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Cíl a metodika projektu
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Cílem projektu bylo zjistit, jak občané ČR hodnotí činnost státu, jejich 
názory a spokojenost se službami, které jim stát nabízí
• Metodikou sběru dat bylo online dotazování na panelu respondentů, výzkumný 

vzorek reprezentuje populaci ČR. 
• Cílovou skupinou k dotazování byli občané starší 18 let z celé ČR
• Výběr vzorku kvótní, vzorek je reprezentativní (region, pohlaví, věk, vzdělání, 

velikost sídla domácnosti)
• Velikost vzorku: n=500, z území celé ČR
• Timing projektu: dotazování se uskutečnilo v měsíci lednu 2017
• Průměrná délka rozhovoru byla cca 15 minut

• Sběr a kontrolu dat realizovala agentura: Data Collect, s.r.o.



Libertariánský institut

VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: morální vs. nemorální 

Morální 2 3 4 5 6 Nemorální

Komentář
Názor, že stát se chová nemorálně 
zastává 55 % dotázaných, celkové 
rozložení je rovnoměrné, více směřované 
ke středním hodnotám – tzn. přesvědčení 
dotázaných o amoralitě státu není silné, 
ovšem v populaci značně rozšířené. 

V potaz bychom měli vzít 26 % občanů, 
kteří nezastávají v tomto směru žádný 
názor, tuto skupinu lze názorově 
přesvědčit. 

Stát je morální:  19 %

Stát je nemorální: 55 %

Nosnost tématu: středně nosné

Morální vs. nemorální - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: sociální vs. asociální 

Sociální 2 3 4 5 6 Asociální

Komentář

O asocialitě státu je přesvědčeno 32 % 
respondentů, zatímco celých 40 % vidí 
stát jako sociální. Významný podíl je také 
nepřesvědčených občanů, kteří 
nezastávají ani jeden z názorů a pohybují 
se na středních hodnotách – celkově 28 
%. 

Bez argumentace není diferenciál stát 
sociální / asociální nosný. 

Stát je asociální:  32 %

Stát je sociální: 40 %

Nosnost tématu: není nosné

Sociální vs. asociální - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: složitý vs. jednoduchý 

Složitý 2 3 4 5 6 Jednoduchý

Komentář
Diferenciál přesvědčení o složitosti nebo 
jednoduchosti státu je velmi nosný, 
celých 69 % dotázaných je přesvědčeno 
o složitosti státního aparátu. Naopak 10 
% respondentů se domnívá, že stát je 
jednoduchý. 

Ve středních hodnotách se pohybuje 21 
% respondentů, tzn. s tématem lze 
nadále pracovat.

Stát je složitý:  69 %

Stát je jednoduchý: 10 %

Rezerva: 21 %

Nosnost tématu: velmi nosné

Složitý vs. jednoduchý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU

1
4

9

22

24

25

14

Stát je: efektivní vs. neefektivní

Efektivní 2 3 4 5 6 Neefektivní

Komentář
Obdobně jako sémantický diferenciál 
hodnocení jednoduchosti nebo složitosti 
státu je také téma efektivity fungování 
státu velmi nosné. O neefektivitě je 
přesvědčeno 63 % dotázaných oproti 14 
% přesvědčených o opaku (efektivitě 
státu). 

U tohoto tématu je opět značná rezerva 
názorově nepřesvědčených respondentů, 
celkově 22 %.

Stát je efektivní:  14 %

Stát je neefektivní: 63 %

Rezerva: 22 %

Nosnost tématu: velmi nosné

Efektivní vs. neefektivní - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU

2
4

12

34
24

17

8

Stát je: bohatý vs. chudý 

Bohatý 2 3 4 5 6 Chudý

Komentář
18 % dotázaných je přesvědčeno o 
bohatství státu, přičemž rozložení s e 
blíží středním hodnotám – tzn. že 
dotázaní jsou o bohatství státu 
přesvědčeni slabě.

Naopak 49 % dotázaných je 
přesvědčeno, že stát je chudý. 
Nezanedbatelný je podíl respondentů (34 
%), kteří se nekloní ani k jednomu pólu.

Stát je chudý:  49 %

Stát je bohatý: 18 %

Rezerva: 34 %

Nosnost tématu: není nosné

Bohatý vs. chudý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: přebujelý vs. štíhlý 

Přebujelý 2 3 4 5 6 Štíhlý

Komentář
Přesvědčení, že stát je přebujelý sdílí 59 
% dotázaných. Zajímavé je také silné 
přesvědčení respondentů – celých 22 % 
se kloní k naprostému přesvědčení o 
přebujelosti. 

Názor, že stát je štíhlý zastává 12 % 
dotázaných. V tomto případě je zajímavý 
podíl názorově nepřesvědčených 
respondentů 28 %.

Stát je přebujelý:  59 %

Stát je štíhlý: 12 %

Rezerva: 28 %

Nosnost tématu: velmi nosné

Přebujelý vs. štíhlý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: pomáhající vs. obtěžující 

Pomáhající 2 3 4 5 6 Obtěžující

Komentář
49 % dotázaných považuje stát za 
obtěžující, oproti 20 % respondentů, kteří 
stát vidí jako pomáhající. 

S tématem je možné pracovat, je zde 
značná rezerva nepřesvědčených 
občanů 31 %. 

Stát je pomáhající:  20 %

Stát je obtěžující: 49 %

Rezerva: 31 %

Nosnost tématu: potenciálně nosné 

Pomáhající vs. obtěžující - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je nadměrně přerozděluje vs. minimálně přerozděluje 

Nadměrně přerozděluje 2 3 4 5 6 Minimálně přerozděluje

Komentář

Nadměrné přerozdělování státu označilo 
celkově 47 % dotázaných, rozložení 
přesvědčení spadá do mírnějších hodnot. 
Respondenti jsou tedy o přerozdělování 
přesvědčeni spíše mírně. 

Opačný názor, že stát přerozděluje 
minimálně sdílí 23 % dotázaných. 

V tomto tématu stejně jako v předchozím 
je značná část respondentů (29 %) 
názorově neutrální.

Stát nadměrně přerozděluje: 47 %

Stát minimálně přerozděluje:23 %

Rezerva: 29 %

Nosnost tématu: potenciálně 
nosné

Nadměrně přerozděluje vs. minimálně přerozděluje - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát je: hospodárný vs. nehospodárný 

Hospodárný 2 3 4 5 6 Nehospodárný

Komentář
K hospodárnosti státu se kloní 15 % 
dotázaných, oproti 69 % respondentům, 
kteří jsou přesvědčeni o nehospodárnosti 
státu. Rozložení je poměrně rovnoměrné, 
přičemž 20% respondentů zcela 
přesvědčených o nehospodárnosti je 
významné. 

Zajímavý je v poměru s ostatními tématy 
také nízký podíl nepřesvědčených 
respondentů (16 %).  

Stát je hospodárný: 15 %

Stát je nehospodárný: 69 %

Rezerva: 16 %

Nosnost tématu: velmi nosné

Hospodárný vs. nehospodárný - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát podporuje vs. nepodporuje odpovědnost 

Podporuje odpovědnost 2 3 4 5 6 Nepodporuje odpovědnost

Komentář
Přesvědčení, že stát podporuje odpovědnost 
sdílí 17 % respondentů. Naopak významný 
podíl je respondentů přesvědčených o tom, že 
stát odpovědnost nepodporuje: 59 %.

Podíl názorově nepřesvědčených respondentů 
se shoduje s ostatními tématy – celkově 24 %.

Stát podporuje odpovědnost: 17 %

Stát nepodporuje odpovědnost: 59 %

Rezerva: 24 %

Nosnost tématu: středně nosné

Podporuje odpovědnost vs. nepodporuje odpovědnost - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát nese vs. nenese odpovědnost za svá rozhodnutí  

Nese odpovědnost za svá rozhodnutí 2 3 4 5 6 Nenese odpovědnost za svá rozhodnutí

Komentář
62 % dotázaných je přesvědčeno, že stát 
nenese odpovědnost za svá rozhodnutí, 
zatímco 21 % si myslí přesný opak.

Zajímavé je rozložení přesvědčení u 
respondentů zastávající názor o 
neodpovědnosti státu, kdy je 19 % 
přesvědčeno velmi ostře a následuje 24 % 
respondentů s mírnější inklinací k názoru.

V tomto případě je podíl nepřesvědčených 
respondentů poměrně nízký 17 %.

Stát nese odpovědnost: 21 %

Stát nenese odpovědnost: 62 %

Rezerva: 17 %

Nosnost tématu: středně nosné

Nese odpovědnost za svá rozhodnutí vs. nenese odpovědnost za svá rozhodnutí - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát si váží vs. neváží lidí  

Váží si lidí 2 3 4 5 6 Neváží si lidí

Komentář
V 67 % respondenti zastávají názor, že si 
stát neváží lidí. Opačný názor má 13 % 
dotázaných. Rozložení síly přesvědčení u 
první skupiny je vyvážené.

S tématem je možné nadále ještě 
pracovat vzhledem k 20% podílu 
respondentů, kteří neinklinují ani k 
jednomu z názorů.

Stát si váží lidí: 13 %

Stát si neváží lidí: 67 %

Rezerva: 20 %

Nosnost tématu: velmi nosné

Váží si lidí vs. neváží si lidí - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU – MÍRA SOUHLASU
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Stát podporuje vs. nepodporuje schopné lidi  

Podporuje schopné lidi 2 3 4 5 6 Nepodporuje schopné lidi

Komentář
Nadpoloviční většina dotázaných inklinuje k 
názoru, že stát nepodporuje schopné lidi –
celkově 57 %. Názor, že stát naopak 
schopné lidi podporuje zastává menšina 17 
%. 

V tomto diferenciálu je opět vysoké procento 
neutrálně naladěných respondentů – 25 % -
což odkazuje na možnost argumentace a 
přesvědčování. 

Stát podporuje schopné lidi : 17 %

Stát nepodporuje schopné lid: 57 %

Rezerva: 25 %

Nosnost tématu: středně nosné

Podporuje schopné lidi vs. nepodporuje schopné lidi - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU DLE PRŮMĚRU
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Váží si lidí vs. neváží si lidí

Hospodárný vs. nehospodárný

Efektivní vs. neefektivní

Podporuje odpovědnost vs. nepodporuje odpovědnost

Nese odpovědnost za svá rozhodnutí vs. nenese odpovědnost
za svá rozhodnutí

Podporuje schopné lidi vs. nepodporuje schopné lidi

Morální vs. nemorální

Pomáhající vs. obtěžující

Sociální vs. asociální
Komentář

Následující graf srovnává dichotomie 
sémantického diferenciálu dle váženého 
průměru. Inklinace sloupce k vyšším
hodnotám znamená sílící inklinaci k 
negativnímu výrazu z vybrané dvojice.

Srovnání témat (dvojic výrazů) dle 
váženého průměru ukazuje, že jako 
nejvíce nosné pro LI se jeví argumenty:

1) Stát si neváží lidí
2) Stát je nehospodárný
3) Stát je neefektivní

Jako nejméně nosné vychází argumenty:

1) Stát je asociální
2) Stát je obtěžující 
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VYHODNOCENÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU DLE PRŮMĚRU
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Složitý vs. jednoduchý

Přebujelý vs. štíhlý

Nadměrně přerozděluje vs. minimálně přerozděluje

Bohatý vs. chudý

Komentář
Následující graf srovnává dichotomie 
sémantického diferenciálu dle váženého 
průměru. Inklinace sloupce k nižším 
hodnotám znamená sílící inklinaci k 
negativnímu výrazu z vybrané dvojice.

Srovnání témat (dvojic výrazů) dle 
váženého průměru ukazuje, že jako 
nejvíce nosný pro LI se jeví argument:

1) Stát je složitý
2) Stát je přebujelý

Jako nejméně nosný se jeví argument:

1) Stát je bohatý
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SROVNÁNÍ VELMI SILNÝCH ARGUMENTŮ – VÝROKOVÉ TESTOVÁNÍ
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ROZHODNĚ 
SOUHLASÍM

SOUHLASÍM SPÍŠE 
SOUHLASÍM

ANI SOUHLASÍM, 
ANI 

NESOUHLASÍM

SPÍŠE 
NESOUHLASÍM

NESOUHLASÍM ROZHODNĚ 
NESOUHLASÍM

 Stát tak ničí hodnotový systém lidí.
Stát neodpovídá za problémy, které sám způsobuje.
Stát je přebujelý
Stát zbytečně dělá věci složitější, než jsou.

Komentář
Velmi silné argumenty (s velkým dopadem), 
které doporučuji používat:

• Stát tvoří složitá pravidla i na věci, které by šlo 
zvládnout selským rozumem. Stát proto zbytečně 
dělá věci složitě.

• Stát vymýšlí nové a nové činnosti, byrokracie roste, 
stát zasahuje do stále dalších a dalších oblastí 
života společnosti. Proto je stát přebujelý. 

• Stát nemusí nést odpovědnost za svá špatná 
rozhodnutí a činy. Problémy se nějak zamluví nebo 
to zaplatí daňoví poplatníci. Stát neodpovídá za 
problémy, které sám způsobuje. 

• Stát svými regulacemi a přerozdělováním 
způsobuje, že nejrychlejší cestou k bohatství už 
není poctivě odvedená práce, ale využívání 
„systému“. Stát tak ničí hodnotový systém lidí. 

Argumenty budí u dotázaných silně souhlasné 
názory (nad 31 %), mají velký dopad ve všech 
souhlasných kategoriích, přičemž neutrální 
názory v tomto případě nepřesahují 11 % a 
nesouhlasné 9 %. 
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SROVNÁNÍ STŘEDNĚ SILNÝCH ARGUMENTŮ- VÝROKOVÉ TESTOVÁNÍ
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ROZHODNĚ 
SOUHLASÍM

SOUHLASÍM SPÍŠE SOUHLASÍM ANI SOUHLASÍM, 
ANI NESOUHLASÍM

SPÍŠE 
NESOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Stát je obtěžující. Stát je nehospodárný Stát podporuje nezodpovědmost lidí.

Komentář
Středně silné argumenty s velkým 
dopadem na respondenty – doporučuji 
použít.
• Stát zasahuje do věcí, do kterých nemá co strkat 

nos. Lidé ztrácejí čas zbytečnou byrokracií, 
nemohou si dělat za své na svém, co chtějí. Proto 
je stát obtěžující. 

• Stát nemá zpětnou vazbu, ze které by vyplývalo, 
jak efektivní jeho činnosti jsou. Pokud udělá něco 
špatně, vždy si to nějak odůvodní nebo zvýší 
daně. Stát je proto nehospodárný. 

• Stát ekonomicky podporuje hloupé, líné a 
nezodpovědné lidi, kterým přispívá na úkor 
chytrých, pracovitých a zodpovědných. Proto stát 
podporuje nezodpovědnost lidí. 

Argumenty budí u dotázaných silně 
souhlasné názory (nad 25 %), v 
porovnání s předchozími argumenty síla 
souhlasu klesá. Mají velký dopad ve 
všech souhlasných kategoriích, 
významný je ale nárůst neutrálních a 
nesouhlasných názorů.
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SROVNÁNÍ STŘEDNĚ SILNÝCH ARGUMENTŮ- VÝROKOVÉ TESTOVÁNÍ
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ROZHODNĚ 
SOUHLASÍM
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Stát dělá spoustu činností, které jsou zbytné a které netvoří žádné hodnoty.

Stát přerozděluje mnohem víc, než je nutné.

Stát vezme lidem co nejvíc peněz, takže jsou chudí.

Komentář
Středně silné argumenty s malým dopadem:

• Stát dělá spoustu činností, které jsou zbytné a 
které netvoří žádné hodnoty. Proto se kvůli státu 
lidi mají hůř, než by se mohli mít. 

• Stát bere jedněm a druhým dává. Uspokojuje 
potřeby jedněch na úkor všech. Stát přerozděluje 
mnohem víc, než je nutné. 

• Stát vezme lidem co nejvíc peněz, takže jsou 
chudí. Tyto peníze pak přerozděluje mezi ty, kteří 
si žádají o dotace, podpory, granty, subvence a 
dávky. Stát tedy ponižuje lidi. 

Síla souhlasu je srovnatelná s předchozími 
argumenty, ovšem rozložení v rámci 
jednotlivých kategorií  je nepříznivé – vzrůstá 
směrem k mírně souhlasným názorům. 
Vysoká je také míra neutrálních názorů. 
Dopad argumentů na respondenty je 
poměrně malý, vzhledem k vysokému podílu 
neutrálních přesvědčení je možné s tématy 
pracovat. 
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SROVNÁNÍ ARGUMENTŮ S NEJNIŽŠÍ ÚČINNOSTÍ- VÝROKOVÉ TESTOVÁNÍ

Komentář
Argumenty s malým dopadem na respondenty 
– nedoporučuji využívat:

• Stát dělá lidem věci, které si lidé navzájem dělat 
nesmí a za které by šli do vězení. Proto je stát 
amorální. 

• Stát rozkládá společnost tím, že vstupuje do 
mezilidských vztahů, pro občana začíná být v 
něčem důležitější stát než známí, kamarádi, 
příbuzní. Proto je stát asociální.

• Stát zajišťuje záležitosti pro cizí lidi a za cizí 
peníze. Protože nemá dobrou zpětnou vazbu, je 
vždycky neefektivní.  

Míra souhlasu je nejvyšší v kategorii “spíše 
souhlasím”, nejvyšší hodnoty dosahuje 
kategorie neutrálního přesvědčení. Vysoká je 
taktéž míra nesouhlasných kategorií. Toto 
rozložení hodnot odkazuje malý dopad 
argumentů na respondenty.
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Největší efekt otázek s argumentem je patrný 
u lidí, kteří byli přesvědčeni o moralitě státu.

U respondentů, kteří již dříve inklinovali k 
názoru, že stát je amorální je efekt 
argumentace minimální.

Názorově neutrální respondenti zůstávají i po 
argumentaci v poměrně výrazném podílu (26 
% a 25 %).

Percentuálně rozdíl v odpovědích před a po 
argumentaci je menší než 5 % (nepřevyšuje 
směrodatnou odchylku), proto názorový růst 
není směrodatný. 

Morální vs. nemorální - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát (N=500).
Stát dělá lidem věci, které si lidé navzájem dělat nesmí a za které by šli do vězení. Proto je stát amorální. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názorový posun je značný na obou stranách 
škály. Skokový pokles je patrný především u 
respondentů, kteří původně považovali stát 
za sociální. Na druhé straně přibylo 
respondentů, kteří stát vidí jako asociální.

Percentuálně rozdíl v míře odpovědí před a 
po argumentaci vysoce překračuje 5% 
směrodatnou odchylku, proto jej můžeme 
považovat za směrodatný ukazatel. 

Argumentační zásah byl v tomto případě 
úspěšný. 

Sociální vs. asociální - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát rozkládá společnost tím, že vstupuje do mezilidských vztahů, pro občana začíná být v něčem důležitější stát než známí, kamarádi, příbuzní. Proto je stát asociální. (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názor o komplikovanosti státu byl rozšířený 
již před argumentačním vysvětlením. 
Argumentací vzrostl počet respondentů 
přesvědčených o složitosti státu převážně v 
krajních (silných) kategoriích škály.

Podstatný je prudký pokles neutrálně 
naladěných nebo nerozhodných 
respondentů. 

Vzhledem k tomu, že intervence způsobila 
více než 5% rozdíl v hodnotách odpovědí, 
můžeme ji považovat za úspěšnou. Je 
potřeba taktéž vzít v úvahu původní stav 
se silně rozšířeným názorem na zbytečnou 
složitost státu. 

Argumentační zásah byl 
v tomto případě úspěšný. 

Složitý vs. jednoduchý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát tvoří složitá pravidla i na věci, které by šlo zvládnout selským rozumem. Stát proto zbytečně dělá věci složitější, než jsou. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názor, že stát je značně neefektivní je mezi 
respondenty velmi rozšířen (viz. sémantický 
diferenciál. Argumentační zásah způsobil 
slabší vzestup již rozhodnutých respondentů, 
ne však ve všech bodech škály. 

Vzhledem k tomu, že vzestup odpovědí je 
menší než 5% a v některých bodech kolísá 
(má dokonce opačnou tendenci v bodě č. 6), 
intervenci nemůžeme v tomto případě 
považovat za směrodatnou. 

Efektivní vs. neefektivní - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát zajišťuje záležitosti pro cizí lidi a za cizí peníze. Protože nemá dobrou zpětnou vazbu, je vždycky neefektivní. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500). 
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Vysoký podíl respondentů (49 %) byl 
přesvědčen, že stát je chudý. Podstatný je 
také 34% podíl respondentů, kteří neměli 
žádný názor nebo se neklonili ani k jedné 
straně škály. 

Po argumentaci procento neutrálně 
naladěných respondentů prudce kleslo (o 16 
%) ve prospěch přesvědčení, že se lidé mají 
kvůli státu hůře. V tomto směru je nárůst 
příznivců názoru značný – ve všech 
kategoriích více než 5%, proto lze intervenci 
považovat za úspěšnou. 

Argumentační zásah byl v tomto případě 
úspěšný. 

Bohatý vs. chudý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát dělá spoustu činností, které jsou zbytné a které netvoří žádné hodnoty. Proto se kvůli státu lidi mají hůř, než by se mohli mít. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář
Názorový posun je patrný na obou stranách 
škály. Názor, že stát je přebujelý je obecně 
rozšířený, ovšem i tak je percentuální nárůst 
po vysvětlení 10%. 

Respondenti, kteří nebyli přesvědčeni, po 
vysvětlení inklinují k názoru o přebujelosti 
státu, tzn. že neutrální názory poklesly o 
celých 17 %.

Shrneme-li vzrůst u kladných názorů a prudký 
pokles neutrálních názorů, pak můžeme 
považovat vysvětlující argument za 
maximálně úspěšný. 

Argumentační zásah byl v tomto případě 
úspěšný. 

Přebujelý vs. štíhlý - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát vymýšlí nové a nové činnosti, byrokracie roste, stát zasahuje do stále dalších a dalších oblastí života společnosti. Proto je stát přebujelý. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Původní názor na obtěžování státu je velmi 
vyrovnaný, 31 % respondentů nemá v tomto 
ohledu jasno nebo zastává neutrální postoj. 

Po vysvětlujícím argumentu je zcela jasný 
posun k souhlasu, že stát lidi více obtěžuje, 
nežli jim pomáhá. 

Zásadní je 16% pokles neutrálních názorů po 
intervenci a 15% vzestup kladných názorů v 
krajních hodnotách škály.

Argumentace je v tomto případě 
maximálně účinná.    

Pomáhající vs. obtěžující - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát zasahuje do věcí, do kterých nemá co strkat nos. Lidé ztrácejí čas zbytečnou byrokracií, nemohou si dělat za své na svém, co chtějí. Proto je stát obtěžující. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Intervence vysvětlením u respondentů 
skokově zvýšila procento názorů, že stát 
nadměrně přerozděluje, současně pak snížila 
názor, že stát minimálně přerozděluje 
svěřené prostředky. 

Markantní je taktéž pokles neutrálních názorů 
ve prospěch názoru argumentace. 

Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi procenty 
odpovědí ve prospěch argumentace je 
přibližně 10 %, byla intervence maximálně 
úspěšná.

Nadměrně přerozděluje vs. minimálně přerozděluje - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát bere jedněm a druhým dává. Uspokojuje potřeby jedněch na úkor všech. Stát přerozděluje mnohem víc, než je nutné. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500). 
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Argumentace, že stát je nehospodárný 
způsobila pokles nesouhlasných a nárůst 
souhlasných názorů. Rozdíl není ovšem 
markantní, pohybuje se kolem 5 % (shoduje 
se směrodatnou odchylkou). 

Zajímavý je 7% pokles neutrálních názorů.

Mírný vzestup může být způsoben obecným 
přesvědčením, že stát je nehospodárný, tzn. 
dodatečné argumentace v tomto tématu 
nemá převratný účinek. 

Protože vzestup odpovídá směrodatné 
odchylce, úspěšnost argumentace v tématu 
můžeme považovat za úspěšnou, i když s 
minimálním dopadem.   

Hospodárný vs. nehospodárný - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát nemá zpětnou vazbu, ze které by vyplývalo, jak efektivní jeho činnosti jsou. Pokud udělá něco špatně, vždy si to nějak odůvodní nebo zvýší daně. Stát je proto nehospodárný. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názor, že stát nepodporuje odpovědnost je u 
respondentů rozšířený. Po vysvětlujícím 
argumentu i tak obecně platný názor ještě 
více posílil v rozmezí 5 % - 8 %. 

Výrazný je pokles neutrálních názorů ve 
prospěch souhlasných, a to o celých 11 %.

Protože směrodatná odchylka byla 
překročena jak v neutrálních, tak tak 
souhlasných názorech, je argumentační 
vysvětlení v tomto tématu úspěšné.

Podporuje odpovědnost vs. nepodporuje odpovědnost - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát ekonomicky podporuje hloupé, líné a nezodpovědné lidi, kterým přispívá na úkor chytrých, pracovitých a zodpovědných. Proto stát podporuje nezodpovědnost lidí. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Po intervenci souhlasné názory stouply v 
mezní hranici škály o 14 %, stejně tak jako 
zaznamenáváme pokles o 9 % u neutrálních 
názorů. V souhrnu má ale argumentační 
vysvětlení velmi nejasný výsledek vzhledem 
k tomu, že lze pozorovat nárůst respondentů, 
kteří si myslí, že stát nese odpovědnost za 
svá rozhodnutí. 

Nese odpovědnost za svá rozhodnutí vs. nenese odpovědnost za svá rozhodnutí - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát nemusí nést odpovědnost za svá špatná rozhodnutí a činy. Problémy se nějak zamluví nebo to zaplatí daňoví poplatníci. Stát neodpovídá za problémy, které sám způsobuje. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názor, že si stát neváží lidí je obecně 
rozšířený a souhlas s tímto tvrzením, je 
patrný již před vysvětlující argumentací. 

Po intervenci v grafu pozorujeme jasný 
vzrůst sympatizantů, ovšem rozdíl 
nepřekračuje hranici 5% směrodatné 
odchylky.

Váží si lidí vs. neváží si lidí - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát vezme lidem co nejvíc peněz, takže jsou chudí. Tyto peníze pak přerozděluje mezi ty, kteří si žádají o dotace, podpory, granty, subvence a dávky. Stát tedy ponižuje lidi. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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VYHODNOCENÍ SÉM. DIFERENCIÁLU VS. OTÁZEK S ARGUMENTEM

Komentář

Názor, že stát nepodporuje schopné lidi je 
mezi respondenty rozšířen, ovšem síla 
tohoto přesvědčení není velká.

Argumentační vysvětlení jednak přesvědčilo 
nerozhodné respondenty (zde je patrný 
pokles o 14 %), zejména pak způsobilo 
nárůst silně přesvědčených respondentů 
(nárůst o 17 %). 

Po argumentaci síla přesvědčení jasně 
vzrostla, i když v bodě č. 5 škály pozorujeme 
mírnou stagnaci, můžeme považovat 
vysvětlení za účelné. 

Podporuje schopné lidi vs. nepodporuje schopné lidi - Která vlastnost ze zobrazených dvojic vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. (N=500)
Stát svými regulacemi a přerozdělováním způsobuje, že nejrychlejší cestou k bohatství už není poctivě odvedená práce, ale využívání „systému“. Stát tak ničí hodnotový systém lidí. - Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? (N=500)
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Sémantický diferenciál Otázka s vysvětlujícím argumentem
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HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

NOSNÉ ARGUMENTY PODLE SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU

STÁT SI NEVÁŽÍ LIDÍ
STÁT JE NEHOSPODÁRNÝ
STÁT JE NEEFEKTIVNÍ
STÁT JE ZBYTEČNĚ SLOŽITÝ
STÁT JE PŘEBUJELÝ 

Respondenti jsou citliví na témata, která jsou spojena s ekonomickým fungováním státu a 
využitím potenciálu, který má stát k dispozici.
V sémantickém diferenciálu vychází tyto argumenty jako silné jak ve srovnání  vážených průměrů 
(započítány neutrální názory), tak v rozdílu síly argumentu (bez neutrálních názorů). 
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HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

SLABÉ ARGUMENTY PODLE SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU

STÁT JE BOHATÝ
STÁT JE ASOCIÁLNÍ
STÁT JE OBTĚŽUJÍCÍ

Výše uvedená témata nejsou nosná – v této oblasti je zřetelný nárůst respondentů, kteří se kloní k 
opačnému pólu a jejich podíl není zanedbatelný. Ze zřetelného propojení témat je možné odhadnout, že 
půjde o respondenty, kteří jsou nějakým způsobem na státu závislí. Z tohoto důvodu se s argumenty 
neztotožňují, stát vidí jako sociální, jim pomáhající a chudý (bohatý stát by je více podporoval). Vzhledem k 
tomu, že podíl těchto respondentů není zanedbatelný, doporučuji argumenty cílit na jiné skupiny nebo je 
vypustit.

DOPORUČENÍ: Z výzkumu vyplývá, že mezi respondenty jsou vysoké podíly nepřesvědčených 
respondentů, se kterými je možné pracovat a přesvědčit je.
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HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

NOSNÉ ARGUMENTY PODLE VÝROKOVÉHO TESTOVÁNÍ

Stát tvoří složitá pravidla i na věci, které by šlo zvládnout selským rozumem. Stát proto zbytečně dělá 
věci složitě.

Stát vymýšlí nové a nové činnosti, byrokracie roste, stát zasahuje do stále dalších a dalších oblastí života 
společnosti. Proto je stát přebujelý. 

Stát nemusí nést odpovědnost za svá špatná rozhodnutí a činy. Problémy se nějak zamluví nebo to 
zaplatí daňoví poplatníci. Stát neodpovídá za problémy, které sám způsobuje. 

Stát svými regulacemi a přerozdělováním způsobuje, že nejrychlejší cestou k bohatství už není poctivě 
odvedená práce, ale využívání „systému“. Stát tak ničí hodnotový systém lidí. 

Argumenty se plně shodují s výsledky testování sémantického diferenciálu, přibyla ovšem 
kategorie neodpovědnosti státu za svá rozhodnutí.



Libertariánský institut

HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

SLABÉ ARGUMENTY PODLE VÝROKOVÉHO TESTOVÁNÍ 

Stát dělá lidem věci, které si lidé navzájem dělat nesmí a za které by šli do vězení. Proto je stát amorální. 

Stát rozkládá společnost tím, že vstupuje do mezilidských vztahů, pro občana začíná být v něčem
důležitější stát než známí, kamarádi, příbuzní. Proto je stát asociální.

Stát zajišťuje záležitosti pro cizí lidi a za cizí peníze. Protože nemá dobrou zpětnou vazbu, je vždycky
neefektivní.  

Argumenty se shodují s testováním za pomocí sémantického diferenciálu, přibyl argument neefektivnosti 
státu. Výše uvedené argumenty vychází z testování jako SLABÉ, v případě tvrzení o asociálnosti a amoralitě 
může argument narážet na vybudovaný „image“ státu, tzn. v případě využití musí být argumentace cílena na 
specifickou skupinu nebo jinak zpracována. 
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PŘÍLOHA: DOTAZNÍK VÝZKUMU

Návrh otázek: Stát, spotřební daně a ochota přispět 

Stát  

Hodnocení stavu a činnosti státu celkově, všech státních orgánů, organizací a institucí (průměr): 

 

Q1. Prosíme, pomocí níže uvedené stupnice uveďte, která vlastnost ze zobrazených dvojic 
vlastností spíše vystihuje Váš názor na náš stát. 

 
 Morální        Nemorální 
 Sociální         Asociální 
 Složitý        Jednoduchý 
 Efektivní        Neefektivní 
 Bohatý        Chudý 
 Přebujelý        Štíhlý 
 Pomáhající        Obtěžující 
 Nadměrně 

přerozděluje 
       Minimálně 

přerozděluje 
 Hospodárný        Nehospodárný 
 Podporuje 

odpovědnost 
       Nepodporuje 

odpovědnost 
 Odpovídá za své 

problémy 
       Neodpovídá za své 

problémy 
 Váží si lidí        Neváží si lidí 
 Podporuje schopné 

lidi 
       Nepodporuje 

schopné lidi 
 

 

Q2. Nakolik souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

Vždy se Vám v prostředním poli objeví výrok, pro který vyberete odpověď kliknutím na jedno z 
barevných tlačítek. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, použijte navigační tlačítka "Zpět" a 
"Pokračovat" ve spodní části obrazovky. Pro přechod na další otázku stiskněte tlačítko "Pokračovat". 

- rozhodně souhlasím 
- souhlasím 
- spíše souhlasím 
- ani souhlasím, ani nesouhlasím 
- spíše nesouhlasím 
- nesouhlasím 
- rozhodně nesouhlasím 

 

 Stát dělá lidem věci, které si lidé navzájem dělat nesmí a za které by šli do vězení. Proto je 
stát amorální. 

 Stát rozkládá společnost tím, že vstupuje do mezilidských vztahů, pro občana (zejména 
v sociální oblasti) začíná být v něčem důležitější stát než známí, kamarádi, příbuzní. Proto je 
stát asociální.  

 Stát tvoří složitá pravidla i na věci, které by šlo zvládnout selským rozumem. Stát proto 
zbytečně dělá věci složitější, nežli jsou. 

 Stát zajišťuje záležitosti pro cizí lidi a za cizí peníze. Protože nemá dobrou zpětnou vazbu, je 
vždycky neefektivní. 

 Stát dělá spoustu činností, které jsou zbytné a které netvoří žádné hodnoty. Proto se kvůli 
státu lidi mají hůř, než by se mohli mít. 

 Stát vymýšlí nové a nové činnosti, byrokracie roste, stát zasahuje do stále dalších a dalších 
oblastí života společnosti. Proto je stát přebujelý. 

 Stát zasahuje do věcí, do kterých nemá co strkat nos. Lidé ztrácejí čas zbytečnou byrokracií, 
nemohou si dělat za své na svém, co chtějí. Proto je stát obtěžující. 

 Stát bere jedněm a druhým dává. Uspokojuje potřeby jedněch na úkor všech. Stát 
přerozděluje mnohem víc, než je nutné. 

 Stát nemá zpětnou vazbu, ze které by vyplývalo, jak efektivní jeho činnosti jsou. Pokud udělá 
něco špatně, vždy si to nějak odůvodní nebo zvýší daně. Stát je proto nehospodárný. 

 Stát ekonomicky podporuje hloupé, líné a nezodpovědné lidi, kterým přispívá na úkor 
chytrých, pracovitých a zodpovědných. Proto stát podporuje nezodpovědnost lidí. 

 Stát nemusí nést odpovědnost za svá špatná rozhodnutí a činy. Problémy se nějak zamluví 
nebo to zaplatí daňoví poplatníci. Stát neodpovídá za problémy, které sám způsobuje. 

 Stát funguje dle zásady: „když se něco hýbe – zdaň to...když se to ještě hýbe – zreguluj 
to...když se to přestane hýbat – začni to dotovat“. Stát vezme lidem co nejvíc peněz, takže 
jsou chudí. Tyto peníze pak přerozděluje mezi ty, kteří si žádají o dotace, podpory, granty, 
subvence a dávky. Bohatý občan by si mohl koupit to, co chce, aniž by potupně stál ve 
frontách na kotlíkové dotace apod. Stát tedy ponižuje lidi. 

 Stát svými regulacemi a přerozdělováním způsobuje, že nejrychlejší cestou k bohatství už 
není poctivě odvedená práce, ale využívání „systému“. Stát tak ničí hodnotový systém lidí. 
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