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Hodnocení aktuální situace
Hodnocení aktuální situace u nás se ve srov-
nání s loňským rokem výrazně zlepšilo. Po-
zitivně nyní hodnotí situaci v České repub-
lice 45 % obyvatel ČR, zatímco loni na tuto 
otázku kladně odpovědělo jen 15 % našich 
občanů. Zdá se, že lepší hodnocení je ovliv-
něno zejména postupným odezníváním pan-
demie nemoci Covid-19 a s uvolňováním s ní 
spojených opatření. Přesto je však v české 
populaci stále většina těch, kteří hodnotí ak-
tuální situaci negativně – oproti loňsku jejich 
počet navíc mírně vzrostl.

Celkově pozitivněji hodnotí česká populace 
aktuální situaci v osobním životě. Nejlépe hod-
nocenou oblastí je aktuální situace lidí ohledně 
bydlení, kterou hodnotí kladně 70 % obyva-
tel ČR. Své partnerské vztahy hodnotí kladně 
61 % české populace, finanční situaci v do-
mácnosti a situaci v zaměstnání pak v obou 
případech více než polovina obyvatel ČR.

Na rozdíl od předchozích let, kdy lidé pova-
žovali za největší problém české společnosti 
vysokou míru korupce, letos nejhůře hodno-
tili celkovou náladu ve společnosti. Tu nyní 
kladně hodnotí jen 7 % české populace. 
S politickou situací u nás je nyní spokojeno 
17 % obyvatel, což je přibližně stejně jako 
v loňském roce. Podobné jako loni je také 
vnímání ekonomické situace u nás. Kladně ji 
letos hodnotí 16 % občanů.

Problémy, které aktuálně trápí nejvíce lidí u 
nás, jsou obavy spojené s pandemií covid-19 
a nejrůznějšími omezeními a opatřeními, dále 
pak lidé často vyjadřovali obavy z vysoké 
míry inflace a rostoucích cen energií.

A co nás podle názoru lidí čeká v roce 2022? 
V kterých oblastech bude podle nich situace 
lepší než loni, a v kterých naopak?

Obavy z dalšího zhoršení ekonomické 
situace a celkové nálady ve společnosti
Obyvatelé ČR mají v současnosti obavy 
z budoucího vývoje ekonomické situace 
u nás a zhoršení celkové nálady ve společ-
nosti. Očekávání lidí jsou v obou těchto ob-
lastech výrazně horší než loni. Naopak se 
zdá, že vcelku velká očekávání vkládají lidé 
do nové politické reprezentace země. Vel-
mi výrazně totiž od loňska narostly podíly 
lidí, kteří v budoucnu očekávají zlepšení 
situace na české politické scéně a snížení 
míry korupce.

Podíl lidí, kteří věří ve zlepšení ekonomické 
situace u nás, v posledních letech setrvale 
klesá. Tento trend je patrný i letos, kdy se 
důvěra v pozitivní vývoj české ekonomiky 
propadla o dalších 6 procentních bodů na 
aktuálních 12 % české populace.

Meziročně klesl také podíl lidí, kteří si mys-
lí, že se v roce 2022 zlepší celková nálada 
v české společnosti. Loni věřilo ve zlepše-
ní v tomto směru 26 % české populace, 
na začátku letošního roku to bylo již jen 
17 % obyvatel.

Zlepšení politické situace u nás očeká-
vá v právě započatém roce 26 % lidí, což 
je dvakrát více než na začátku loňské-
ho roku. Ještě více (třikrát) oproti loňsku 
vzrostl podíl lidí, kteří si myslí, že se u nás 
v tomto roce zlepší situace v oblasti míry 
korupce v ČR.

Jaký bude rok 2022 podle 
názoru obyvatel ČR?



Z čeho mají lidé obavy? 

V hodnocení vývoje osobního života 
jsou lidé skeptičtější než loni
V očekáváních vývoje v osobním životě jsou 
lidé celkově mírně optimističtější než v oče-
káváních vývoje celé společnosti. Ve srovná-
ní s loňským rokem jsou ale osobní očekává-
ní obyvatel ČR výrazně horší.

Třetina obyvatel ČR očekává v nadcháze-
jícím roce zlepšení v oblasti svých partner-
ských vztahů. Ve srovnání s loňským rokem 
je tento podíl nižší o 8 %. Výrazně méně lidí 
věří také ve zlepšení finanční situace v jejich 
domácnosti. Zatímco loni to bylo 33 % oby-
vatel ČR, letos ve zlepšení v této oblasti věří 
jen 21 % české populace.

Pozitivní vývoj osobní situace ohledně bydlení 
očekává v právě započatém roce 26 % české 
populace a ve zlepšení situace v zaměstnání 
věří 23 % obyvatel ČR. V obou případech je 
to výrazně méně lidí než v loňském roce.

Výzkum provedla agentura Médea Research v ob-
dobí od 3. do 9. ledna 2022 na vzorku 510 respon-
dentů ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů byl 
vybrán tak, aby svým složením odpovídal struktuře 
celé české populace podle pohlaví, věku, nejvyšší-
ho dosaženého vzdělání, velikosti a regionu místa 
bydliště a výsledky výzkumu jsou tak zobecnitelné 
na celou českou populaci starší 18 let. Sběr dat 
probíhal online mezi registrovanými členy Online 
panelu Médea Research.

Otázka:  Je něco, co Vás osobně v současné době trápí, z čeho máte Vy osobně obavy? 
Uveďte prosím cokoli Vás napadne.

Pozn.:  Na otázku odpovídali respondenti spontánně a mohli uvést více případů toho, z čeho mají obavy.



Kolik lidí má pozitivní očekávání? 1
Jaká bude podle nich situace ve společnosti v těchto oblastech?

1  Otázka:  Zhodnoťte, prosím, zda bude v roce 2022 v následujících společenských oblastech situace 
v ČR lepší či horší než v roce 2021.



Kolik lidí má pozitivní očekávání? 2
Jaká bude podle nich situace ve společnosti v těchto oblastech?

2  Otázka:  Zhodnoťte, zda bude v roce 2022 pro vás osobně v následujících oblastech situace lepší 
nebo horší než v roce 2021.



 

NOVINKY 
Z EMPRESA MEDIA

Vydavatelství Empresa Media chystá další vydání samostatně prodejného 
speciálu časopisu Týden s názvem Moderní technologie.

Číslo vyjde 23. 2. 2022 v nákladu 10 tisíc výtisků.

Moderní technologie jsou stále častější součástí našich životů. Pronikají nejen 
do všech sfér průmyslu či obchodu, ale i přímo k nám domů. Chytrá domácnost 
se bez nich neobejde, šetří čas, peníze i energii a tlak na jejich zkvalitňování sílí. 
Pronikají dokonce i do oborů, kde bychom je nečekali, do kadeřnických salonů, 
výroby diamantů či většiny medicínských oborů.
 
Toto vše za cenu 60 korun.



Co nového v titulech
Jako každý měsíc i tentokrát vám přinášíme přehled témat, příloh a speciálů.

AUTO DNES
Téma: Povinné ručení a havarijní pojištění. 
(KOMBI).
Vychází 29. 03. 2022, uzávěrka 15. 03. 2022.

BYDLENÍ MEZI PANELY
Téma: Návštěva v zrekonstruovaném panelo-
vém bytě. Koupelna — totální rekonstrukce. 
Kuchyně — pojezdy, kování, drátěné progra-
my, doplňky. Proměny bytu — ukázky a vizu-
alizace nového bytu pod dohledem bytového 
architekta. Matrace – zdravé spaní. Zasklívací 
systémy — úprava balkonů a lodžií. Řešení 
výtahů v panelových domech. Revitalizace 
bytového fondu — výtahy, zateplovací sys-
témy a střechy. Hobby – úprava dřevěných 
povrchů. Podlahy, dveře, okna, zasklívací 
systémy. Galerie — návštěva v ateliéru vý-
znamného výtvarného umělce. Letem světem 
— reportáž z cest. Další typy bydlení. Příloha 
Reality a finance — hypotéky, půjčky, staveb-
ní spoření úvěry, pojišťovací produkty.
Vychází 09. 04. 2022, uzávěrka 09. 03. 2022. 

DENÍK ČESKÁ REPUBLIKA
Speciální příloha: Stavíme, bydlíme. Stavba 
rekonstrukce A-Z. Úsporné zdroje energie. 
Realizace zahrad. Možnosti na realitním trhu. 
Od projektu k vybavení — stavba a rekon-
strukce domu nebo bytu — jak postupovat 
— praktické rady a doporučení přímo od sta-
vebních expertů. Moderní materiály a techno-
logie ve stavebnictví — osvědčené produkty 
a metody + novinky v roce 2022, úsporné 
zdroje energie — vytápění, chlazení. Terénní 
úpravy na zahradě, realizace jezírek, pergol, 

teras, přístřešků, inspirace ze zahraničí. Kou-
pě a financování nemovitosti — možnosti na 
trhu s realitami — rady odborníků.
Vychází 29. 03. 2022, uzávěrka 14. 03. 2022.
Speciální příloha: Energie. Co udělá Green 
Deal s cenami energií? Desatero: Jak ušetřit 
na energiích v domácnostech? Jsme skutečně 
závislí na zahraničních zdrojích energie? Nové 
trendy v alternativních zdrojích. Podpora obno-
vitelných zdrojů energií dotacemi a programy.
Vychází 21. 03. 2022, uzávěrka 14. 03. 2022.

DENÍK BYDLENÍ
Téma: Stavíme dům. Financování stavby.
Vychází 07. 04. 2022, uzávěrka 18. 03. 2022.

DENÍK ZDRAVÍ
Téma: Bohatší život.
Vychází 24. 03. 2022, uzávěrka 04. 03. 2022.

DENÍK ŽENY
Speciál: Hubneme do plavek.
Vychází 14. 04. 2022, uzávěrka 25. 03. 2022.

DOMA DNES
Téma: Zahradní technika.
Vychází 23. 03. 2022, uzávěrka 09. 03. 2022.

ESPRIT
Téma: Muži a nové technologie.
Vychází 16. 03. 2022, uzávěrka 02. 03. 2022.
Téma: Umění.
Vychází 06. 04. 2022, uzávěrka 18. 03. 2022. 
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KONDICE
Téma: Běhání. Tematický speciál o běhání 
(praktické tipy na zlepšení techniky, novin-
ky týkající se běžeckého vybavení, test bě-
žecké obuvi).
Vychází 14. 04. 2022, uzávěrka 30. 03. 2022. 

ONA DNES
Téma: Zelené číslo. Eko/bio/udržitelnost (jíd-
lo, kosmetika, domov, móda).
Vychází 21. 03. 2022.  Uzávěrka 07. 03. 2022.
Téma: Velikonoční kuchařka. Dekor, výzdoba 
(Velikonoční neděle 17. 04.).
Vychází 28. 03. 2022, uzávěrka 14. 03. 2022.
Téma: Domácí mazlíčci. Zvířecí mláďátka. Za-
čátek turistické sezóny.
Vychází 04. 04. 2022, uzávěrka 21. 03. 2022.
Téma: Hubneme do plavek.
Vychází 11. 04. 2022, uzávěrka 25. 03. 2022. 

PÁTEK LN
Téma: Pozvánka na Moravu.
Vychází 18. 03. 2022, uzávěrka 04. 03. 2022.
Téma: Velikonoce.
Vychází 01. 04. 2022, uzávěrka 18. 03. 2022.

PŘEKVAPENÍ
Téma: Křížovky s fórem & Zažeňte jarní úna-
vu luštěním. Luštitelský speciál se spoustou 
zajímavých příběhů a hodnotných výher.
Vychází 12. 04. 2022, uzávěrka 30. 03. 2022.

RESPEKT
Speciál: Svoboda. Další z řady úspěšných 
Speciálů týdeníku Respekt se tentokrát 
zaměří na téma svobody, z různých úhlů 
pohledu, současných a historických, kultur-
ních a společenských, z pohledu individua-
lity i kolektivní zodpovědnosti. Rozhovory, 
reportáže, eseje, historické texty SVOBODA. 
Jak jsme si svobodu představovali v 90. le-
tech, a jak si ji představujeme dnes? Osvo-
bozují peníze a kryptoměny? Je móda a 
módní trendy o svobodě, nebo o diktátu? 
Máme právo rozhodovat o vlastním těle? 
Jak svobodný je dnes humor? Osvobozuje 
víra? Reportáže ze světa motorkářů a mno-
ho dalšího.
Vychází 23. 03. 2022, uzávěrka 02. 03. 2022.

TÉMA
Téma: Outdoor.
Vyhází 25. 03. 2022, uzávěrka 11. 03. 2022.

TÝDENÍK ECHO
Téma: Bydlení
Vychází 24. 03. 2022, uzávěrka 14. 03. 2022.

TÝDENÍK KVĚTY
Téma: Na cestě I. Tematický speciál navazu-
jící na celoroční cestovatelský projekt titulu 
(praktické tipy na výlety po ČR — tentokráte 
na kole).
Vychází 16. 03. 2022, uzávěrka 01. 03. 2022.
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