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Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: samanova@soc.cas.cz 

 
 

Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě  
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-11 
Otázky:    PI.30 
Termín terénního šetření:  8. – 15. 11. 2004 
Počet respondentů:   1027 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   1. 12. 2004 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
Z výsledků listopadového šetření CVVM vyplývá, že občané České republiky 
hodnotí dosavadní působení Václava Klause v prezidentském úřadě veskrze 
kladně.1 

Tabulka 1 Hodnocení působení V. Klause v prezidentském úřadě (v %) 

 velmi 
dobře 

spíše 
dobře 

spíše 
špatně 

velmi 
špatně 

neví +/- 
(zaokrouhleno) 

Plní funkce svěřené mu Ústavou? 29 54,5 7,5 0,9 8,1 84 / 8 
Dbá o vážnost a důstojnost úřadu? 45,3 44,1 5,9 0,6 4,1 89 / 7 
Reprezentuje ČR v zahraničí? 45,6 40,3 8,1 1,5 4,6 86 / 10 
Ovlivňuje vnitropolitický život? 13,6 41,7 25,6 5,6 13,4 55 / 31 
Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy? 12,1 31,9 27,9 11,5 16,6 44 / 39 
Působí jako autorita u občanů? 29 43 16 3,3 8,7 72 / 19 

 

Při pohledu na výše uvedenou tabulku 1 vidíme, že součet „pochvalných“ 
odpovědí (velmi dobře + spíše dobře) převyšuje počet těch kritických u všech 
sledovaných položek. Nejčastěji oslovení občané kladně hodnotili to, jak 
prezident dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu (89 % dotázaných), jak 
reprezentuje Českou republiku v zahraničí (86 % dotázaných) a jak plní funkce 
svěřené mu Ústavou (84 % dotázaných). Podle 72 % respondentů je Václav 
Klaus pro občany autoritou. 55 % dotázaných vyslovilo pozitivní hodnocení k 
jeho vlivu na vnitropolitický život. Nejhůře byl hodnocen kontakt prezidenta 
s občany a znalost jejich problémů, v této oblasti ho velmi či spíše dobře 
hodnotilo pouze 44 % dotázaných. 

                                                           
1 Znění otázky: Jak byste zhodnotil dosavadní působení Václava Klause v prezidentském úřadě? Plní funkce 

svěřené mu Ústavou? Dbá o vážnost a důstojnost úřadu? Reprezentuje ČR v zahraničí? Ovlivňuje 
vnitropolitický život? Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy? Působí jako autorita u občanů? Velmi 
dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně. 
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Působení Václava Klause v prezidentském úřadě kladně posuzují častěji lidé 
s vyšším vzděláním (středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské 
vzdělání) a lidé, kteří vnímají svou životní úroveň a životní úroveň celé své 
domácnosti jako dobrou či spíše dobrou. 


