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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 84 0129, 0130
E-mail: kunstat@soc.cas.cz

HODNOCENÍ PŮSOBENÍ V. HAVLA
V PREZIDENTSKÉM ÚŘADĚ

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: PI.30
Termín terénního šetření: 25. 11. - 2. 12. 2002
Počet respondentů: 1046
Reprezentativita:  obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 10. 1. 2003
Kód tiskové informace: PI30110
Zpracoval: Daniel Kunštát

V prosincovém výzkumu se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo –
v souvislosti s blížícím se koncem ústavního mandátu Václava Havla - na
zhodnocení působení prezidenta podle šesti vybraných kritérií. (Znění otázky:
„Jak byste zhodnotil dosavadní působení Václava Havla v prezidentském úřadě“).
Přesné formulace jednotlivých tezí a základní výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka č. 1: „Jak byste zhodnotil dosavadní působení Václava Havla v
prezidentském úřadě?“ (v %)

velmi
dobře

spíše 
dobře

spíše 
špatně

velmi
špatně

neví dobře/
špatně

Reprezentoval ČR v
zahraničí

40 42 9 3 6 82/12

Dbal o vážnost a
důstojnost svého úřadu

21 46 22 6 5 67/28

Plnil funkce svěřené mu
Ústavou

18  46 21 5 10 64/26

Působil jako autorita u
občanů

11 34 31 16 8 45/47

Ovlivňoval vnitropolitický
život 

7 33 36 12 12 40/48

Byl v kontaktu s občany a
znal jejich problémy

4 19 36 30 11 23/66

V posledním  sloupci součet kladných („velmi“+„spíše dobře“) a  záporných
(„velmi“+„spíše špatně“) odpovědí.

Podíl kladných vyjádření u prezidenta silně převažuje zejména v těch
atributech, kde dotázaní hodnotili plnění ústavních funkcí, starost o vážnost
svěřeného úřadu a především reprezentaci v zahraničí. Jinými slovy, pozitivní
hlasy významně převažují v parametrech, které bezprostředně souvisejí
s jeho počínáním v úřadě. Značně rozporuplný pohled – s mírnou převahou
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negativních hodnocení - panuje u reflexe vnitropolitického angažmá a u názorů
na odcházejícího prezidenta coby autority pro občany. Výrazná převaha
negativních soudů je patrná u posuzování jeho vztahu k občanům a znalosti
jejich problémům. 

          V minulosti jsme většinu z uvedených tezí již použili při zjišťování
aktuálních názorů na činnost prezidenta, pouze s tím rozdílem, že jednotlivé teze
byly z pochopitelných důvodů formulovány v přítomném čase. Pro ilustraci proto
v tabulce 2 uvádíme také srovnání podílů kladných hodnocení v letech 1997 až
2001. 

Tabulka č. 2: Hodnocení prezidenta Havla - srovnání kladných vyjádření
1997 – 2001 (v%)

1997 1998 1999 2001
plní funkce svěřené mu Ústavou 70 66 62 67
dbá o vážnost a důstojnost svého
úřadu

64 47 56 63

reprezentuje ČR v zahraničí 81 78 76 78
ovlivňuje vnitropolitický život* 56 39 33 39
je v kontaktu s občany a zná jejich
problémy

41 25 25 28

působí jako autorita u občanů - - 46 50
  *V letech 1997 a 1998 byla použita formulace „působí na domácí politické scéně“


