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MILOŠ ZEMAN V PRŮZKUMECH STEM 

V současné době má důvěru v prezidenta Miloše Zemana 43 % našich obyvatel. Od 

průzkumu STEM v říjnu 2014 se míra důvěryhodnosti v prezidenta snížila  

o 14 procentních bodů. Prezidentu Zemanovi nejčastěji důvěřují stoupenci KSČM, 

významně častěji než populace jako celek rovněž příznivci ČSSD a Úsvitu.  

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky 

starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního 

výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů. 

Podle lednového výzkumu STEM má prezident Miloš Zeman důvěru dvou pětin veřejnosti. 

Třípětinová většina tedy v Miloše Zemana důvěru nemá. V porovnání s předsedou vlády 

Bohuslavem Sobotkou je míra důvěry v prezidenta Zemana výrazně nižší (premiérovi 

Sobotkovi důvěřuje 60 % občanů). 

 

„Máte důvěru v prezidenta republiky Miloše Zemana?“ (%) 
 

Určitě ne

26%
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10%
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31%

Spíše ano

33%

 
Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů  

 

Vývoj důvěry veřejnosti v prezidenta Miloše Zemana sleduje STEM již od jeho zvolení. 

Těsně po prezidentských volbách měl budoucí prezident Miloš Zeman důvěru mírně 

nadpoloviční většiny veřejnosti. Zhruba půlroku se v průzkumech STEM míra důvěry  

v prezidenta Zemana udržovala na této úrovni. Výzkum z ledna 2014 však zjistil významné 

snížení podílu lidí, kteří prezidentu Zemanovi důvěřují (o 15 procentních bodů), je možné, že 

do snížení jeho důvěryhodnosti se promítly výsledky předčasných voleb do Poslanecké 

sněmovny, neúspěch SPO Zemanovci, prezidentova (původně tajná) schůzka s Michalem 

Haškem a některými dalšími členy vedení ČSSD (ovšem bez B. Sobotky). V první polovině 

roku 2014 tedy byla míra důvěry v prezidenta pod hranicí 50 %. V říjnu 2014 důvěryhodnost 
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prezidenta Zemana opět posílila a byl to patrně jeho vrchol ještě před kritizovaným 

vystoupením v Radiožurnálu dne 2. 11. 2014. Výzkum CVVM zaznamenal bezprostřední 

negativní reakci na toto vystoupení a výrazný pokles popularity Miloše Zemana. I s časovým 

odstupem od řady negativních reakcí v médiích je propad důvěry v prezidenta Zemana jasně 

patrný – mezi říjnem 2014 a lednem 2015 jde o pokles o čtrnáct procentních bodů.  

 

„Máte důvěru v prezidenta republiky Miloše Zemana?“ 

(podíly odpovědí určitě ano + spíše ano v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 2013-2015 

 

Zajímavý vývoj důvěryhodnosti prezidenta Miloše Zemana můžeme sledovat v různých 

skupinách občanů podle stranických preferencí. Vysoká míra důvěry v nového prezidenta na 

začátku jeho funkčního období mezi příznivci ČSSD byla již po roce výrazně nižší a dále se 

mírně snižuje. Významně častěji prezidentu Zemanovi na začátku důvěřovali také stoupenci 

KSČM, ovšem po loňském propadu se na rozdíl od příznivců ČSSD jejich důvěra 

v prezidenta obnovila.  

Sympatizanti hnutí ANO a KDU-ČSL se v míře důvěry v prezidenta Zemana neliší příliš 

významně od populace jako celku.  

Stabilně nízkou míru důvěry má prezident Zeman mezi sympatizanty ODS a TOP 09 (mezi 

stoupenci druhé jmenované strany míra jeho důvěryhodnosti klesla na naprosté minimum). 
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„Máte důvěru v prezidenta republiky Miloše Zemana?“ 

Vývoj názorů podle stranických preferencí  

(podíly odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

Populace ČSSD ANO KDU-ČSL KSČM Úsvit ODS TOP 09

2013/2 2014/1 2015/1
 

 

Pramen: STEM, Trendy 2013-2015 

Pozn.: Údaje za stoupence TOP 09, ODS, Úsvitu a KDU-ČSL za leden 2015 jsou vzhledem k jejich velmi 

nízkému počtu v souboru pouze orientační. 

 

 

V porovnání s předchozím prezidentem V. Klausem (který ovšem nebyl zvolen přímou 

volbou) je míra důvěryhodnosti současného prezidenta nižší. Prezidentu Klausovi na začátku 

jeho prvního funkčního období důvěřovalo 60 % občanů, poté jeho důvěryhodnost posilovala 

až nad hranici 70 % a snižovala se zase v závěru jeho druhého funkčního období, dramaticky 

pak po vyhlášení prezidentské amnestie v lednu 2013.  

Na druhou stranu, jako prezident má Miloš Zeman větší důvěru než v době, kdy v letech 1998 

až 2002 zastával funkci premiéra české vlády. Příznačným rysem nástupu vlády premiéra 

Zemana byla značná podpora veřejnosti, větší, než by odpovídalo výsledkům voleb. Relativně 

příznivého ocenění se Zemanově vládě na počátku dostalo i od voličů některých pravicových 
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stran. Tato de facto bianco podpora souvisela se zklamáním nad nenaplněnými očekáváními a 

byla především výrazem naděje. Naděje, která se ovšem během prvního období Zemanovy 

vlády rychle vytratila. Důsledkem byl výrazný nárůst rozčarování z práce vlády. Rok po 

volbách, které sociálním demokratům otevřely dveře do Strakovy akademie, měl premiér 

Zeman důvěru pouze čtvrtiny občanů. Důležitým aspektem oslabení podpory sociálně 

demokratické vlády bylo nesplnění očekávaných pozitivních změn. Při nejhlubším propadu 

důvěry ve vládu nešlo ani o to, zda jsou lidé na tom momentálně dobře nebo špatně, ale 

především o to, zda se situace vyvíjí směrem k lepšímu.  

 

„Máte důvěru v premiéra Miloše Zemana?“ 

(podíly odpovědí určitě ano + spíše ano v %) 

48

45
44

38

28

25

21

27

24 24

21

24

30
29

30
29

0

20

40

60

98/9 98/11 99/1 99/3 99/6 99/9 99/12 00/3 00/6 00/9 00/12 01/1 01/4 01/6 01/11 02/3

%

 

Pramen: STEM, Trendy 1998-2002 

 


