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PETRU NEČASOVI VĚŘÍ POLOVINA LIDÍ , ČLENŮM VLÁDY ZHRUBA DV Ě PĚTINY . 
NAOPAK ROZHODNÝMI KRITIKY VLÁDY I PREMIÉRA JSOU ROVN ĚŽ  

DVĚ PĚTINY ČECHŮ. 

Předsedovi koaliční vlády Petru Nečasovi důvěřuje dva měsíce po nástupu do funkce 
polovina občanů. Členové vlády jsou na tom trochu hůře, věří jim 38 % lidí. 
V posledním měsíci (tj. v srpnu) vláda pracovala dobře podle 45 % osob. 
Vyhodnotíme-li všechny tři otázky, můžeme označit necelých 30 % lidí za jednoznačné 
stoupence vlády a premiéra a 40 % občanů za jednoznačné kritiky. Jasně politický 
pohled je typický pro stoupence ODS, TOP 09 a KSČM,  méně vyhraněně vidí vládu a 
premiéra příznivci VV a ČSSD. 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3. – 13. 9. 2010. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1228 respondentů. 
 

Petr Nečas se po volbách zařadil mezi velmi dobře hodnocené politiky a nyní, dva měsíce po 

jmenování premiérem, mu důvěřuje polovina Čechů.  

"D ůvěřujete předsedovi vlády Petru Nečasovi?" 
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Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let 
 

Poněkud menší důvěře se těší členové jeho koaličního kabinetu, jimž důvěřuje necelých 40 % 

lidí. Z politických vlád posledního desetiletí měla po nástupu vyšší důvěru jen vláda 

Vladimíra Špidly na konci roku 2002 (55 %), tým Mirka Topolánka (druhý, „definitivní“) měl 

na jaře roku 2007 důvěru asi třetiny dospělé české populace. 
 



 

"D ůvěřujete následujícím institucím? – Členové vlády ČR" 
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Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let 

 

Práci Nečasovy vlády „v posledním měsíci“ označilo za dobrou 45 % občanů. Je třeba 

poznamenat, že průzkum probíhal v první polovině září, tedy před masivními protesty státních 

zaměstnanců proti připravovaným opatřením na snížení platů. Stejně jako v hodnocení důvěry 

členům vlády je patrný velmi úzký okruh lidí, kteří mají k vládě jednoznačně pozitivní 

stanovisko, naopak tábor ostrých kritiků její práce je poměrně početný (asi pětina lidí). 

 

"Jak podle Vašeho názoru pracovala poslední měsíc česká vláda?" 
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Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let 

 



 
Jestliže vyhodnotíme všechny otázky dohromady, můžeme českou populaci rozdělit na čtyři 

skupiny: 

- První tvoří lidé, kteří věří premiérovi a mají jasně kladný názor i na vládu – důvěřují 

jejím členům a chválí ji za práci v posledním měsíci. Tvoří 28 % osob. 

- Druhou skupinou (21 %) jsou ti, kteří věří Petru Nečasovi, ale mají částečné nebo 

výrazné  výhrady k vládě (nevěří jí, nepracovala poslední měsíc dobře). 

- Třetí skupina (10 %) nedůvěřuje premiérovi, ale má aspoň částečně příznivý  pohled 

na vládu (nebo vzácně zcela příznivý, tj. věří členům i dobře hodnotí práci). 

- Poslední skupinou (41 % populace) jsou lidé, kteří nevěří premiérovi a jednoznačně 

kritizují i vládu, nepracuje podle nich dobře a nevěří jejím členům. 

 

Premiér Nečas a česká vláda v očích veřejnosti 
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Hodnocení vlády a premiéra je krátce po volbách velmi silně stranické. Takřka identické je 

rozvrstvení stoupenců dvou pravicových stran, ODS a TOP 09, z nichž zhruba 90 % věří 

premiérovi a jen minimální podíl je v opozici proti vládě a předsedovi. 

Stejně kategoricky vidí situaci komunisté – 80 % z nich odsuzuje Petra Nečase i vládu. 

Méně vyhraněnými kritiky jsou sociální demokraté (čtvrtina věří Petru Nečasovi) a také 

stoupenci Věcí veřejných. Předsedovi vlády z nich věří „jen“ 71 % a nezanedbatelných 15 % 

lidí, kteří by v současnosti Věci veřejné volili, nevěří ani Petru Nečasovi, ani jeho kabinetu a 

kritizuje je za jejich práci. 

 



 

Premiér Nečas a česká vláda v očích veřejnosti 
 (podle toho, kterou stranu by nyní volili do poslanecké sněmovny) 

60 62

51

4 1

29 25

20

19

9

6

14

14

10

5 7
15

63

80

6

0

20

40

60

80

100

ODS TOP 09 VV ČSSD KSČM

%

nedůvěřují premiérovi a kritizují vládu

nedůvěřují Nečasovi, ale aspoň částečně chválí vládu
důvěřují Nečasovi, ale mají výhrady k vládě

důvěřují premiérovi a pozitivně hodnotí vládu

 Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let 
 
 
 


