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INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 
 

VÁCLAV KLAUS V ROLI PREZIDENTA OBSTÁL, ŘÍKÁ 82 % OBČANŮ 
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 –  
5. ledna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal 
rozsáhlý soubor 1272 respondentů. 
 

V únoru skončí čtvrtý rok pětiletého funkčního období prezidenta Václava Klause. Velká 
většina občanů celkově hodnotí jeho dosavadní působení v roli prezidenta pozitivně – s tím, 
že jako prezident ČR dosud obstál, souhlasí 82 % lidí. Kladně jej hodnotí nejen drtivá většina 
sympatizantů ODS a přes 80 % příznivců KDU-ČSL a SZ, ale také skoro tři čtvrtiny 
stoupenců sociální demokracie a dokonce 60 % lidí, kteří by dali hlas komunistům. 
 
 

 „Jak podle Vašeho osobního  názoru Václav Klaus dosud obstál ve funkci prezidenta 
 České republiky?“ 

 

 03/12 07/01 
Velmi dobře 19 % 23 % 
Poměrně dobře 60 % 59 % 
Poměrně špatně 18 % 16 % 
Velmi špatně 3 % 2 % 

Pramen:  STEM, Trendy 12/2003, 1/2007  

"Jak podle Vašeho osobního názoru Václav Klaus dosud obstál ve funkci 
prezidenta České republiky?" 

(podle sympatií k politickým stranám) 
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Většina lidí (v současnosti 71 %) si myslí, že by se prezident měl kriticky vyjadřovat 
k činnost vlády a politických stran. Přispívá k tomu zřejmě neutěšená vnitropolitická situace a 
vysoký kredit současné hlavy státu, nicméně je třeba připomenout, že většinový souhlas s tím, 
aby se prezident vyjadřoval k činnosti stran a vlády, má patrně hlubší základ – souvisí s tím, 
co si lidé myslí o roli a postavení prezidenta obecně. Zhruba stejně vysoký podíl lidí, kteří si 
přejí, aby se vyjadřoval k práci stran a k činnosti kabinetu Václav Klaus, souhlasil také s tím, 
aby k těmto záležitostem zaujímal kritické stanovisko i předchozí prezident Václav Havel (na 
sklonku jeho prezidentského období mu tento mandát dávalo stejně jako nyní Václavu 
Klausovi více než 70 % lidí). 

 
Pramen: STEM, Trendy 2003-2007 

 

Souhlas s tím, aby Václav Klaus kriticky hodnotil vládu a politické strany, vyslovují opět 
především stoupenci ODS (83 % z nich), většinový souhlas jde však napříč celým politickým 
spektrem. S Klausovým kritickým hodnocením činnosti vlády a stran souhlasí také 65 % 
sympatizantů ČSSD a 56 % příznivců KSČM. I to ukazuje, že lidé obecně souhlasí s tím, aby 
nejvyšší představitel státu nezůstával stranou aktivní politiky a plnil roli kritického 
komentátora domácí politické scény. 

 

"Pokládáte za potřebné, aby se Václav Klaus kriticky vyjadřoval k činnosti naší 
vlády a politických stran?"
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Klausův předchůdce Václav Havel byl v některých obdobích svého dlouholetého působení 
v roli prezidenta částí lidí (téměř polovinou) obviňován z toho, že zasahuje do 
vnitropolitického dění více, než mu přísluší. Stejné kritice se v současné době nevyhnul ani 
Václav Klaus. I o něm skoro 40 % lidí nyní soudí, že se angažuje na domácí politické scéně 
již příliš mnoho, zatímco na sklonku roku 2003 označovalo jeho postup v domácím 
politickém dění za nepřiměřený necelých 30 % občanů.  

 
 „Myslíte si, že prezident Václav Klaus zasahuje příliš do vnitropolitického dění 

 v naší zemi?“ 
 

 03/12 07/01 
Určitě ano 7 % 12 % 
Spíše ano 21 % 27 % 
Spíše ne 57 % 47 % 
Určitě ne 15 % 14 % 

Pramen:  STEM, Trendy 12/2003, 1/2007  
 

Je zcela logické, že s tímto názorem přicházejí hlavně lidé, kteří si obecně myslí, že prezident 
republiky by neměl kriticky hodnotit práci exekutivy a stran (64 % z nich), a ti, kteří Klausovi 
osobně nedůvěřují (68 % z nich). Za přílišnou míru zásahů nad meze prezidentovi vymezené 
ho kritizuje polovina sympatizantů sociální demokracie a zhruba tři pětiny lidí, kteří by do 
poslanecké sněmovny volili kandidáty KSČM.  
 

V porovnání s počátkem působení Václava Klause v prezidentském úřadě vzrostl podíl lidí, 
kteří si myslí, že prezident ve svém rozhodování zvýhodňuje některou z politických stran. Na 
konci roku 2003 si to myslela třetina lidí, nyní již více než polovina.  

 
„Když se zamyslíte nad celkovým působením Václava Klause ve funkci prezidenta od února 

2003, můžete říci, že Václav Klaus ve své prezidentské činnosti zvýhodňoval některou 
politickou stranu nebo hnutí?“ 

 

 03/12 07/01 
Určitě ano 10 % 21 % 
Spíše ano 21 % 33 % 
Spíše ne 48 % 33 % 
Určitě ne 21 % 13 % 

Pramen:  STEM, Trendy 12/2003, 1/2007  

 

Názor na to, kdo, která strana či hnutí je tím „favoritem Hradu“, se však nezměnil. Téměř 
všichni, kteří mluví o tom, že Václav Klaus některou stranu zvýhodňuje, označují za 
preferovanou stranu ODS. 


