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CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU II.

IMAGE A PŮSOBENÍ VÁCLAVA KLAUSE – HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Druhá část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje obraz, jakým veřejnost
Václava Klause vnímala na jeho politické cestě. V první polovině devadesátých let
veřejnost pokládala Václava Klause za jedinečného profesionála, který nejen má jasnou
představu o směřování naší společnosti, ale také dostatek vůle a energie tuto cestu
uskutečňovat. Celkem logicky se v průběhu jeho politické dráhy tato výjimečná pozice
oslabovala, ale základní vzorec, jímž veřejnost definovala vlastnosti a schopnosti Václava
Klause, zůstává nezměněn, ať již jde o klady či zápory.
Seriál rekapitulující působení Václava Klause na české politické scéně vychází z řady
průzkumů Trendy, v níž se STEM ptá občanů na aktuální i postojové otázky již od května 1993.
Průzkumy jsou realizovány metodou osobních rozhovorů na souborech většinou
1000-1600 osob reprezentujících dospělou populaci České republiky.

I. Silné stránky Václava Klause
Václav Klaus byl zvláště v první polovině devadesátých let vnímán jako výjimečně silná
osobnost. V červenci roku 1993 jej veřejné mínění optikou školního vysvědčení vidělo
následovně:
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Jak ukazuje výše uvedený graf, Václav Klaus byl veřejností vnímán jako jedinečný profesionál,
který má nejen jasnou představu o směřování naší společnosti, ale také dostatek vůle a energie
tuto cestu uskutečňovat. V následujících letech se příznivé hodnocení jednotlivých stránek
osobnosti Václava Klause oslabovalo. Jeho silné stránky se však měnily nejméně a dodnes jsou
pro jeho obraz ve veřejnosti profilující.

II. „Průměrné“ stránky Václava Klause
V některých dalších charakteristikách Václav Klaus dosahuje slabšího hodnocení. Pokládejme
je za charakteristiky střední či „průměrné“. Často jsou to právě ty oblasti, které jsou různými
skupinami obyvatelstva pojímány odlišně až rozporně.

„Průměrné“ hodnocení Václava Klause vyjádřené pomocí školních známek (v %)
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III. „Slabé“ stránky Václava Klause
Vnímání Václava Klause v první polovině devadesátých let bylo diferencované, převážně
kladné, až obdivné. V čase se špičkové a průměrné hodnocení měnilo pomaleji, ve slabších
stránkách však během let docházelo k velmi znatelnému poklesu. Následující data ukazují
situaci v dubnu 1995.

„Slabé“ hodnocení Václava Klause vyjádřené pomocí školních známek (v %)
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Podle některých dalších výzkumů STEM mezi slabé stránky Václava Klause podle veřejnosti
patřil i nedostatek smyslu pro humor i nevelký smysl pro spravedlnost.
Slabé stránky jsou zřetelně vázány k oblasti komunikace. Lze spekulovat o tom, že v prvním
období po pádu komunismu lidé dosti pasivně očekávali expertní řešení problémů naší
společnosti. Postupem doby se ukazovalo, že problémové oblasti jdoucí za navyklé
socialistické stereotypy se nedaří jasně a srozumitelně širší veřejnosti přiblížit a náležitě
artikulovat.
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Dlužno poznamenat, že období devadesátých let bylo i pro veřejnost jasnější a srozumitelnější
než posledních deset let. Je dobré připomenout, že Václav Klaus se v první polovině
devadesátých letech podle mínění veřejnosti vhodně doplňoval s Václavem Havlem.
V interpretaci velké části veřejnosti tehdy oba stáli na stejném politickém břehu – pokud byl
tehdy Václav Havel ztotožňován s nějakou politickou stranou, byla to především ODS.
Zhruba od let 1997-8 se pro mnoho lidí naše společnost stávala méně a méně srozumitelnou.
Lidé přehodnocovali vývoj a uvědomovali si rozpornost naší současnosti. Ilustrujeme to
několika následujícími grafy, které se přímo či nepřímo dotýkají působení Václava Klause.
„Prvního ledna 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy.
Vy osobně dnes (prosinec 2012) hodnotíte rozdělení česko-slovenské federace
jako dobré nebo špatné rozhodnutí?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2012

„Václav Klaus podle Vás České republice v otázkách Evropské unie:

Pramen: STEM, Trendy 01/2006
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„Přivítal(a) jste Vy osobně opoziční smlouvu mezi ČSSD a ODS?“ (Září 1998)

Pramen: STEM, Trendy 09/1998
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