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ČSSD VYKONÁVÁ ROLI OPOZICE CELKEM DOBŘE, MÁLO ALE NABÍZÍ 

OPATŘENÍ, JAK ŘEŠIT NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY ZEMĚ. 
 
Tři pětiny (61 %) lidí se domnívají, že ČSSD dobře vykonává roli opozice vůči vládě. 
Pouze necelá polovina (46 %) občanů je však přesvědčena, že stínová vláda sociálních 
demokratů má již nyní připravena opatření, jimiž by řešila největší problémy naší země.  

ČSSD se podle naší veřejnosti daří těžit z rozporů v koalici a získávat na svou stranu 
voliče, je však méně připravena pracovat na řešení problémů.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1219 respondentů. 
 
Na počátku května položili tazatelé STEM občanům sérii otázek, v níž mohli posoudit, jak si 
vede nejsilnější opoziční strana. Respondenti hodnotili celkové působení sociální demokracie 
jako opozice vůči vládě a také připravenost stínového kabinetu ČSSD z hlediska řešení 
současných problémů České republiky.  

Graf ukazuje, že většina lidí (61 %) uvádí, že jako opozice vůči vládě si vede ČSSD dobře, ale 
jen necelá polovina občanů (46 %) si myslí, že stínoví ministři sociální demokracie jsou již 
dnes připraveni řešit problémy naší republiky. 
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Porovnáme-li obě hodnocení, zjistíme, že dvě pětiny lidí jsou jasně přesvědčeny, že ČSSD je 
dobrá opozice a mohla by hned převzít vládu a řešit problémy, třetina dospělé populace naopak 
opoziční roli ČSSD neuznává a nevěří ani tomu, že má recept na řešení problémů.  
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Poměrně početná je však i skupina třetí – pětina lidí sice říká, že „ČSSD si jako opozice vůči 
vládě počíná dobře“, ale zároveň nepředpokládá, že by již nyní dokázala účinně řešit problémy 
České republiky. Mnohem méně početná je skupina lidí (6 %), podle nichž je ČSSD dobře 
věcně připravena, ale nedovede hrát roli opozice vůči vládě. 
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Jaké je zastoupení stoupenců jednotlivých stran ve výše uvedených skupinách? Stoupenci 
ČSSD se logicky nejčastěji řadí mezi „obhájce“ své strany, jen pětina z nich připouští, že tato 
strana nehraje roli opozice dobře anebo její stínová vláda nemá dosud připravena konkrétní 
opatření, jak by řešila naléhavé problémy České republiky. 

Poměrně dobré hodnocení vystavili sociální demokracii jako opoziční straně i stoupenci 
KSČM. Více než dvě pětiny z nich (celkem 43 %) však konstatují nepřipravenost řešit 
současné naléhavé problémy. 

Příznivci obou pravicových koaličních stran jsou k sociální demokracii jako opoziční straně 
kritičtí, ale i z nich zhruba třetina připouští, že sociální demokracie „hraje roli opozice dobře“, 
a podle pětiny stoupenců ODS a TOP 09 je stínová vláda ČSSD připravena řešit problémy 
země.1 

Někde uprostřed těchto pólů jsou názory nerozhodnutých (lidí, kteří nevědí, jakou stranu by 
v současnosti do poslanecké sněmovny parlamentu volili). V této skupině, která podle 
květnových dat STEM tvoří 15 % populace, uznává zhruba polovina, že sociální demokracie 
hraje dobře roli opozice, mnohem méně, 29 %, si myslí, že stínová vláda ČSSD má připravena 
opatření k řešení problémů. 

 

                                                
1 Názory příznivců VV neuvádíme vzhledem k jejich nízkému počtu ve výběrovém souboru. 
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Respondenti průzkumu se vyjadřovali k působení ČSSD v roli opozice také podrobněji v pěti 
oblastech. Nejlépe se daří sociální demokracii získávat na svou stranu nespokojenou veřejnost 
(s tím souhlasí 75 % lidí), dobře umí také využívat rozpory mezi stranami koalice (souhlasí dvě 
třetiny lidí). 

Méně úspěšná je ČSSD podle veřejnosti v tom, jak je schopná nabídnout vlastní alternativy ke 
krokům vlády (souhlasí 55 %) a pracovat s odborníky na řešení dlouhodobých problémů země 
(52 %). Blíže viz graf na následující straně. 

Je zajímavé podívat se na to, jak jednotlivé ukazatele souvisejí s celkovým hodnocením 
opoziční role ČSSD. Jinými slovy nás zajímá, která z položek je klíčová pro celkově lepší 
hodnocení působnosti ČSSD. Korelace znaků svědčí o tom, že klíčová pro úspěch sociální 
demokracie je práce s odborníky na řešení dlouhodobých problémů naší země. Druhou 
nejsilnější položku je přesvědčivost kritiky kroků vlády.  

Výsledek je tak možné stručně parafrázovat. „Spolupráce s odborníky na řešení dlouhodobých 
problémů naší země umožní ČSSD kritizovat jednotlivé kroky vlády přesvědčivěji a zesílí 
účinnost její opoziční role.“  
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 „Řekl(a) byste, že ČSSD jako opoziční straně se daří:“ 
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