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VLÁDA PODLE OBČANŮ INFORMUJE VEŘEJNOST  

O REFORMÁCH ŠPATNĚ. 

Česká veřejnost hodnotí dosti kriticky způsob, jakým vláda informuje o reformách. 

Zejména se to týká otevřenosti komunikace o dopadech reforem a koncepčnosti opatření 

a provázanosti reformních kroků, o mnoho lépe však není hodnocena ani srozumitelnost 

informací o reformách, ani zdůvodnění jejich nezbytnosti. Meziroční změna v hodnocení 

je přitom minimální. Nemění se ani to, že příznivci koaličních stran hodnotí vládní 

komunikaci lépe (i když nijak skvěle) a stoupenci opozice jí dávají horší známky. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 

obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 

respondentů. 

Společnost STEM se ve svém dubnovém pravidelném šetření zaměřila i na komunikaci 

týkající se reforem vlády Petra Nečase. Z výsledků vyplývá, že při hodnocení způsobu, jakým 

vláda informuje veřejnost o chystaných reformách, občané nešetří špatnými známkami. 

Následující graf dokládá, že všechny čtyři aspekty komunikace minimálně polovina veřejnosti 

hodnotí školními známkami 4 nebo 5. Podle občanů vláda relativně nejlépe zvládá 

zdůvodnění nezbytnosti reforem. Průměrná známka (bez odpovědí „nevím“) v tomto případě 

je 3,64. O něco hůře lidé hodnotí srozumitelnost informací o reformách (3,83). Ještě kritičtěji 

veřejnost vnímá koncepčnost opatření a provázanost reformních kroků (průměrná známka 

3,93) a otevřenost komunikace o dopadech reforem (3,95). 

 

"Jakou školní známkou byste Vy osobně ohodnotil(a) způsob, jakým vláda informuje 

veřejnost o chystaných reformách v následujících oblastech?" (%) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let 
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Otázku na hodnocení komunikace vlády o reformách položil STEM již před rokem. Ze 

srovnání vyplývá, že komunikaci vlády nyní hodnotí občané o trochu hůře, změny však 

nejsou zásadní. Celkově se průměrné známky pohybují stále okolo pomyslné „lepší čtyřky“. 

Relativně největší změnu k horšímu podle občanů zaznamenala otevřenost komunikace o 

dopadech reformních opatření, což může naznačovat jistou zvýšenou citlivost veřejnosti 

k důsledkům reforem v porovnání se situací před rokem. 

"Jakou školní známkou byste Vy osobně ohodnotil(a) způsob, jakým vláda informuje 

veřejnost o chystaných reformách v následujících oblastech?"  

(srovnání loňských a letošních údajů, vážené aritmetické průměry známek od 1 do 5,  

bez odpovědí „nevím“, za celou populaci) 
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Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 4/2012 

Nepřekvapí, že vládní komunikaci lépe hodnotí příznivci koaličních stran a horší známky jí 

dávají stoupenci opozice. Zatímco sympatizanti ODS a TOP 09 hodnotí v průměru trojkou či 

„horší trojkou“, stoupenci ČSSD a KSČM dávají jasnou čtyřku. Ani o příznivcích koalice 

ovšem tedy nelze říci, že jsou s informováním vlády příliš spokojeni.  

"Jakou školní známkou byste Vy osobně ohodnotil(a) způsob, jakým vláda informuje 

veřejnost o chystaných reformách v následujících oblastech?" 

(podle stranických preferencí,  

vážené aritmetické průměry známek od 1 do 5, bez odpovědí „nevím“) 
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ODS 2,77 2,99 3,02 3,11 

TOP 09 3,10 3,32 3,29 3,27 

ČSSD 3,81 4,00 4,02 4,12 

KSČM 4,11 4,22 4,45 4,31 

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let 


