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TŘI ČTVRTINY LIDÍ SOUHLASÍ S PŘÍMOU VOLBOU PREZIDENTA, 

VEŘEJNOST VŠAK VNÍMÁ HROZBU POPULISTICKÝCH SLIBŮ. 
 

Rozhodnutí o zavedení přímé volby prezidenta schvalují tři čtvrtiny lidí. Jen polovina 

občanů však věří, že voliči budou skutečně odpovědně posuzovat kandidáty, ostatní se 

přiklánějí spíše k tomu, že lidé podlehnou populistickým slibům. Přímá volba posílila 

stoupence názoru, že bychom měli mít v čele země silného prezidenta s rozsáhlými 

výkonnými pravomocemi. Tento názor nyní hájí 70 % lidí. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 

2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 

respondentů. 

 

S rozhodnutím uspořádat poprvé v dějinách českého státu přímou volbu prezidenta republiky 

souhlasily koncem února tři čtvrtiny občanů. Porovnáme-li tento podíl s nedávnou více než 

80procentní podporou názoru, zda „by prezident měl být volen přímo, hlasováním všech 

občanů“ (83 %, STEM, září 2011), je vidět, že část občanů v konfrontaci s reálnou situací 

znejistěla, nicméně výrazná většina lidí nadále přímou volbu prezidenta podporuje. 

 „Příští rok se budou konat první přímé volby prezidenta republiky. Považujete rozhodnutí 

 o zavedení přímé volby prezidenta v ČR za správné?" 

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů  

 

 

Jedním z důvodů, proč někteří lidé nepodporují přímou volbu hlavy státu, jsou obavy 

z populismu kandidátů, který nedokáže část voličů prohlédnout. Takové nebezpečí je podle 

mínění veřejnosti vážné. K tomu, že „lidé jsou nezodpovědní a při volbě prezidenta snadno 

naletí líbivým heslům a slibům“, se v průzkumu přiklonila polovina respondentů, odpovědnou 

volbu na základě skutečného posuzování kvality přisoudila voličům druhá polovina. 
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„S přímou volbou prezidenta se objevily různé komentáře. Který z následujících výroků lépe 

vystihuje Váš názor?" 

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů  

 

Lidé, kteří jsou přesvědčeni, že se voliči budou v prezidentské volbě řídit racionálním 

posuzováním kandidátů, podporují přímou volbu prezidenta takřka jednotně (více než 90 % 

z nich), ve skupině osob, předpokládajících neschopnost voličů rozeznat odpovědný přístup a 

populistické sliby kandidátů, jsou hlasy pro přímou volbu prezidenta a proti ní vyrovnanější. 

 „Příští rok se budou konat první přímé volby prezidenta republiky. Považujete rozhodnutí 

 o zavedení přímé volby prezidenta v ČR za správné?" 

(podle názoru na odpovědnost lidí při výběru kandidátů) 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů  
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Přímá volba prezidenta znamená také posílení jeho mandátu, i když třeba jen v symbolické 

rovině. Většina lidí (70 %) pokládá za vhodné, aby náš politický systém měl silného 

prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi. 

 

„Bylo by podle Vás vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta  

s rozsáhlými výkonnými pravomocemi?" 

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů  

 

Porovnání v dlouhodobé časové řadě dokládá, že podíl lidí podporujících rozsáhlé výkonné 

pravomoci prezidenta dosáhl v současnosti svého maxima.  
 

"Bylo by podle Vás vhodné, aby měl náš politický systém silného 

prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi?"
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Otázky na přímou volbu prezidenta politickou scénu diferencují jen málo. Nejrozhodnějšími 

zastánci přímé volby jsou příznivci TOP 09, relativně nejméně ji podporují stoupenci ODS a 

KSČM. Sympatizanti sociální demokracie se nejméně obávají, že voliči nedovedou rozlišit 

realitu a populismus v předvolební kampani kandidátů, ale rozdíly mezi stoupenci stran 

nejsou výrazné. Volání po silném prezidentovi s rozsáhlými pravomocemi má prakticky 

univerzální charakter – ze všech stran se ozývá stejně. 

Názory na přímou volbu prezidenta 

(podle stranických preferencí, podíly souhlasících v %) 

ODS TOP 09 ČSSD KSČM nerozhodnutí

 
 

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů  

 

 

 

 


