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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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SLOVO ÚVODEM 

 

Rokem 2021 STEM uzavřel 31 let své existence, šest posledních let v podobě 

neziskového ústavu. Ohlédnu-li se za těmito léty, cením si soustavnosti v činnosti 

STEM i věrnosti výchozím principům. 

Když jsme STEM v roce 1990 zakládali, vycházeli jsme z přesvědčení, že solidní 

informace o stavu a vývoji naší společnosti budou důležitou hodnotou, potřebnou při 

budování demokratické otevřené společnosti. Nicméně ve společnosti poptávka po 

solidních analýzách dopadů politického, ekonomického i kulturního dění příliš 

neroste. Projevuje se tendence k větší povrchnosti a roztříštěnosti výzkumů, často 

převáží spíše zábavní funkce rozmanitých zjištění. 

Jsem rád, že mladý, iniciativní výzkumný tým STEM se pod vedením Martina Buchtíka 

úspěšně těmto úskalím vyhýbá a s elánem pracuje na tématech, která můžeme 

pokládat za klíčová pro rozvoj naší společnosti v současném složitém světě.  

 

 

 Jan Hartl, zakladatel STEM 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Rok 2021 přinesl do STEM mnoho nového. Realizovali jsme několik unikátních 

projektů, se střídavým úspěchem se snažili pomáhat veřejné sféře v překonávání 

problémů, které s sebou nesla pandemie COVID-19, dál jsme rozšiřovali náš 

tým. 

I díky většímu záběru jsme mohli posílit naši roli neziskové analytické 

organizace a část našich kapacit nasměřovat do projektů, které považujeme za 

podstatné z hlediska aktuálního fungování společnosti, nebo projektů, které 

přispívají jejímu porozumění v širším kontextu. 
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Do veřejné debaty se STEM zapojil jak analýzami aktuální společenské situace 

v době pandemie, tak k výrazným milníkům roku, jakým byly volby do 

Poslanecké sněmovny, Vrbětická kauza ale i vlastními studiemi. Mezi ty, které 

veřejně rezonovaly mimo tyto události, patřila hned zkraje roku analýza situace 

rodičů samoživitelů, studie o fragmentizaci české společnosti, analýza 

spolupráce v česko německém pohraničí a databáze kvality života v obcích. Jsme 

o to radši, že jsme v těchto projektech nebyli sami a často jsme spolupracovali 

s dalšími skvělými organizacemi i konkrétními osobnostmi, které nám svěřily 

důvěru v realizaci a měli jsme obrovskou oporu v jejich expertize.  

 

Přes těžkosti a nejistotu, se kterou se ostatně potýkala celá společnost, 

nevnímám rok 2021 z pohledu STEM jako období, které je třeba prostě jen 

překlenout. Tak by tomu nemohlo být bez těch, kteří našim projektům věří 

natolik, že se je rozhodli osobně finančně podpořit: Jana Hartla, Libora 

Winklera, Martina Hájka, Jana Barty, Jana Žurka, společnosti VAFO s.r.o.  

nadací Šťastné česko a Blížksobě. 

 

Martin Buchtík, ředitel STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. 
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Češi v Evropě 

Projekt "Češi v Evropě" je projektem strategické komunikace proti demagogii a 

populismu v tématu EU a souvisejících evropských agendách. Jeho cílem je posílit 

proevropské směřování ČR - to zatím dle výzkumů veřejného mínění STEM stále není 

samozřejmé. Nositelem této strategie je konsorcium "České zájmy v EU", které ve své 

činnosti využívá dat o veřejném mínění o EU a evropských tématech institutu STEM, 

odborných znalostí témat analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a 

institutu EUROPEUM a knowhow nástrojů komunikace na sociálních sítích agentury 

Dark Side. Zástupci těchto subjektů se pravidelně scházejí. Konsorcium, jeho aktivity 

a portál “České zájmy v EU” i v roce 2021 finančně podporovala nadace “Blíž k sobě”. 

Hlavním cílem konsorcia je zvýšit důvěru a sounáležitost Čechů s EU jako garanci 

setrvání Česka v EU v případě referenda. S ohledem na tento cíl konsorcium ve své 

činnosti podporuje věcnou debatu o evropských tématech a o EU ve veřejném prostoru, 

poskytuje informační servis novinářům a klíčovým mluvčím a za pomoci nejrůznějších 

nástrojů bojuje proti stereotypu pasivní ČR v Evropě. 

Konsorcium se vyhýbá suplování práce jiných (např. evropských institucí, které mají 

svoji agendu a hovoří svým vlastním specifickým jazykem), ale naopak pragmaticky 

doplňuje to, co ve veřejném prostoru chybí, vyhledává synergie a příležitosti pro 

citlivou komunikaci benefitů členství v EU. K tomu nejlépe slouží aktuální dění, při 

kterém se formuje názor veřejnosti na EU. 

Program Češi v Evropě podporují české nadace a individuální dárci, například nadace 

Blížksobě, Jaroslav a Silke Horákovi, Martin Hájek, Libor Winkler, Jan Barta a další. 

Mimo představený komunikační projekt se dlouhodobě věnujeme jak osvětové činnosti 

v podobě školení a přednášek pro veřejný sektor z řad českých, tak unijních institucí, 

ale také podrobným analýzám, zejména v rámci příprav na české předsednictví. 

V tomto ohledu jsme realizovali dva dílčí projekty v rámci projektu „Česká evropská 

politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové 

agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení“ 

financovaného Technologickou agenturou ČR (výzva Beta, projekt TIRDUVCR932) a 

výzkum pro Úřad vlády „Šetření postojů občanů České republiky k evropské integraci 

a Evropské unii“.   
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COVID 

Do událostí a průběhu roku 2021 se rozhodující měrou otiskovala pandemie nákazy 

COVID-19. Společnost neovlivňovalo pouze samotné šíření nemoci a její přibývající 

mutace, ale též související opatření, nouzový stav nebo očkování proti ní. 

První třetina roku 2021 znamenala pro Českou republiku dosud nejtemnější období 

z hlediska vývoje kolem nemoci COVID-19. Vysokou vlnu počtu nakažených osob 

i úmrtí a mimořádnou zátěž nemocnic doprovázely tvrdé restrikce v běžném životě 

i podnikání, většina obchodů, služeb a veřejných akcí byla uzavřena. 

První polovina roku pak znamenala také zavedení a rozvoj vakcinace proti nemoci 

COVID-19, kdy postupně od února dostaly možnost se naočkovat všechny věkové 

i sociální skupiny občanů. 

V české společnosti se postupně začaly projevovat druhotné negativní jevy. 

Nespokojenost s politickým řízením pandemie a jejích dopadů, únava z opakujících se 

vln nákazy a restrikcí nebo odpor proti (domnělému) omezování svod a práv, který se 

obracel především proti povinnosti nosit respirátory, proti uzavření restaurací a vůči 

společenskému tlaku na očkování se. 

STEM sledoval proměny veřejného mínění zejména ve výzkumech pro dvě veřejné 

instituce. Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme ve spolupráci se společností Datlab 

od dubna 2020 ve čtyřech výzkumech s půlročními rozestupy sledovali postoje a 

názory Pražanů na vývoj pandemie a její dopady na jejich život. 

Pro magistrát a jeho rozhodování hrálo velkou roli například zjištění, že obyvatelé 

Prahy se bojí nákazy zejména v prostředcích hromadné dopravy. Došlo tak k úpravám 

komunikační a osvětové kampaně Dopravního podniku. 

Zajímavé bylo sledovat dynamiku hodnocení úspěšnosti jednotlivých předních 

politických osobností a veřejných institucí. Oceňování vlády i premiéra za zvládnutí 

pandemie z jara 2020 nahradil velmi odmítavý postoj v roce 2021, zatímco pohled 

na magistrát i primátora se zhoršoval pouze pozvolna. 

Druhou sérii výzkumů si na konci roku 2020 u nás objednalo Ministerstvo 

zdravotnictví. Jednalo se o kratší sondy zaměřené převážně na přijetí, obavy a 

očekávání spojené s očkováním proti nákaze COVID-19. 

Z počátku rezervovaný postoj české veřejnosti k rozbíhající se vakcinaci vystřídalo 

v průběhu zimy 2020/2021 převažující přijetí a pozitivní očekávání. Podpora očkování 

se ale od března v podstatě zastavila na úrovni kolem 70 %, přičemž téměř veškerá 

dynamika se pak odehrávala uvnitř této skupiny, kdy se ze zájemců o očkování 
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postupně stávali již očkovaní. Podobně se ustálila skupina odpůrců očkování, jejichž 

podíl v české dospělé populaci je od března 2021 přibližně pětinový. 

 

VÝVOJ POSTOJE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 

 

 

 

Otázkám spojeným s nákazou COVID-19 jsme se porůznu věnovali i v dalších 

výzkumech. Téma očkování a dopadů nákazy na soudržnost společnosti zaznělo ve 

velkém tematickém výzkumu pro CNN Prima News v září 2021. Podrobně jsme na 

začátku roku zkoumali, jak se v české společnosti šíří dezinformace spojené s COVID-

19 a nakolik je na ně veřejnost odolná. 

 

Zahraničí 

Sledování dlouhodobých postojů Čechů a Češek ke světu, respektive k zahraničním 

zemím, patří mezi hlavní priority STEM. V roce 2021 STEM navázal na spolupráci 

s ambasádami USA a Velké Británie z předešlých let. Výzkum pro ambasádu USA se 
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zaměřil například na to, jak česká společnost USA vnímá, s čím si obyvatelé ČR tuto 

zemi spojují nebo jaké oblasti považují pro vzájemné vztahy za nejdůležitější.  

Rovněž ve výzkumu pro Britskou ambasádu STEM sledoval postoje české veřejnosti 

k této zemi, a to zejména v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Dále 

se výzkum STEM podrobněji zaměřil na otázku, nakolik obyvatelé České republiky 

považují Velkou Británii, která na podzim 2021 hostila Konferenci OSN o změně 

klimatu, za lídra klimatické agendy.  

Kromě zahraničních ambasád STEM v roce 2021 spolupracoval na dvou projektech 

s Česko-německým fondem budoucnosti, které byly zaměřeny na vztahy mezi Čechy a 

Němci. V prvním projektu se STEM ve spolupráci s německou výzkumnou agenturou 

pollytix zaměřil na soužití Čechů a Němců v pohraničí. Především nás zajímalo, jak 

povzbudit zájem o společné aktivity, které by prohloubily vzájemné vztahy české a 

německé komunity. Poznatky z kvalitativního výzkumu jsou dostupné ve zprávě Living 

in the Czech-German Borders Regions.  

Ve druhém projektu s Česko-německým fondem budoucnosti STEM po pěti letech 

zopakoval mírně aktualizovaný kvantitativní výzkum česko-německých vztahů. Díky 

tomu jsme mohli porovnat, kam se vzájemné vztahy od roku 2016 posunuly. Z výsledků 

vyplývá, že po migrační krizi, která pro vztahy obou zemí představovala určitou zátěž, 

se pozitivní vnímání sousední země na obou stranách hranice opět zvyšuje. Mezi lidmi, 

kteří se zajímají o dění v sousední zemi, považuje vzájemné vztahy Čechů a Němců za 

dobré více než 80 % obyvatel. V obou zemích rovněž převažuje názor, že minulost už 

vzájemné vztahy nezatěžuje. Zejména Češi by se svými německými sousedy chtěli 

častěji probírat aktuální témata (např. COVID, migraci, budoucnost EU apod.). 

Největší rozdíly panují v prioritách, kterými by se podle mínění obyvatel měly vlády 

zabývat. Zatímco mezi Čechy se pozornost soustředí především na obnovení 

ekonomického růstu a řešení zadlužení, obyvatelé Německa považují za velmi důležitou 

prioritu, kromě ekonomických a sociálních témat, i ochranu klimatu.  

 

 

 

mailto:info@stem.cz
http://www.stem.cz/
https://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/aktuality/stem-pollytix-final-report?referrerID=5
https://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/aktuality/stem-pollytix-final-report?referrerID=5
https://www.fondbudoucnosti.cz/getFile.aspx?itemID=4282


STEM, z.ú.  Adresa: Španělská 10, 120 00 Praha 2.  Tel.: 221 180 197, Mob.: 602 231 560.  

E-mail: info@stem.cz,  http://www.stem.cz/   Stránka 9 

 

 

Dezinformace 

Klima 

Klimatická změna a zejména opatření, jak ji zastavit či alespoň zpomalit, představují 

téma, které zásadním způsobem ovlivní život české společnosti. STEM v této oblasti 

postupně rozvíjí svoji výzkumnou činnost. V minulém roce představil výsledky 

rozsáhlého výzkumu Rozdělení klimatem realizovaného pro Český rozhlas ve 

spolupráci s PAQ Research, CVVM a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. 

Hlavním smyslem výzkumu bylo ukázat, jaké názory a postoje česká veřejnost a 

jednotlivé skupiny v ní zastávají v souvislosti se změnou klimatu, jaké konkrétní 

činnosti jsou čeští občané ochotni omezit a jaká opatření by podpořili na celostátní či 

mezinárodní úrovni.  

Výzkum ukázal, že česká veřejnost na jedné straně nepochybuje o tom, že ke změně 

klimatu již dochází a že ji způsobuje člověk, na straně druhé je pro ni klimatická změna 

stále poměrně abstraktní a globální fenomén. Většina lidí má tendenci podhodnocovat 

svoji uhlíkovou stopu a kromě cestování autem či letadlem nemají přehled o tom, jaké 

další činnosti ke zvyšování jejich uhlíkové stopy přispívají. Zároveň z výzkumu 

vyplynulo, že výrazně vyšší efekt než individuální změna chování mají pro snížení 

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY  
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celkových emisí skleníkových plynů opatření na systémové úrovni v energetice, 

průmyslu, dopravě nebo zemědělství.  

STEM rovněž sledoval vývoj postojů české veřejnosti ke strategiím a politikám, které 

v souvislosti se změnou klimatu navrhuje Evropská unie. Z našich evropských 

výzkumů vyplývá, že klimatická opatření rezonovala v českém veřejném mínění 

v porovnání s dalšími „horkými tématy“ jako pandemie nebo ekonomická recese 

slaběji. Mezi témata, která mohou zvýšit zájem české veřejnosti o problematiku 

klimatu, patří témata spjatá s českou krajinou. Lidé za největší priority považují 

zastavení usychání lesů a kůrovcové kalamity, investice do ochrany přírody (např. do 

mokřadů a remízků) nebo podporu šetrného zemědělství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoje a hodnoty mladých lidí v ČR 

V letech 2020 a 2021 se STEM v několika výzkumech zaměřil na názory, postoje a 

hodnoty mladých lidí v ČR. Tento segment české společnosti bude v polovině 21. století 

představovat produktivní výkonné jádro české společnosti a jako taková bude v 

nadcházejících desetiletích nevyhnutelně čelit zásadním domácím i globálním výzvám. 

Mezi ně patří například stárnutí české populace – druhý demografický přechod, který 

vytvoří strukturní poptávku po zásadní reformě nebo zvýšeném financování českého 

ZMĚNA KLIMATU
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důchodového systému. Klimatická změna a zelená transformace jsou pak dalšími 

příklady nevyhnutelných celosvětových výzev, s jejichž důsledky se dnešní česká 

mládež bude potýkat. Lepší porozumění postojům a světonázoru této generace je tudíž 

klíčové.  

V roce 2020 STEM spolupracoval s americkou organizací National Democratic 

Institute (NDI) na výzkumu politických a demokratických postojů mezi Čechy a 

Češkami ve věku 16-29 let. Tento výzkum byl souběžně veden v zemích Visegrádské 

čtyřky, což výsledkům dodalo hodnotné regionální srovnání. Výsledky mimo jiné 

ukázaly, že zájem o politiku a veřejné záležitosti je mezi českou mládeží výrazně nižší 

než v jiných visegrádských zemích. Naopak důvěra v demokracii jako nejlepší systém 

vlády byla nejvyšší mezi českou mládeží. 

Na širším regionálním srovnání byl také postaven další výzkum českých mladých v roce 

2021 pro německou politickou nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung. Kromě regionu V4 byly 

do tohoto výzkumu zapojeny také tři pobaltské státy. Stejně jako u výzkumu NDI byl 

STEM zodpovědný za analýzu dat z České republiky (šlo o kombinaci kvalitativních 

FGs a hloubkových rozhovorů a standardního dotazníkového šetření). Jedno 

z hlavních zjištění tohoto výzkumu bylo potvrzení toho, že tzv. mezigenerační mobilita 

mladých lidí v ČR je dosti omezená. To znamená, že úroveň nejvyššího dosaženého 

vzdělání rodičů hraje významnou roli ve vzdělávacích trajektoriích jejich dětí, 

především v míře v jaké dokončují střední školy a v tom, zda pokračují ve studiu na VŠ.  

 

Vzdělávání 

Téma reformy vzdělávacího systému v posledních letech rezonuje v české společnosti. 

Je provázané s debatou o nástupu digitalizace a s ní spojenou proměnou ekonomiky a 

práce, stejně jako s přípravou mladé generace na globální klimatické i politické 

problémy.  

V tomto kontextu se strukturální proměna českého školství zdá být klíčovou, aby česká 

společnost tyto proměny úspěšně zvládla, a proto se  vzděláváním začaly zabývat i jiné 

než úzce zaměřené organizace, především z občanského sektoru.  

STEM se do této debaty zapojil ve spolupráci se SKAV (Stálá konference asociací ve 

vzdělávání) – jednoho z klíčových aktérů české debaty o vzdělávání. V roce 2021 pro 
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SKAV zajistil STEM výzkum wellbeingu na českých školách v rámci projektu 

Partnerství pro vzdělávání 2030+. Pozitivním zjištěním výzkumu bylo, že ačkoliv skoro 

polovina ředitelů*ek pojem wellbeing nezná, opatření, která jsou součástí tohoto 

pojmu (jako je komunikace s rodiči, oceňování úspěchu žáků a podpora vzdělávání 

učitelů), běžně zařazují do chodu školy. 

V roce 2021 také začala dlouhodobější spolupráce, která může vést k větší profilaci 

STEM v tématu vzdělávání. Pro výběrová řízení na výzkumná šetření pro Ministerstvo 

školství jsme vytvořili konsorcium s organizací PAQ – Prokop Analysis and 

Quantitative Research. První tendr  vyhlášený MŠMT „Analýza příčin vyššího podílu 

romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených podle § 16 odst. 

9, Školského zákona“  naše konsorcium vyhrálo a od listopadu 2021 probíhá výzkum, 

který se zaměřuje na to, jakým způsobem získávají romské děti diagnózu mentálního 

postižení a co to znamená pro jejich vzdělávací dráhu. 

V dalších letech budou Ministerstvem školství vyhlašována další výběrová řízení na 

témata spojená s českým vzdělávacím systémem, do kterých se STEM zapojí na základě 

dlouhodobého plánu i personálních kapacit. Konkrétně v tématu vzdělávání byly v roce 

2021 odborné kapacity navýšeny, když se součástí analytického týmu STEM stala 

Karina Hoření, která se situaci českého školství věnuje dlouhodobě.  
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Kvalita života a štěstí 

V roce 2021 STEM dokončil řešení projektu Technologické agentury ČR Éta „Kvalita 

života v obcích: datové a metodické zdroje“ (TL02000499). STEM byl hlavním 

řešitelem tříletého grantu ve spolupráci s Datlab s.r.o. Cílem projektu bylo 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.  

Projekt byl v roce 2021 realizován v plném rozsahu představeném v projektové žádosti. 

Činnosti odložené z důvodu pandemie COVID-19 z roku 2020, tedy případové studie, 

byly v plném rozsahu realizovány v prvním pololetí 2021. Tyto studie realizované na 

Broumovsku, ve Štětí a Žďáru nad Sázavou ukázaly dobrou využitelnost podobných 

typů studií v regionech a jednotlivých sídlech. Tímto způsobem byla nejen ověřena 

vhodnost navržených ukazatelů i celkového hodnocení jednotlivých dimenzí, ale 

rovněž možnost a význam praktické aplikace navržené databáze pro analýzu situace 

v konkrétních obcích. Zároveň se potvrzuje, že v ČR chybí způsob, jak mohou obce 

(s výjimkou krajských měst) samy realizovat studie založené na kvantitativním šetření 

za pro ně dostupných finančních podmínek. Navržená databáze i metodická opora pro 

realizaci vlastních kvalitativních šetření tak mohou pro obce představovat vhodný 

nástroj, jak analyzovat místní situaci. 

Dále byla v průběhu roku 2021 dokončena a testována databáze kvality života v obcích. 

Zároveň byla zpracována metodika, která nabízí přehledný návod, jak zkoumat kvalitu 

života v obcích. Uživateli umožňuje zorientovat se ve velkém množství dostupných 

metod a zvolit vhodný postup, jak realizovat výzkum v návaznosti na konkrétní 

potřeby. Jsou tu stručně představeny jednotlivé metody, jejich hlavní principy a 

zejména jejich klíčové přednosti i nevýhody. Zároveň uživateli umožňuje porozumět 

klíčovým fázím výzkumu při analýze kvality života v obci. Metodika vychází jak 

z dostupných metodologických podkladů, tak z realizovaných studií. Ukazuje tak 

praktické příklady využití jednotlivých metod. 

Datová základna databáze byla také využita pro volební analýzu v den voleb do 

Poslanecké sněmovny a následné analýze volebních výsledků ve vztahu k situaci 

v obcích: https://www.stem.cz/charakter-obce-a-volebni-chovani/. Analýza ukazuje, 

že volební zisky jsou nejvíce provázány s nadějí na dožití, vzděláním a se strukturou 

pracovního trhu – zejména s mírou zastoupení živnostníků nebo mikro firem. Tyto 
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ukazatele velmi dobře vysvětlují podporu ANO, SPOLU i SPD. Nejméně lze skrze ně 

objasnit podporu koalice Pirátů a STAN. 

 

 

Oproti původnímu plánu byl projekt rozšířen o zpracování webu, který poskytuje celou 

databázi ke stažení a zároveň zpřístupňuje základní možnosti databáze veřejnosti. Web 

https://kdejedobre.cz/ poskytuje výsledky pro jednotlivé obce i celkový pohled na 

jednotlivé ukazatele. Umožňuje zobrazit hodnoty ukazatelů pro konkrétní obec i jejich 

porovnání se stejně velkými obcemi v celorepublikovém kontextu. Rovněž umožnuje 

základně zhodnotit data pro obec ve vztahu k regionu (přes mapy v sekci Dimenze 

hodnocení). Kromě dat o jednotlivých obcích, web představuje i základní analýzu 

jednotlivých ukazatelů a souhrnných ukazatelů pro jednotlivé dimenze. Poskytuje 

informace o statistickém rozložení daného ukazatele mezi obcemi, rozdílech 

v dosažených hodnotách v závislosti na velikosti obce a v neposlední řadě rovněž 

geografickou distribuci hodnot jednotlivých ukazatelů v rámci ČR.  

Web byl představen v tiskové zprávě: https://www.stem.cz/databaze-kvality-zivota-v-

obcich-jak-se-zije-ve-vasi-obci/. Zpráva ukazuje různé možnosti využití databáze, 

včetně grafických ilustrací.  
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Souhrnná dimenze Zdraví - Složený indikátor pro oblast zdraví kombinuje ukazatele v dané kategorii. Světlejší barva 
znamená lepší situaci. 

 

 

 

Migrační saldo - kategorie 1-7 udávají velikost obce (7 největší). Svislá osa udává změnu počtu obyvatel v důsledku migrace 
na 1000 obyvatel obce. Plocha grafu pak rozložení obcí v dané kategorii. 
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V roce 2021 STEM pokračoval již pátou vlnou výzkumu pocitu štěstí. Smyslem 

projektu, který podporuje Nadační fond Šťastné Česko, je na základě systematického a 

dlouhodobého výzkumu rozvíjet poučenou diskusi o směřování a prioritách našeho 

společenského vývoje. Výzkum, který proběhl v druhé polovině října 2021, se zaměřil 

na vývoj pocitu štěstí v době plné nejistoty. Dále jsme se ve výzkumu zabývali pěti 

oblastmi (prioritami české veřejnosti, kvalitou demokracie, vnímáním budoucnosti, 

důvěrou a vztahy ve společnosti a zdravím), které se štěstím úzce souvisí a u nichž jsme 

v minulém roce zaznamenali poměrně výraznou změnu.  

Z výsledků výzkumu a jeho srovnání s předchozími průzkumy vyplývá, že pocit štěstí 

v české společnosti dále klesá. Epidemie koronaviru českou společnost v tomto ohledu 

poměrně výrazně ovlivňovala i v roce 2021. Její dopady se však začaly proměňovat.  

Zatímco v prvním roce pandemie jsme pokles pocitu štěstí dávali do souvislosti 

především s omezením svobod nebo s větší sociální izolací, v roce 2021 se výrazněji 

projevily dopady epidemie COVID-19 na ekonomickou situaci. Zvýšila se obava 

z ekonomického vývoje, vzrostl i důraz na růst ekonomiky a životní úrovně.  

K nejvýraznějšímu poklesu pocitu štěstí (konkrétně o 41 procentních bodů) došlo mezi 

špatně zajištěnými a chudými, což potvrdilo sílící vliv materiálních faktorů na kvalitu 

života české společnosti. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že zásadním faktorem, který 

může zastavit pokles štěstí (zejména u skupin ohrožených chudobou), je obnovení 

pocitu pevné půdy pod nohama a jistoty.  

V souvislosti s kapitolou zdraví výzkumná data ukázala, že přibližně pětina (19 %) 

české veřejnosti zažila přímo nebo u některého blízkého známého odklad lékařského 

vyšetření nebo zákroku z důvodu nedostatku nemocničních kapacit, který zapříčinila 

epidemie koronaviru.  
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POCIT ŠTĚSTÍ V ROCE 2021 

 
 
 
 

VNÍMÁNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOBĚ 
KORONAVIRU 
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Výzkumy v neziskové sféře 

Výzkumy pro neziskovou sféru jsou pro STEM dlouhodobě hodnotově důležité. Skrze 

ně se daří naplňovat vizi o spolupráci mezi obory, poskytovat daty podložená 

doporučení a alespoň drobně přispívat fungování občanské společnosti. V roce 2021 

jsme ve spolupráci s neziskovými organizacemi nebo nadacemi realizovali několik 

podstatných projektů, řada z nich byla zmíněna v předchozích kapitolách. Zde 

jmenujme dva další, které dosud nebyly zmíněny: 

Ve spolupráci s Klubem svobodných matek jsme realizovali výzkum mezi samoživiteli 

a samoživitelkami k jejich situaci v době koronavirové krize. Pro Národní 

demokratický institut jsme zpracovali průzkumy v Praze, Brně a Jihlavě ke 

zkušenostem občanů s komunikací se samosprávou a jejím fungováním. 

 

Výzkum dlouhodobých trendů společenského vývoje 

STEM dlouhodobě sleduje postoje Čechů k různým oblastem veřejného života, politiky 

a životního stylu. Unikátní kontinuální výzkum TRENDY zahájil STEM v květnu 1993 

a systematicky v něm pokračuje dodnes. Rok 2021 byl podobně jako předchozí rok 

s ohledem na protiepidemická opatření velmi náročný a bylo nutné dále upravovat 

metodiku dotazování a testovat různé varianty pro šetření TRENDY. 

V roce 2021 vzhledem k aktuální situaci byla pozornost věnována vývoji postojů 

občanů k opatřením na zvládnutí pandemie COVID-19 a jednotlivým zainteresovaným 

institucím, dále postojům k očkování proti COVID-19. V oblasti ekonomické situace 

domácností jsme pokračovali ve víceletém projektu s KPMG Česká republika, který byl 

jedním z důležitých podkladů pro sledování vývoje situace v domácnostech a přináší 

časovou řadu vývoje indexu finanční situace domácností. Časové řady týkající se 

Evropské unie jsou nadále součástí spolupráce na našem evropském projektu 

s několika organizacemi. STEM také pokračoval ve sledování postojů k různým zemím 

a zahraničním politickým osobnostem. Vzhledem k říjnovým volbám do Poslanecké 

sněmovny byly výzkumy z řady TRENDY zaměřeny i na předvolební a povolební situaci 

a názory občanů (viz dále). 
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Volební a předvolební výzkumy 

STEM v roce 2021, tedy v roce voleb do Poslanecké sněmovny, pokračoval v publikaci 

stranických preferencí a volebních modelů v rámci výzkumné řady TRENDY. Metodiku 

sběru dat nadále výrazně ovlivňovala pandemie COVID-19, kdy uskutečňování 

osobních rozhovorů nebylo v různých částech roku prakticky možné. Pro účely 

zachování řady TRENDY jsme proto vyvinuli a otestovali alternativní formát, kdy 

výzkum probíhá kombinací online a telefonického dotazování a kdy reprezentativitu 

vzorku posiluje nadstandardní sada kvótních proměnných spolu s pečlivou kontrolou 

a vyhodnocováním samotného sběru. 

Volební preference a předvolební model zohledňující alternativně výsledek 

jednotlivých stran i výsledek při účasti koalic jsme na vlastní náklady vydali v dubnu a 

v červnu. Další tři modely, v srpnu, na začátku září a týden před volbami jsme při 

zachování metodiky zpracovávali pro CNN Prima News. 

Volebním otázkám jsme v různém detailu věnovali v řadě dalších výzkumů.  

Na začátku října 2021 se konaly samotné volby do Poslanecké sněmovny, k čemuž jsme 

vydali shrnující tiskovou zprávu a v médiích komentovali situaci před volbami i po 

volbách. Přítomni jsme byli ve volebním studiu CNN Prima News, kde jsme spolu s 

kolegy ze společnosti STEM/MARK na základě průběžného sčítání okrsků vypočítávali 

a sestavovali volební predikci. Martin Buchtík pak dodával vysílání této stanice 

expertní interpretace a přesah a prezentoval závěry další doplňkové analýzy; konkrétně 

šlo o rozdíly ve volebních výsledcích v kategoriích obcí podle vybraných 

sociodemografických ukazatelů. 

Vedle výzkumů volebních preferencí, jsme pokračovali ve sběru dat pro Institut H21, 

který ověřuje možnosti hlasování udělením druhého, třetího a mínusového hlasu (D21 

– Janečkova metoda). 

 

Doplňkové výzkumy – vedlejší činnost 

V rámci své doplňkové činnosti STEM provedl několik výzkumů.  

V oblasti institucí státní správy jsme realizovali výzkum pro Ministerstvo zdravotnictví 

k postojům veřejnosti k očkování proti Covid-19, dále výzkum pro Ministerstvo 

zahraničních věcí na téma priorit české zahraniční politiky, hodnocení různých zemí a 
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aktuální zahraničněpolitické otázky. STEM také uskutečnil průzkum pro Českou 

národní banku o postojích české veřejnosti k této instituci.  

Pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) STEM v průběhu 

roku 2021 realizoval ve dvou vlnách průzkum dopadů COVID-19 na kulturní subjekty, 

nejdříve ve Středočeském a Olomouckém kraji, pak v Karlovarském kraji, 

Královéhradeckém, Olomouckém a na Vysočině.  

Pro ŠKODA AUTO Vysokou školu o.p.s. jsme uskutečnili pokračování výzkumného 

šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje české internetové veřejnosti k e-Governmentu a 

postihnout zkušenosti s fungováním současných online služeb ze strany státu. 

V souvislosti s vývojem situace v České republice v důsledku pandemie Covid-19 bylo 

možné na základě dvou vln výzkumu sledovat, zda se postoje a zkušenosti v této oblasti 

proměňují či nikoliv. 

Ve spolupráci se slovenskou společností FOCUS jsme za podpory The Coca-Cola 

Company a Coca-Cola HBC realizovali průzkum pohledu Čechů a Slováků na vývoj 

v obou zemích, jejich hodnocení demokratických hodnot svobody, rovnosti šancí a 

spravedlnosti v minulosti i současnosti. Tento průzkum navíc nabídl srovnání 

s unikátním průzkumem z roku 1991.  

Pro Charitu ČR jsme zpracovali evaluační vyhodnocení aktivit projektu Labyrint 2030, 

jehož cílem bylo zvýšit povědomí ekonomicky aktivního obyvatelstva, studentů českých 

vysokých škol a mladých do 30 let v České republice o tématech zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR (ZRS) a Agendy 2030. Dále bylo cílem zapojit angažované mladé lidi do 

hledání inovativních řešení na aktuální rozvojové výzvy.  

V rámci kvalitativního výzkumu pro  společnost Skanska a měsíčník Reportér STEM 

zkoumal, jak bydlí a jak chtějí bydlet mladé rodiny ve velkých českých městech a jak 

jejich kvalita života souvisí s kvalitou  bydliště. 

Ve své vedlejší činnosti dává STEM přednost výzkumům veřejných služeb, fungování 

sítí a regionální problematice. Ve většině případů nechává stranou zájmu běžné 

marketingové studie zboží, služeb a obchodu. 

  

mailto:info@stem.cz
http://www.stem.cz/


STEM, z.ú.  Adresa: Španělská 10, 120 00 Praha 2.  Tel.: 221 180 197, Mob.: 602 231 560.  

E-mail: info@stem.cz,  http://www.stem.cz/   Stránka 21 

Osvětová činnost v číslech 

Představitelé STEM se v roce 2021 zúčastňovali odborných seminářů, konferencí a 

veřejných debat (např. konference „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“, „Právní stát 

v Evropě“, Šťastné Česko“, „Neziskovky 2022: 30 % pro dárce a co dál?!“, výroční 

konference Česko-německého diskusního fóra; diskuse „Evropa (nejen) pro mladé“, 

„Jedna společnost – různé světy“, „Různé světy české a německé společnosti“, „Co trápí 

Česko“, „Dezinformační debata: Parlamentní volby 2021 – konspirace a komunikace 

politických stran“, kulatý stůl v rámci Festivalu svobody v Knihovně Václava Havla). 

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 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 více než dvacet let. V roce 2021 jsme na webu umístili 27 tiskových zpráv a 

článků.  

V médiích se také relativně často v roce 2021 objevovaly rozhovory s představiteli 

STEM (např. rozhovory nebo komentáře pro Deník N, Seznam Zprávy, Aktuálně, 

Hospodářské noviny, Sedmou generaci, Reflex, rozhovory pro televizní a rozhlasové 

stanice ČT24, ČRo Radiožurnál, ČRo Plus, FTV Prima). 

Vybrané příspěvky do veřejné diskuse o naší společnosti je možné nalézt na 

následujících odkazech: 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/podcast-vinohradska-12-buchtik-

sociolog_2101280600_bar 

https://plus.rozhlas.cz/sociolog-martin-buchtik-vize-pro-obcany-proc-je-krize-spis-

nez-prilezitost-snaha-8425658 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-sociolog-martin-buchtik-o-

situaci-v-ceske-

s/r~f1269456712b11ebb98b0cc47ab5f122/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Soc

ial&utm_source=Twitter#Echobox=1613631335 

https://denikn.cz/574482/jsme-zahnani-do-kouta-udelat-dobre-rozhodnuti-je-cim-

dal-tezsi-hrozi-kolaps-duvery-ve-stat-rika-sociolog-buchtik/ 

mailto:info@stem.cz
http://www.stem.cz/
http://www.stem.cz/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/podcast-vinohradska-12-buchtik-sociolog_2101280600_bar
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/podcast-vinohradska-12-buchtik-sociolog_2101280600_bar
https://plus.rozhlas.cz/sociolog-martin-buchtik-vize-pro-obcany-proc-je-krize-spis-nez-prilezitost-snaha-8425658
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https://denikn.cz/572648/studio-n-soucasna-opatreni-nestaci-rika-sociolog-

buchtik-jak-budou-vypadat-dalsi-mesice/ 

https://plus.rozhlas.cz/sociolog-buchtik-udrzet-opatreni-bude-cim-dal-tim-tezsi-

vule-lidi-se-totiz-bude-8450202 

https://dvojka.rozhlas.cz/psycholog-a-politolog-nikola-horejs-extremne-vycnivame-

v-propadu-duvery-ve-8452590 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/zmena-klimatu-sucho-migrace-

vyzkum-rozdeleni-svobodou-datova-zurnalistika-cesky_2105120534_nkr 

https://plus.rozhlas.cz/jsme-rozdeleni-klimatem-na-problemu-se-shodujeme-ale-

porad-je-pro-nas-abstraktni-8488884 

https://sedmagenerace.cz/v-klimaticke-diskusi-musi-silneji-zaznit-socialni-ton/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5UGagOFIJh8 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/106912/buchtik-lidi-jsou-smrtelne-

nastvani-stat-umi-jen-zakazy-a-prikazy-vlada-ztratila-nejvic-duvery-na-svete.html 

https://a2larm.cz/2021/06/buchtik-smejkalova-pocit-nejistoty-vytvari-v-casti-

spolecnosti-neduveru-k-polistopadovemu-vyvoji/ 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/buchtik-ze-je-babis-to-nejhorsi-co-nas-mohlo-

potkat-to-mate/r~795664e203a711eca824ac1f6b220ee8/ 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/secteno-podtrzeno-kdo-bude-v-cesku-skladat-

novou-vladu-176909 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/lide-se-mijeji-anemaji-si-navzajem-co-

rici/r~f34a7f0a2db311ec94d2ac1f6b220ee8/?utm_term=Autofeed&utm_medium=S

ocial&utm_source=Twitter#Echobox=1634484737 

https://plus.rozhlas.cz/proc-cesi-odmitaji-resit-klimaticke-zmeny-je-abstraktni-

problem-a-my-mala-zeme-8612539 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-naockovane-male-

deti-muze-jich-byt-tolik-co-teenageru-rika-expert-182692 

https://plus.rozhlas.cz/ceska-spolecnost-je-rozbita-polarizuji-ji-hlavne-male-ale-
hlasite-skupiny-8645739 
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Hospodaření ústavu 

 

Navzdory krizím a obtížím neziskový ústav STEM rozvíjí veřejně prospěšný 

sociologický výzkum základních otázek našeho společenského vývoje.  

STEM za více než 30 let od svého založení investoval do systematické databáze o 

názorech a postojích české populace desítky milionů korun. Nikdy neobdržel žádné 

dotace z veřejných prostředků a náklady vlastního dlouhodobého systematického 

výzkumu si platil ze svých zdrojů. V posledních šesti letech, kdy funguje jako neziskový 

ústav, se STEM dostal ze ztrátového hospodaření z let 2016 – 218 do kladných čísel 

hospodářského výsledku. V roce 2019 výnosy činily 6,2 mil. Kč a hospodaření poprvé 

skončilo ziskem ve výši 97 tisíc Kč. V náročném roce 2020 STEM dosáhl výnosů 8,6 

milionů Kč a skončil ztrátou ve výši 20 tisíc Kč. 

Rok 2021 přes všechny složitosti přinesl ústavu STEM hospodářské úspěchy, kdy 

celkové výnosy přesáhly 11 milionů Kč. Výnosy z hlavní činnosti byly o milion Kč vyšší 

než výnosy z činnosti hospodářské, přičemž činnost hospodářská plně zaplatila ztrátu 

v činnosti hlavní. 

Hospodaření ústavu STEM za rok 2021 je v předepsaném rozsahu ve stručnosti 

zachyceno v přiložené výsledovce a rozvaze. 
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