
Výroky o aktuálních 
tématech 



 V prosinci 2016 a lednu 2017 se SONDA SC&C opět zaměřila 
na výroky   na aktuální témata. V rychlém telefonickém 
rozhovoru jsme dotázali 779 občanů ČR starších 18 let na 
souhlas či nesouhlas s konkrétními výroky. 

 SONDA si neklade za cíl konkurovat reprezentativním 
výzkumům. Cílem je rychlý vhled do smýšlení společnosti. 

 Sběr dat proběhl v období od 8.12. 2016 do 11.1. 2017 
 

Na prahu roku 2017 
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„Je dobře, že Jindřich Forejt skončil na postu ředitele 
odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky.“ 

 Téměř polovina dotázaných nemá na 
odchod Jindřicha Forejta z hradu vyjasněný 
názor. Zhruba stejně velká skupina 
dotázaných pak s tímto krokem souhlasí. To 
platí pro všechny sledované demografické 
skupiny obdobně.  
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45% 

14% 

42% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Výjimky před spuštěním EET dělají z celého projektu 
frašku.“ 
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 S tímto výrokem souhlasí víc než 
polovina dotázaných. Ve věkové kategorii 
60+ je to však pouze necelých 40 % 
respondentů. Ostatní sociodemografické 
kategorie se významně neliší.   
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54% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„EET ČR pomůže.“ 
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 Míra souhlasu s tímto výrokem roste           
s věkem.  Zatímco v nejstarší kategorii (60+) 
souhlasí dvě třetiny dotázaných, v té nejmladší 
(18 – 24) je to jen necelá polovina  (44 %) 
dotázaných. Lidé se základním vzděláním pak    
s výrokem souhlasí častěji než lidé vzdělanější. 

7% 

37% 
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Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Losování účtenek EET je dobrý nápad.“ 
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 Souhlas s výrokem klesá se vzděláním 
respondenta. Souhlasí takřka 55 % respondentů se 
základním vzděláním, ale jen 31 % respondentů se 
vzděláním vysokoškolským.       

13% 

51% 
37% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Rok 2017 bude lepší než rok 2016.“ 
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 S výrokem souhlasí zhruba 2/3 respondentů. 
Souhlas je výraznější u respondentů se 
základním vzděláním (souhlasí ¾). Souhlas           
s výrokem roste také s klesajícím věkem 
respodentů (4/5 v kategorii 18 – 24 let). 18% 

23% 

60% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Jiří Ovčáček je muž na správném místě.“  
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 Téměř polovina dotázaných s výrokem 
nesouhlasí.  Nesouhlas roste se vzděláním 
respondenta (nesouhlasí 32% respondentů se 
základním vzděláním X 60% s vysokoškolským 
vzděláním). Ostrý nesouhlas s výrokem je typičtější 
pro muže (32 %) než pro ženy (20 %).  
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Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Chci, aby Miloš Zeman kandidoval na prezidenta        
i v příštím volebním období.“ 
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Souhlas s výrokem roste s klesajícím 
vzděláním (68 % ZŠ vzdělání x 33 % VŠ vzdělání ). 
V ostatních sledovaných sociodemografických 
kategoriích nejsou významné rozdíly.  

4% 

53% 
43% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



 „Vládu fakticky řídí Andrej Babiš. “  
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 S výrokem souhlasí zhruba 1/2 
dotázaných.  S rostoucím vzděláním 
klesá ostrý nesouhlas s výrokem (zcela 
nesouhlasí 19 % se ZŠ vzděláním, ale jen 
9 % se vzděláním VŠ). 

9% 
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52% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Chci, aby příštím premiérem ČR byl Andrej Babiš.“ 
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 S výrokem nesouhlasí 3/5 dotázaných.  
Souhlas klesá se vzděláním respondentů 
(souhlasí 18% VŠ vzdělaných, ale až 43 % ZŠ 
vzdělaných) a naopak roste s věkem 
respondentů ( souhlasí 23 % v kategorii       
18 – 24 let, ale až 44 % v kategorii 60+). 

9% 

60% 31% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



„Migrační krize je největším problémem současné ČR.“  
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 S výrokem souhlasí častěji ženy než muži 
(55 % vs. 46%). Souhlas s výrokem klesá s 
rostoucím vzděláním respondenta: 77 % ZŠ 
vzdělání,  65 % vyučený/á, 49 % SŠ                          
s maturitou, 33 % VŠ). 

2% 

47% 

51% 

Spíše / Zcela souhlasím 
 
Spíše / Zcela nesouhlasím 
 
Nevím 



 

 SC&C s.r.o.  

Americká 21, Praha 2  

www.scac.cz  

 

 Filip Oliva 

výzkumník senior  

foliva@scac.cz 

Tel.: 739 690 490 

Kontakty 
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