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Na žádost AKA proběhl v druhé polovině září ( 20.-25.9) rychlý výzkum názorů české veřejnosti na 
informační kampaně státu. Výzkum provedla agentura Kantar TNS pomocí svého online panelu na 
vzorku 691 respondentů ve věku 18+ v celé České republice.  Vzorek byl reprezentativní.

• Většina projevuje o informace zájem, který je větší o místní než celostátní události. Čím blíže, tím 
více

• Muži projevují větší zájem o celostátní informace projevují, u lokálních již tento rozdíl patrný není.
• zájem roste i s věkem (nikoliv ale významně), jinak žádné rozdíly pozorovat nejde.
• Vyšší vzdělání neznamená nutně větší zájem o informace, a to bez ohledu na to, čeho se týkají.
• Rozdíly jsou nevýznamné. Obyvatele malých obcí se zajímají o místní informace. Pražáci jsou 

vlažnější.
• Většina dotázaných si žádnou kampaň není schopna vybavit (necelých 10% bylo schopno alespoň 

mlhavě popsat kampaň, která je zaujala –pozitivně či negativně). Konkrétní slogan či název 
kampaně téměř nikdo.  

• Hlavním informačním zdrojem je Internet a televize, ostatní kanály jsou využívány méně.
• Jen necelá polovina dotázaných občanů má informací dostatek. S dostatkem informací převládá 

spokojenost především na úrovni obce. Na úrovni státu jsou lidé kritičtější.
• Občané pociťují, že stát se jejich informovanosti příliš nevěnuje, nejsou podávány srozumitelně a 

poutavě.  Není to tak ale z nedostatku peněz, ale tím jak jsou předávány občanům.
• Lidé ale bezesporu informováni být chtějí.
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Zájem o informace roste se zkracující se vzdáleností od místa 
bydliště

Q001. Do jaké míry se zajímáte (tedy aktivně zjišťujete informace) o to, co se v tuto chvíli děje...
Báze: všichni respondenti
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Internet a televize jsou hlavní zdroje informací. Rádio je účinnější 
než tisk.

Q002. Jak často čerpáte informace...
Báze: všichni respondenti
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S dostatkem informací převládá spokojenost především na úrovni 
obce. Na úrovni státu jsou lidé kritičtější.

Q003. Máte pocit, že probíhá dostatek informačních kampaní pro občany...?
Báze: všichni respondenti
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Občané pociťují, že stát se jejich informovanosti příliš nevěnuje, 
nejsou podávány srozumitelně a poutavě. 

Q004. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky ...
Báze: nemají dostatek informací
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Bezesporu – lidé chtějí být obecně informováni

Q005. Měly by stát, kraje a obce své občany více informovat o svých záměrech, činnosti a o změnách, a to i za cenu, že je do těchto informačních 
kampaní třeba investovat?

Báze: všichni respondenti (N = 691)



AKA
© TNS 28.9.2016

Je patrná rostoucí úroveň zájmu s věkem. Rozdíly ovšem nejsou 
(statisticky) významné.

Q001. Do jaké míry se zajímáte (tedy aktivně zjišťujete informace) o to, co se v tuto chvíli děje...
Báze: všichni respondenti
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Vyšší vzdělání neznamená nutně větší zájem o informace, a to bez 
ohledu na to, čeho se týkají.

Q001. Do jaké míry se zajímáte (tedy aktivně zjišťujete informace) o to, co se v tuto chvíli děje...
Báze: všichni respondenti
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Rozdíly jsou nevýznamné. Obyvatele malých obcí se zajímají o 
místní informace. Pražáci jsou vlažnější.

Q001. Do jaké míry se zajímáte (tedy aktivně zjišťujete informace) o to, co se v tuto chvíli děje...
Báze: všichni respondenti
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Jen necelých 13% (resp.9%) respondentů si vybavilo nějakou 
kampaň, která se jim líbila (resp. nelíbila)

Žádná kampaň nebyla zmíněna více než 3lidmi

Báze: ti respondenti, kteří si nějakou kampaň vybavily
Q006 a 7: Vzpomenete si na nějakou informační kampaň státu, kraje či Vašeho města nebo vesnice z období posledních 2 let, která Vám líbila, 
která je podle Vás příkladem, jak by to mělo vypadat / nelíbila , (pojmenujte, nebo 1-2 větami popište, o co se jednalo)


