky zkonstruovat různými způsoby a je 
nutné vzít v úvahu, že ukazatel štěstí je kardinálním znakem s jedenácti číselnými hodnotami, zatímco 
spokojenost se životem je pořadový znak se čtyřmi verbalizovanými hodnotami. Pro zjednodušení 
jsme jedenáctipoložkový znak štěstí překódovali na znak čtyřpoložkový. Výsledky z tabulky 4x4 jsme 
pak dále podle logiky odpovědi seskupili do pěti kategorií, silně rozporné odpovědi jsme vyčlenili 
zvlášť. Výsledek ukazuje následující koláčový graf. Vidíme, že krajně pozitivní i krajně negativní 
stanoviska jsou zhruba stejně početná. Nejpočetnější je kladně laděná skupina okolo průměru, kterou 
jsme nazvali „tak napůl“. Záporně laděná stanoviska jsou oproti kladným v menšině. 

Ukazatel kvality života 
(průnik životní spokojenosti a pocitu štěstí) 

 

V reprezentačním sále sídla STEM pak proběhlo kolokvium, které seznámilo odbornou veřejnost 
s klíčovými zjištěními projektu. V listopadu jsme také sesbírali podkladová data pro pokračování 
v časové řadě zkoumání fenoménu štěstí, jejichž analýzu zveřejníme v roce 2019. Ředitel STEM 
se stal garantem tématu Kvalita života na konferenci Forbes: Česko, jak jsme na tom v říjnu 2018. 
O měsíc později se pak konala obdobná událost pořádaná Aspen Institute Central Europe, na 
které se dlouhodobě pracovníci STEM podílejí jako členové odborného týmu, který stanovuje 
formát panelu Kvalita života.  
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Téma kvality života STEM také dlouhodobě zkoumá v dílčích analýzách s důrazem na 
dlouhodobý časový vývoj v rámci projektu TRENDY. Řadu analýz lze nalézt na stránkách STEM 
(www.stem.cz). 

 

 

Z přehledu vidíme, že se neliší subjektivně vnímaná kvalita života u mužů a u žen. Zaznamenáváme 
rozdíly věkové: nejlepší hodnocení podle očekávání vykazuje nejmladší věková skupina, nejstarší 
věková skupina se však neliší od kohorty staršího středního věku. Výrazné a lineární jsou rozdíly 
podle vzdělání – čím vyšší vzdělání a náležité socioprofesní uplatnění, tím vyšší je ukazatel kvality 
života. Rozdíl město–venkov není asi tak velký, jak se často soudí, spíše zde roli hraje rozmanitost 
ekonomického potenciálu a sociálního kapitálu obcí. Jak již víme, souvislost kvality života 
s hodnocením vlastní životní úrovně a zdravotního stavu je jednoznačná. 
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Vedle toho STEM uspěl v grantové soutěži Technologické agentury ČR Éta s projektem 
Kvalita života v obcích: datové a metodické zdroje (TL02000499). STEM bude po 
následující tři roky jeho hlavním řešitelem. Hlavním cílem projektu, který podstatně 
rozšíří dosavadní poznatky STEM, je poskytnout komplexní a empiricky podložené 
podklady a metodické postupy pro prvotní identifikaci problému lokality, rozlišení 
rozdílných potřeb obcí, jejich komparace (např. pro rozhodování na krajské úrovni) a 
zavedení nezbytných opatření. Chceme podnítit veřejnou diskusi v předmětné oblasti a 
přispět k tvorbě rozvojových strategií. Vycházíme z rámce Strategie 2030, která definuje 
11 domén kvality života vycházejících z doporučení OECD. 

 

My v Evropě 

Po Listopadu 89 se mnohým lidem zdálo, že se jaksi samozřejmě vracíme do rodiny 
rozvinutých západoevropských zemí, kam svojí historií, kulturou i životní orientací 
obyvatel patříme. Svoje evropanství a údajně hluboko zažité hodnoty svobody a 
demokracie jsme předpokládali jako něco téměř automatického, čemu se nemusíme příliš 
věnovat, co přijde postupem doby jaksi samo o sobě, především v návaznosti na to, jak se 
bude zvyšovat naše životní úroveň a měnit styl našeho života. Dnes po patnácti letech od 
referenda o vstupu do EU vidíme, že předpoklady našeho samozřejmého evropanství byly 
liché či přinejmenším utrpěly značné trhliny.  

Evropská unie pro nás zůstávala něčím vnějším, cizím a vzdáleným. Neustrnuli jsme 
jenom v pohodlí „zápecnického provincialismu“, jak o něm kdysi hovořil Václav Havel. 
Postupem doby velká část společnosti své vlastní potíže a selhání začala přičítat právě 
Evropské unii a v duchu ji označovala za příčinu potíží či dokonce při pohledu do 
budoucna za ohrožení národních zájmů ČR. 

Preference pro setrvání ČR v Evropské unii jsou dnes velmi vratké. Češi vnímají EU 
skoro nejnegativněji ze všech Evropanů.1 Necítí, že by EU hájila české zájmy, a jelikož se 
nezajímají o dění v EU, mají informace i názory značně povrchní a lehce 
manipulovatelné. Deficity jsou v oblasti výchovy a vzdělávání a obecně v chatrné 
komunikaci. Živá veřejná debata o našem evropanství je zcela výjimečná. Média hlavního 
proudu jsou unášena snadnými stereotypy negativních zpráv a útržkovitých událostí bez 
širšího kontextu a náležité hloubky. Moderní komunikační prostředky, zvláště sociální sítě 
se svými „bublinami“ oddělených názorových skupin, situaci dále komplikují. Nemluvě o 
cílených dezinformacích, kterými je internet zaplaven. 

                                                 
1 Horší vnímání EU je pouze na Kypru. Zdroj: Eurobarometr, Březen 2018 
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Data nasvědčují tomu, že mnohem mírnější problém než migrační a ekonomická krize 
může vratkou rovnováhou otřást. Vrtkavé veřejné mínění se může relativně rychle obrátit 
proti EU i na základě mělkých pohnutek a následně dynamiku dosavadního směřování 
naší země ochromit či otočit. Sledujeme-li naši společnost, je velmi varovné, že takový 
dramatický zvrat, postihující samotnou podstatu fungování naší společnosti, by nejspíš 
probíhal za lhostejného přihlížení velké části našich obyvatel. 

STEM od roku 1992 sleduje průběžně postoje české společnosti k Evropě a EU. Podílel 
se na průzkumech a poradenství při vstupu ČR do Evropské unie (2003), realizoval 
dlouhodobé výzkumy ohledně NATO. 

V současnosti zkoumá hlubší příčiny krize důvěry v EU, ekonomické souvislosti členství, 
mediální obraz EU a postoje elit. Připravuje k tématu podklady pro vládní i nevládní 
instituce, které se v tématu veřejně angažují. V roce 2018 jsme tak v této problematice byli 
spoluřešiteli projektu TAČR Beta (TIRAUVCR702) Výzkum v oblasti vztahu obyvatel ČR k 
Evropské unii včetně jeho implikací pro komunikační strategie vlády ČR směrem k občanům, který 
aktualizoval a prohloubil dlouhodobě shromažďované poznatky STEM. Jeho výsledky 
jsme prezentovali na řadě veřejných i odborných plén (např. na Úřadu vlády, 
v Evropském domě, Skautském institutu). V závěru roku jsme začali realizovat navazující 
projekt pro Zastoupení Evropské komise v ČR. Díky podpoře manželů Horákových a 
Jana Hartla jsme mohli realizovat další komunikační aktivity, z nichž největší byl společný 
workshop více než třicítky klíčových postav, které se Evropskou unií a její komunikací 
zabývají, se zastoupením osobností z výzkumné, akademické, institucionální, 
marketingové i podnikatelské sféry.  

 

Výzkumy v neziskové sféře 

Nezisková sféra je pro STEM předmětem zájmu od počátku devadesátých let. Jako 
nezisková organizace se nyní ústav STEM snaží vazby k řadě neziskových organizací 
posílit a postupně nastavovat zrcadlo naší občanské společnosti. V roce 2018 STEM 
pokračoval ve spolupráci s Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) s výzkumy 
na krizové pomoci dětem. STEM také pokračoval v dlouhodobé podpoře spolku PRAK, 
který se zabývá prevencí kriminality mládeže. Pro Koalici za snadné dárcovství zpracoval 
základní analýzu dostupných dat z oblasti vnímání neziskových organizací veřejností. S 
radostí STEM v závěru roku realizoval výzkum zájmu vysokoškoláků o profesi učitele pro 
projekt Učitel naživo. I v roce 2018 STEM tradičně výzkumem dotoval akci Pomozte 
dětem. 
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Volební a předvolební výzkumy 

V roce 2018 se konaly jak prezidentské, tak obecní a senátní volby. Hned v úvodu roku 
jsme pro TV NOVA realizovali sérii výzkumů k prezidentským volbám. Výzkum 
ukazoval, že výsledek druhého kola byl do poslední chvíle nejistý. V průběhu roku jsme 
pak vedle našich pravidelných výzkumů v rámci série TRENDY realizovali i studii na 
specifická témata pro ANO a další pro evropskou parlamentní frakci ALDE. Prezentovali 
jsme naše zjištění na akci na půdě Poslanecké sněmovny, které se zúčastnili zástupci všech 
zastoupených demokratických stran, realizovali seminář pro Českou pirátskou stranu, 
komentovali politické dění i preference veřejnosti v médiích, odborných plénech i 
veřejných debatách.  

Ve všech těchto případech STEM důsledně dbal na to, aby naplňoval ve vztahu k politice 
své dlouholeté principy, tedy poskytovat solidní data svým klientům, z důvodu zachování 
nestrannosti ale nepřijímat roli politického konzultanta a nebýt aktivním činitelem žádné 
volební kampaně.  

 

Doplňkové výzkumy – vedlejší činnost 

V rámci své doplňkové činnosti STEM provedl několik výzkumů. Byly to výzkumy 
zaměřené na hodnocení eReceptu a EET, reflexe fungování tzv. Protikuřáckého zákona, 
výzkum zaměřený na zdravotní gramotnost a hodnocení České národní banky veřejností. 
STEM také spolupracoval s Technologickým centrem AV na realizaci občanských 
konzultací v oblasti rozvoje nanotechnologií a jejich využití v potravinářství. 

Ve své vedlejší činnosti dává STEM přednost výzkumům veřejných služeb, fungování sítí 
a regionální problematice, stranou zájmu nechává běžné marketingové studie zboží, 
služeb a obchodu. 

 

Osvětová činnost v číslech 

Naprostá většina poznatků, které STEM získává, je určena veřejnosti jako bezplatná 
služba. STEM má zájem, aby jeho data a interpretace byly známy co nejširšímu okruhu 
lidí a pomáhaly porozumět dění v naší společnosti. Z pravidelných výzkumů v sérii 
TRENDY publikuje tiskové zprávy a rozesílá je všem médiím. Tyto zprávy zároveň 
umisťuje na své webové stránky www.stem.cz. Tyto stránky nejsou pouhou reklamní 
nástěnkou, ale představují aktivní databázi, ve které lze aktivně vyhledávat výsledky 
výzkumů za posledních dvacet let. V roce 2018 jsme na webu umístili 21 článků.  
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V tiskových médiích se také relativně často v roce 2018 objevovaly rozhovory 
s představiteli STEM (např. profilový rozhovor pro Deník N, reportáž pro magazín 
Reportér, idnes.cz, popularizační text pro Aha!, komentáře pro stanice ČRo Wave, Plus, 
ihned.cz.). 

Představitelé STEM se v roce 2018 zúčastňovali odborných seminářů a konferencí 
(například Forbes: Česko: Jak jsme na tom?; Forum 2000) a řady veřejných debat (např. 
Skautský institut, Studentská agora, Kulatý stůl SOTEU), byli součástí několika 
odborných poradních skupin (např. komunikace EU záležitostí v ČR při Úřadu vlády). 
STEM samostatně pořádal kolokvium o Štěstí a kvalitě života v ČR. 

 

Hospodaření ústavu 

Hospodaření ústavu STEM je složité. Ve společnosti jsme svědky toho, že poptávka po 
solidních analýzách dopadů politického, ekonomického i kulturního dění v čase oslabuje. 
I když podle našeho názoru je sociologický výzkum, zejména výzkum dlouhodobý a 
systematický, velice důležitým nástrojem poznání, veřejné komunikace i zpětné vazby 
různých politik, není mu věnována náležitá pozornost. Navíc v posledních několika letech 
se situace zhoršuje, tendence směřuje k stále větší povrchnosti výzkumů a často i 
neúměrné posilování zábavních prvků. Výzkum veřejného mínění je oficiálně řazen mezi 
běžné komerční činnosti, nepožívá žádných daňových úlev, byť je v našem případě 
vykonáván jako činnost veřejně prospěšná. V  praxi veřejných zakázek je sociologický 
výzkum řazen mezi rutinní služby, jako třeba výkopové práce či jiné stavební činnosti, u 
nichž se nepředpokládá originální tvůrčí vklad a specifické know-how. O výsledku 
výběrových řízení pak v naprosté většině případů rozhoduje nejnižší cena, dlouhodobá 
zkušenost a dosavadní výsledky odborné práce v zásadě nemají žádnou hodnotu. 

Přes všechny tyto okolnosti neziskový ústav STEM nehodlá rezignovat na veřejně 
prospěšný sociologický výzkum základních otázek našeho společenského vývoje. Potřeba 
výzkumných dat o tom, jak si interpretujeme svět kolem nás, je zřejmá jen málo komu. 
Těžko se hledá nejen u státní správy, ale i u vědeckých institucí, nadací i soukromých 
filantropů. Je to dáno i tím, že náklady sociologického výzkumu jsou vysoké a užitečnost 
výsledků není patrna hned.  

STEM za 28 let od svého založení investoval do systematické databáze o názorech a 
postojích české populace desítky milionů Kč. Nikdy neobdržel žádné dotace z veřejných 
prostředků a náklady vlastního dlouhodobého systematického výzkumu si platil ze svých 
zdrojů. Nebylo tomu jinak v posledních třech letech, kdy fungoval jako neziskový ústav. 
V roce 2015 začal STEM s vkladem 1 milion Kč. Roku 2016, kdy teprve rozvíjel svoji 
neziskovou činnost, skončil při obratu 3,7 mil. Kč se ztrátou 1717 tisíc Kč. Volební rok 
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2017 přinesl tržby téměř 8 milionů Kč. I tak byla výsledkem ztráta. Oproti roku 
předchozímu se ztráta snížila na 237 tisíc Kč.  Ztrátu vykázal STEM i za rok 2018, 
tentokrát ve výši 217 tisíc Kč při výnosech 6,4 mil. Kč. 

Jako neziskový ústav neměří STEM úspěch jen účetním výsledkem. Daleko důležitější je 
míra naplnění základního poslání. Cílem ústavu STEM je přispět k otevřenosti naší 
společnosti, k posílení veřejného dialogu a názorové plurality ve strategických otázkách 
rozvoje naší společnosti. Rok 2016 byl rokem nástupovým, rok 2017 byl emotivně 
zahlcen volbami. Teprve rok 2018 se systematicky zaměřuje na tři klíčové okruhy STEM: 
na 1) Vztah k Evropské unii, 2) Kvalitu života a 3) Dlouhodobé vývojové trendy. 
V tomto ohledu pokládáme výsledek roku 2018 za slibný. Rozsah hlavní činnosti ve 
vztahu k činnosti vedlejší by se měl v roce budoucím zvednout ze současné necelé 
čtvrtiny alespoň na jednu třetinu. 

Nejmenší porozumění STEM nachází pro svou dlouhodobou výzkumnou sérii 
TRENDY. Z úsporných důvodů jsme v roce 2018 provedli jen pět šetření, které nás po 
odečtení příspěvků zákazníků, „pasažérů omnibusu“, stály zhruba 900 tis. Kč. Náklady na 
jeden z trendových výzkumů byl pro nás tedy zhruba 180 tis. Kč. Sérii TRENDY hradíme 
z darů a půjček zakladatele. Dříve jsme prováděli výzkum desetkrát do roka - to by nás 
v dnešních cenách stálo zhruba dva miliony Kč. 

Lepší byla situace při hrazení nákladů výzkumů zaměřených na vztah k Evropské unii. 
Náklady v obdobné výši okolo 900 tis. Kč pokryl grant TAČR a příspěvek donátorů. 

V roce 2018 náklady na výzkum Štěstí a kvality života činily zhruba čtvrt milionu Kč. 

Přímé náklady dílčích zakázek pro klienty v roce 2018 činily cca 2,1 mil. Kč, zisk z těchto 
zakázek byl okolo 500 tis. Kč, což pokrylo jen necelých 30% nákladu režijních činností 
pracoviště. Mimo to STEM na mediální zhodnocení svých výstupů věnoval částku 
nějakých 250 tis. Kč.  

Úhrnná ztráta minulých let činí necelé dva miliony Kč - oproti tomu stojí základní jmění  
1 mil. Kč a půjčka 1,600 tis. Kč od zakladatele.  

Hospodářský výsledek za první kvartál 2019 ukazuje zisk přes 200 tis. Kč 

 

Hospodaření ústavu STEM za rok 2018 je v předepsaném rozsahu ve stručnosti 
zachyceno v přiložené výsledovce a rozvaze. 
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