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Cíl a metodický postup výzkumného šetření
Cílem této části výzkumné zprávy bylo zjistit, jak občané hodnotí kompetence a činnost našeho státu, všech 
státních organizací a institucí jako celku. K tomu, abychom dosáhli objektivního hodnocení jsme použili kombinaci 
dvou obsahově shodných otázek, které ovšem byly konstruovány rozdílně, abychom dosáhli relativně nezávislého 
hodnocení (obě otázky jsou v příloze zprávy). 
První otázka byla respondentům předložena jako sémantický diferenciál, tzn. respondenti hodnotili 13 aspektů 
kompetencí a činnosti státu prostřednictvím 7 stupňové škály, kde krajní body byly opozita (například efektivní vs
neefektivní).
Ve druhé otázce byly k jednotlivým opozitům připraveny výroky včetně jejich vyústění a respondenti byli opět 
požádáni, aby na sedmi stupňové škále vyjádřili souhlas či nesouhlas s tímto výrokem.

Analýza zjištěných výsledků spočívala v porovnání odpovědí respondentů v první a druhé otázce. Zajímalo nás, jak 
hodnotí respondenti kompetence a činnost státu v jednotlivých položkách v první a druhé otázce a zda:
• Jsou jejich odpovědi konzistentní, tzn. odpovídají shodně nebo téměř shodně v první a druhé otázce
• Existují rozdíly v jejich hodnocení, jakou mají důležitost a v jakých aspektech kompetencí a činnosti státu
• Naše šetření přineslo spolehlivé poznatky o postojích občanů směrem ke kompetencím a činnosti státu
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ
ZÁSAD Komentář

Hodnocení kompetencí a činnosti státu je 
celkově negativní, v obou otázkách a ve 
všech položkách. 

Pokud srovnáme odpovědi na první a druhou 
otázku, je hodnocení pomocí obecných 
výroků je méně negativní než výrok s 
konkrétním argumentem. Důvodem je 
zvolená metodika, Sémantický diferenciál 
vyjadřuje obecný vztah lidí k našemu státu. 
Výrokové hodnocení ukazovalo na jednotlivé, 
většinou negativní stránky činnosti našeho 
státu a tam je pochopitelně hodnocení lidí 
kritičtější. Přitom ale platí, že oba způsoby 
hodnocení shodně ukazují na nepříliš 
lichotivé vnímání činnosti státních organizací 
a institucí.

Občané hodnotili činnosti státu pomocí 7 
stupňové škály, přičemž rozložení jejich 
odpovědí bylo zpravidla na celé škále, 
pochopitelně převažovalo negativní 
hodnocení. Tuto skutečnost si vysvětlujeme 
tím, že někdo měl na mysli některou státní 
složku, např. dobře fungující místní úřad a 
pak je to dáno světonázorovou a politickou 
orientací lidí.

Porovnání průměrů odpovědí respondentů na první otázku sématického diferenciálu (SD) a druhou 
výrokovou otázku (výrok)
Průměr (3,5) ze škály 1 až 7, kde 1 znamená krajní kladné hodnocení a 7 krajní záporné hodnocení státu

Hodnocení kompetencí a činností státu – celkový přehled (1)



Libertariánský institut

PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ
ZÁSAD Komentář

Hodnocení činnosti státu je shodně v obou 
otázkách nejhůře hodnoceno v těchto 
aspektech:
• Složitost, nepřehlednost fungování
• Přebujelosti složek státu
• Podpora schopných a pracovitých lidí

Zejména podpora schopných a pracovitých 
lidí není ze strany státu uspokojivá a 
negativně ovlivňuje další stránky fungování 
státu a jeho prosperitu.

Pokud jde o rozdíly v odpovědích 
respondentů na první a druhou 
otázku, budeme se jim věnovat 
podrobněji na dalších snímcích. Mají 
dvojí charakter:
1. Obsahové rozdíly
2. Rozdílné odpovědi respondentů

Porovnání průměrů odpovědí respondentů na první otázku sématického diferenciálu (SD) a druhou 
výrokovou otázku (výrok)
Průměr (3,5) ze škály 1 až 7, kde 1 znamená krajní kladné hodnocení a 7 krajní záporné hodnocení státu

Hodnocení kompetencí a činností státu – přehled sledovaných aspektů (2)
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ
ZÁSAD Komentář

Významnější rozdíly v odpovědích na první a druhou 
otázku se vyskytly v aspektech činnosti státu 
uvedených v grafu. 

Pokusíme se to objasnit na příkladu pomáhající a 
obtěžující funkce státu, kde se projevuje určitá 
obsahová rozdílnost. Zatímco u sémantického 
diferenciálu jde o obecný všezahrnující výrok a tom do 
jaké míry stát pomáhá a obtěžuje, tak u výroku, že 
„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“ 
se jedná jenom o jednu z důležitých složek pomáhající 
či obtěžující stránky činnosti státu. Tedy nikoli vše, co 
by se dalo zahrnout do obecného vyjádření. V tomto 
směru lze také zjednodušeně konstatovat, že 
konkrétními výroky nelze postihnout daný aspekt 
činnosti státu, lze ale vystihnout jeho podstatu.

Druhý druh obsahové rozdílnosti sémantického 
diferenciálu a výroku lze dokumentovat na příkladu 
přerozdělovací činnosti státu. Zatímco u obecného 
výroku o míře přerozdělování si lidé (hlavně s nižším 
vzděláním) neuvědomí, že přerozdělování (dotace) 
znamená, že jedněm musí brát, aby druhým mohl 
dávat, tak u výroku je to zcela jasné, tam si lidé tuto 
skutečnost uvědomí.

Porovnání průměrů odpovědí respondentů na první otázku sématického diferenciálu (SD) a druhou 
výrokovou otázku (výrok)
Průměr (3,5) ze škály 1 až 7, kde 1 znamená krajní kladné hodnocení a 7 krajní záporné hodnocení státu

Hodnocení kompetencí a činností státu – obsahové rozdíly mezi Q1 a Q2 
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ
ZÁSAD

Hodnocení kompetencí a činností státu – rozdíly mezi Q1 a Q2 v odpovědí respondentů
Příklad: morální vs nemorální stránka činnosti státu  

Komentář

Srovnání výsledků odpovědí na první a druhou otázku ukazuje na velmi podobné výsledky. Dá se říci, že jenom morální hodnocení
činnosti státu se výrazně v jeho neprospěch odlišuje.
Z tohoto grafu se na první pohled zdá, že respondenti odpovídali téměř shodně, je tomu tak doopravdy? Odpověď je na dalším snímku.

Morální 
10%

Spíše 
morální

9%

Střed
26%

Spíše 
nemorální 

21%

Nemorální
34%

Q1 SD Morální 
1%

Spíše morální
16%

Střed
25%

Spíše nemorální 
22%

Nemorální
36%

Q2 Výrok

Nemorální znamená známka 7 a 6  záporné hodnocení státu, spíše nemorální 5, střed 4, spíše morální 3, morální 1 a 2 na hodnotící škále
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ DANÍ NA DOTACE – ODMÍTÁNÍ
ZÁSAD

Komentář
Z grafu je patrné, že naprostá většina 
respondentů hodnotí aspekt morálnosti v 
činnosti státu konzistentně.

Někteří však své negativní hodnocení z 
první otázky zmírnili (9% z 34%). A 4% z 
34% pak se svého hodnocení víceméně 
zřekli.

Porovnání odpovědí v obou otázkách pak 
potvrzuje skutečnost negativního 
hodnocení činnosti státu v tomto aspektu 
a fakt, že občané nejsou se současným 
stavem spokojeni.

Jak tito respondenti 
odpověděli na Q2:

20% shodně, (taky dali v 
hodnocení zápornou 7 a 
6)

9% téměř shodně (dali 
známku 5) 

4% se vyhnuli odpovědi 
(dali střed)

1% odpovědělo opačně, 
hodnotili známkou 1 a 2)

Hodnocení kompetencí a činností státu – rozdíly mezi Q1 a Q2 v odpovědí respondentů
Příklad: morální vs nemorální stránka činnosti státu  
Nemorální znamená známka 7 a 6  záporné hodnocení státu, spíše nemorální 5, střed 4, spíše morální 3, morální 1 a 2 na hodnotící škále
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Morální 
1%

Spíše morální
16%
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36%

Q2 VýrokJak tito respondenti 
odpověděli na otázku Q1:

20% shodně, (taky dali v 
hodnocení zápornou 7 a 6)

8% téměř shodně (dali 
známku 5) 

5% se vyhnuli odpovědi 
(dali střed)

1% spíše morální

2% odpověděli opačně, 
hodnotili známkou 1 a 2)

Komentář
Z grafu je patrné, že i v porovnání toho, 
jak odpověděli na otázku Q2 ohledně 
morálky činnosti státu s Q1 existuje ve 
většině shodné hodnocení stavu.

Někteří však své negativní hodnocení z 
první otázky zmírnili (8% z 36%). A 5% z 
36% pak se svého hodnocení víceméně 
zřekli.

Porovnání odpovědí v obou otázkách 
ukazuje na fakt, že existuje řádově 5% 
respondentů, kteří se ve svých názorech 
na stejnou záležitost diametrálně liší.

Hodnocení kompetencí a činností státu – rozdíly mezi Q2 a Q1 v odpovědí respondentů
Příklad: morální vs nemorální stránka činnosti státu  
Nemorální znamená známka 7 a 6  záporné hodnocení státu, spíše nemorální 5, střed 4, spíše morální 3, morální 1 a 2 na hodnotící škále
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Shrnutí
Hodnocení kompetencí a činnosti státu je ve všech položkách a pochopitelně i celkové negativní. Tyto výsledky byly 
prokázány jak sémantických diferenciálem, tak i výrokovým způsobem hodnocení.

Občané hodnotí kompetence a činnosti státu na celé 7 stupňové škále, tzn. že se vyskytuje jak kladné (zřídka), tak i 
záporné hodnocení. Tuto skutečnost si vysvětlujeme tím, že někdo měl na mysli jen některou státní složku, např. 
dobře fungující místní úřad a pak je to dáno rovněž světonázorovou a politickou orientací lidí.

Pokud srovnáme odpovědi na první a druhou otázku, je hodnocení pomocí obecných výroků je méně negativní než 
výrok s konkrétním argumentem. Důvodem je zvolená metodika, Sémantický diferenciál vyjadřuje obecný vztah lidí 
k našemu státu. Výrokové hodnocení ukazovalo na jednotlivé, většinou negativní stránky činnosti našeho státu a 
tam je pochopitelně hodnocení lidí kritičtější.

Pokud budeme používat k hodnocení činností a kompetencí státu výrokové hodnocení, bude třeba výroky 
dopracovat a jejich obsah pilotně ověřit.

Rovněž tak se ukazuje jako potřebné ve výzkumech diferencovat na jednotlivé složky kompetencí a činnosti státu, 
zjistit, pro které je příznačné nejvíce negativní hodnocení a které složky státu z hodnocení vycházejí nejlépe.
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Otázky: SD a výroky (Q1 a Q2)
Jaké vlastnosti připisujete našemu státu?

V každém řádku zakroužkujte jedno číslo od 1 (morální atd.) až po 7 (nemorální atd.)
Postupujte po řádcích

Morální 1 2 3 4 5 6 7 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

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

Q2. Jak hodnotíte činnost státu v těchto záležitostech? (škála) 

- 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, nežli 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, 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, 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. 

 


