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INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/2009 
 

VYDRŽÍ VLÁDNÍ KOALICE DO ŘÁDNÝCH VOLEB? 
 
Polovina občanů (51 %) věří, že současná vládní koalice vydrží po celé volební období, a 
to i přes její personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání. Druhá polovina 
lidí  (49 %) se domnívá, že koaliční vláda do konce svého funkčního období nevydrží. 
Názor na perspektivy vlády je ovlivňován zejména stranickými sympatiemi a 
materiálním zázemím lidí.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. 1. – 9. 1. 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1258 
respondentů.  
 
 

Koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL zažívá od svého počátku personální problémy, 
vnitřní spory a je často konfrontována se snahami opozice o své odvolání. Aktuální výsledky 
svědčí o tom, že právě v důsledku těchto skutečností si veřejnost není jista, zda-li zmíněná 
koalice u vlády vydrží po celé volební období (tedy do poloviny roku 2010), či nikoliv. 
Převedeno do řeči čísel: 51 % lidí si myslí, že koalice do této doby vydrží, 49 %, že ne. 
 
„Myslíte si, že koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL vydrží přes personální problémy, 

spory a snahy opozice o její odvolání u vlády po celé volební období do poloviny roku 
2010?“  
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Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let 

 

V únoru 2007, krátce po ustavení „definitivní“ Topolánkovy a vlády a jejím schválení 
parlamentem, věřilo v přežití koaliční vlády do konce řádného volebního období pouze 30 % 
lidí. Skepse mezi stoupenci opozice byla takřka stoprocentní, ale o naplnění celého mandátu 
pochybovala i polovina stoupenců ODS a většina, zhruba 70 %, sympatizantů menších 
koaličních stran. V porovnání s touto povolební skepsí je současná „poloviční víra v dožití“ 
pro vládu úspěchem. 
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„Myslíte si, že koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL vydrží přes personální problémy, 
spory a snahy opozice o její odvolání u vlády po celé volební období?“  
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Pramen: STEM, Trendy 2/2007, 1/2009 

 

V průběhu 2008 jsme se veřejnosti zeptali na osud vládní koalice se skromnějším horizontem 
– zda vydrží „po celé období roku 2008“, a to dvakrát, v lednu a v červnu. Šanci udržet se do 
konce roku 2008 dávaly Topolánkově vládě v obou průzkumech zhruba dvě třetiny občanů. 

Co se změnilo od června 2008? Opozice posílila po triumfu ve volbách do krajských 
zastupitelstev a koaliční síly se dále tříští i v klíčovém sboru, v poslanecké sněmovně. 
Rekonstrukce kabinetu se dlouho odkládala a nový impulz vládě nepřinesla (v době průzkumu 
nebylo ještě o výměnách ministrů jasno). „Klid zbraní“ mezi koalicí a opozicí nebyl dohodnut 
ani na dobu českého předsednictví Evropské unii. V současnosti je do řádných voleb ještě 
poměrně dlouho, půldruhého roku, a česká veřejnost je v otázce přežití vlády do června 2010 
rozdělena na dvě stejně početné poloviny. 
 
V to, že současná koalice vydrží u moci do poloviny roku 2010, věří častěji lidé dobře 
materiálně zajištění (64 % z nich), podnikatelé (66 %) a sympatizanti všech tří koaličních 
stran (nejsilněji příznivci ODS – 69 %, ale optimisty jsou i stoupenci KDU-ČSL – 62 %). 
Tomu, že současná vládní koalice přečká až do řádných voleb, naopak nevěří špatně 
materiálně zajištění lidé (64 % z nich), nezaměstnaní (64 %) a starobní důchodci (58 %). Co 
se týče stranických preferencí, jsou to výrazně častěji příznivci opozice, neparlamentních 
stran a občané, kteří by volit nešli. 
 
Ze získaných dat lze usuzovat, že do uvažování lidí nad reálnými možnostmi koalice vydržet 
u vlády až do roku 2010 se významnou měrou promítá jejich vlastní zájem. Občané, kteří jsou 
na tom materiálně dobře, předvídají koalici dobrou budoucnost, zatímco ti, co se mají 
ekonomicky hůře, spíše věří v její blízký konec. 
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"Myslíte si, že koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL vydrží přes 
personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání u vlády po 

celé volební období do poloviny roku 2010“
(podle materiálního zajištění, údaje v %)
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 Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let 
 

 

"Myslíte si, že koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL vydrží přes 
personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání u vlády po celé 

volební období do poloviny roku 2010?" 
(podle stranických preferencí, údaje v %)
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