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Kontext a cíle studie 
 
Jedním z hlavních problémů zjištěných v 2011-2013 pracovním programu Evropské rady pro 
společenský dialog ve státní správě (SDC/CGA) je špatná a zhoršující se image a atraktivita 
státní správy jako zaměstnavatele v porovnání se soukromým sektorem nebo jinými oblastmi 
veřejného sektoru. Problém má pravděpodobně příčinu v složité směsi společenských, 
kulturních, organizačních a ekonomických faktorů, včetně běžné zkušenosti občanů se státní 
správou, spokojenosti s poskytováním služeb, kulturních vzorů a stávajících stereotypů o 
státní správě často vytvářených médii a politiky. 
 
Podle hluboce zakotveného přesvědčení je důvěra občanů ve veřejnou správu a veřejné 
služby nízká a v posledních letech měla sestupnou tendenci. Nedostatek důvěryhodnosti 
úředníků státní správy se stal hlavním prvkem negativní image veřejné správy. Výsledkem je 
vzrůstající obava mnoha vlád a názorových vůdců ohledně nespokojenosti občanů s 
veřejnou správou a ohledně její celkové image. Tyto obavy jsou často příčinou veřejných 
debat o fungování veřejné správy a její výkonnosti. V období ekonomické krize zavdávají 
odkazy na negativní image často oprávněné návrhy na úsporná opatření v oblasti veřejné 
správy. 
 
Studie o veřejném mínění však plně nepotvrzují nízkou míru důvěry ve veřejnou správu a její 
klesající tendenci1. Některé studie poukazují na výrazné kolísání názorů veřejnosti ve 
vybraných zemích. V jiných zemích je veřejné hodnocení státní správy vysoké a proměny ve 
vnímání veřejnosti a míře důvěry se jen mírně liší. Některé studie prokazují, že dobře 
fungující veřejný sektor je nezbytný, ale není dostatečný pro budování důvěry ve veřejný 
sektor, protože neexistují důkazy o přímé souvislosti mezi výkonností vlády a důvěrou 
občanů ve vládu. Negativní názory na veřejnou správu se často překrývají s pozitivním 
hodnocením konkrétních služeb.  
 
Proto mnoho vlád provádí mnoho kvantitativních a kvalitativních studií, jako jsou průzkumy 
veřejného mínění, interview s „focus group“, analýzy médií a analýzy veřejných názorů. Tato 
vyhodnocení často vedou k rozvoji komunikačních strategií zaměřených na zlepšení 
komunikace s veřejností, efektivní zajišťování politických cílů a veřejných služeb, ovlivňování 
veřejných postojů a jednání nebo na vytváření důvěryhodné image veřejné správy. Z 
dlouhodobého hlediska mohou tyto aktivity vést k lepšímu porozumění role veřejné správy a 
obnovit důvěru občanů. 
 
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jménem SDC/CGA zadala 
studii s cílem zlepšit image a atraktivitu sektoru. Studie byla součástí projektu podpořeného 
Evropskou komisí.  
 
Cílem projektu bylo předložit zprávu zaměřenou na výsledky a přispět tak k rozvoji politiky 
sociálních partnerů ve prospěch lepší image a atraktivity státní správy, a to konkrétně s 
cílem: 
 
 Informovat a stimulovat debaty mezi členy a případnými budoucími členy rady pro 

společenský dialog a jinými zaujatými stranami. 
 Poskytnout aktuální stav a podněty v oblasti image a atraktivity sektoru, včetně 

identifikace možného napětí a protikladů mezi tím, jak vnímají svou práci s veřejností 
zaměstnanci a nadřízení a vnímání institucí a poselství o daném sektoru. 

                                                 
1
 Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2005). Strengthening Trust in Government: 

What Role for Government in the 21st Century: Annex: Data on trust in the public sector. 
Analytická příloha připravená pro setkání Rady řízení veřejného sektoru OECD ( Public Governance 
Committee) na ministerské úrovni, Rotterdam, 27.-28. listopadu 2005. 
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 Inspirovat návrhy sociálních partnerů a společný závazek k společným principům, 

hodnotám a osvědčeným postupům úspěšných státních správ a krátkého agitačního 
dokumentu adresovaného širší veřejnosti. 

 
Studie se skládá ze dvou částí:  
 
1. Sekundárního výzkumu informací dostupných ve 13 zemích EU a kandidátských zemích 

z Evropské komise a národních vlád ohledně veřejného vnímání/spokojenosti a image 
ústřední státní správy, průzkumů spokojenosti se státní správou, národních kampaní, 
které si kladou za cíl propagovat lepší porozumění sektoru. 
 

2. Doplňkového kvalitativního výzkumu založeného na vzorku 78 zaměstnanců a 
nadřízených v 11 zemích EU ohledně jejich vnímání a očekávání od jejich práce a o roli, 
kterou hrají, v porovnání s veřejným vnímáním a image představovanou politiky, o 
atraktivních a méně atraktivních prvcích sektoru včetně mladších potenciálních 
budoucích zaměstnanců, o stávajících a budoucích potřebách s ohledem na změny v 
dovednostech a kompetencích, o prvotním dopadu úsporných opatření. 
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Prováděcí shrnutí  
 
Snaha o obnovení image státní správy dokazuje, že v 13 zkoumaných zemích neexistuje 
jednotná, soudržná image. Bez ohledu a rozdíly v různých zemích však studie odkrývá řadu 
společných vzorů, které určují veřejné vnímání státní správy, a také podněty a překážky při 
budování pozitivní image.  
 
Nízká míra důvěry veřejnosti vůči státní správě představuje zásadní problém ve zkoumaných 
zemích, kdy ve většině z nich důvěřuje státní správě méně než polovina občanů. Pouze v 
několika málo zemích se důvěra veřejnosti vůči státní správě pohybuje na úrovni 60-70% 
občanů. 
 
Důvěra ve veřejné služby je hluboce zakořeněná v konkrétním socioekonomickém kontextu 
každé země a odráží složité vztahy mezi občany a státem.  Je to spíše výsledek 
dlouhodobých procesů, nikoli náhlých politických nebo ekonomických změn. Proto by pokusy 
o vybudování nebo obnovení důvěry měly brát v potaz subjektivní názory i objektivní 
podmínky, jako je blahobyt země, rozdělení bohatství a rozvoj demokracie. Sekundární 
výzkum ukazuje, že důvěra ve veřejné služby je vyšší v zemích s vyššími příjmy a 
rovnoměrným rozdělením, než v zemích s nižšími příjmy a spíše nerovnoměrným 
rozdělením.  
 
Stereotyp „byrokratičnosti“ státní správy klasifikující ji jako složitou, neefektivní a neúspornou 
se zdá být hlavní příčinou negativního vnímání ze strany veřejnosti, což se projevilo ve 
většině zkoumaných zemí. Tento stereotyp však převládá hlavně v zemích s vysokou mírou 
důvěry veřejnosti vůči veřejným službám. V těchto zemích se stereotyp „byrokratičnosti“ 
překrývá s nedostatkem porozumění úkolům státní správy, nedostatečnou transparentností a 
omezenou kontrolou fungování státní správy ze strany občanů. V zemích s nižší mírou 
důvěry veřejnosti ve státní správu tkví hlavní problém spíše v názoru, že státní správa 
nesplňuje potřeby a očekávání průměrného občana a že je zkorumpovaná a zpolitizovaná. 
 
Průzkum mezi odborníky, založený na menším než předpokládaném vzorku 78 respondentů 
pracujících ve státní správě (většina z nich jsou muži na manažerských pozicích) z 11 zemí, 
zjistil, že 73 % respondentů si myslí, že panuje silná veřejná podpora úsporných opatření v 
rámci reakce na krizi v daných zemích. Hlavní odůvodnění tohoto názoru je „byrokratické“ 
vnímání státní správy jako neužitečné, neefektivní, neúsporné, což vyžaduje přísná opatření 
k lepšímu využití veřejných financí. Je těžké dojít k nějakým závěrům na základě tohoto 
malého vzorku, avšak toto vnímání je znepokojující.   
 
V oblasti komunikace představuje dekonstrukce stereotypu „byrokratičnosti“ hlavní výzvu ve 
většině zemí. Vyžaduje to kroky k zlepšení efektivity a řízení státní správy a snížení 
nedostatku informací ohledně role dané státní správy, dále větší míru a lepší kvalitu 
komunikace založené na konkrétních výsledcích, které reflektují výkonnost státní správy, 
podložené jasnými a srozumitelnými čísly a fakty. 
 
Důvěra veřejnosti je do velké míry založena na stupni rozvoje státní správy ve zkoumaných 
zemích. Studie ukazuje, že v zemích charakterizovaných nejnižší mírou důvěry veřejnosti 
existuje vysoké očekávání ohledně přímé zkušenosti s veřejnými službami a spokojenosti s 
nimi a také ohledně profesionality a dobrého výkonu. V zemích s vysokou mírou důvěry 
veřejnosti je hlavní zaměření naopak na ochranu občanů, objektivitu a transparentnost 
postupů, zajištění kontroly občanů nad fungováním státní správy. 
 
Překlenutí nedostatku informací ohledně role státní správy by tedy mělo souviset s vizí 
ochranitelské a nezaujaté státní správy (rovné příležitosti pro všechny občany, sdílené 
přesvědčení o objektivitě a neutralitě a aktivita jménem průměrného občana). To patří k 



6 

hlavním faktorům pro podporu pozitivní image v zemích, kde je míra důvěry ve veřejné 
služby vyšší. 
 
Je nutné zdůraznit, že negativní názory související s obecným vnímáním veřejné správy jsou 
obvykle více pozitivní, týkají-li se přímých zkušeností občanů se službami veřejné správy. 
Jinými slovy čím menší je vzdálenost (jak symbolická, tak fyzická) mezi občany a státní 
správou, a čím konkrétnější je státní správa, tím lepší je hodnocení výkonnosti, spokojenost 
s poskytováním služeb a hodnocení úředníků státní správy. 
 
V otázce atraktivity státní správy jako pracoviště studie zjistila, že státní správa má ve 
zkoumaných zemích relativně vysokou společenskou prestiž. Je vnímána jako zajímavé, 
žádané pracoviště pro profesionální kariéru pro členy rodiny a přátele, a také pro mladé lidi. 
Důvody tohoto převládajícího názoru je jistota pracovní pozice, kdy je státní správa vnímána 
jako „bezpečné hnízdo“ s jistou mzdou a dobrými pracovními podmínkami, zejména 
vzhledem k vyváženosti profesního a osobního života a rovnosti žen a mužů.  
 
Průzkum mezi odborníky odhalil více odlišností. Polovina respondentů je toho názoru, že 
zaměstnanci v jejich zemích jsou spokojení se svou prací, a poukazují na stejné výše 
uvedené faktory jistoty zaměstnání a pracovních podmínek, a také náplně práce. Naopak 
nízké mzdy, omezený kariérní postup a bezvýznamnost práce jsou uváděny jako hlavní 
překážky práce ve státní správě. Pouze 22 % respondentů zastává názor, že zaměstnanci 
státní správy v jejich zemích se cítí oceněni za dobře odvedenou práci a 46 % hodnotí 
vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli za velmi špatné nebo špatné. 
 
Hodnoty veřejného sektoru nejsou mezi uváděnými důvody k práci ve veřejném sektoru, ale 
výrazně přispívají k pocitu hrdosti mezi zaměstnanci ve veřejném sektoru. Souvislost mezi 
externí a interní image se ukazuje jako důležitá, protože vysoká míra důvěry veřejnosti 
přispívá k spokojenosti s vlastní prací mezi zaměstnanci. Naopak představa, že  
 
Koncept „bezpečného hnízda“ je dominantním prvkem spokojenosti úředníků státní správy s 
vlastní prací v zemích s nejnižší mírou zaměstnanosti v poměru k celé vládě a s nejnižší 
mírou důvěry veřejnosti ve veřejné služby. Čím vyšší je důvěra veřejnosti a velikost 
veřejného sektoru, tím důležitější je dosahování výsledků a závazek vůči hodnotám 
veřejného sektoru. 
 
V dnešní době ekonomické krize ve většině Evropy vize „bezpečného hnízda“ zajišťuje stálý 
zájem o přijetí či udržení pracovní pozice ve státní správě. Stojí za to zmínit, že koncept 
„bezpečného hnízda“ často souvisí s vizí neefektivních byrokratů ukrytých za horou postupů 
a požívajících řadu nezasloužených výhod. V době ekonomické nejistoty by měl být tento 
koncept tedy prezentován ve spojení s hodnotami veřejných služeb a výkonem státní správy 
založeném na výsledcích. 
 
Média a politici hrají důležitou roli v budování veřejné image státní správy a 68 % 
respondentů průzkumu zastává názor, že média předkládají negativní obraz státní správy, 
zatímco 50 % je toho názoru, že politici vytvářejí negativní image dané vlády. Postoje médií 
a politiků mají zvláštní význam v době ekonomické krize. Nedostatek důvěry veřejnosti v 
úředníky státní správy a nespokojenost občanů se státní správou je často využívána jako 
impuls a ospravedlnění úsporných opatření ve státní správě. V mnoha případech mohou tyto 
kroky vyústit v posílení stávajících stereotypů a v další pokles důvěry veřejnosti ve státní 
správu.  
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Část 1. Sekundární výzkum 
 

1.1 Cíle a rozsah výzkumu 
 
Sekundární výzkum je zaměřen na představení přehledu image a atraktivity státní správy ve 
vybraných členských státech EU, zdůraznění stávajících rozdílů, hlavní změny, ke kterým 
došlo v období 2000-2011 a na klíčové impulsy k těmto změnám. Hlavní důraz je kladen na 
postoj veřejnosti k veřejné správě a názory na atraktivitu státní správy jako zaměstnavatele. 
Sekundární výzkum také předkládá vybrané příklady mezinárodních a národních kroků 
směřujících k podpoře a lepšímu porozumění sektoru. 
 
Sekundární výzkum byl navržen jako první fáze výzkumu, který poskytuje podněty a určuje 
hlavní problémy, které budou analyzovány v průzkumu mezi úředníky a zaměstnanci státní 
správy.  
 
Výzkum a pozdější průzkum se týkají následujících států:  
1. Belgie  
2. Chorvatsko  
3. Česká republika  
4. Finsko  
5. Francie  
6. Řecko  
7. Maďarsko  
8. Itálie  
9. Lucembursko  
10. Polsko  
11. Rumunsko  
12. Španělsko  
13. Velká Británie 
 
Sekundární výzkum byl zaměřen na dvě hlavní oblasti, které pravděpodobně hrají zásadní 
roli v určování image veřejné správy ve zkoumaných zemích, a to vnímání státní správy ze 
strany občanů/uživatelů a vnímání státní správy ze strany současných a možných 
zaměstnanců. Výše uvedené perspektivy představují hlavní zájmové oblasti tohoto 
výzkumu. Sekundární výzkum obsahoval také shrnutí hlavních poselství týkajících se státní 
správy ze strany Evropské komise a mezinárodních organizací.  
 
Perspektiva občanů/uživatelů se soustředila na následující témata: 
1. Důvěra občanů ve státní správu, současná situace, hlavní trendy a určující 

faktory,názory na fungování státní správy (obecné hodnocení, hodnocení kompetencí a 
výkonu úředníků státní správy). 

2. Hodnocení občanů/uživatelů týkající se vybraných veřejných služeb (např. 
zdravotnictví, soudnictví, bezpečnost, vzdělávání). 

3. Názory na kompetence, výkon a integritu pracovníků státní správy (současná situace, 
hlavní trendy a určující faktory). 

4. Názory občanů/uživatelů na to, co funguje dobře a co nefunguje ve státní správě v 
jejich zemích. 

 
Perspektiva zaměstnanců státní správy se soustředila na následující témata: 
 
1. Společenský status zaměstnanců státní správy.  
2. Atraktivita státní správy jako pracoviště podle občanů a zaměstnanců státní správy. 
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3. Spokojenost s prací ve státní správě (hlavní motivační a demotivační prvky v 
souvislosti se mzdou a dalšími pracovními podmínkami, školením a rozvojem 
kariéry/kompetencí). 

 
Výzkum také zahrnul hlavní poselství a doporučení pro potřebné zlepšení státní správy ze 
strany Evropské komise a mezinárodních organizací a výslednou image uvedenou těmito 
institucemi.  
 
Sekundární výzkum se zaměřoval na ústřední státní správu. Je však nutné připomenout, že 
vnímání občanů je zřídkakdy založeno na podrobné znalosti administrativních struktur a 
kompetencí. Proto v mnoha studiích výzkumníci používají výrazy (státní správa, veřejné 
služby atd.), které jsou srozumitelné pro širokou veřejnost a nemusí splňovat právní a 
akademické definice.  
 
 

1.2 Státní správa z perspektivy občanů/uživatelů 
 
1.2.1 Důvěra občanů ve státní správu  
 
„Negativní kritika a image státní správy musí být chápána v kontextu tradiční kritiky státních 
byrokracií. Kritika byrokratických patologií existuje všude již několik tisíc let,“ napsal 
Demmke, Henökl a Moilanen2.  
 
Dle Bozemana má3, „byrokracie jako způsob vlády tak velký úspěch při proměně světa, že si 
většina občanů průmyslových národů umí stěží představit svět bez její existence. Ale stejně 
jako byrokracie zkrotila svět, snaží se nyní svět zkrotit byrokracii. Zdá se, že byrokracie má 
jen málo přátel a miliony kritiků.“ 
 
Jak se ukázalo, jsou výše uvedené názory jen částečně pravdivé. Studie veřejného mínění 
systematicky prováděné v evropských zemích ukazují, že image státní správy se výrazně 
liší a v posledním desetiletí prošla výraznými proměnami.  
 
Data z dvou vln Evropského výzkumu hodnot (EVS) provedeného na začátku a konci 
prvního desetiletí 21. století (Obr. 1) ukazují vysokou míru důvěry ve veřejné služby v 
zemích, jako je Lucembursko, Francie a Belgie, kde míra důvěry ve veřejné služby 
dosahuje až 60-70 % mezi občany účastnícími se průzkumu. Navíc v posledních 10 letech 
bylo hlášeno výrazné zvýšení důvěry veřejnosti. Podobně vysoká míra důvěry veřejnosti byla 
zjištěna ve Slovinsku s nejvyšším nárůstem důvěry (z 25 % na 55 %).  
 
Velká Británie, Finsko, Španělsko a Maďarsko představují skupinu zemí, kde se důvěra 
občanů ve veřejné služby pohybuje v rozmezí 40-46 % občanů. Míra podpory se zdá být 
stabilní s výjimkou Maďarska, kde v posledním desetiletí došlo k výraznému snížení důvěry 
ve veřejné služby.  

                                                 
2
 Demmke Ch., Henökl T., and Moilanen T. (2008) “What are Public Services Good at? Success of 

Public Services in the Field of Human Resource Management”. Studie zadaná během slovinského 
předsednictví EU. Zpráva k 50. setkání ředitelů veřejných služeb členských států Evropské unie. str. 
.98. 
3
 Tamtéž. 
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Na druhou stranu EVS odhalil mnoho zemí (Česká republika, Chorvatsko, Rumunsko, 
Polsko, Itálie), kde má důvěru ve státní správu své země jen přibližně jedna třetina občanů. 
Nejnižší míra důvěry ve veřejné služby byla nahlášena v Řecku. Na začátku desetiletí 
důvěřovalo státní správě jen 14 % Řeků. O deset let později, navzdory výraznému zvýšení 
důvěry, zůstává Řecko zemí s nejnižší mírou důvěry ve veřejné služby.  
 
Vysvětlení vnitřních rozdílů a proměn v posledních deseti letech souvisí se sociokulturními 
charakteristikami každé země, její historie nebo nedávné politické, společenské a 
ekonomické proměny. Porovnání míry důvěry ve veřejné služby s vybranými indikátory 
socioekonomického rozvoje dle OECD4 ukazuje, že důvěra veřejnosti ve státní správu 
souvisí s podmínkami pro život, nepoměrem v rozdělení bohatství ve státě a také s 
přijetím demokracie a jejích institucí. Obrázek 2 ukazuje, že důvěra v instituce veřejných 
služeb je vyšší v méně zámožných zemích (Lucembursko, Francie, Belgie, Slovinsko) a 
nižší v zemích s nižšími příjmy (Polsko, Řecko, Česká republika, Maďarsko).  

                                                 
4
 Studie OECD nezahrnovala Rumunsko a Chorvatsko 
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Podobná souvislost byla vypozorována v souvislosti s nerovnostmi v příjmech. Důvěra ve 
veřejné služby je vyšší v zemích s rovnoměrněji rozprostřenými příjmy (Slovinsko, Finsko, 
Belgie, Lucembursko). V zemích, jako je Řecko, Polsko nebo Itálie, kde je vysoká 
nerovnoměrnost příjmů, mají lidé nižší míru důvěry než více rovnostářské společnosti. Nízká 
míra důvěry ve veřejné služby je hlášena také v zemích s nejnižší mírou důvěry vůči lidem 
(Řecko, Polsko, Česká republika, Maďarsko) a v zemích s nejnižší mírou důvěry ve státní 
instituce.  
 
Důvěra ve veřejné služby je zdá se hluboce zakořeněná v konkrétním 
socioekonomickém kontextu každé země a odráží složité vztahy mezi občany a státem.  
Veřejná důvěra je výsledek dlouhodobých procesů, nikoli náhlých politických nebo 
ekonomických změn. Snahy o vytváření nebo obnovení důvěry by tedy měly vzít v potaz 
jak subjektivní názory, tak objektivní podmínky pro život.  
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1.2.2 Názory na fungování veřejné správy 
 
Názory na každodenní fungování státní správy je důležitou součástí její image. V 
průzkumech Eurobarometru5 o společenském klimatu respondenti měli odpovídat na otázku, 
jak fungují státní správy v jejich zemích (Obr. 4). V období 2008-2011 bylo Lucembursko, 
Finsko a Belgie zeměmi s nejvyšší spokojeností občanů. Nejpesimističtější hodnocení 
pocházelo z Řecka a Rumunska. V těchto zemích méně než 10 % občanů zastávalo názor, 

že státní správa funguje velmi dobře nebo spíše dobře, a procento pozitivních odpovědí 
výrazně kleslo v posledních 3 letech.   
 
Navzdory finanční krizi se názory na fungování státní správy v období 2008-2011 ve 
většině zemí zlepšily. K největšímu nárůstu pozitivního hodnocení došlo v Lucembursku a 
Itálii. V říjnu 2011 očekávalo 60 % Řeků a 41 % Rumunů, že řízení státní správy se v 
příštích 12 měsících zhorší. Oproti tomu v Lucembursku, Finsku a Polsku méně než 20 % 
respondentů prohlásilo, že v příštích 12 měsících bude řízení státní správy horší. (Obr. 5).  
 
Změny zjištěné v průzkumech Eurobarometr potvrdily i některé národní studie. Například v 
Itálii se v posledních 2 letech výrazně zlepšilo hodnocení státní správy ze strany italské 
veřejnosti6: V roce 2009 mělo 29 % Italů pozitivní názor na státní správu. V roce 2011 
vyjádřilo pozitivní názor 41 % respondentů. Konkrétní oblasti zlepšení byly: vztahy mezi 
občany a státní správou (navýšení o 19,3 % bodů), zdraví (16,6 % bodů), veřejná doprava 
(13,5 % bodů) a vzdělání (11,9 % bodů). K nárůstu pozitivního hodnocení došlo také v 
oblasti daňové správy, veřejného pojištění, blahobytu a zaměstnanosti. Trochu jinou situaci 
prezentují data v oblasti vnímání změn v efektivitě státní správy v posledních 3 letech. 
Pozitivní změny zaznamenalo jen 37 % respondentů. Téměř polovina Italů (46 %) si 
nevšimlo žádného zlepšení a 17 % tvrdí, že se situace zhoršila.  

                                                 
5
 Chorvatsko nebylo zahrnuto do této studie. 

6
 Massoli L. (2011) „Building Image of Public Administration: Practices and data from Italy”. Public 

Administration Department. Innovative Public Services Group Meeting. Presidency of the Council of 
Ministers. Warsaw September 2011. Dokument předložený polskému předsednictví členskými 
administrativami EUPAN. 
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Podobné hodnocení státní správy se objevilo v průzkumu provedeném v Polsku v roce 
2011. Pozitivní hodnocení fungování úřadů státní správy uvedlo 30 % respondentů7. Dle 
názoru 25 % respondentů se situace v úřadech státní správy v posledních 5 letech zlepšila. 
10 % uvedlo, že se situace zhoršila, a téměř polovina (46 %) nezaznamenalo žádné změny. 
 
Hodnocení fungování státní správy zřejmě tedy přímo neodráží spokojenost s poskytováním 
konkrétních veřejných služeb. Údaje z průzkumu Eurobarometr však ukazují, že v některých 
zemích souvisí obecné hodnocení státní správy se spokojeností s veřejnými službami. 
Například pozitivní hodnocení poskytování zdravotní péče8 se častěji projevilo v zemích s 
velmi dobrým hodnocením státní správy9. V Belgii – zemi s jedním z nejvyšších pozitivních 
hodnocení státní správy, bylo 95 % respondentů spokojeno s poskytováním zdravotní péče. 
Stejná situace se opakovala v Lucembursku, Finsku a do určité míry ve Velké Británii. 
Řecko a Rumunsko – země s extrémně nízkou mírou pozitivního hodnocení státní správy, 
má také nejnižší úroveň spokojenosti s poskytováním zdravotní péče (22 % respondentů v 
Řecku a 13 % respondentů v Rumunsku). K podobné situaci došlo tam, kde byly názory na 
fungování státní správy porovnány s názorem na politiku týkající se konkrétních sociálních 
skupin (například názory na způsob řešení nerovností a chudoby).  
 
Názory občanů na fungování státní správy se zdají mít v mnoha případech souvislost s 
názory na jiné prvky související s politickými postupy a ovlivňováním poskytování veřejných 
služeb (politici, profesní asociace, odborníci). Proto mnoho studií veřejného hodnocení státní 
správy odkazuje na mnohem širší pojmy, např. fungování vlády nebo fungování státu. Lze 
tedy tvrdit, že veřejné hodnocení vládních (státních) aktivit v různých sektorech odráží 
obecné názory sestávající z hodnocení fungování státní správy a také hodnocení 
politické elity. 
 
Výsledky mnoha studií o vnímání státní aktivity ve vybraných oblastech ukazuje na jednu 
stranu obecnou spokojenost s veřejnou politikou v jednotlivých sektorech, ale na druhou 

                                                 
7 “Wizerunek służby cywilnej” (2011). ARC. Rynek i Opinia. Survey commissioned by Department of 

the Civil Service. Chancellery of Prime Minister. Poland. 
8
 Odpovědi na následující otázku: "Jak byste vyhodnotili současnou situaci v oblasti poskytování 

zdravotní péče ve vaší zemi?" 
9
 Special Eurobarometer (2011) no.370.  
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stranu národní rozdíly v konkrétních politických předpisech. Mezinárodní rozdíly v hodnocení 
poskytování zdravotní péče uvedené ve výše uvedených příkladech v uvozovkách ukazují, 
že veřejné služby a důvěra ve státní instituce odpovědné za poskytování služeb představují 
důležité faktory ovlivňující veřejné mínění. 
 
Národní studie provedené v některých ze zkoumaných zemí ukazují výrazné nesrovnalosti v 
hodnocení vládních aktivit v konkrétních oblastech. Průzkum provedený v roce 2011 Institute 
of Paul Delouvrier, BVA10 ukazuje, že 68 % francouzských respondentů má pozitivní názor 
na státní aktivity policie. 61 % respondentů pozitivně hodnotí aktivity v oblasti veřejného 
zdraví, 58 % hodnotí pozitivně oblast sociálního zabezpečení. Nejnižší hodnocení se týká 
státních aktivit v oblasti zaměstnanosti a boje s nezaměstnaností (23 % pozitivních 
odpovědí), bydlení (42 %) a státního vzdělání (44 %). 
 
1.2.3 Hodnocení veřejných služeb 
 
Pro mnoho vědců představují názory na kvalitu a spokojenost s poskytováním veřejných 
služeb hlavní prvek image státní správy. Těmito otázkami se zabývá mnoho výzkumů, 
například společnost IPSOS MORI11 zkoumala 15 000 akademických článků na toto téma v 
dvaceti letech do poloviny 90. let. Představují řadu různých konceptů a metodických postupů. 
 
Jedním z hlavních rozdílů je rozlišení spokojenosti klientů, zákazníků nebo uživatelů, 
obvykle spojených s poskytováním služeb na provozní úrovni od spokojenosti občanů, 
která odráží názory na to, zda mají být určité služby poskytovány veřejným sektorem, 
nebo představují schválení oblastí rozdělování veřejných financí.  
 
Podle výzkumu IPSOS MORI: „Uživatelé upřednostňují lepší služby, ale jako občané mohou 
také být toho názoru, že zdroje je možné lépe využít jinde. Výzvou pro veřejný sektor je 
vyvážit tyto dva odlišné a často si konkurující faktory hodnoty za vydané peníze.“12 
 
Nejběžnější přístup využitý ve většině výzkumů je analýza vnímání státní správy z hlediska 
spokojenosti s veřejnými službami. Některé výzkumy se zaměřují na hodnocení široké 
veřejnosti a prezentují hodnocení reprezentativního vzorku občanů. Jiné výzkumy kladou 
důraz na názory uživatelů nebo spotřebitelů, tj. lidí, kteří využívají konkrétních služeb. V 
mnoha případech je hodnocení uživatelů mnohem vyšší než hodnocení všech občanů.  
 
Výše zmíněná studie francouzského Institute of Paul Delouvrier, BVA13 popisuje výrazné 
rozdíly mezi názory široké veřejnosti na státní aktivity a názory uživatelů konkrétních služeb 
ve Francii.  
 
Zatímco 61 % všech dotázaných Francouzů pozitivně hodnotilo aktivity v oblasti veřejného 
zdraví, 87 % uživatelů vyjádřilo spokojenost se zdravotnickými službami). Podobnou 
tendenci průzkum ukázal v případě sociálního zabezpečení (58 % všech respondentů 
vyjádřilo pozitivní názor na státní aktivity v této oblasti a 87 % uživatelů vyjádřilo spokojenost 
s poskytovanými službami). I v případě nízkého hodnocení vládních aktivit v oblasti 
zaměstnanecké politiky (názor 28 % všech respondentů), 57 % z osob využívajících 
asistenční programy v oblasti zaměstnávání mělo pozitivní názor na tyto služby. 
 

                                                 
10

 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers" (2011) Institue Paul 

Delouvrier and BVA. 
11

 “Measuring & Understanding Customer Satisfaction. Public Service Reform”. (2002) A IPSOS MORI 
Review for the Prime Minister’s Office of Public Services Reform. Canada. str.2 
12

 Tamtéž, str. 3 
13

 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers", op.cit. 



14 

V Polsku byli občané velmi kritičtí při hodnocení státních aktivit. 39 % respondentů pozitivně 
hodnotilo státní aktivity v oblasti vzdělání, 20 % v oblasti sociální práce a 15 % v oblasti 
zdravotnických služeb, 13 % zastávalo pozitivní názor na státní aktivity v oblasti penzijního 
systému14.  
 
Vysoká míra spokojenosti s veřejnými službami byla hlavním zjištěním ve Finsku. Podle 
finského barometru veřejných služeb15 dosáhla spokojenost spotřebitelů hodnocení 8 bodů 
(na škále od 4 do 10 bodů) v období 2003-2010. V roce 2010 patřily k nejlépe hodnoceným 
službám (skóre 8,4) péče o děti, základní školy a veřejné knihovny. V období 2008-2010 bylo 
zjištěno výrazné zlepšení v oblasti zdravotnických služeb a údržby dálnic.  
 
Údaje z průzkumu spokojenosti občanů Španělska16 ukazují složitější situaci. V roce 2010 
okolo 65 % Španělů vyjádřilo svou spokojenost s veřejnou dopravou, zdravotními centry a 
veřejnými nemocnicemi. Ale jen ¼ respondentů byla spokojená se soudnictvím a méně než 
polovina respondentů měla dobrý názor na správu podpory v nezaměstnanosti a penzi. 
 
Při analýze dat o spokojenosti uživatelů stojí za to zmínit, že málokteré průzkumy 
spokojenosti berou v potaz interní rozdíly, jako je cílová skupina (široká veřejnost oproti 
malým skupinám obyvatelstva), povahu využití (pravidelné/povinné oproti dobrovolným 
službám, příležitostné/náhodné využití oproti pravidelnému využívání) a také pozici na trhu 
(specializované služby oproti službám plnícím více funkcí, monopolní dodavatelé oproti 
konkurentům / kde jsou k dispozici alternativy).  
 
Důležitým faktorem ovlivňujícím spokojenost uživatelů je očekávání vůči veřejným 
službám. Očekávání vůči veřejným službám je utvářeno osobními potřebami, předchozími 
zkušenostmi, vyprávěním, ale také přímou a nepřímou komunikací týkající se služby, 
hodnotami a názory na vládu. Proto je v některých studiích hodnocení poskytování služeb 
měřeno odděleně od očekávání spotřebitelů a rozdíl mezi těmito dvěma skupinami 
představuje míru kvality služeb17. Většina výzkumů však odkazuje na indikátory obecné 
spokojenosti s přijatými nebo vnímanými službami a nenabízí hlubší porozumění vztahům 
mezi každodenní zkušeností a obecným vnímáním a důvěrou ve státní správu. Průzkumy 
spokojenosti uživatelů obvykle předkládají pozitivnější hodnocení veřejných služeb 
než studie zaměřené na vnímání veřejných služeb ze strany občanů. 
 
Výsledky nedávné studie provedené ve Velké Británii a založené na reprezentativním 
vzorku uživatelů (s nedávnou zkušeností s individuálními veřejnými službami)18 prokázaly 
pozitivní názor na poskytování veřejných služeb. Tato studie využila index spokojenosti se 
službami veřejného sektoru (SSI) a ukázala, že skóre jednotlivých veřejných služeb se 
pohybovalo od 58 do 89 (ze 100). Průměrné skóre 23 služeb zahrnutých do výzkumu bylo 
79. Mezi nejlépe hodnocenými službami byly zdravotnické služby (zubaři NHS, praktičtí 
lékaři NHS, hospitalizovaní a nehospitalizovaní pacienti v nemocnicích a NHS jako taková), 
vzdělání dětí a mladistvých (dětská centra / školky, základní školy) a také knihovny a pasové 
služby. 
 
Do nejhůře hodnocené skupiny patřily služby, jako je daňový úřad (73), bydlení (73), sociální 
péče (70), soudní služby (69), centra zprostředkování práce (68) a Organizace na podporu 

                                                 
14

 „Wizerunek słuzby cywilnej” op.cit. 
15

 I Le baromètre des services publics” op.cit. 
16

 „Public Administration on Citizens’ Judgment”. (2011) National Agency for Evaluation of Public 
Policies and Quality of Services" (AEVAL). Spain. Dokument předložený polskému předsednictví 
členskými administrativami EUPAN. 
17

 Tamtéž.  
18

 “Public Sector Satisfaction Index. A report for Consumer Focus”. (2010). IPSOS MORI. 
http://www.consumerfocus.org.uk 
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dítěte (Child Support Agency) (58). Stojí za to uvést, že i nejnižší skóre bylo vyšší než 
střední úroveň škály měření použité ve výzkumu19. Jen 8 % uživatelů mezi všemi 23 
veřejnými službami mělo v posledním roce důvod ke stížnostem, přestože jeden ze čtyř (41 
%) z těchto respondentů skutečně stížnost podal (celkem 3 %). 
 
Studie z Velké Británie také poskytuje zajímavé informace o různých aspektech spokojenosti 
uživatelů. Studie zahrnovala následující aspekty: 
 Přístup zaměstnanců - přístup zaměstnanců, se kterými jednali. 
 Profesionalita - znalost a schopnosti zaměstnanců, se kterými jednali. 
 Dostupnost - jak snadná je dostupnost dané služby. 
 Plnění - zda služba splnila jejich potřeby. 
 Informace - dostupnost informací o službě. 
 Včasnost - doba, kterou trvalo, než se respondentům dostalo požadované služby. 

 
Ze všech 23 služeb obdržel nejvyšší skóre SSI (83) přístup zaměstnanců. Pozitivní názory 
se týkaly profesionality a dostupnosti (skóre 80) a plnění služeb (79) a informací. Nejnižší 
skóre (76 ze 100) se týkalo včasnosti služeb.  
 
Vysoká míra spokojenosti uživatelů byla také zjištěna v Polsku20. 71 % Poláků bylo 
spokojeno s tím, jak byli obslouženi při poslední návštěvě úřadu státní správy. 
 
1.2.4 Názory na kompetence, výkon a integritu pracovníků státní správy 
 
Image státní správy je v řadě ohledů tvořena převládajícími stereotypy hluboce 
zakořeněnými v myslích občanů z většiny evropských zemí. Vliv stávajících stereotypů se 
objevuje v mnoha studiích o státní správě. Christopher Demmke ve své zprávě21 kombinuje 
populární domněnky a vnímání s výsledky výzkumu a odhaluje řadu přesvědčení 
zpochybňovaných vědeckými důkazy.   
 
Podle populární image nejsou například zaměstnanci státní správy velmi efektivní ve své 
práci. Ve skutečnosti ale zaměstnanci veřejného sektoru bývají často hodnoceni lépe co do 
kvality pracovní síly než zaměstnanci v soukromém sektoru. Dalším přesvědčením je, že ve 
veřejném sektoru působí vyšší počet méně výkonných pracovníků. Existující studie ukazují, 
že zaměstnanci veřejného a soukromého sektoru mají mezi sebou téměř stejný počet méně 
výkonných pracovníků.22 Stejné falešné domněnky se týkají přesvědčení, že veřejné 
organizace jsou méně výkonné než soukromé organizace. Pro tento názor neexistují žádné 
jasné důkazy. Navíc jsou podle Demmkeho23 vládní organizace mnohem výkonnější, než je 
veřejně vnímáno.  
 
Demmke prezentuje také řadu oblíbených mýtů souvisejících s vnímáním zaměstnanců 
státní správy. Pracovníci státní správy jsou obecně vnímáni jako méně flexibilní, objektivní a 
kreativní a toto vnímání je v rozporu s výsledky studií prokazujícími nedostatek zásadních 
rozdílů mezi státními a jinými zaměstnanci.  Jiné mýty zobrazují zaměstnance státní správy 
jako necitlivé vůči potřebám a očekáváním občanů v situacích, kdy problémy občanů 
nezapadají do stávajících předpisů. Podle Demmkeho nebylo toto přesvědčení nikdy 
potvrzeno vědeckými důkazy.  
 

                                                 
19

 Tamtéž.  
20

 „Wizerunek słuzby cywilnej” op.cit. 
21

 Demmke Ch. “Are civil servants different because they are civil servants?” (2005) European Institute 

of Public Administration. Luxembourg, str. 114-115 
22 

Paul Light quoted by Demmke (2005), op.cit. str. 7 
 

23
 Demmke Ch. (2005), op.cit. str.114 
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Image zaměstnanců státní správy upoutává v mnoha členských zemích EU hodně 
pozornosti a mnoho studií bylo provedeno například ve Francii. V květnu 2010 se TNS 
Sofres Institute zaměřil na to, jak Francouzi vnímají své zaměstnance ve státní správě. 
Výsledky byly plné chvály: 75 % respondentů zastávalo názor, že jsou zaměstnanci upřímní, 
kompetentní (69 %), oddaní veřejným službám (67 %) a pozorní (63 %)24. O rok později tyto 
výsledky potvrdila společnost IPSOS.25 71 % respondentů mělo na pracovníky státní správy 
dobrý názor (81 % u zaměstnanců veřejného sektoru, 85 % u zaměstnanců státní správy a 
jen 64 % u respondentů v soukromém sektoru). Podobné proporce pozitivních názorů (74 %) 
byly nahlášeny v případě místních veřejných pracovníků. Nejvíce pozitivní hodnocení (91 % 
pozitivních odpovědí bez ohledu na to, zda byli respondenti ze soukromého nebo veřejného 
sektoru) se však dostalo státním zaměstnancům v nemocnicích. 
 
Totéž potvrdily v roce 2011 společnosti TNS Sofres a FSU26, které zjistily, že 75 % 
respondentů, kteří byli v kontaktu se státními pracovníky v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, 
zdravotnických služeb, soudního systému, životního prostředí a veřejných služeb, je 
považovali za upřímné, 69 % je považovalo za kompetentní, 67 % je vnímalo jako oddané 
veřejným službám a 63 % je vnímalo jako pozorné. Podle 64 % respondentů mají veřejní 
pracovníci povědomí o smyslu služeb. Další protichůdné názory z výzkumů se týkají 
dostupnosti (54 % pozitivních odpovědí a 40 % negativních odpovědí) a přístupnosti (59 % 
pozitivních odpovědí a 36 % negativních odpovědí) veřejných pracovníků. 
 
Přímý kontakt s veřejnými pracovníky měl za následek pozitivní hodnocení ze strany 
polských občanů. Pozitivní názory na veřejné zaměstnance, se kterými se respondenti 
setkali v předchozím roce v úřadech státní správy, měla většina Poláků odpovídajících na 
průzkum společnosti ARC27. 83 % respondentů je považovalo za kompetentní, 81 % je 
považovalo za přátelské a ochotné pomoci, 81 % uvedlo, že pracovali profesionálně a 
pečlivě, 79 % bylo přesvědčeno, že veřejní pracovníci efektivně prováděli všechny formality. 
Jen 3 % respondentů uvedlo, že veřejní pracovníci navrhli, aby jim byl poskytnut dar či 
úplatek za vyřízení či urychlení záležitosti.  
 
Méně optimisticky to vypadá v situaci, kdy názory utvořené na základě přímého kontaktu 
jsou porovnány s veřejným vnímáním veřejných pracovníků. V tomto případě považovalo 
veřejné pracovníky za kompetentní jen 54 % Poláků, 50 % uvedlo, že jsou veřejní pracovníci 
přátelští vůči klientům, 35 % zastávalo názor, že neprokázali dostatečné zaujetí. 42 % 
respondentů bylo toho názoru, že veřejní pracovníci byli pečliví, 36 % bylo přesvědčeno o 
jejich nezaujatosti a jen 30 % o jejich politické neutralitě a nezájmu28. 
 
Průzkum provedený v červenci 2011 institutem IFOP (Institut Français d'Opinion Publique) 
týkající se Francouzů a veřejných pracovníků ukazuje druhou stranu tohoto pozitivního 
obrazu. 59 % z respondentů odhadlo, že veřejní pracovníci pracují méně než zaměstnanci v 
soukromém sektoru, a jen 38 % respondentů zastávalo názor, že objem práce je stejný jako 
v soukromém sektoru29. 
 

                                                 
24

 Sondage TNS Sofres (2011) pour le compte de la FSU (Fédération syndicale unitaire). 
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-
fonctionnaires. 
25 “Les Français et la fonction publique” (2011) IPSOS MORI. Presentation delivered by the General 

Directorate for Public Administration and Civil Service.  
26

 L'opinion des Français à l'égard des fonctionnaires. (2011). TNS Sofres/FSU. 
27

 „Wizerunek słuzby cywilnej”, op.cit. 
28

 Tamtéž. 
29

 Institut Français d'Opinion Publique (2011). http://concours-fonction-
publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-fonctionnaires 
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Zjištění příčin pozitivních a negativních názorů na fungování státní správy je zřídkakdy 
zahrnuto do návrhu výzkumu. Obvykle se předpokládá, že občané představují laickou 
veřejnost s malým množstvím informací o vnitřním fungování státní správy. Jen v některých 
případech lze nalézt údaje související s veřejným vnímáním nefungujících oblastí a návrhy 
na jejich řešení. Například v Itálii respondenti navrhovali následující pro zlepšení vztahů 
mezi občany a státní správou: pokračující zjednodušování postupů a předpisů (56,9 % 
odpovědí), zlepšení kvality služeb (27,1 %), zvýšení účasti občanů (21,8 %), nabídnutí 
efektivnějších nástrojů k vyjádření názorů občanů (19,9 %) a zlepšení telefonických a online 
služeb pro veřejnost (13,8 %)30. 
 
Jiné studie uvádějí informace o převládajících impulsech k spokojenosti občanů a uživatelů. 
Průzkum IPSOS/MORI ukázal, že požadované služby očekávané od většiny obyvatel, jako 
jsou knihovny a vzdělávací služby, mívají vysoké hodnocení, zatímco služby zaměřené na 
lidi ve složitých osobních situacích se složitými potřebami dosahují nižší míry spokojenosti31. 
 

1.3 Vnímání atraktivity státní správy 
 
1.3.1 Společenský status zaměstnanců státní správy 
 
Atraktivita státní správy jako pracoviště je nadále důležitým aspektem její obecné image. 
Vnímání státní správy jako žádoucího místa pro profesionální kariéru zřejmě odráží obecný 
pozitivní názor na celý sektor. Můžeme to také považovat za indikátor vysoké prestiže státní 
správy. Data získaná v národních průzkumech ukazují, že v mnoha zemích je státní 
správa vnímána jako atraktivní zaměstnavatel vysokým poměrem občanů.  
 
V letech 1998-2008 položila společnost IPSOS následující otázku reprezentativnímu vzorku 
francouzské společnosti: Představte si, že by se vaše dítě chtělo stát pracovníkem státní 
správy, podpoříte ho v tom?32. Převládající většina Francouzů byla přesvědčena o tom, že 
zaměstnání ve státní správě by bylo pro jejich děti upřednostňovanou volbou. V roce 1998 by 
77 % respondentů podpořilo své děti v úsilí o získání zaměstnání ve státní správě. V roce 
2006 by takové rozhodnutí podpořilo 82 % respondentů. Mezi zaměstnanci veřejného a 
soukromého sektoru byly jen malé rozdíly. Navzdory mírnému snížení v letech 2007-2008 
(77 %, 68 %) lze tvrdit, že se státní správa jakožto zaměstnavatel těší vysoké prestiži ve 
francouzské společnosti.  
 
V Polsku vnímá 61 % občanů vládní úřady jako atraktivní pracoviště pro mladé lidi. Státní 
správa není natolik atraktivní s 11 % respondentů33. Avšak na otázku, zda by svým přátelům 
doporučili přijetí pracovní pozice v úřadu státní správy, odpovědělo 48 % ano. Je nutné 
zdůraznit, že téměř 40 % Poláků mělo problémy s vytvořením svého názoru. 
 
1.3.2 Vnímání atraktivity státní správy jako pracoviště. 
Vnímání veřejného sektoru mezi jeho zaměstnanci se zdá být zásadním faktorem 
ovlivňujícím nejen celkovou výkonnost, ale také utváří vztahy mezi veřejným sektorem a jeho 
sociálním prostředím.  
 
Výsledky studie provedené mezi téměř 350 veřejnými pracovníky z členských států EU 
provedené Demmkem, Henöklem a Moilanenem34 ukazují, že velká část veřejných 
pracovníků byla na svém pracovišti spokojená. 48 % respondentů považuje zaměstnání ve 
státní správě za atraktivní či dokonce velmi atraktivní. Negativní názor vyjádřilo 25 % 

                                                 
30

 Massoli L (2011), op.cit. 
31

 “Public Sector Satisfaction Index”, op.cit. 
32

 “Les Français et la fonction publique” (2011), op.cit.  
33

 „Wizerunek służby cywilnej”, op.cit.  
34

 Demmke et al. str. 114-115 
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respondentů. Atraktivitu veřejného sektoru častěji uváděli vedoucí pracovníci na nejvyšší a 
střední úrovni. Pozitivní hodnocení se týkalo převážně respondentů ze Středozemí a 
jihoevropských zemí (Kypr, Řecko, Španělsko, Portugalsko) a respondentů ze zemí, 
které si udržují kontinentální evropskou tradici (Rakousko, Belgie, Německo, Francie a 
Lucembursko). Nejnižší atraktivita veřejných služeb byla uvedena ve východoevropských 
zemích.  
 
Dokonce ještě více veřejných pracovníků (65 %) uvedlo, že by doporučili práci ve veřejných 
službách svým přátelům nebo rodině (Obr. 7). Zaměstnanci z Východní Evropy byli opět 
více skeptičtí, co se týče doporučení práce ve veřejných službách než jejich kolegové z 
jiných zemí35. Nejvyšší míra spokojenosti se týkala názorů na pracovní atmosféru (76 % 
pozitivních odpovědí).  
 
Celkové pozitivní hodnocení atraktivity veřejného sektoru se více lišilo při srovnání se 
soukromým sektorem, zejména v oblasti kariérního rozvoje. U dotazu, zda jsou předpisy pro 
kariérní rozvoj lepší nebo horší v soukromém sektoru, uvedlo 40 % respondentů, že 
soukromý sektor je lepší a jen 25 % zdůraznilo výhody veřejného sektoru v tomto ohledu.  
 
Studie zadaná finským úřadem pro vládu jako zaměstnavatele v roce 2002 odhalila, že 
převládající motivy pro přijetí pracovní pozice ve státní správě jsou spokojenost s prací, 
jistota práce a pracovní atmosféra36. Z hlediska volby práce ve veřejném sektoru je klíčovou 
silnou stránkou státu jakožto zaměstnavatele jistota práce, což zdůraznilo 74 % respondentů. 
Jen 34 % respondentů považovalo obsah práce za zajímavý a 32 % očekávalo dobrou 
pracovní atmosféru. Podle názorů široké veřejnosti patří k výhodám státu dovolená (76 %), 
odbornost zaměstnanců (67 %) a obecné pracovní podmínky (53 %). Jen 14 % respondentů 
zastává názor, že stát je schopný odměňovat dobrý výkon.  
 
Porovnání názorů občanů na výhody státu jako zaměstnavatele oproti zaměstnavateli v 
soukromém sektoru ve Finsku ukázalo, že stát překonával zaměstnavatele v soukromém 
sektoru pouze ve třech oblastech: jistotě práce (stát 59 %, soukromý sektor 4 %), možnosti 
ovlivňovat rozvoj společnosti (30 % oproti 8 %) a rovnost mezi muži a ženami (24 % oproti 
12 %). Podle názorů veřejných pracovníků je stát silnější v jistotě práce (68 % oproti 3 %), 
vyvážení soukromého a profesního života (37 % oproti 17 %), možnosti ovlivňovat rozvoj 
společnosti (36 % oproti 10 %), flexibilitě pracovní doby (33 % oproti 18 %) a rovnosti mezi 
muži a ženami (32 % oproti 11 %). 
 
Jednou z nedávných snah o obnovení image státní správy je studie provedené Gajduschkem 
a Linderem37. Studie byla založena na názorech 36 odborníků pracovní skupiny lidských 
zdrojů EUPAN a veřejných pracovníků z ústředních vlád členských zemí, Evropské komise a 
dalších přizvaných zemí38. 
 
Podle převládajících názorů (44 % respondentů) se práce v soukromém sektoru těší ve 
společnosti vysoké míře prestiže. Jen 20 % odborníků zastávalo názor, že veřejný sektor má 
vyšší společenskou prestiž. Kromě prestiže ve společnosti nabízí soukromý sektor také lepší 
příležitosti k povýšení, lepší mzdy a přizpůsobené podmínky pro zaměstnance. Hlavními 
výhodami veřejného sektoru byla jistota práce, splňování potřeb osobního života a do určité 
míry lepší pracovní atmosféra. Atraktivita soukromého sektoru byla uváděna především v 
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profesionálních kategoriích, včetně mladých absolventů, právníků, finančních a IT expertů, a 
to ve všech věkových skupinách. Jedinou důležitou výjimkou byly ženy, které podle názorů 
odborníků mají větší náchylnost k přijetí pracovní pozice ve veřejném sektoru.   
 
Ve Finsku, kde tradičně panuje velmi vysoká důvěra vůči státní správě, ukazují nejnovější 
studie, že míra důvěry v instituce státní správy je stále celkem vysoká, ale důvěra vůči 
veřejným pracovníkům zdá se klesá.39. Přesto je státní správa považována za žádoucího 
zaměstnavatele. Průzkum provedený v roce 2011 ukázal, že vláda (státní správa) byla 
nejoblíbenějším zaměstnavatelem ve Finsku, a to mezi 106 zaměstnavateli zahrnutými do 
průzkumu. Proslulé soukromé společnosti, jako je Nokia a Microsoft, byly na 11. a 12. místě. 
Město Helsinky, což je největší zaměstnavatel ve finském městském sektoru, bylo na 14. 
místě40. 
 
Důležitost jistoty práce se ukázala být klíčovým faktorem spokojenosti s prací v sektoru 
veřejné správy. V České republice uvedlo jistotu práce 57 % respondentů zaměstnaných ve 
všech sektorech. Spokojenost s jistotou práce byla častěji uváděna zaměstnanci ve 
veřejných organizacích, jako jsou státní úřady, místní vládní úřady nebo veřejné instituce. Na 
druhou stranu zaměstnanci v soukromých společnostech (jak českých, tak mezinárodních 
společnostech) cítili menší jistotu ohledně svého budoucího zaměstnání41. Spokojenost s 
jistotou práce uvedlo 71 % respondentů pracujících ve veřejné správě a 40 % respondentů 
pracujících ve skladištním, přepravním a komunikačním sektoru a 45 % osob zaměstnaných 
v zemědělství, myslivectví a lesnictví.  
 
Veřejná správa se ukázala být sektorem s nejvyšší mírou spokojenosti s vyvážením 
pracovního a osobního života, což je případ většiny Čechů (85 %)42. Avšak jen 52 % 
respondentů bylo spokojených se skutečnou vyváženosti pracovního a osobního života. 
Výsledky průzkumu ukázaly, že 64 % zaměstnanců ve veřejném sektoru, včetně vládních 
úřadů, místních vládních úřadů a veřejných institucí uvedlo, že jejich práce umožňuje 
dostatek času pro rodinu, koníčky a relaxaci. Míra spokojenosti v jiných sektorech byla 
výrazně nižší (49 % zaměstnanců v mezinárodních společnostech, 47 % zaměstnanců v 
českých společnostech, 46 % respondentů pracujících v nevládních organizacích)43.  
 
Spokojenost s prací u zaměstnanců ve veřejné správě představuje zásadní prvek interní 
image. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících spokojenost s prací je míra motivace 
zaměstnanců vůči veřejné službě (PSM). PSM je definováno jako předpoklady jedince 
reagovat na motivy zakotvené ve veřejných institucích. PSM ovlivňuje spokojenost s prací, 
protože může poskytovat úhel pohledu, ze kterého pracovníci vnímají svou práci a 
interpretují své pracovní zkušenosti.44 
 
Řada výzkumů potvrzuje existenci konkrétních motivačních prvků ve veřejných službách. V 
Demmkeho studii45 většina expertů z členských států EU uvádí, že osoby ucházející se o 
práci ve veřejných službách mají jinou motivaci než ti ucházející se o práci v 
soukromém sektoru. Ti první bývají více idealističtí a láká je konkrétní náplň práce. 
Britský respondent uvedl: Usilovně se snažíme odvrátit od image vyhýbání se riziku a 

                                                 
39

  Nurmi J. (2011) Ministry of Finance, Public Management Department. Dokument předložen 
polskému předsednictvu administrativami členů EUPAN.  
40

 Tamtéž. 
41

 “Measuring satisfaction with key elements of working life”. (2009) European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions. Dublin. Ireland. str.9 
42

 Tamtéž. 
43

 “Measuring satisfaction with key elements of working life”. (2009), op.cit. str.11 
44 Taylor J., Westover J.H. ”Job Satisfaction in The Public Service” (2011), Public Management 

Review. str. 4. 
45

 Demmke (2005) op.cit. str.64 
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neflexibilních veřejných pracovníků a naše inzerce reflektuje potřebu inovativních a 
tolerantních lidí46. 
 
Národní studie ukazují vysokou míru spokojenosti mezi zaměstnanci veřejné správy. V 
Nizozemsku bylo v roce 2002 70 % veřejných zaměstnanců spokojených nebo velmi 
spokojených s obsahem jejich práce. V Rakousku (1999) bylo 76 % zaměstnanců státního 
veřejného sektoru spokojeno nebo velmi spokojeno se svou prací. V Belgii uvedlo v roce 
2003 72 % státních zaměstnanců, že jsou obecně spokojení s jejich prací, 51 % bylo 
spokojeno se svým zaměstnavatelem (státní veřejnou správou a 58 % bylo pyšných na to, že 
jsou zaměstnanci státní správy) 47  
 
Vysoká míra spokojenosti s prací byla také zjištěna ve Francii. V roce 2011 provedla 
společnost IPSOS průzkum mezi státními veřejnými pracovníky a 72 % z nich uvedlo, že 
jsou se svou současnou prací spokojení. Jen 27 % z nich uvedlo, že nejsou spokojeni. 
Studie také zjistila vysokou míru motivace. 79 % státních veřejných pracovníků se považuje 
za velmi nebo spíše motivované. V porovnání s dřívějším výzkumem se zdají být respondenti 
více spokojení se svou prací a více motivovaní, než před 4 lety (v obou případech bylo 
nahlášeno zvýšení o 7 %)48. Srovnávací studie provedená společností IPSOS ukázala, že 
podobně vysoká míra motivace veřejných pracovníků byla zjištěna v Belgii (81 %), 
Španělsku (79 %) a Itálii (75 %). Nejvyšší skóre bylo nahlášeno v Nizozemsku, kde téměř 
všichni veřejní pracovníci (92 %) uvedli, že jsou vysoce motivovaní. 
 
Ve Finsku studie ukazují, že pracovníci v soukromém sektoru vykazují nižší spokojenost s 
prací, než jiní pracovníci. V Estonsku je pouze malý rozdíl mezi mírou spokojenosti 
pracovníků v soukromém (81 % spokojených) a veřejném (84 %) sektoru49.   
 
Pozitivní sebehodnocení zjištěné francouzskou studií IPSOS v roce 2011 se shoduje s 
pozitivním názorem veřejných pracovníků na externí image veřejné správy50. Při hodnocení 
kvality služeb uvedlo 67 % francouzských veřejných pracovníků názor, že jejich veřejná 
správa je na vyšší nebo stejné úrovni jako konkurence (světový průměr je 71 %). 62 % 
francouzských respondentů uvedlo, že podobný názor se týká image veřejné správy u 
uživatelů (světový průměr je 65 %) a 59 % uvedlo pozitivní vývoj při zvyšování efektivity 
veřejné správy (světový průměr je 57 %).  
 
 

1.4 Poselství institucí 
 
„Ekonomika EU nyní prochází nejnáročnějším obdobím v její historii. Zaměření Roční 
analýzy růstu 2012 je na implementaci priorit dohodnutých v rámci nového ekonomického 
vedení a strategii Evropa 2020.“51 Modernizace veřejné správy je jednou z pěti priorit pro rok 
201252.  

                                                 
46 Tamtéž. str. 65 
47

  Tamtéž. str. 83-84 
48

 „Etat de l’opinion des agents publics à l’égard de la modernisation de l’administration” (2011) IPSOS 
49 “Measuring job satisfaction in surveys - Comparative analytical report” (2007). European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. p.12 www.eurofound.europa.eu 
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  Společnost IPSOS provedla srovnávací výzkum zahrnující 51 000 veřejných pracovníků z 34 zemí 
(Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Dánsko, 
Finsko, Francie, Německo, Hongkong, Maďarsko, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Nizozemsko, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Španělsko, 
Švédsko, Turecko, Velká Británie, USA, Venezuela). 
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 „Annual Growth Survey 2012”. European Commission COM(2011) 815 final VOL. 1/5 
52 K dalším prioritám pro rok 2012 patří: provádění diferencované fiskální konsolidace, která bude brát 

ohledy na růst; obnovení běžného úvěrování ekonomiky; podpora dnešního i budoucího růstu a 
konkurenceschopnosti; boj proti nezaměstnanosti a sociálním důsledkům krize 
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V době ekonomické krize Komise uznává, že veřejná správa je rozhodujícím prvkem 
konkurenceschopnosti a také důležitý faktor produktivity. I pod tlakem úsporných opatření 
musí modernizace veřejné správy pokračovat a čelit tak stávajícím výzvám a zajistit čerpání 
výhod členství v EU pro občany. Komise uvádí, že v mnoha členských státech je prostor k 
zlepšení, a to zejména k zvýšení efektivity poskytování veřejných služeb. K dalším důležitým 
výzvám patří zlepšení transparentnosti aktivit veřejné správy a dosažení vyšší kvality veřejné 
správy.  
 
Důležitost pokračování v reformách veřejné správy vyžaduje řadu změn politiky, postupů a 
předpisů a také zvýšení atraktivity veřejné správy pro vysoce kvalifikované, talentované a 
dobře motivované profesionály. Negativní image veřejné správy je obecně vnímána jako 
jedna z hlavních překážek v dosažení tohoto cíle.  
 
Zpráva OECD „Public Service as an Employer of Choice“ (Veřejná služba jako žádoucí 
zaměstnavatel) publikovaná v počátku tohoto století uvádí, že prvním opatřením k zvýšení 
atraktivity veřejné správy je „rozsáhlá investice do budování pozitivní a důvěryhodné image 
práce a pracovních podmínek ve veřejném sektoru”53. A v průběhu let je doporučení OECD 
nadále platné. 
 
V roce 2009 uvedl F. Cardona ve své zprávě pro program SIGMA - Podpora zdokonalení 
vládnutí a řízení, což je společná iniciativa OECD a EU: 
 
„V posledních dvou desetiletí byl zpozorován fungující fenomén: neustálé útoky a očerňování 
státu a lidí, kteří pro něj pracují. Veřejný sektor jako celek a konkrétně veřejná byrokracie 
byly cílem nemilosrdných útoků ze strany určitých politiků, částí akademické obce, určitých 
think tanků a médií s cílem oslabit jejich legitimitu. Očerňování státu usiluje o jeho 
delegitimaci a související posvěcení trhu. Toto očerňování mělo samozřejmě negativní vliv 
na vnímání veřejné byrokracie a tedy i atraktivity veřejných služeb.“54  
 
Podle Cardony je opětovné vybudování důvěry dlouhodobý proces, ve kterém je nutné 
vytvořit „(…) právní jistotu, že budou respektována jednotlivá práva legitimní očekávání, čímž 
bude rozvíjena legitimnost státu (...) a také dobrá reputace struktur státu. Oba faktory jsou 
(…) potřebné k opětovnému vybudování důvěry ve stát. Opětovné vybudování této důvěry je 
podmínkou k přilákání dobrých lidí, protože důvěra vždy hraje klíčovou roli v situacích, kde je 
vyžadováno lidské úsilí.“55 
 
Zlepšení veřejné správy zůstává prioritní oblastí Organizace spojených národů. Její program 
zaměřený na veřejnou správu a rozvoj má 60letou historii. Jeho úkolem je „(...) pomoci 
členským státům budovat účinné, efektivní, transparentní, odpovědné, čisté a na občany 
zaměřené veřejné řízení, správu a služby pomocí inovace a technologie a zajistit tak 
mezinárodně dohodnuté cíle rozvoje včetně Rozvojových cílů tisíciletí.“56 
 
OSN nahlíží na veřejnou správu jako na klíčový středobod a ručitele veřejného zájmu 
zajišťující naplnění cílů státu. V rámci toho rozvíjí veřejná správa nové metody a pravidla 
potřebná k zvládání společenských a technologických změn a kulturních a souvisejících 
výzev. Moderní veřejná správa musí udržovat důvěru ve stabilitu a kontinuitu státu, zajišťovat 
profesionalitu, integritu, objektivitu a zákonnost potřebnou k splnění cílů státu a také 
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 http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-

US/Default.aspx 

http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-US/Default.aspx
http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-US/Default.aspx


22 

implementovat mezinárodně dohodnuté rozvojové cíle57. Vize veřejné správy šířená v rámci 
tohoto programu také klade důraz na odpovědnost a transparentnost, dobrou znalostní 
základu ke kombinaci účinnosti a efektivity se silným závazkem odpovědnosti vůči jejím 
občanům.  
 
Utváření pozitivní image státní správy je jednou z prioritních činností programu. Typickým 
příkladem takového úsilí je cena OSN za prosazování kvality ve veřejné správě (UN Public 
Service Awards). Jejím účelem je (…) uznávat institucionální přispění veřejných pracovníků k 
zlepšení role, profesionality, image a viditelnosti veřejné služby a jedním z hlavních kritérií 
jsou (…) příběhy o úspěchu, které vyvažují negativní image veřejné správy, zlepšují image a 
prestiž veřejných pracovníků a revitalizují veřejnou správu jako ušlechtilou disciplínu, na 
které do velké míry závisí budoucí vývoj58. 
 

1.5 Závěry 
 
Image veřejné správy je složitý obraz tvořený mnoha dimenzemi. Hlavním problémem je 
relativně nízká míra důvěry ve veřejnou správu vykazovaná v zemích zahrnutých do studie. 
Srovnávací analýza ukazuje výraznou míru veřejné nespokojenosti s fungováním veřejné 
správy v mnoha zemích. V některých zemích se na druhou stranu názory na fungování 
veřejné správy v posledních letech zlepšily.   
 
Obecně se negativní názory na veřejnou správu liší, pokud se týkají přímé zkušenosti 
občanů s danou veřejnou správou. Čím menší je vzdálenost (jak symbolická, tak v reálných 
podmínkách) mezi občany a státní správou, tím lepší je hodnocení výkonnosti, vyšší 
spokojenost s poskytováním služeb a pozitivnější hodnocení úředníků státní správy.  
 
Studie provedené v některých zemích ukazují vysokou míru obecné spokojenosti s 
vybranými oblastmi veřejné politiky. V mnoha případech průzkumy spokojenosti uživatelů 
předkládají pozitivnější hodnocení veřejných služeb než studie zaměřené na vnímání 
veřejných služeb ze strany občanů. Většina občanů, kteří byli v přímém kontaktu s veřejnými 
pracovníky, je vnímají jako čestné, kompetentní, oddané veřejné službě a mající povědomí o 
smyslu služeb.  
 
Navzdory převládajícím negativním stereotypům se veřejná správa těší relativně vysoké 
společenské prestiži a je vnímána jako zajímavý, žádaný sektor pro případnou profesionální 
kariéru členů rodiny a blízkých přátel a také mladých lidí. Výzkum také odhalil vysokou míru 
spokojenosti s prací a silnou motivaci vůči veřejnému sektoru mezi zaměstnanci ve veřejné 
správě. 
 
Pozitivní závěry do určité míry narušuje nereprezentativní výběr zkoumaných studií. Je 
důležité pamatovat na to, že velký objem analyzovaného výzkumu pocházel ze starých 
členských států EU (Francie, Belgie a Velká Británie), kde fungují dobře rozvinuté 
demokratické systémy a veřejné služby mají relativně vysokou kvalitu. Nedostupnost 
podobných výzkumů z jiných zemí je jasným nedostatkem výzkumu a poukazuje na potřebu 
vytvořit společný návrh průzkumů pro rozvoj budoucích srovnávacích studií. Takové studie 
by umožnily systematické monitorování spokojenosti občanů s veřejnými službami a 
atraktivity veřejné správy z hlediska široké veřejnosti a samotných veřejných pracovníků. 
Představovaly by také hodnotný doplněk srovnávacích studií zaměřených na důvěru 
veřejnosti a obecné hodnocení veřejné správy. 
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Část 2. Kvalitativní průzkum mezi odborníky 
 

2.1 Cíle a metodologie 
 
2.1.1 Kontext a cíle 
 
Sekundární výzkum představil shrnutí vybraných výzkumů zaměřených na vnímání veřejné 
správy ve zkoumaných zemích. Vzhledem k omezené dostupnosti národních studií v mnoha 
ze zkoumaných zemích, a především vzhledem k nedostatku srovnávacího výzkumu v této 
oblasti jsou výsledky výzkumu doplněné dodatečným kvalitativním průzkumem mezi 
zaměstnanci a vedoucími pracovníky. 
Průzkum umožnil prohloubit znalost veřejného mínění a postojů vůči zaměstnancům 
veřejného sektoru a také pomohl odhalit hlavní zjištění a názory, které jsou základem 
stávající image ústřední státní správy. 
 
Cíle průzkumu byly následující: 

 Porozumět tomu, jak lidé vnímají ústřední státní správu v jejich zemích.  
 Získat měkká data o dominantním veřejném postoji vůči ústřední státí správě. 
 Zjistit hlavní faktory zvyšující/snižující atraktivitu veřejné správy jako pracoviště.  
 Nabídnout vhled do hlavních potřeb a problémů vnímaných zaměstnanci ústředních 

státních správ. 
 
2.2.1 Metodologie a vzorkování 
 
Použitá metoda byla online průzkum složený z 12 uzavřených a 16 otevřených otázek (viz 
Příloha A). Průzkum byl proveden v období květen-červen 2012 a byl anonymní. Všechny 
získané informace byly použity pouze za účelem sběrné analýzy.  
 
Cílová skupina se skládala ze zaměstnanců a zaměstnavatelů veřejné správy z 13 
evropských zemí, kteří byli vybráni na základě jejich odborných znalostí o externím a 
interním prostředí ústřední státní správy. Předpokládalo se, že odborníci budou reflektovat 
převládající přesvědčení a názory veřejnosti a také nálady a názory na jejich pracovišti 
(ministerstva a úřady ústřední státní správy).  
 
Respondenti byli vybíráni v souladu s následujícími kritérii:  
 Dobré vnímání nálady veřejnosti, seznámení se společenskými postoji a přesvědčeními. 
 Znalosti a zkušenosti, v přímém kontaktu se zaměstnanci ústřední státní správy. 
 Znalost problémů a mechanismů typických pro ústřední státní správu. 
 Zaměstnání na ministerstvu a v ústředních úřadech ústřední státní správy. 

 
Výběr 10 respondentů z každé země byl proveden národními členy TUNED (delegace 
odborových svazů) a EUPAE (delegace zaměstnavatelů). K účasti na studii byli také přizváni 
národní členové těchto dvou organizací.  
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Dotazník byl zaslán 142 odborníkům z 13 evropských zemí, z nichž jsme obdrželi odpovědi 
od 78 odborníků z 11 zemí (Obr. 6), a to s následujícím rozdělením: 

 64 % respondentů průzkumu byli muži a 36 % byly ženy.  

 24 % respondentů zastávalo vrcholové vedoucí pozice, zatímco 46 % byli vedoucí 
pracovníci na střední úrovni.  

 30 % zaměstnanců  

 40 % respondentů pracovalo v ústřední státní správě více než 19 let, 35 % po dobu 10-
19 let a 25 % méně než 10 let. 

 
 
Respondenti reprezentovali různé druhy služeb státní správy. Největší skupina (26 %) byla 
složena ze zaměstnanců úřadů pro řízení lidských zdrojů, následovalo 18 % respondentů z 
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úřadů zaměřených na přípravu předpisů a směrnic, 9 % pracovalo v sektoru interní 
bezpečnosti (ministerstvo vnitra, policie, vězení, krizové řízení) a 9 % bylo zaměstnáno na 
úřadech práce a úřadech pro podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky (Obr. 7).   
 
Průzkum byl zaměřen na tyto oblasti: 
 
 Externí image - názory občanů/uživatelů 

o Veřejné vnímání státní správy. 
o Společenské postavení zaměstnanců státní správy.  
o Atraktivita veřejné správy jako pracoviště (oblasti pracovního působení). 

 Interní image - názory občanů/uživatelů 
o Spokojenost s prací. 
o Uznání na pracovišti.  
o Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní správě. 

 

2.2 Veřejné vnímání státní správy  
 
2.2.1 Asociace občanů spojené se státní správou 
 
Veřejná image veřejné správy je složitý obraz tvořený mnoha dimenzemi a různými, často 
nesouvislými prvky. Na základě předpokladu, že naši respondenti mají dobrou představu o 
veřejné náladě a názorech, se výzkum pokusil odhalit interpretace (rámce) a převládající 
vnímání veřejné správy ze strany občanů.  
 
V rámci rekonstrukce hlavních prvků tohoto obrazu jsme respondenty požádali, aby uvedli 
jejich interpretace převládajících asociací občanů ve spojení se státní správou, a ty jsme 
kategorizovali následovně. (Obr. 8). 

 
 
Data uvedená v Obr. 8 ukazují, že ve zkoumaných zemích sdílí občané jednu asociaci. Dle 
názoru největší skupiny respondentů si občané v jejich zemích asociují státní správu s 
byrokracií a neefektivitou.  
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Takové asociace byly uvedeny v 32 % všech zaslaných odpovědí. Výpočet častosti odpovědí 
byl založen na 2 asociacích či argumentech uvedených jako nejdůležitější v odpovědích 
respondentů na otevřené otázky. Podle převládajících názorů je státní správa složitá, 
neefektivní struktura, často plýtvající peníze daňových poplatníků.  
 

„Pomalý stroj s příliš mnoha zaměstnanci, který spotřebovává příliš mnoho zdrojů a 
vytváří chybnou legislativu a bezpředmětné předpisy.“ 
„Státní správa je občanům vzdálena a ti ji vnímají jako neužitečnou, neefektivní a 
neúčinnou a jako zdroj plýtvání veřejnými financemi. Je těžkopádná a složitá. 
Byrokratická, příliš mnoho papírování, komplikovaná legislativa. Převážně pomalá, 
byrokratická a neflexibilní.“ 

 
Navzdory jejím defektům je státní správa pro mnoho občanů nezbytnou součástí jejich životů 
a je vnímána jako schopná dosahovat určitých žádoucích výsledků.  
 

„Sklerotická správa, neatraktivní a dokonce „zpolitizovaná“.“  
„Na druhou stranu je utvrzována faktem, že funguje mnoho let a navzdory kritice, (...) 
plní svou roli.“ 

 
Další skupina asociací znázorňovala státní správu jako poskytovatele veřejných služeb 
(16 % všech odpovědí). Správa byla vnímána jako záruka sociálního a ekonomického 
zabezpečení a veřejné bezpečnosti. Někteří respondenti zdůraznili zastupování zájmů 
občanů, zatímco jiní uvedli vysokou míru spokojenosti veřejnosti s poskytnutými službami.  
 

„Občané oceňují bezpečnostní služby pro občany (...) a požadují další služby.“ 
„Občané si spojují státní správu s institucemi oprávněnými zastupovat a podporovat 
jejich zájmy.“ 

 
Významná skupina respondentů (dosahující 16 % všech odpovědí) byla toho názoru, že 
občané v jejich zemích vnímají státní správu neutrálně jakožto součást struktury vlády nebo 
konkrétních ministerstev, agentur a oddělení. 
 
Následná kategorie asociací (14 % odpovědí) znázorňovala státní správu jako nástroj moci 
nebo strukturu přímo podřízenou politickým zájmům. Některé asociace se týkaly pocitů ztráty 
odvahy a bezmocnosti v přímém kontaktu se státní správou. Jiní ji vnímali jako formu 
státního útlaku vůči občanům, vykonávání moci zatěžujícím a nespravedlivým způsobem.  
 

„Málo iniciativ ponechaných lidem oproti těm vyžadovaným zákony, (...) hierarchická 
moc, neochota naslouchat lidem.“ „Kvůli složitosti většiny prvků státní správy země 
občané vnímají celou státní správu jako (...) nedostupnou.“ 
„Běžní občané si spojují jednání se státní správou s bojem za jejich práva.“ 

 
Podobná charakteristika se týkala přímého a nepřímého vlivu politiků. Hlavní důraz byl 
kladen na podřizování se politickým zájmům a odloučení od potřeb a očekávání průměrného 
občana.  
 

„Státní správa slouží politickým zájmům spíše než zájmům občanů.“  
„Politický výtvor plnící politické zájmy a splňující individuální cíle politiků.“  

 
Podle některých respondentů (11 % odpovědí) je státní správa nesrozumitelná struktura 
těžko pochopitelná z hlediska běžného občana. Převážná většina společnosti má jen 
malou znalost fungování státní správy, jejích úkolů a kompetencí. Nedostatek znalostí 
údajně reflektuje složitost procesů a odpovědnosti, nedostatek transparentnosti a 
neadekvátnost informací poskytovaných občanům.  
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„Mnoho občanů vnímá státní správu jako těžko srozumitelnou co do její struktury a 
fungování.“ 
„Neposkytuje informace o provedení určitého postupu, nebo je takový postup 
těžkopádný." "Postupy jsou těžkopádné a zdlouhavé a administrativní jazyk je 
složitý.“ 

 
Relativně málo odpovědí (9 %) uvádělo jiné asociace. Státní správa byla vnímána jako 
svévolná, neosobní, vážná a důvěryhodná, ale také zkorumpovaná a nepotistická.  
 
Asociace občanů spojené se státní správou se ve zkoumaných zemích příliš nelišily59. 
Asociace týkající se byrokracie, pomalého fungování a neoprávněných nákladů byly 
označeny jako převládající charakteristiky bez ohledu na tradici státní správy, důvěru 
veřejnosti vůči státní správě a hodnocení fungování státní správy.  
 
Jediný zjištěný rozdíl se týkal respondentů ze zemí s nejnižší mírou zaměstnanosti ve státní 
správě (méně než 14 % celkové pracovní síly)60. V těchto zemích 48 % respondentů (Obr. 9) 
uvedlo byrokracii jako hlavní asociaci občanů, zatímco v jiných zemích s nejvyšší nebo 
střední mírou zaměstnanosti ve státní správě byl tento aspekt dominantní u 27 % 
respondentů. Stojí za to zmínit, že asociace s byrokracií byly uváděny spíše zřídka u 16 % 
ze všech respondentů na vrcholových vedoucích pozicích. Vrcholoví vedoucí pracovníci 
častěji uváděli asociace s poskytováním veřejné služby nebo neutrální popis státních 
institucí. Oproti tomu asociace s byrokracií uvedlo 38 % zaměstnanců a 38 % vedoucích 
pracovníků na střední úrovni.  
 

 
                                                 
59

 Výpočty včetně nezávislých proměnných byly založeny na analýze jedné dominantní asociace či 
argumentu, která vyčnívala z odpovědí respondentů na otevřenou otázku.  
60

 Údaje od Mezinárodní organizacep práce (databáze LABORSTA).  „Celá vláda” je definována jako 
všechny úrovně vlády (tedy ústřední státní, regionální a místní) a zahrnuje ministerstva, agentury, 
oddělení a neziskové instituce kontrolované a převážně financované státními úřady. Nezahrnuje 
zaměstnání ve veřejných korporacích (právních jednotkách vlastněných nebo kontrolovaných státem, 
které vytvářejí zboží a služby určené k prodeji na trhu). 
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2.2.2 Asociace občanů spojené se zaměstnanci státní správy 
 
Aby bylo možné zmapovat jiné dimenze veřejné image státní správy, požádali jsme 
respondenty o uvedení převládajících asociací občanů s pracovníky ve státní správě. V 
tomto úhlu pohledu studie zjistila řadu klíčových vzorů určujících vnímání veřejných 
pracovníků ze strany veřejnosti (Obr. 10).  

 
 
Nejčastěji uváděná skupina asociací (v 27 % ze všech odpovědí) zdůrazňovala špatnou 
výkonnost veřejných pracovníků. Převládající názor zobrazuje veřejné pracovníky jako 
neefektivní a nemotivované plnitele nepotřebných úkolů, kteří mají krátkou pracovní dobu a 
využijí každé příležitosti pracovat méně.  
 

„Přestože dochází k dramatickým změnám, (...) vyobrazení může ukazovat (...), že 
veřejní pracovníci nepracují příliš usilovně a pravděpodobně nejsou schopní práce v 
soukromém sektoru a bojí se rizika.“ 
„Úředníci jsou vnímáni jako líní lidé, kteří předstírají práci, ale ve skutečnosti splňují 
jen nesmyslné administrativní úkoly.“ 
„Nejpopulárnější názor je ten, že zaměstnanci jsou nepřesní, náladoví, pracují méně 
hodin, že je ve státní správě příliš mnoho zaměstnanců a že by bylo užitečnější 
některé služby privatizovat.“ 

 
Související sada konotací (18 % odpovědí) považuje veřejné pracovníky za privilegovanou 
třídu, která vykonává moc způsobem sloužícím jejich vlastním potřebám a zájmům. Taková 
charakteristika je často kombinovaná s argumenty zdůrazňujícími nízkou kvalifikaci, špatný 
profesní rozvoj a nedostatek flexibility. Veřejná správa byla vnímána jako bezpečný přístav 
pro ty, kteří nesplňují požadavky soukromého sektoru. Dle některých názorů vycházejí tato 
privilegia z nepotismu a politického jmenování.  
 

„Ti, kteří jsou u moci, kteří jednají ve svém vlastním zájmu, vlastní vláda 
privilegovaných „veřejných pracovníků“.“ 
„Vrcholové vedoucí pozice ve státní správě jsou zpravidla obsahovány politickými 
zástupci, kteří nejsou považováni za profesionály.“ 
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„Jsou často nevzdělaní, práce v úřadě je jejich jedinou alternativou v profesním 
životě.“ 
 
S výše uvedeným souvisí další sada asociací (v 15 % odpovědí) uvádějící, že občané 
vnímají veřejné pracovníky jako přebytečné byrokraty žijící v uzavřeném kruhu postupů a 
pravidel, které lidem ztěžují život a způsobují zbytečné překážky. Veřejní pracovníci jsou 
popisováni jako izolovaní od světa obývaného občany, zanedbávají potřeby lidí a nejsou 
schopní řešit akutní problémy. Navíc jsou vnímáni jako odtažití, nedostupní a nenápomocní.  
 

„Převládající názor je ten, že veřejní pracovníci jsou lidé hluboce zajetí ve svých 
postupech a nejsou ochotní pomoci lidem řešit jejich problémy, i když jsou placeni 
daňovými poplatníky.“ 
„Veřejní pracovníci jsou placeni z peněz daňových poplatníků, ale nejsou ochotní na 
oplátku pomáhat lidem. Jsou nenápomocní a odtažití. Postupují dle vlastního uvážení 
a nikoli standardním způsobem v souladu s předpisy.“ 

 
Někteří respondenti (13 % odpovědí) uvedlo, že práce pro státní správu je spojena s 
vysokou společenskou prestiží, veřejným uznáním spojeným s porozuměním misi veřejné 
služby a uznáním kompetencí, odborných dovedností a poctivosti. V některých zemích je 
tento předobraz součástí kulturních modelů předávaných z generace na generaci. Za těchto 
okolností práce ve veřejném sektoru působí jako atraktivní profesionální kariéra pro mladé 
lidi i pro jejich rodiče.  
 

„V případě ministerských úředníků a regionálních úředníků panuje určitý obdiv a 
respekt.“ 
„Více než 70 % [občanů] chce, aby se jejich děti staly státními úředníky.“ 

 
Jedna část veřejného názoru (čítající 11 % odpovědí) vnímá veřejné pracovníky jako 
zaměstnance konkrétních institucí nebo služeb. Nejběžnější asociace popisují veřejné 
pracovníky jako zaměstnance zdravotnických služeb, policie nebo hasičského sboru, a také 
ministerstev, místních úřadů a svazů veřejných pracovníků. 
 
Relativně malá kategorie asociací (rovnající se 8 % odpovědí) klade důraz na stabilitu 
zaměstnání, dobré mzdy a další pracovní podmínky. Stojí za to zmínit, že v některých 
případech byla stabilita zaměstnání spojena s nízkou mírou odpovědnosti a ochrany před 
sankcemi, které by bylo možné jinak uložit v případě špatného výkonu nebo jednání.  
 

„Úředníci se stabilní prací zaručenou na celý život, bez ohledu na to, co dělají (panuje 
určitá míra ignorace hodnotícího systému, který by mohl vést k propuštění úředníků, i 
těch statutárních).“ 
„Stabilita zaměstnání bez možnosti sankcí.“ 

 
2.2.3 Důvěra veřejnosti ve státní správu  
 
Důvěra ve státní správu představuje základní prvek její celkové image, a proto bylo zjištění 
skutečné důvěry a jejích determinant důležitou součástí výzkumu. Požádali jsme 
respondenty, aby uvedli vlastní odhad důvěry občanů ve státní správu v jejich zemích (Obr. 
11).  
 
Téměř polovina (46 %) odborníků zastávalo názor, že více než 50 % spoluobčanů důvěřuje 
státní správě. Jedna třetina respondentů odhadla, že 30-50 % občanů důvěřuje státní 
správě. Kromě toho 20 % respondentů uvedlo, že důvěru pociťuje jen menšina (méně než 30 
%) občanů jejich země.  
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Odhady respondentů potvrzují hypotézu, že nízká míra důvěry veřejnosti ve státní 
správu představuje ve zkoumaných zemích akutní problém. Jen 11 % odborníků 
uvedlo, že výrazná většina (více než 70 %) občanů v jejich zemi důvěřuje státní správě. 
 
Data potvrzují dobrý odhad nálady veřejnosti ze strany respondentů. Přestože data z 
porovnatelných studií ukazují, že odborníci mírně přehodnocují míru důvěry, statisticky zde 
panuje výrazná souvislost mezi hodnocením respondentů a oficiálními průzkumy. 
 
Odhadovaná míra důvěr veřejnosti se výrazně liší podle tradice státní správy61 a míry 
zaměstnanosti ve státní správě. Vysoká míra důvěry veřejnosti (kdy více než 50 % občanů 
má důvěru ve státní správu) uvedlo 77 % respondentů ze zemí s kontinentální tradicí státní 
správy, 43 % respondentů ze zemí jihoevropské tradice a jen 22 % odborníků pocházejících 
z východoevropské tradice. Vysokou míru důvěry uvedlo 83 % respondentů ze zemí s 
nejvyšší mírou zaměstnanosti ve vládě jako takové, ale jen 33 % z respondentů ze zemí, kde 
je míra zaměstnanosti ve vládě jako takové nejnižší. Byly zjištěny zásadní rozdíly ve 
vnímání společenské nálady mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky. Hodnocení 
vysoké míry důvěry uvedlo 25 % zaměstnanců, 47 % vrcholových vedoucích pracovníků a 
58 % vedoucích pracovníků na střední úrovni.  
 
Porozumění důvěry veřejnosti ve státní správu vyžaduje zjištění hlavních důvodů sdílených 
občany, a proto jsme respondenty požádali o uvedení vlastních vysvětlení důvodů k důvěře 
či nedůvěře občanů (Obr. 12). 

                                                 
61

 Modely tradice státní správy pojmenoval Demmke, Henökl a Moilanen (Demmke et al. 2008, p. 9). 

V analýze výsledků průzkumu jsou jmenovány následující modely: kontinentální evropská a 
skandinávská tradice (Belgie, Francie, Lucembursko a Finsko), středozemní/jihoevropská tradice 
(Řecko, Itálie a Španělsko) a východoevropská tradice (Česká republika, Maďarsko, Polsko a 
Rumunsko). Finsko jakožto jediný zástupce modelu skandinávské tradice bylo z analýzy vyňato.  
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Ukázalo se, že převládajícím faktorem odpovědným za důvěru občanů (v 31 % ze všech 
odpovědí) byla sdílená vize státní správy jakožto instituce chránící občany před různými 
druhy rizik, nabízející podporu a pomáhající splňovat hlavní potřeby občanů. Státní správa 
byla vnímána jako hlavní prvek sociálního zabezpečení, zajišťující ochranu základních 
potřeb a poskytování základních veřejných služeb.  
 

„Správa jako ručitel základních sociálních služeb typických pro sociální stát.“ 
„Úřady státní správy jsou často jedinou stabilní profesionální autoritou, na kterou se 
lidé mohou obrátit.“ 

 
Vnímání státní správy ve smyslu ochrany základních sociálních potřeb souvisí s vizí státní 
správy jakožto nezaujatého, objektivního rozhodčího (15 % odpovědí) nabízejícího všem 
občanům stejné podmínky. V souladu s touto vizí je důvěra veřejnosti budována na sdíleném 
přesvědčení ohledně objektivity a neutrality státní správy a také názoru, že státní správa 
zastupuje zájmy průměrného občana a její schopnost nenechat se ovlivnit silnými zájmovými 
skupinami.  
 

„Nezávislost a objektivita při vykonávání povinností.“ 
Mohou také očekávat, že s nimi bude jednáno s větším nezájmem a menší touhou po 
zisku na rozdíl od soukromého sektoru. 
„V případě konfliktu možnost odkázat se na tuto autoritu a mít odpověď ministerstva 
na dané téma.“ 

 
Někteří respondenti (v 19 % ze všech odpovědí) uvedli názor, že hlavní aspekty důvěry 
veřejnosti jsou vysoká míra profesionality a dobrá výkonnost na straně státní správy. 
Profesionalita souvisela s velmi pozitivním hodnocením dovedností a znalostí veřejných 
pracovníků, jejich schopností v oblasti profesionálního řízení státní mašinérie a zavádění 
vládních předpisů. 
 

„Lidé někdy považují úředníky za odborníky v jejich oboru.“ 
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„Státní správu tvoří odborníci vybraní na základě jejich zásluh.“ 
 
Výkonnost zdůrazňuje hmatatelné výsledky aktivity státní správy. Důvěra vzniká ze znalosti 
účinnosti veřejných programů a předpisů, získání přímých výhod nebo vnímání kvality 
poskytovaných služeb.  
 

„Lidé důvěřují státní správě, jen pokud vnímají znatelný pozitivní vliv pro ně samotné. 
Pokud nepociťují pozitivní účinek, přestanou důvěřovat.“ 

 
Další důležitá sada názorů týkajících se faktorů ovlivňujících důvěru lidí (uvedená ve 14 % ze 
všech odpovědí) klade důraz na roli pozitivní přímé zkušenosti. V tomto případě je důvěra 
veřejnosti založena na každodenním kontaktu s veřejnými pracovníky a na spokojenosti s 
poskytnutými službami. Důvěra je také podmíněna existencí postupů založených na přístupu 
zaměřeném na klienta. 
 

„Pokud jste měli dobrou zkušenost se státní správou, budete jí důvěřovat s větší 
pravděpodobností. Pokud jsou veřejní úředníci přátelští, mají potřebné vědomosti a 
udělají vše pro to, aby vám pomohli, tedy splňují předpoklad, že lidé zvládnou vyřídit 
potřebné záležitosti ke své spokojenosti.“ 
„Přímý kontakt obvykle zlepšuje názory na úředníky státní správy.“ 

 
Důvěra veřejnosti závisí do velké míry na transparentnosti státní správy (12 % odpovědí). 
Transparentní státní správa je taková, jejíž pravidla a postupy jsou jasné a srozumitelné pro 
průměrného občana. Také to znamená, že jsou občané přesvědčení o aplikování kontroly 
nad administrativními postupy.   
 

„Důvěřují státní správě, protože činěná rozhodnutí jsou transparentní a uplatňovaná 
celonárodně.“ 

 
Koncepty týkající se ochrany státu a objektivního rozhodčího se objevily v téměř polovině 
názorů respondentů o hlavních prvcích důvěry veřejnosti. Studie prokázala výrazné rozdíly 
mezi názory respondentů. Důležitost ochrany a objektivity státu zdůrazňovali především (50 
% případů) respondenti ze zemí s nejvyšší mírou důvěry ve státní správu. Tyto důvody 
uvedlo pouze 32 % respondentů ze zemí, kde byla míra důvěry veřejnosti nejnižší (Obr. 13). 
V těchto zemích byl hlavní důraz kladen na pozitivní přímou zkušenost s veřejnými 
pracovníky. Ochrana a objektivita státu byly také argumenty častěji uváděné respondenty ze 
zemí s kontinentální a jihoevropskou tradicí a vrcholoví vedoucí pracovníci.  
 
Odkazy na profesionalitu a výkonnost pocházely především ze zemí spadajících do 
jihoevropské tradice, a to od vedoucích pracovníků na střední úrovni a respondentů z 
nejnižší úrovně státní správy. 
 
Význam přímé zkušenosti byl uváděn především v zemích východoevropské tradice, v 
zemích s nejnižší mírou zaměstnanosti ve státní správě a respondenty z nejnižší úrovně 
státní správy. Roli transparentnosti zdůrazňovaly především země vykazující nejvyšší míru 
důvěry veřejnosti a také země s kontinentální tradicí.  
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Výše uvedené rozdíly nabízejí přesvědčivé důkazy, že neexistuje univerzální sada faktorů 
ovlivňujících důvěru veřejnosti ve státní správu. Zdá se, že důvěra do velké míry závisí na 
rozvoji státní správy ve zkoumaných zemích. Studie ukázala, že v zemích s nejnižší mírou 
důvěry veřejnosti je důraz kladen na přímé zkušenosti s veřejnými službami a spokojenosti s 
nimi a také na profesionalitu a dobrý výkon. V zemích s vysokou mírou důvěry veřejnosti bylo 
hlavní zaměření naopak na ochranu občanů, objektivitu a transparentnost postupů, zajištění 
kontroly občanů nad fungováním státní správy. 
 
Důležitý doplněk určujících prvků důvěry veřejnosti jsou názory na faktory ovlivňující 
nedůvěru ve státní správu (Obr. 14).  
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Podle převládajících názorů (28 % odpovědí) představuje vnímání státní správy jako 
byrokratické, pomalé a plýtvající mašinérie hlavní důvod nedůvěry veřejnosti. Důraz byl 
také kladen na existenci komplikovaných, zdlouhavých postupů, neefektivních struktur a 
špatného řízení ve státní správy. 
 

„Přehnané lpění na dodržování postupů a přehršel pravidel a předpisů jsou aspekty 
státní správy, které občanům ztěžují orientaci.“ 

 
Výrazný počet odpovědí (27 %) uvedlo nedostatek objektivity státní správy. Státní správa 
byla vnímána jako zkorumpovaná, plná protekce a podřízená konkrétním zájmům 
mocných skupin a oblíbených politických činitelů. Související, hluboce zakořeněné názory 
popisují státní správu jako oblast přehnaného politikaření. V souladu s často uvedenými 
názory lidé vnímají státní správu jako nástroj politické kontroly a jako instituci, která odráží 
politické zájmy. 
 

„Příliš mnoho skandálů souvisejících s plýtváním veřejných prostředků a protekcí.“ 
„Výběr zaměstnanců a kariér je často motivován oblíbeností a protekcí.“ 
„Image státní správy často narušuje korupce, protekce a neetické jednání politiků. 
Lidé mezi těmito dvěma aspekty nerozlišují.“ 

 
Odloučenosti od potřeb, očekávání a problémů lidí představuje významný faktor 
podporující nedůvěru veřejnosti (v 17 % odpovědí). Důraz je kladen na negativní postoj 
veřejných pracovníků vůči občanům při přímém kontaktu, tendence neznalosti reality a 
zanedbávání potřeb lidí a bezohlednost vůči občanům, se kterými jsou často v kontaktu. 
 

„Pocit bezbrannosti vůči státní správě a její vnímání jako nástroje pro výběr daní. Lidé 
jsou toho názoru, že je státní správa odloučena od problémů průměrných občanů a 
nezajímá ji osud společnosti a je soustředěna na nesmyslné zavádění nápadů vlády.“ 

 
Nesrozumitelnost úkolů a struktury státní správy byla uvedena jako další faktor podporující 
nedůvěru veřejnosti. Respondenti uváděli omezené znalosti občanů týkající se státní správy, 
nedostatek transparentnosti a existenci tradičních stereotypů veřejných pracovníků. 
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„Nedostatek povědomí o tom, co je to státní správa a co je její náplní.“ 
„Lidé si myslí, že je staromódní, a vnímají ji jako "síť starých dobrých brachů.“ 

 
Několik respondentů zmínilo problém negativní image státní správy prezentované v 
médiích. Podle těchto názorů jsou na vině média, která posilují negativní stereotypy 
zděděné z minulosti.  
 
Studie odhalila výrazné rozdíly v důvodech nedůvěry veřejnosti ve státní správu. Argumenty 
týkající se „byrokratičnosti“ byly uváděny především v zemích s vysokou nebo střední mírou 
důvěry veřejnosti ve státní správu a v zemích s kontinentální nebo jihoevropskou tradicí, a 
také vedoucími pracovníky na vrcholových a středních pozicích. Korupce, protekce a 
politikaření jsou hlášeny častěji v zemích s nejnižší mírou důvěry veřejnosti ve veřejné služby 
a v zemích držících se východoevropské tradice, zaměstnanci a respondenty s nejdelšími 
pracovními zkušenostmi. 
 
Odloučení od potřeb občanů je problém uváděný respondenty ze zemí s nejnižší mírou 
důvěry veřejnosti, v zemích s jihoevropskou a východoevropskou tradicí a také zaměstnanci. 
Nesrozumitelnost představovala jeden z hlavních problémů v zemích s nejvyšší úrovní 
důvěry veřejnosti, v zemích s kontinentální tradicí a s nejvyšší mírou zaměstnanosti ve vládě 
jako takové, a také vedoucími pracovníky na vrcholových pozicích. 
 
Důvody nedůvěry veřejnosti poukazují na oblasti žádoucího zásahu směřujícího k zlepšení 
image státní správy. Dekonstrukce stereotypu „byrokratičnosti“ bude zřejmě představovat 
výzvu pro všechny zkoumané země, i když tento problém převažoval v zemích s vysokou 
mírou důvěry veřejnosti. K dalším akutním problémům patří nedostatek porozumění úkolům 
státní správy, nedostatečná transparentnost a omezená kontrola jejího fungování ze strany 
občanů. V případě zemí s nízkou mírou důvěry veřejnosti ve státní správu by měly hlavní 
zásahy směřovat k posílení přesvědčení lidí, že státní správa zastupuje potřeby a očekávání 
průměrného občana, a tím prolomit stereotypy týkající se zkorumpovaných a zpolitizovaných 
veřejných pracovníků. 
 
2.2.4 Image státní správy zprostředkovávaná médii a politiky 
 
Veřejná image státní správy není utvářena jen v rámci interakcí mezi občany a veřejnými 
pracovníky, a také není výsledkem přenosu kulturního vzorce v rámci společnosti. Klíčovými 
prvky určujícími názory a přesvědčení veřejnosti ohledně státní správy jsou média a politici. 
 
Většina respondentů byla toho názoru, že obraz státní správy v médiích je negativní (Obr. 
15). Jen 15 % respondentů považovalo média za pozitivní či spíše pozitivní. Trochu jiné 
názory vyjadřovali respondenti v souvislosti s image státní správy představované politiky ve 
zkoumaných zemích (Obr. 16). 31 % respondentů věří, že politici znázorňují státní správu 
pozitivně, zatímco 50 % je přesvědčeno o negativní povaze působení. Dle názoru 53 % je 
státní správa prezentována negativním způsobem také jinými názorovými vůdci.  
 
Názor týkající se negativní prezentace v médiích a mezi politiky byl sdílen bez ohledu na 
míru důvěry veřejnosti, míru zaměstnanosti v celé vládě a dalších proměnných využitých k 
zjištění možných rozdílů mezi respondenty. Jediná statisticky významná souvislost byla však 
zjištěna mezi image politiků a názory respondentů (protože vedoucí pracovníci ve 
vrcholových pozicích uváděli pozitivní vyobrazení častěji než vedoucí pracovníci na střední 
úrovni a zaměstnanci). 
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2.2.5 Veřejná podpora úsporných opatření ve státní správě.  
 
Probíhající dluhová/deficitová krize následující po finanční krizi na konci roku 2007 může být 
vnímána jako hlavní test image státní správy. Lze předpokládat, že pozitivní image založená 
na vysoké míře důvěry veřejnosti a porozumění roli státní správy může úspěšně ochránit 
reputaci státní správy před úspornými opatřeními činěnými v době krize. Na druhou stranu 
špatná image založená na obecném názoru, že státní správa představuje přebytečnou zátěž 
a zanedbává potřeby a problémy občanů, může vyústit v silnou veřejnou podporu snižování 
výdajů ve veřejném sektoru. 



37 

 
Abychom toto zkontrolovali, požádali jsme respondenty o odpověď na následující otázku: 
„V období finanční krize mnoho vlád navrhuje různá úsporná opatření (snižování mezd, 
zmrazení mezd, snižování počtu pracovníků atd.) ve státní správě. Dle vašeho názoru 
většina občanů vaší země:“ 
1. výrazně souhlasí s úspornými opatřeními 
2. spíše souhlasí s úspornými opatřeními 
3. spíše nesouhlasí s úspornými opatřeními 
4. výrazně nesouhlasí s úspornými opatřeními 

 
Studie ukázala silnou veřejnou podporu úsporných opatření ve zkoumaných zemích (Obr. 
17). 73 % respondentů zastávalo názor, že většina občanů by podpořila úsporná opatření ve 
státní správě, přičemž v tomto počtu bylo 20 % respondentů, kteří uvedli, že by taková 
opatření byla občany velmi podporována.  
Veřejná podpora úsporných opatření byla uváděna nezávisle na rozdílech v důvěře občanů 
ve státní správu, hodnocení fungování státní správy, velikosti veřejného sektoru, tradici státní 
správy a pozici respondentů. Image státní správy u všech zkoumaných zemí nebyla 
významným faktorem chránícím státní správu před úspornými opatřeními.  
 

 
 
Studie poskytla vhled do dominantního opodstatnění úsporných opatření ve státní správě 
(Obr. 18). Respondenti uvádějící silnou nebo střední veřejnou podporu úsporných opatření 
uvedli svou interpretaci hlavních důvodů. 
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Hlavní kategorie odůvodnění (43 % odpovědí) se týkala vnímání státní správy jako zbytečné 
zátěže. Veřejné schválení úspor vychází z přesvědčení o neefektivní, plýtvající a 
byrokratické státní správě, která potřebuje pevné kroky k zajištění lepšího využití veřejných 
financí. 
 

„(...) to je to, co si veřejní pracovníci "zaslouží"." Dostávají hodně peněz, nic nedělají 
a jen posedávají a popíjejí kávu - tak vnímá veřejné pracovníky běžný občan a nikdo 
pro ně nemá soucit.“ 
„(...) vnímají to tak, že je nabubřená a potřebuje zeštíhlit.“ 
„(...) nesprávná, ale hluboce zakořeněná představa příliš mnoha služeb a veřejných 
pracovníků, což stojí příliš mnoho a není to vůbec nebo jen málo výkonné.“ 

 
Dva důležité argumenty (v 27 % odpovědích) uvedly nedostatek informací týkajících se role 
státní správy a znalostí dosažených výsledků ze strany občanů. První interpretace klade 
důraz na nedostatek veřejného porozumění cílům státní správy a omezenou znalost 
jejího vlivu na věci veřejné.  
 

„(...) stojí hodně peněz a proč?“ 
„Občané mají problém určit přidanou hodnotu státní správy.“ 

  
Druhá interpretce podtrhla nedostatek konkrétních informací o výkonnosti státní správy, 
zejména informace o její skutečné velikosti, nákladech a efektu.  
 

„Občané podporují opatření vyvolávající dojem „menších nákladů“ na státní správu, 
protože si neuvědomují, že nižší investice do státní správy budou vést ke snížení 
kvality života (vzdělání, sociálního zabezpečení, infrastruktury).“  
„(...) myslí si, že veřejné výdaje závisí na nákladech na státní správu.“ 
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Široce sdílené přesvědčení, že v těžké době krize by měl každý šetřit a činit oběti (16 % 
odpovědí), představovalo další důležité odůvodnění. 
 

„Ekonomické krize ovlivnily všechny (...) občany, takže veřejnost vyžaduje, aby byli 
všichni občané vystaveni úsporné situaci.“ 
„Občané si myslí, že úsporná opatření jsou správná a že by měla fungovat solidarita 
mezi soukromým sektorem a státní správou.“ 

 
Výše uvedené interpretace se objevily v podobných proporcích, nezávisle na rozdílech mezi 
zkoumanými zeměmi a pozicemi respondentů. Jedinou výjimkou (přestože nedosáhla 
statistické významnosti) byly rozdíly v administrativních tradicích. V kontinentálních zemích 
byl vyšší důraz kladen na roli nedostatku informací (názory 50 % respondentů). Ve 
východoevropských zemích byl zvláštní důraz kladen na argument „zátěž pro společnost“ 
(dle názoru 35 % respondentů) a potřebu úspor ve všech odvětvích (názory 27 % 
respondentů). Většina (73 %) respondentů z jižní Evropy vnímalo podporu úsporných 
opatření jako důsledek názoru o „zátěži pro společnost“. 
 
Relativně malá skupina (27 %) respondentů měla dojem, že by občané jejich země odmítli 
úsporná opatření (Obr. 19), a to zejména kvůli evokujícímu veřejnému strachu z deprivace 
sociálních služeb (40 % relevantních odpovědí), strachu z narůstající ekonomické 
stagnace (18 %) nebo očekávaným hrozbám vůči individuálním zájmům (ztráta práce, 
příjmu, zhoršení životního standardu). 

 
2.2.6 Opatření k zlepšení image státní správy mezi občany 
 
Jedním z klíčových témat obsažených ve studii bylo rozšiřování vědomostí ohledně kroků k 
zlepšení image státní správy ve zkoumaných zemích (Obr. 20). V tomto ohledu jsme 
respondentům položili tuto otevřenou otázku: "Co by podle vás musela státní správa ve vaší 
zemi zlepšit, aby si získala lepší image před občany?" 
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Odpovědi respondentů nabídly široké spektrum doporučených kroků, počínaje nástroji 
utvářejícími veřejné povědomí a konče opatřeními měnícími konkrétní podmínky, ve kterých 
státní správa funguje.  

 
 
První sada doporučení (27 %) zdůrazňuje potřebu lepší komunikace ze strany vlády, včetně 
návrhů na snížení nedostatku znalostí, proaktivní komunikace nebo prezentace více a 
úplných informací o výsledcích aktivit státní správy a představení vyváženosti výhod a 
nákladů. Některá doporučení zdůrazňovala roli lepší koordinace komunikace ve vládě. 
 

„Být proaktivní vůči občanům a ukázat jim výsledky a úspěchy.“ 
„Lépe vysvětlit omezení a volby, které je nutné učinit.“ 

 
Významný počet odpovědí (26 %) zdůraznil potřebu zvýšit účinnost a efektivitu vládních 
aktivit, a lepší řízení a zlepšení rozhodovacích procesů. Byl vyjádřen předpoklad, že lepší 
image závisí do velké míry na generaci hmatatelných výsledků, na skutečných změnách v 
životech lidí a na zlepšení akutních sociálních problémů. V mnoha případech takové zlepšení 
vyžaduje strukturální reformy a organizační změny státní správy. 
 

„Státní správa by měla být kreativnější ve svém boji s nezaměstnaností a zdravotními 
problémy.“ 
„Vyšší efektivita. Také je nutné změnit celkovou strukturu státní správy. (...) ti ve vládě 
jsou ochotni mít vlastní „boxy“, tj. ministerstva. Strukturální reforma je extrémně 
složitá, ale potřebná.“ 

 
Návrhy na zvýšení efektivity byly doprovázeny malým počtem návrhů zdůrazňujících potřebu 
profesionálního rozvoje veřejných pracovníků nebo otevření dveří do státní správy pro 
odborníky z jiných sektorů.  
 
Podle třetí převládající skupiny návrhů je možné vybudovat lepší image snížením vzdálenosti 
mezi občany a státní správou. Přístup „blízký občanům“ zmiňoval řadu opatření usilujících o 
zajištění lepšího přístupu k veřejným službám bez zbytečných prodlev. Důležitou součástí 
těchto opatření je potřeba zvýšit transparentnost a otevřenost státní správy. 
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„Být blíže občanům, větší transparentnost, méně rigidního lpění na zavedených 
postupech, zlepšování postupů.“ 

„Rozhodování by mělo být "blíže" lidem, práce státní správy by měla být 
transparentnější.“ 

 
Menšina respondentů zastávala názor, že předpokladem k zlepšení image je depolitizace 
státní správy. Zmenšení politikaření bylo vnímáno jako příčina větší nezávislosti na tlaku 
politiků, neboli dekonstrukce stereotypu, který spojuje veřejné pracovníky s korupcí a 
protekcí politiků.  
 

„Nová legislativa by měla ukončit politický nátlak na vedení státních institucí a tak 
zrušit korupční souvislost s politiky.“ 

 
2.2.7 Atraktivita státní správy jako případného pracoviště 
 
Jedním z cílů studie bylo představit názory na atraktivitu státní správy jakožto stávajícího 
nebo možného pracoviště či sektoru pro práci. Respondenti měli za úkol vyjádřit názory 
spoluobčanů na společenskou prestiž, které se veřejní pracovníci těší v porovnání s členy 
jiných profesí. Poskytli jsme jim škálu, na jejichž vrcholu (bod 10) byla povolání s velmi 
vysokým společenským postavením v jejich zemi. Ve spodní části (bod 1) byla povolání s 
velmi nízkým společenským postavením. Respondenty jsme požádali, aby vybrali bod na 
škále, kam by podle nich většina občanů jejich země zařadila zaměstnance státní správy. 
 
Studie ukázala, že se veřejní pracovníci těší relativně vysoké společenské prestiži ve 
společnosti (Obr. 21). Dle názorů respondentů by občané v jejich zemích umístili veřejné 
pracovníky na střed škály povolání s nejnižším a nevyšším společenským postavením 
(střední hodnota volby všech respondentů byla 5.61). Stojí však za zmínku, že okolo 30 % 
respondentů bylo toho názoru, že občané v jejich zemi by umístili veřejné pracovníky na 
nižší část škály. 
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Studie ukázala statisticky významnou souvislost mezi vnímáním společenské prestiže a míry 
zaměstnanosti v celé vládě. Čím vyšší byla zaměstnanost ve vládě, tím vyšší byla míra 
společenského uznání veřejných pracovníků. V zemích, kde státní zaměstnanci představují 
více, než 20 % celkové pracovní síly bylo společenské postavení veřejných pracovníků 
výrazně vyšší, než v zemích s nejnižší mírou zaměstnanosti v celé vládě. 
 
Veřejní pracovníci měli mírně vyšší status v zemích spadajících do kontinentální a 
jihoevropské tradice (střední hodnoty 6,0 a 5,57) než ve východoevropských zemích (střední 
hodnota 5,1). Vrcholoví vedoucí pracovníci měli lepší názor na veřejné pracovníky (průměrné 
hodnocení 6,05) než zaměstnanci (5,12), přestože nebyly zjištěny žádné statisticky 
významné souvislosti. 
 
Státní správa byla obecně vnímána jako atraktivní zaměstnavatel, převládající většina 
respondentů (84 %) uvedla, že práce ve státní správě je mezi občany jejich zemí 
považována za atraktivní.  
 
Stabilita práce a zajištění dobrého příjmu se ukázaly být hlavními příčinami atraktivity, a to 
podle 60 % odpovědí. Úzce související sada důvodů (8 % odpovědí) spojovalo atraktivitu 
práce ve státní správě s hrozbami a riziky vznikajícími v důsledku ekonomických krizí (Obr. 
22).  
 

 
 
Většina respondentů zvláště zdůraznila význam stability práce, někteří vyjádřili populární 
názory vnímající státní správu jako stabilní, nepříliš náročnou práci, která se hodí pro lidi s 
nízkou motivací a profesionální ctižádostí.  
 

„Navzdory nekonečné kritice by mnoho lidí upřednostnilo bezpečnou, příjemnou práci 
pro stát. Stabilita zaměstnání. Je těžké dostat výpověď.“ 
„Občané nemají tušení, jak nestabilní a současně náročná může být práce ve státní 
správě.“ 

 
Jistota zaměstnání byla často spojována s dobrými pracovními podmínkami, zejména v 
souvislosti s dosažením žádoucí rovnováhy pracovního a osobního života.   
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„(...) možnost řízení pracovní doby (lepší rovnováha pracovního a osobního života).“  
„(...) rovnováha pracovního a osobního života. Flexibilní pracovní doba, zajímavé 
pracovní prostředí a koneckonců řádné ohodnocení.“ 

 
Jistý příjem a relativně vysoké mzdy byly vnímány jako důležité prvky jistoty zaměstnání. 
„Předvídatelná, pevná mzda, která je vyplácena ve stanovený den každý měsíc. Vyšší 
záruka stálého, ačkoli nízkého příjmu, než v soukromé společnosti.“ 
 
Mnohem méně běžné bylo vyobrazení státní správy jako místa pro vysoce motivované lidi 
zaměřené na výsledky, kteří jsou vysoce oddaní hodnotám veřejných služeb. Dojem 
schopnosti podávat výkony (vnímáno ve smyslu schopnosti dosahovat výsledků, 
efektivních výkonů), dojem úspěšnosti a schopnost ovlivňovat chování ostatních lidí a 
zlepšování sociálních problémů byly uváděny relativně nízkým počtem respondentů (11 % 
nebo méně).  
 

„Schopnost řešit řadu sociálních, regionálních a místních problémů.“ 
„Možnost mít vliv na společnost.“ 
„Práce pro státní správu znamená nepřímou účast na státních záležitostech.“ 

 
Oddanost hodnotám veřejného sektoru (veřejné dobro, objektivita, zájmy občanů) byla méně 
populární příčinou, co se týče práce pro státní správu (uvedeno jen v 5 % všech odpovědí).  
 
Stabilita zaměstnání a dobrý příjem se ukázaly být nejdůležitějšími podněty v zemích s 
nejnižší mírou zaměstnanosti v celé vládě - s 92 % respondenty, ale jen 25 % respondentů v 
zemích s nejvyšší mírou zaměstnanosti v celé vládě. Obecně platí, že čím vyšší je míra 
zaměstnanosti v celé vládě, tím vyšší je důraz na dojem schopnosti podávat výkony a na 
hodnoty veřejného sektoru. Podobná souvislost byla zjištěna v případě důvěry veřejnosti ve 
veřejnou službu. Větší důraz na dojem schopnosti podávat výkony a na hodnoty veřejného 
sektoru byl zjištěn také v zemích s kontinentální tradicí. Stabilita zaměstnání a jistý příjem 
byly převážně uváděny jako klíčové podněty ze strany zaměstnanců (83 %) a vedoucích 
pracovníků na střední úrovni (74 %), ale jen 52 % vrcholových vedoucích pracovníků, kteří 
také zdůrazňovali význam dojmu schopnosti podávat výkony (21 %) a dopad ekonomické 
krize (10 %). 
 
Studie ukázala, že státní správa ve zkoumaných zemích netrpí nedostatkem atraktivity. 
Většina občanů definuje státní správu jako vhodné místo pro jejich současné či případné 
zaměstnání. Převládající vnímání zdůrazňuje aspekty jistoty, kdy správa představuje 
„bezpečné hnízdo“ nabízející stálé zaměstnání, zaručenou mzdu a přátelské pracovní 
podmínky.  
 
V době ekonomické krize se vize "bezpečného hnízda" zdá zajišťovat stálý zájem o přijetí či 
udržení pracovní pozice ve státní správě. Z dlouhodobého hlediska však může taková vize 
posilovat stávající názory ohledně neefektivních byrokratů ukrytých za zdmi postupů a 
pravidel a těšících se řadě pracovních výhod, které vytvářejí klíčové rozhodovací prvky 
nedůvěry veřejnosti.  
 
Tento druh hrozby uvádějí respondenti ve svých názorech týkajících se důvodů, proč lidé 
nechtějí pracovat ve státní správě (Obr. 23). Omezení rozvoje kariéry byla uvedena mezi 
hlavními překážkami atraktivity státní správy. Omezení možnosti povýšení pro mladé 
odborníky, rigidita rozvoje kariéry nebo nejasná pravidla ohledně profesního rozvoje byly 
považovány za hlavní faktory odrazující potenciální kandidáty od ucházení se o práci ve 
státní správě. Navíc převládá názor, že vstup do státní správy je chráněn nejasnými 
výběrovými kritérii nebo běžným fenoménem protekce.  
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Nejčastěji uváděná překážka je však nízká úroveň platů, kdy respondenti zdůrazňují, že jiní 
zaměstnavatelé jsou schopní nabídnout lepší podmínky. Důležitým odrazujícím faktorem je 
také sdílené přesvědčení o nudnosti a opakující se povaze úřednické práce, která je plná 
nechtěných úkolů a omezená co do kreativity. Proto koncept „bezpečného hnízda“ nemusí 
být dostatečně efektivní, aby přilákal mladé, dobře motivované a dobře vzdělané lidi do státní 
správy. Jak to definoval jeden respondent: „Pokud je vnímána jako zastaralá a byrokratická a 
nedostatečně placená, nebude vnímána jako atraktivní.“ 
 

2.3 Vnímání státní správy z hlediska zaměstnanců/zaměstnavatelů  
 
První část studie představila image státní správy z hlediska průměrného občana. Názory 
respondentů odrážely převládající vzorce vnímání občanů. Dalším důležitým cílem studie 
bylo vyobrazit interní image, tedy vnímání lidí zaměstnaných ve státní správě. Respondenti 
byli požádáni o uvedení dominantních názorů, interpretací a argumentů vyjadřovaných v 
prostředí státní správy. 
 
2.3.1 Spokojenost s prací ve státní správě. 
 
Celkový pocit spokojenosti s prací ve státní správě byl považován za důležitou součást 
interní image. Při popisu pocitů spokojenosti s prací byli respondenti rozděleni v tématu 
obecné nálady mezi zaměstnanci státní správy. Polovina respondentů byla toho názoru, že 
zaměstnanci v jejich zemi byli velmi nebo celkem (převládající názor) spokojeni s jejich prací, 
přičemž stejný poměr respondentů uvedl převládající názory nespokojenosti s prací. Důvěra 
veřejnosti ve veřejnou službu se ukázala být klíčovým určujícím prvkem spokojenosti s prací. 
Většina (82 %) respondentů ze zemí s vysokou mírou důvěry veřejnosti a méně než polovina 
(32 % a 42 %) respondentů z jiných zemí uvedlo, že zaměstnanci byli velmi nebo celkem 
spokojení s jejich prací. Spokojenost s prací byla většinou přítomna v zemích s kontinentální 
tradicí (dle názoru 82 % respondentů). Uvedlo to 40 % respondentů ze zemí východní 
Evropy, ale jen 7 % respondentů z jihoevropských zemí. Z hlediska pozic respondentů 
nebyly nahlášeny žádné statisticky významné rozdíly. 
 
Hlavním určujícím prvkem spokojenosti s prací (Obr. 24) byla stabilita práce a pracovní 
podmínky, a také obsah práce (mimo jiné také zda je vnímána jako důležitá a smysluplná). 



45 

Téměř 40 % interpretací spokojenosti s prací uvedlo koncepty stabilní, jisté práce. Dle 
názorů respondentů nabízí zaměstnání ve státní správě stabilní a předvídatelnou 
budoucnost a také řadu výhod, které snižují stres a rizika běžně prožívaná v soukromém 
sektoru.  
 

„Jsou šťastní tam, kde nemusí pracovat přesčasy, kde je dobré pracovní prostředí 
bez negativních vlivů, jako je stres z termínů a kde mají ostatní zajištěno žádoucí 
zacházení.“ 
„Ti, kteří pracují pro stát, vědí, že jejich práce je obecně pohodlnější a stabilnější než 
práce v soukromém sektoru.“ 

 
Stabilita zaměstnání byla často spojována s existencí přátelského pracovního prostředí. 
Důraz byl kladen na příležitost zajistit si řádnou rovnováhu profesního a osobního života.  

 
 
Další výrazná sada příčin spokojenosti s prací (37 % všech odpovědí) souvisela s 
významem práce ve státní správě. Spokojenost s prací často souvisela se zajímavou prací, 
prací důležitou pro společnost, možností měnit okolí, poskytováním vysoce kvalitních služeb 
pro občany nebo dosahováním hmatatelných výsledků. Někteří respondenti zastávali názor, 
že práce ve státní správě vyžaduje silný závazek vůči hodnotám, jako je služba občanům 
nebo veřejnému zájmu. 
 

„Pocit hrdosti plynoucí z práce pro stát.“ 
„(...) práce pro blahobyt státu nebo veřejnosti.“ 

 
Relativně malá skupina respondentů spojovala spokojenost s prací s příležitostí rozvíjet 
kariéru nebo se společenským uznáním a respektem. 
 
Hodnocení spokojenosti s prací ze strany samotných zaměstnanců do velké míry 
reflektovala názory široké veřejnosti na atraktivitu státní správy. Koncept „bezpečného 
hnízda“ se zdá být dominantním prvkem spokojenosti úředníků státní správy v zemích s 
nejnižší mírou zaměstnanosti v celé vládě a s nejnižší mírou důvěry veřejnosti ve veřejné 
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služby. Čím vyšší je důvěra veřejnosti a velikost veřejného sektoru, tím důležitější je 
dosahování výsledků a závazek vůči hodnotám veřejného sektoru. 
 
V zemích s kontinentální tradicí byly jako hlavní příčiny spokojenosti s prací uvedeny stabilita 
práce a dobré pracovní podmínky jen u 28 % respondentů, zatímco v jihoevropských zemích 
je uvedlo 43 % respondentů a ve východní Evropě 59 % respondentů. Na druhou stranu 
důležitost práce pro občany byla uvedena 53 % respondentů v kontinentálních zemích, 43 % 
respondentů v jihoevropských zemích a 32 % respondentů ve východoevropských zemích. 
 
Studie poskytla informace o hlavních příčinách nespokojenosti mezi zaměstnanci státní 
správy (Obr. 25). Špatné pracovní podmínky představovaly nejčastěji uváděný důvod (v 32 
% odpovědí) nespokojenosti mezi zaměstnanci státní správy. Špatné pracovní podmínky se 
týkaly širokého rozsahu tvrzení od nízkých platů až po argumenty týkající se práce mimo 
domov. 
 

„Neatraktivní platy.“ 
„Plat, který ne vždy koresponduje s poskytnutými službami.“ 

 
Důležitým zdrojem nespokojenosti bylo omezení a brzdění kariérního rozvoje. 
Respondenti zdůrazňovali, že státní správa často nedokáže nabídnout atraktivní výhled pro 
kariérní rozvoj, protože pravidla povýšení nejsou dostatečně jasná a individuální výkon a 
zaujetí nejsou považovány za předpoklady pro profesionální kariéru. 
 

„Schopní lidé jsou přehlíženi a nakonec odcházejí (...) a uplatní svůj talent jinde.“ 
„Obtížné dosažení povýšení bez ohledu na jejich práci.“ 

 
Špatné řízení ve státní správě bylo považováno za druhý nejčastější důvod nespokojenosti 
veřejných pracovníků. Většina názorů uváděla řízení lidských zdrojů, zdůrazňovala negativní 
efekty nedostatků v hodnocení a systémech zpětné vazby.  
 

„Nové nápady (zaměstnanců) nejsou vždy vyslyšeny a brány v potaz, málo pozitivní 
zpětné vazby.“ 
„Ve většině úřadů funguje zastaralé řízení lidských zdrojů. Je zde nedostatek 
adekvátního ocenění ze strany zaměstnavatele. Neoceňují dobrý výkon, ale kritizují 
každou chybu.“ 
 

Někteří respondenti se soustředili na nedostatky v interní komunikaci, což má za následek 
špatné porozumění úkolů, které mají veřejní pracovníci plnit, či reforem, které mají zavádět. 
 

„Málo informací o tom, co dělají a proč to musí dělat.“ 
„Mnoho reforem těžkých k porozumění. Pocit, že jsme obětní beránci pro sociální 
problémy.“ 

 
Související sada příčin nespokojenosti zdůrazňuje roli interních a externích organizačních 
omezení. Frustrace veřejných pracovníků vychází jak z nedostatku prostředků a nástrojů k 
implementaci předpisů a rigidních postupů nepřizpůsobených stávajícím potřebám a 
problémům, tak z formální hierarchické struktury vládních úřadů.  
 

„Stávající postupy, často strnulá struktura úřadů, omezující pravidla zhoršující 
výkonnost veřejných pracovníků.“ 

 
Stojí za to uvést, že nedostatky v řízení a organizační omezení představují významnou 
kategorii, co se týče příčin nespokojenosti s prací (31 % všech odpovědí). Někteří 
respondenti uvedli, že mnoho jejich kolegů je zvyklých pracovat v systému odolném vůči 
změnám, což je vnímáno jako trvalá část administrativní kultury.  
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„Nespokojení jsou jen ti nejlepší. Ale jejich náročná povaha je udržuje aktivní. 
Neustále se snaží (...) zlepšit systém, a to bez velkých nadějí, avšak zůstávají 
zapojeni.“ 

 

 
 
Relativně malá skupina respondentů zdůraznila roli nízkého společenského uznání a 
politického vlivu na státní správu, zejména co se týče obsazování vrcholových pozic a 
kariérního rozvoje.  
 
Analýza příčin nespokojenosti s prací potvrdila existenci klíčových rozdílů v interní image 
mezi zkoumanými zeměmi. Ukázalo se, že veřejní pracovníci ze zemí s nejnižší mírou 
důvěry veřejnosti ve státní správu kladou větší důraz na „individuální“ faktory (např. výši 
mzdy, pracovní podmínky, výhled na osobní povýšení). Individuální faktory byly uvedeny 63 
% respondentů ze zemí s nízkou důvěrou a 38 % respondentů ze zemí charakterizovaných 
nejvyšší mírou důvěry veřejnosti. Na druhou stranu špatné řízení a organizační zábrany 
uvedlo 59 % respondentů ze zemí s vysokou důvěrou a 7 % respondentů ze zemí s nízkou 
důvěrou. Je překvapující, že individuální příčiny nejčastěji uváděli vrcholoví vedoucí 
pracovníci (68 %) oproti zaměstnancům (55 %) a vedoucím pracovníkům na střední úrovni 
(48 %). 
 
Pocit nedostatečného ocenění výkonu je hlavním problémem ve většině zkoumaných zemí. 
Tento problém se ukázal jako hlavní příčina nespokojenosti s prací v otevřených otázkách a 
byl potvrzen odpověďmi získanými pomocí konkrétní uzavřené otázky. Jen 22 % 
respondentů zastávala názor, že zaměstnanci státní správy v jejich zemi jsou spokojeni s 
oceněním, kterého se jim dostávalo v jejich úřadech za dobře odvedenou práci. Většina 
respondentů uvedla, že jen někteří nebo jen málo veřejných pracovníků pociťovalo takovou 
spokojenost (Obr. 26). 
 
Převládající názor týkající se nedostatečného ocenění dobrého výkonu byl uveden ve všech 
zkoumaných zemích, bez ohledu na míru důvěry veřejnosti, velikost veřejného sektoru či 
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administrativní kulturu. Mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci nebyly zjištěny zásadní 
rozdíly. 

 
 
2.3.2 Identifikace se státní správou  
 
Nedostatek odpovídajícího ocenění a relativně vysoká nespokojenost s prací představují 
významnou část interní image státní správy. Spojujícím prvkem se zdá být identifikace, kdy 
korporátní role obvykle hraje klíčovou roli v oblasti sebepojetí v profesních komunitách.  
 
Silnou identifikaci se státní správou uvedla více než polovina respondentů. 19 % 
respondentů uvedlo, že většina zaměstnanců ve státní správě v jejich zemi má pocit hrdosti 
na to, že patří k veřejné službě. Podle 33 % respondentů takový pocit hrdosti prožívá mnoho 
veřejných pracovníků. Naopak druhá polovina všech respondentů byla toho názoru, že se 
takto vnímají jen někteří nebo jen malý počet zaměstnanců.  
 
Názory na běžně sdílenou hrdost na práci ve veřejné službě se objevily většinou v zemích s 
vysokou mírou důvěry a také v zemích s kontinentální tradicí a v zemích jižní Evropy. 
Nejnižší míru identifikace se státní správou uvedly východoevropské země, kde jen 21 % 
respondentů uvedlo, že většina nebo mnoho zaměstnanců mělo pocit sounáležitosti s 
veřejným sektorem (v jiných zemích tento názor vyjádřilo 73-79 % respondentů). 
 
Význam práce, závazek vůči hodnotám veřejného sektoru a vysoká míra 
společenského uznání byly uváděny jako nejdůležitější faktory mající pozitivní vliv na pocit 
hrdosti (Obr. 27).  
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Závazek vůči hodnotám veřejného sektoru se ukázal být nejdůležitější příčinou identifikace 
s veřejným sektorem (v 37 % odpovědích)62. Jednání jménem občanů, práce pro obecné 
dobro a pocit mise služby zemi byly nejčastěji uváděné argumenty, které utvářejí 
profesionální identitu veřejných pracovníků.  
 

„Čím dál více občanů doceňuje práci pro veřejné dobro a zaměstnanci státní správy 
mají pocit, že oni jsou těmito lidmi.“ 
„Mají pocit, že dělají něco hodnotného pro svou zemi a někteří lidé si také myslí, že 
služba vládě také znamená službu zemi, tedy společnému blahobytu.“ 
„Pocit hrdosti, že veřejná služba plní důležitou společenskou roli a že představuje 
hodnoty objektivity, neutrality (...).“ 

 
Stejně důležitým faktorem posilujícím profesionální identitu (uvedeným v 30 % odpovědí) 
byla víra ve výkon důležité práce a povědomí o možnosti měnit externí prostředí nebo 
pomáhat řešit akutní sociální problémy. Tyto názory často souvisely se schopností sledovat 
účinky zaváděných předpisů a pocitem dosahování výsledků a úspěchů. Profesionální 
identita je také podpořena povědomím o vysokém společenském uznání a pocitem 
sounáležitosti k profesionální elitě.  
 
Studie poskytla příležitost porozumět příčinám slabé identifikace ve státní správě (Obr. 28).  
 

                                                 
62

 Odpovědi respondentů, kteří uvedli, že většina nebo mnoho zaměstnanců v jejich zemi má pocit 

hrdosti na to, že patří k veřejné službě. 
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Malý pocit hrdosti na náležitost k veřejné službě 63byl obvykle uváděn (v 41 % odpovědí) jako 
důsledek nízkého společenského respektu a uznání. V mnoha případech byla nízká míra 
identifikace s veřejným sektorem přirozenou reakcí na převládající kritiku médií, politiků a 
veřejného mínění.  
 

„Vyžaduje to zdravou míru osobního „zaujetí pro věc“, aby člověk cítil veřejný pocit 
hrdosti na něco, co je kritizováno a opovrhováno médii a předními vládními činiteli. 
Jen velmi málo veřejných pracovníků má takové zaujetí.“ 
„Lidé pohrdají veřejnými pracovníky a mají pocit, že parazitují na jejich daních atd. 
Stereotypní vnímání veřejných pracovníků je zobrazuje jako nepříliš profesionální, 
často jako ztroskotance, kteří by nepřežili v soukromém sektoru. Nerespektuje je ani 
společnost, ani politici, ani jejich konstituční vůdci.“ 
„Je jim vytýkáno, že nedosahují výsledků, a že jsou placeni jen díky existenci 
soukromého sektoru.“ 

 
Někteří respondenti (v 13 % odpovědí) zdůraznilo negativní efekty nedostatečného respektu 
na jejich pracovišti. Uvedli, že se často setkávají s kritikou či dokonce opovržením ze strany 
politiků a vrcholového vedení.  
 
Slabý pocit hrdosti byl také interpretován jako důsledek odrazení veřejných pracovníků 
vzhledem k nízkým platům, iluzorní stabilitě práce, špatným pracovním podmínkám 
nebo mnoha dysfunkcím v úřadech (34 % odpovědí). Stojí za to poznamenat, že v 
některých případech se veřejní pracovníci zpravidla přizpůsobí takovému prostředí. 
 

„Státní zaměstnanci nemohou nevidět absurdnost některých byrokratických postupů, 
plýtvání zdroji, neférové povýšení a další špatné stránky. Je těžké cítit hrdost, když je 
systém tak špatně nastavený.“ 

                                                 
63

 Odpovědi respondentů, kteří uvedli, že někteří nebo málo zaměstnanců v jejich zemi má pocit 

hrdosti na to, že patří k veřejnému sektoru. 
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„(...) jejich počátečním bodem není jejich skutečná závazná volba, ale příležitost mít 
mírumilovného prostředníka, nebo pokud jsou sarkastičtější, mohou být vynikajícími 
oportunisty, kteří se v systému řádně rozvinou, ale bez výrazného přesvědčení.“ 

 
Názory na profesionální identitu veřejného sektoru povzbuzují přesvědčení, že image státní 
správy je tvořena alespoň dvěma dimenzemi. Ta první kombinuje prvky efektivního výkonu 
(jehož důsledkem je splňování sociálních potřeb nebo zmírňování sociálních problémů) s 
vírou v silný závazek vůči hodnotám veřejné služby a také vysoké míry důvěry veřejnosti a 
vysoké míry ocenění veřejných pracovníků. Druhá dimenze vyobrazuje státní správu jako 
zbytečnou zátěž pro daňové poplatníky nebo jako kategorii pro váhavé profesionály pracující 
ve špatně řízených organizacích a tvořící překážky pro život lidí řadou zbytečných pravidel a 
předpisů. Přestože tyto dimenze reprezentují nejextrémnější body škály společenského 
vnímání, jejich konkrétní prvky představují trvalé vzory společenského povědomí.  
 
2.3.3 Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní správě 
 
Vnímání stávajících vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní správě bylo dalším 
zkoumaným tématem v této studii. Respondenti byli dotázáni, jak by ohodnotili aktuální 
vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní správě v jejich zemi.  
 
Hodnocení vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli odhalilo výrazné rozdíly v názorech 
respondentů. 54 % hodnotilo stávající vztahy jako velmi dobré (2,6 %) nebo dobré (51,3 %), 
zatímco 42,3 % je popsalo jako spíše špatné a 3,8 % jako špatné. Na rozdíl od diferenciace 
uvedené výše nebyl zjištěn žádný vliv důvěry veřejnosti nebo velikost veřejného sektoru. 
Pozitivní hodnocení však pocházelo převážně od respondentů ze zemí s kontinentální tradicí 
(73 % respondentů) nebo z východní Evropy (57 %). Překvapivě nízké hodnocení vztahu 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli bylo uvedeno v jihoevropských zemích, kde ho jen 7 % 
respondentů ohodnotilo jako velmi dobrý nebo dobrý. Nejpozitivnější vyobrazení současných 
vztahů poskytli vrcholoví vedoucí pracovníci (68 % z nich je ohodnotilo jako velmi dobré 
nebo dobré). Méně optimistické byly názory vedoucích pracovníků na střední úrovni (58 % 
respondentů uvedlo pozitivní hodnocení) a zejména zaměstnanců (35 % respondentů s 
pozitivním hodnocením). 
 
Doplněk hodnocení respondentů tvořil jejich názor na silné stránky současných vztahů mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli. Respondenty jsme také požádali uvedení informací o tom, co 
v současných vztazích funguje dobře a mělo by být uchováno do budoucnosti (Obr. 29). 
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Převládající kategorie výhod ve stávajících vztazích zdůrazňovala roli různých forem dialogu 
mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanci, a také efektivní kanály interní komunikace.  
 

„Pravidelná pracovní setkání mezi odborovými svazy a vrcholovými pracovníky s 
cílem zlepšit podmínky pro zaměstnance.“ 
„Vyjednávání a prostor pro dialog k plánování a vyřizování různých pracovních 
otázek.“ 
„Společenská kultura shody a vyjednávání, silná tradice společenského dialogu.“ 

 
Další často uváděnou sadou argumentů byla existence stabilních pravidel řídících 
zaměstnání ve státní správě. Důraz byl kladen na právní předpisy o pracovních 
podmínkách, záruky stability zaměstnání, stabilitu příjmu a jasná pravidla týkající se 
kariérního rozvoje. 
 

„Kariérní soulad s právním rámcem v denních administrativních úkolech. Jistota 
důstojné práce, (...), téměř trvalá přítomnost v průběhu kariéry.“ 
„Jistota a stabilita práce, kterou státní správa nabízí svým zaměstnancům.“ 

 
Důležitou roli při rozvoji vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli hraje pevné řízení 
vládních úřadů. Pozitivní hodnocení stávajících vztahů vycházelo z jasných pravidel 
týkajících se rozdělení úkolů, dobře fungujících způsobů koordinace a efektivní týmové 
práce.  
 

„Rozdělení úkolů mezi odděleními funguje dobře.“ 
„Zapojení vedení do týmové práce, (...) velká míra nezávislosti pro zaměstnance.“ 

 
Jen malá skupina respondentů zdůraznila význam sdílení společné vize, porozumění 
záměrům a cílům a roli vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 
 

„Vzájemná důvěra a sdílené cíle jsou základem dobrých vztahů.“ 
„Sdílené vnímání veřejné služby a veřejného zájmu. Objektivita a nezávislost.“ 
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V otázce silných stránek vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebyly zjištěny výrazné 
rozdíly. Ani míra důvěry veřejnosti či velikost veřejného sektoru v jednotlivých zemích 
nevytvářela rozdíly v názorech respondentů. Vrcholoví i střední vedoucí pracovníci a 
zaměstnanci rovnoměrně zdůrazňovali význam dialogu a interní komunikace. Zaměstnanci a 
vedoucí pracovníci na střední úrovni zdůrazňovali více roli stability práce, zatímco vrcholoví 
vedoucí pracovníci zdůrazňovali význam společné vize a vzájemné důvěry. Mechanismy 
stability práce byly uvedeny jako hlavní pozitivní stránka více než polovinou (54 %) 
respondentů z jihoevropských zemí, oproti jen 19 % respondentů ze zemí s kontinentální 
tradicí a 26 % z východoevropských zemí. 
 
Studie odhalila hlavní slabé stránky současných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 
Tyto byly často uváděny formou doporučení pro příští aktivity, které by mohly zlepšit stávající 
vztahy. Odpovědi respondentů obsahovaly následující doporučení. (Obr. 30) 
 

 
Nedostatky v řízení byly považovány za hlavní překážku vztahů mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli. Většina poznámek se týkala selhání v řízení lidských zdrojů, zejména co se 
týče mechanismů hodnocení výkonu. Někteří respondenti zdůrazňovali nedostatek sdílené 
vize a porozumění záměrům a cílům.  
 

„Mělo by být zavedeno pravidelné hodnocení zaměstnanců doplněné přepracováním 
podnětných plateb, tedy finanční motivace.“ 
„Žádná kontrola liknavých pracovníků a žádné uznání výkonných pracovníků.“ 

 
Nedostatečný dialog a nedostatek interní komunikace představoval další často 
zmiňovanou překážku stávajících vztahů. Hlavním tématem bylo zlepšení kultury zpětné 
vazby, poskytování potřebných informací, které pracovníci potřebují pro svou práci. Často 
byly zmiňovány také dominantní jednosměrná komunikace a zanedbávání role dialogu mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli. 
 

„Měla by se zlepšit kultura zpětné vazby.“ 
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„Více zaměstnanců by se mělo podílet na kolektivním vyjednávání. Lidé by měli mít 
zájem o to, co jejich zaměstnavatelé navrhují.“ 
„Kolektivní vyjednávání již není respektováno, dohody jsou porušovány bez 
jakéhokoli dialogu.“ 
„Dříve byly pracovní vztahy ve státní správě založeny na silném společenském 
dialogu. To v poslední době částečně vymizelo, protože nová generace nadřízených 
pracovníků neudržuje společenský dialog tak jako dříve.“ 

 
Zanedbávání očekávání a potřeb zaměstnavatelů a zaměstnanců, chybějící stabilní systém 
platů a nedostatky v oblasti obsahování vrcholových pozic byly méně často uváděné 
překážky pro současné vztahy. Názory na zanedbávání potřeb a očekávání zaměstnanců 
nebo zaměstnavatelů se zaměřovalo na omezený respekt vůči zaměstnancům, který 
vykazují někteří vedoucí pracovníci. Na druhou stranu zaměstnanci byli kritizováni na své 
neopodstatněné požadavky a za soustředění na vlastní zájmy.  
 

„Tendence ignorovat potřeby zaměstnanců při vytváření podmínek potřebných pro 
jejich profesionální rozvoj a výkon.“ 
„Jsou neflexibilní, nespravedliví a většinou mají vysoká očekávání, ale bez 
kompenzace a uznání.“ 

 
Názory na neodpovídající systémy platů zdůraznily roli nedostatečné návaznosti mezi stupni 
platů a individuálním nebo skupinovým výkonem. Nedostatky v náboru na vrcholové pozice 
se většinou týkaly přílišného politického vlivu a nevšímavosti vůči dovednostem a 
kompetencím jiných kandidátů. Jen málo respondentů zdůraznilo negativní dopad postojů 
odolných vůči změnám. Dle jejich názoru je budoucí podoba vztahů mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli do velké míry závislá na schopnosti podporovat kreativitu a změnit stávající 
nástroje a struktury.  
 
Názory na nevýhody vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli poskytly velmi různorodou 
sadu nedostatků, a také řadu návrhů na zlepšení stávajících podmínek. V popisu silných a 
slabých stránek nebyly výrazné rozdíly mezi zkoumanými zeměmi a mezi respondenty na 
různých pozicích v rámci jejich organizací. 
 
Stávající vztahy zdá se reflektují celou řadu postojů, mechanismů a řídících postupů ve 
zkoumaných zemích a nejde je tedy uspokojivě vysvětlit pomocí odkazu na společné vzory 
myšlení nebo podobnost problémů. Avšak převládající názor zdůrazňoval význam 
společenského dialogu a rozšíření kultury zpětné vazby.  
 

2.4 Závěry 
 
Rekonstrukce externí a interní image státní správy vyvolává otázku o jejich vzájemných 
vztazích. Podoba výzkumu u průzkumu mezi odborníky neumožňuje zjištění uspokojující 
odpovědi na tuto otázku. Studie však poskytuje určitá zajímavá zjištění, která by měl potvrdit 
budoucí výzkum.  
 
Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi hodnocením důvěry veřejnosti ve státní 
správu ze strany respondentů a názory na pocit hrdosti na náležitost k veřejné službě (Obr. 
31). Silný pocit hrdosti však převládá hlavně v zemích s nejvyšší mírou důvěry veřejnosti ve 
veřejné služby. Podobná (avšak statisticky méně významná) souvislost byla zjištěna u 
spokojenosti s prací. Na druhou stranu důvěra veřejnosti ve státní správu nesouvisela s 
hodnocením vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 
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Lze tvrdit, že důvěra veřejnosti ve státní správu a pocit hrdosti jsou propojené nádoby. Čím 
lepší je výkonnost veřejného sektoru a čím lepší je schopnost splňovat očekávání 
společnosti, tím vyšší je uznání veřejnosti. Na druhou stranu důvěra veřejnosti pomáhá 
podporovat pocit úspěchu a profesionálního rozvoje ve veřejné službě. 

 
 
Studie zjistila, že organizace a řízení ve státní správě silně zasahuje do povahy vztahů mezi 
její externí a interní image. I v zemích s vysokou mírou důvěry veřejnosti ve státní správu byl 
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nedostatek spokojenosti s prací běžným fenoménem mezi veřejnými pracovníky (Obr. 32). 
Negativní hodnocení vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli byly uváděny podobným 
poměrem respondentů, bez ohledu na míru důvěry veřejnosti ve veřejnou službu v dané 
zemi. Snaha o zlepšení interní image státní správy tedy nemůže vynechat reformy v řízení a 
změny administrativní kultury.  
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Příloha A. Dotazník 
 
 
1. Jaké jsou dle vašeho názoru převládající asociace občanů v souvislosti se státní správou 
ve vaší zemi? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Kolik lidí ve vaší zemi má důvěru ve státní správu? (Zajímá nás váš odhad dospělé 
populace ve vaší zemi) 
 

1. více než 70 %  
2. 51%-70%  
3. 30%-50%  
4. méně než 30 %  

 
2.1 Jaké jsou dle vašeho názoru hlavní důvody, proč lidé důvěřují státní správě ve vaší 
zemi? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.2  Jaké jsou dle vašeho názoru hlavní důvody, proč lidé nedůvěřují státní správě ve vaší 
zemi? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Jaké jsou dle vašeho názoru převládající asociace občanů v souvislosti s lidmi 
zaměstnanými ve státní správě ve vaší zemi? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Jakou image státní správy ve vaší zemi vytváří následující subjekty:  
 

 Velmi 
pozitivní 

Spíše 
pozitivní 

Neutrální Spíše 
negativní 

Velmi 
negativní 

4.1 média      

4.2 politici      

4.3 jiné názorové 
vůdčí subjekty 

     

 
5. Jak byste popsali image státní správy, jak ji prezentují média ve vaší zemi? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Jak byste popsali image státní správy, jak ji prezentují politici ve vaší zemi? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. V období finanční krize mnoho vlád navrhuje různá úsporná opatření (snižování mezd, 
zmrazení mezd, snižování počtu pracovníků atd.) ve státní správě. Dle vašeho názoru 
většina občanů vaší země: 
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5. výrazně souhlasí s úspornými opatřeními 
6. spíše souhlasí s úspornými opatřeními 
7. spíše nesouhlasí s úspornými opatřeními 
8. výrazně nesouhlasí s úspornými opatřeními 

 
7.1 
(pro respondenty, kteří zvolili odpovědi 1-2 u otázky 7) 
Proč podle vás občané ve vaší zemi souhlasí s úspornými opatřeními ve státní správě? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 
(pro respondenty, kteří zvolili odpovědi 3-4 u otázky 7) 
Proč podle vás občané ve vaší zemi nesouhlasí s úspornými opatřeními ve státní správě? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Co by podle vás musela státní správa ve vaší zemi zlepšit, aby si získala lepší image před 
občany? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Níže uvedená škála představuje úroveň společenského uznání různých povolání ve 
společnosti. Na vrcholu žebříčku jsou povolání s velmi vysokým postavením ve vaší zemi. Ve 
spodní části žebříčku jsou povolání s velmi nízkým postavením ve vaší zemi. 
Vyberte prosím bod na škále, kam by podle vás většina občanů vaší země zařadila 
zaměstnance státní správy. 
 
povolání s nejvyšším společenským postavením  10  

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

povolání s nejnižším společenským postavením  1  

 
10. Považují občané práci ve státní správě vaší země za atraktivní?  
 

1. Ano, velmi 
2. Spíše ano 
3. Spíše ne 
4. Vůbec 

 
10.1 
Co podle vás občany ve vaší zemi láká na práci ve státní správě?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.2 
Co podle vás občany ve vaší zemi odrazuje od práce ve státní správě? 
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…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Kolik zaměstnanců státní správy ve vaší zemi je hrdých na to, že pracují ve veřejných 
službách?  
1. většina je hrdá 
2. mnoho je hrdých 
3. někteří jsou hrdí 
4. velmi málo je hrdých 

 
11.1 
(pro respondenty, kteří zvolili odpovědi 1-2 u otázky 11) 
Můžete vysvětlit, proč jsou zaměstnanci státní správy ve vaší zemi hrdí na to, že pracují ve 
veřejných službách? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.2 
(pro respondenty, kteří zvolili odpovědi 3-4 u otázky 11) 
Můžete vysvětlit, proč nejsou zaměstnanci státní správy ve vaší zemi hrdí na to, že pracují 
ve veřejných službách? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Kolik zaměstnanců státní správy ve vaší zemi je podle vás spokojených s oceněním, jaké 
dostávají za dobrou práci v jejich úřadech? 
1. většina je spokojená 
2. mnoho je spokojených 
3. někteří jsou spokojení 
4. velmi málo je spokojených 

 
13. Obecně vzato, jak spokojení či nespokojení jsou zaměstnanci státní správy ve vaší zemi 
s jejich prací? 
1. velmi spokojení  
2. celkem spokojení  
3. celkem nespokojení  
4. velmi nespokojení  
 
13.1 Můžete vysvětlit, jaké jsou hlavní příčiny spokojenosti s prací u zaměstnanců státní 
správy?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
13.2 Můžete vysvětlit, jaké jsou hlavní příčiny nespokojenosti s prací u zaměstnanců státní 
správy?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Jak byste ohodnotili aktuální vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní správě 
ve vaší zemi? 
1. velmi dobré 
2. spíše dobré 
3. spíše špatné 
4. velmi špatné 
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14.1 Jaké jsou silné stránky současných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve státní 
správě? Co funguje a co by mělo být zachováno do budoucnosti? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14.2 Jaké jsou slabé stránky současných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve 
státní správě? Co nefunguje a co by mělo být v budoucnosti zlepšeno? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informace o respondentovi 
 
M1. Uveďte vaši zemi: 
1. Belgie 
2. Chorvatsko  
3. Česká republika 
4. Finsko 
5. Francie  
6. Řecko  
7. Maďarsko  
8. Itálie  
9. Lucembursko  
10. Polsko  
11. Rumunsko  
12. Španělsko  
13. Velká Británie 
 
M2. Uveďte pohlaví:  

1. Žena 
2. Muž  
 

M3. Uveďte vaši pozici ve vaší organizaci: 
1. Vrcholový management 
2. Střední management / manažer oddělení 
3. Zaměstnanec  

 
M4. Uveďte sektor veřejné administrace, ve kterém pracujete 

1. Daně 
2. Úřad práce, zaměstnanecké/sociální dávky 
3. Podpora podnikatelů 
4. Kultura 
5. Bezpečnost (např. pohraniční stráž, policie, vězeňská služba) 
6. Životní prostředí 
7. Školní organizace a inspekce 
8. Řízení lidských zdrojů 
9. Příprava předpisů a legislativy/směrnic 
10. Studie, analýza, plánování 
11. Jiné (prosím uveďte) ………………………………………………………………………..  

 
M5. Jak dlouho pracujete ve státní správě? 
Uveďte prosím počet let, které pracujete ve státní správě? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku! 

 


