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Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě 
 
 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost, v12-01 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 

  
Termín terénního šetření: 9. – 16. 1. 2012 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1090 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PI.30 
Zveřejněno dne: 9. února 2012 
Zpracoval: Daniel Kunštát 

 

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, 
v.v.i. zaměřilo na hodnocení dosavadního působení Václava Klause 
v prezidentském úřadě.1 Mínění obyvatel o činnosti současného prezidenta je ve 
výzkumech CVVM zjišťováno od roku 2004. Údaje zmiňované v této tiskové 
zprávě odpovídají stavu veřejného mínění zhruba v polovině ledna 2012. 

Velmi kladně vnímají lidé působení Václava Klause v oblastech, jako jsou 
plnění ústavních funkcí (73 %) a péče o vážnost a důstojnost úřadu (70 %). 
Menší, ale stále výrazně nadpoloviční podíl obyvatel, pozitivně hodnotí Václava 
Klause coby reprezentanta ČR v zahraničí (58 %) a ve smyslu jeho působení 
coby autority u občanů (57 %). Nejméně kladně je občany vnímáno ovlivňování 
vnitropolitického života (45 %) a kontakt prezidenta s občany spolu se znalostí 
jejich problémů (32 %), přičemž jedině v posledně jmenovaném aspektu 
převažuje u hlavy státu negativní hodnocení. 

                                                           
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?“ Varianty odpovědí: velmi dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně. 
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Graf: Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě 
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Zdá se, že občané byli v lednu 2012 ve vztahu k vnímání působení Václava 

Klause v prezidentské funkci obecně o něco negativněji naladěni, než tomu bylo 
v předešlém roce. V řadě sledovaných ukazatelů se hodnocení prezidenta za 
poslední rok buď zhoršilo, nebo zůstalo přibližně na stejné úrovni (což platí o 
mínění lidí ohledně kontaktu prezidenta s občany a znalosti jejich problémů, u 
hodnocení plnění ústavních funkcí a u hodnocení, jak hlava státu ovlivňuje 
vnitropolitický život). K nevýznamnějšímu zhoršení přitom oproti loňskému roku 
došlo u reflexe zahraničního angažmá prezidenta (- 16 procentních bodů). 

Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že hodnocení prezidenta bylo 
poněkud lepší v období jeho prvního mandátu (viz tabulka)  šetření v letech 2004 
a 2007), než tomu bylo později, počínaje rokem 2008. V současnosti je tak 
v porovnání s léty 2004 nebo 2007 podíl dotázaných, kteří hlavu státu hodnotí 
kladně, téměř ve všech sledovaných aspektech zhruba o 10 až 25 procentních 
bodů nižší. 
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Tabulka: Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě – 
časové srovnání (v %) 

„velmi dobře + spíše dobře“ / „spíše špatně + velmi špatně“ 

 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plní funkce svěřené mu 
Ústavou? 84/8 80/13 70/19 78/17 73/18 75/16 73/20 

Dbá o vážnost a 
důstojnost úřadu? 89/7 88/9 79/17 80/17 75/20 80/16 70/26 

Reprezentuje ČR 
v zahraničí? 86/10 84/11 61/34 59/38 63/32 74/22 58/38 

Působí jako autorita u 
občanů? 72/19 75/17 63/28 68/25 62/29 66/28 57/37 

Ovlivňuje 
vnitropolitický život? 55/31 53/38 41/46 48/40 47/38 49/39 45/44 

Je v kontaktu s občany 
a zná jejich problémy? 44/39 36/45 36/54 36/51 37/50 35/54 32/58 

Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří spontánní odpověď „nevím“. V roce 2004 bylo šetření 
provedeno v listopadu, v ostatních případech vždy v lednu. 
 

 

Rozdíly v názorech obyvatel při hodnocení působení Václava Klause 
v prezidentské funkci se ve všech oblastech projevují především podle životní 
úrovně domácnosti a celkem dle očekávání rovněž podle sympatií k politickým 
stranám. Lidé deklarující dobrou životní úroveň hodnotí výkon Václava Klause 
jako prezidenta v uvedených oblastech lépe než lidé se špatnou životní úrovní. 
V třídění podle stranických sympatií je hodnocení Václava Klause mnohem 
příznivější u stoupenců ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, naopak kritičtější jsou 
potenciální voliči KSČM nebo ČSSD. 

Co se týče rozdílů v názorech lidí z hlediska sociodemografických 
charakteristik, jako je pohlaví, věk nebo vzdělání, nejsou tyto rozdíly 
pozorovatelné u všech zkoumaných oblastí stejně. Nazírání na to, zda prezident 
dbá o vážnost úřadu a na kontakt s občany, je poměrně univerzální, naopak 
rozdíly podle pohlaví, věku a vzdělání se projevují v mínění, zda prezident plní 
své ústavní funkce a v názorech na to, jak ovlivňuje vnitropolitický život. V obou 
případech se v mírně větší míře kladně vyjadřují ženy a lidé s vyšším dosaženým 
vzděláním, záporněji zase tyto dvě oblasti vnímají starší spoluobčané. 

 


