
Výroky známých 
osobností



V listopadu se SONDA SC&C zaměřila na výroky politiků      
a známých osobností. V rychlém telefonickém rozhovoru 
jsme dotázali 472 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.

Z výsledků je patrné, že některá témata dnešní společnost 
štěpí a to jak v případě okolnosti státního svátku 28. 
října, tak  zavádění EET.

Rozštěpená společnost
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V. Klaus ml.: „Ministru Hermanovi nevěřím                
ani pozdrav.“

24%

46%

30%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

S tímto výrokem souhlasí spíše lidé se základním
nebo středním vzděláním (více než 45 %). Naopak 
až 70 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů       
s ním nesouhlasí. 1/4 respondentů nemá na tento 
výrok názor. 
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J. Ovčáček: „Ve státní svátek 28.10. byla                             
na Staroměstském náměstí oficiálně odstartována 

prezidentská kampaň 3H - Halík, Horáček, Herman.“
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27%

40%
34%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Tento výrok společnost rozděluje a to napříč všemi 
sledovanými  sociodemografickými skupinami 
obdobně. Celá čtvrtina respondentů však není schopna 
svůj souhlas nebo nesouhlas vyjádřit.  



M. Kalousek: „Prohlášení čtyř ústavních činitelů 
směrem k Číně ponížilo Českou republiku, její občany 

a zpochybnilo náš kredit ve svobodném světě.“
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17%

33%

50%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Souhlas s tímto výrokem roste
se vzděláním respondentů. S věkem naopak  
roste nesouhlas. Vyjádřit se k němu nechtělo   
17 % dotázaných.  



J. Pehe: „Úplně by stačilo, kdyby byl příští prezident 
prostě slušný a věrohodný člověk, který nedělá zemi 

ostudu.“
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4%
14%

82%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

4/5 respondentů s tímto výrokem souhlasí. 2/3
pak dokonce souhlasí zcela. Ze sociodemografického
hlediska je tento výrok konzistentní a žádná                       
ze sledovaných kategorií se výrazně neliší.  



B. Sobotka: „Letošní 28. říjen byl festivalem hradní 
malosti a také typické české rozhádanosti.“
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16%
20%

64%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

S výrokem souhlasí zhruba 2/3 respondentů 
a je konzistentní napříč demografickými 
kategoriemi, které sonda sledovala. Jen 16 % 
respondentů se k výroku nechtělo vyjádřit.



A. Babiš: „Čína tady zatím nepředvedla nic 
užitečného pro naši ekonomiku.“ 
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19%

38%

43%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Výrok respondenty dělí na přibližně stejně velké 
názorové skupiny.  Souhlas s tímto výrokem roste         
s věkem respondentů ( až 65 % v kategorii 65+).



P. Rychetský: „Odmítnutí účasti na oficiálních 
oslavách státního svátku 28. října považuji za projev 

neúcty k jeho významu.“
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9%

31%

60%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Souhlas s výrokem roste s věkem 
respondentů. Zatímco v kategorii  18 – 29 
souhlasí „jen“ 52 % dotázaných, v kategorii      
65+ je to až 74 % dotázaných.



P. Gazdík: „Dalajláma je jedna z nejvýznamnějších 
světových duchovních autorit a není důvod, proč    
by se představitelé ČR, neměli s takovou osobou 

setkávat.“ 
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7%

21%
72%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

S výrokem souhlasí téměř ¾ dotázaných.          
S věkem  souhlas pozvolna klesá.  V nejmladší
kategorii (18 – 29 let) proti tomu souhlasí až 88 % 
dotázaných.



M. Žantovský: „Vinou nejvyššího ústavního činitele 
se pověst České republiky začíná blížit Severní 

Koreji.“
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16%

58%

26%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

3/5 dotázaných s výrokem nesouhlasí. Míra 
nesouhlasu se nemění napříč jednotlivými 
sociodemografickými kategoriemi. Stejně tak je tomu    
u ¼ respondentů, která s výrokem souhlasí.



A. Babiš:„Nejdůležitějším efektem zavedení EET je 
narovnání podnikatelského prostředí. Podnikatelé se už 

nebudou cítit ohroženi nepoctivou konkurencí, která 
podvádí na daních.“ 
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11%

39%

50%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Souhlas s výrokem roste s věkem 
respondentů (v nejmladší kategorii souhlasí jen 
29 %, v nejstarší proti tomu až 85 %. Zaměstnanci 
s ním pak souhlasí spíš než OSVČ (53 % vs. 29%).



R. Bábek:„EET bude nástrojem sledování                       
a obtěžování statisíců malých podnikatelů                    

a živnostníků.“ 
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9%

37%

54%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

S výrokem souhlasí více než polovina 
respondentů. Silný je  souhlas zejména u studentů
(89 %) a OSVČ (74 %). Naopak nesouhlasí 56% důchodců. 



B. Sobotka: „EET omezí šedou ekonomiku, zamezí 
krácení daní a podpoří poctivé podnikatele.“ 
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13%

36%

51%

Spíše / Zcela souhlasím

Spíše / Zcela nesouhlasím

Nevím

Souhlas s výrokem roste s věkem 
respondentů (v nejstarší kategorii (65+) 
souhlasí až 80 % respondentů). 



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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