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JEN DESETINA OBČANŮ POVAŽUJE SOUČASNÝ KABINET  

ZA VLÁDU BOJE PROTI KORUPCI 
 

Podle většiny veřejnosti koaliční vláda dosud příliš nenaplňuje své programové 

prohlášení ve smyslu vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a zejména vlády boje 

proti korupci. Dvě třetiny občanů (69 %) jí nepřipisují ani jedno z uvedených označení. 

S tím, že je vládou boje proti korupci, nesouhlasí většinou ani stoupenci koaličních 

stran. 

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. 

Vláda Petra Nečase se ve svém programovém prohlášení označila za vládu rozpočtové 

odpovědnosti, vládu práva a vládu boje proti korupci. Podle aktuálního průzkumu jen čtvrtina 

občanů Nečasovu vládu považuje za vládu rozpočtové odpovědnosti, necelá pětina souhlasí 

s tím, že jde o vládu práva, a jen desetina respondentů 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 roce a půl své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

(bez odpovědí „nevím“) 
 

 
 

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

 

Již po půl roce práce Nečasovy vlády (v dubnu 2011) se většina občanů domnívala, že vláda 

své programové prohlášení v těchto oblastech nenaplňuje. Od té doby se názor veřejnosti 

nezlepšil, naopak se mírně posílil podíl negativních odpovědí. 
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„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila  

za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.  

Je po více než půl roce/roce a půl své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

(% kladných odpovědí, bez odpovědí „nevím“) 

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 4/2012 

 

Podíváme-li se na vládu z hlediska jejích programových označení souhrnně, můžeme 

konstatovat, že  

 6 % občanů ji považuje jak za vládu rozpočtové odpovědnosti, tak zároveň za vládu 

práva i vládu boje proti korupci,  

 9 % jí přiznává dvě z uvedených přízvisek,  

 17 % si s ní spojuje jen jedno označení,  

 68 % občanů si myslí, že vládě nepřísluší ani jedno z uvedených označení. 

Naplňování programového prohlášení vlády v podobě vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády 

práva a vlády boje proti korupci vidí v práci Nečasovy vlády častěji lidé s vysokoškolským 

vzděláním a lidé lépe finančně a materiálně zajištění.  

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 jsou stoupenci ODS rozděleni na dva vyrovnané tábory, 

příznivci TOP 09 již Nečasovu vládu většinou za vládu práva nepovažují. V otázce boje proti 

korupci Nečasova vláda očekávání většiny příznivců ODS a TOP 09 nenaplňuje, navíc 

v porovnání s výzkumem z roku 2011 došlo v táborech uvedených stran k posílení podílu 

negativních odpovědí. V hodnocení vlády rozpočtové odpovědnosti a vlády práva zůstaly 

postoje sympatizantů ODS a TOP 09 stabilní, podíl odmítavých odpovědí se zvyšoval  

především u stoupenců ČSSD a KSČM. (V následujícím grafu uvádíme i údaje za 

nerozhodnuté voliče, kteří jsou aktuálně početnou voličskou skupinou – jejich podíl 

v populaci činí 17 %.) 
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„…Je po více než roce a půl své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

Podle stranických preferencí (podíl odpovědí „určitě ano“+“spíše ano“ v %) 

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

 

Následující graf nabízí meziroční časové srovnání názorů stoupenců koaličních a opozičních 

stran. Je z něj patrné, že příznivci koalice mírně posílili v názoru, že současný kabinet je 

vládou rozpočtové odpovědnosti a práva (před rokem jejich průměr „sráželi“ skeptičtějšími 

názory tehdy ještě poměrně početní příznivci VV). K oslabení u nich ovšem došlo v názoru, 

že koaliční vláda je vládou boje proti korupci. 

 „…Je po více než roce a půl své činnosti podle Vás současná koaliční vláda:“ 

Stoupenci stran koalice a parlamentní opozice 2011 a 2012  

(% kladných odpovědí, bez odpovědí „nevím“) 
 

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 4/2012 


