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CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU III.  

 

HODNOCENÍ VÁCLAVA KLAUSE – VYHLADÍ ROZPORY ČAS? 
 

Závěrečná kapitola ohlédnutí za Václavem Klausem a jeho zápisy v archivu STEM je 

logicky bilanční. Všímá si především toho, co zůstává většinou skryto pod celkovou 

„popularitou“ nebo důvěrou, tedy hodnocení jednotlivých vlastností a schopností.  

A připomíná i souhrnné hodnocení, které českým politikům vystavili občané po dvaceti 

letech demokracie od listopadu 1989. K současnosti se celková bilance nevyjadřuje. Tu 

zhodnotí s potřebným odstupem až mnohem pozdější léta. 

 

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. Pro některé otázky byla využita i starší unikátní data STEM. Průzkumy jsou realizovány 

metodou osobních rozhovorů na souborech většinou 1000-1600 osob reprezentujících 

dospělou populaci České republiky. 

V devadesátých letech se v čelných funkcích v české politice objevilo několik mimořádně 

silných a výrazných osobností: Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, Josef Lux. Tato 

čtyři jména byla také nejčastěji uváděna, když byli lidé v listopadu 1999 vyzváni, aby 

spontánně jmenovali osobnosti, které se zasloužily nejvíce o pokrok v naší zemi od listopadu 

1989. K výsledkům však připomeňme, že lidé byli dotazováni krátce po vyhlášení výzvy 

„Děkujeme, odejděte“, namířené proti opoziční smlouvě. Zřejmě i proto se její protagonisté 

umístili jasně na prvních dvou místech seznamu „škůdců“. 

 

„Která osobnost našeho politického života se nejvíce zasloužila o pokrok v naší zemi  

od listopadu 1989 a která naopak má nejvíce na svědomí současné problémy?“ 

 

Největší pokrok: %  Současné problémy: % 

Václav Havel 26,3 
 

Václav Klaus 44,4 

Václav Klaus 19,5 
 

Miloš Zeman 19,3 

Josef Lux 6,3 
 

Václav Havel 5,3 

Miloš Zeman 3,6 
 

Jan Ruml 3,4 

Jiná osobnost 23,2 
 

Jiná osobnost 18,1 

Žádná osobnost 8,9 
 

Všechny osobnosti 1,8 

Neví 12,2 
 

Neví 7,7 

Pramen: STEM, Trendy 12/1999 

 



Odhlédneme-li od současného období, byl pro Václava Klause kritickou fází přelom let 

1997/1998, tedy doba bezprostředně po rozpadu ODS. Vnímání negativ Václava Klause se 

v tomto období ve veřejném mínění velmi významně posílilo. 
 

V lednu 1998 uvedlo v průzkumu STEM 80 % českých občanů, že Josef Tošovský bude 

lepším premiérem, než byl na podzim roku 1997 Václav Klaus, a pouze podle 18 % lidí se 

Václav Klaus zachoval po rozpadu koalice a při sestavování nové vlády dobře. Čtyři pětiny 

lidí také považovaly v únoru 1998 za správné, že při sestavování Tošovského vlády nezbylo 

na Václava Klause místo. Je logické, že v té době se propadlo i hodnocení Václava Klause 

prakticky ve všech oblastech jeho působnosti. 

 

Vývoj hodnocení Václava Klause veřejným míněním v jeho slabých stránkách – 90. léta 

„Jakou školní známku byste dali Václavu Klausovi v následujících oblastech?“ 

(součet podílů známek 1 a 2 v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 1993-1998 

 

Při dvacetiletém výročí sametové revoluce STEM vyzval veřejnost, aby celkově zhodnotila 

přínos asi třiceti výrazných osobností polistopadové politiky pro rozvoj naší země, oblasti 

nebo resortů, kde působili nebo dosud působí. Výsledek každého takového hodnocení je třeba 

brát s jistou rezervou, může být ovlivněn momentální situací (v tomto případě například 

úmrtím ministra kultury Pavla Dostála), ale je přece jen dobrou ilustrací toho, které osobnosti 

zůstaly lidem v paměti – a které se do ní zapsaly dobrým písmem. Čtyři první místa s jasným 

odstupem od ostatních obsadili první polistopadový prezident Václav Havel a za ním pak jeho 

nástupce Václav Klaus, ombudsman Otakar Motejl a předčasně zesnulý šéf KDU-ČSL  

Josef Lux. 
 



Uveďte, prosím, jak celkově hodnotíte přínos následujících politických osobností  

pro rozvoj naší země, oblastí nebo resortů, ve kterých působí nebo působili." 
(součet odpovědí "Velmi příznivě" a "Spíše příznivě" v %) 

Václav Havel

Václav Klaus

Josef Lux

Otakar Motejl

Pavel Dostál

Jiří Dienstbier st.

Bohuslav Sobotka

Pavel Telička

Karel Schwarzenberg

Miloš Zeman

Petra Buzková

Josef Tošovský

Pavel Tigrid

Vladimír Špidla

Jiří Paroubek

Vítězslav Jandák

Petr Pithart

Pavel Bém

Vladimír Dlouhý

Hana Marvanová

Mirek Topolánek

Josef Zieleniec

Vlasta Parkanová

Cyril Svoboda

Jan Kalvoda

Pavel Mertlík

Jan Stráský

Stanislav Gross

 
Pramen: STEM, Trendy 12/2009 

 

Čerstvá bilance působení Václava Klause po ukončení celého jeho prezidentského mandátu 

dosud chybí. Připomeňme, že Václav Havel končil své druhé prezidentské období s mnoha 

pochybnostmi a důvěrou sotva poloviny občanů. Časový odstup mnohé pochyby smazal a 

zůstal odkaz mimořádné osobnosti. Na zhodnocení posledních let prezidentské role Václava 

Klause se teprve veřejnosti zeptáme.  Počkáme si ale na náležitý časový odstup. 


