
INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011 
vydáno dne 22.4.2011 

  

 
 

VĚTŠINA OBČANŮ NEVIDÍ SOUČASNÝ KABINET  
JAKO VLÁDU ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, VLÁDU PRÁVA  

A VLÁDU BOJE PROTI KORUPCI 
 

Podle většiny veřejnosti koaliční vláda dosud příliš nenaplňuje své předsevzetí být 
vládou rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a vlády boje proti korupci. Vládou práva 
a vládou boje proti korupci není ani pro většinu stoupenců koaličních stran.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 3. – 8. 4. 2011. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1286 respondentů. 

Vláda Petra Nečase se ve svém programovém prohlášení označila za vládu rozpočtové 
odpovědnosti, vládu práva a vládu boje proti korupci. Po více než půl roce se jen menšinový 
podíl veřejnosti domnívá, že vláda své programové prohlášení v těchto oblastech naplňuje. 
Třetina občanů Nečasovu vládu považuje za vládu rozpočtové odpovědnosti, pětina souhlasí 
s tím, že jde o vládu práva, a ještě nižší podíl respondentů (18 %) ji označuje za vládu boje 
proti korupci.  

 

„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila  
za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.  

Je po více než půl roce své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 
(bez odpovědí „nevím“) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 
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Hodnocení koaliční vlády je odlišné mezi stoupenci různých politických stran. Současnou 
koaliční vládu považuje za vládu rozpočtové odpovědnosti většina sympatizantů ODS 
a TOP 09. V případě vlády práva a vlády boje proti korupci Nečasova vláda očekávání 
většiny příznivců těchto stran nenaplňuje.  

Různé sociodemografické skupiny se v této otázce neodlišují, jde tedy o názor obecně 
sdílený, univerzální. 

 

„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila  
za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.  

Je po více než půl roce své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 
Podle stranických preferencí (podíl odpovědí „určitě ano“+“spíše ano“ v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let 

 
• Pozn.: Vzhledem k nízkému absolutnímu počtu příznivců Věcí veřejných v souboru je třeba považovat 

údaje za ně za pouze orientační. 

 

Různé sociodemografické skupiny se v této otázce neodlišují, jde tedy o názor obecně 
sdílený, univerzální. 

 


