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Šetření týkající se hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice proběhlo
v průběhu měsíce ledna kromě České republiky také v Maďarsku (TÁRKI, 3.-8. 1.
2003, soubor 1030 respondentů) a v Polsku (CBOS, 3.-6.1.2003, soubor 1025
respondentů).

Výsledky šetření byly získány na základě identicky položené otázky „Jak byste
hodnotil výsledky činnosti vlády od jejího nástupu?“. Je proto nezbytné zdůraznit,
že při komparaci vnímání vlád ze strany veřejnosti v příslušných zemích je nutno
brát v úvahu skutečnost, že předkládaná data odrážejí reflexi činnosti vlád
v poněkud odlišných fázích mandátu. Připomeňme, že poslední parlamentní volby
proběhly v Polsku na podzim 2001 a v Maďarsku na jaře 2002, tedy krátce před
parlamentními volbami v České republice. V Polsku i Maďarsku byly vystřídány
koalice pravicových a centristických stran vládami levého středu v čele
s Leszkem Millerem v Polsku a Péterem Medgyessym v Maďarsku. 

Tab.č. 1: Hodnocení činnosti vlády od jejího nástupu (v %)

Česko Maďarsko Polsko
rozhodně kladné 2,8 9,1 1,6
kladné 48,4 40,2 30,3
záporné 34,0 21,6 37,3
rozhodně záporné 4,6 4,7 10,1
Neví 13,0 24,3 20,7
Podíl pozitivních a
negativních odpovědí 51/39 49/26 32/47
Pozn.: údaje v posledním řádku jsou zaokrouhleny
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Z tabulky č. 1 je zřejmé, že v ČR a Maďarsku převažují v hodnocení činnosti
vlády pozitivní stanoviska, přičemž relativně nejpříznivější postoje vyjadřuje
česká veřejnost k vládě Vladimíry Špidly (kladně hodnotí dosavadní počínání
českého koaličního kabinetu 51 % dotazovaných, záporně 39 %). Kritický postoj
naopak převažuje v Polsku, kde bezmála polovina respondentů (47 %) zastává
k práci Millerovy vlády kritické stanovisko.

Tab.č. 2: Hodnocení působení opozice (v %)

Česko Maďarsko Polsko
rozhodně kladné 1,9 1,9 0,8
kladné 24,8 20,3 19,2
záporné 40,0 35,6 33,4
rozhodně záporné 8,4 14,0 11,0
Neví 24,9 28,2 35,6
Podíl pozitivních a
negativních odpovědí 27/48 22/50 20/44
Pozn.: údaje v posledním řádku jsou zaokrouhleny

Z tabulky č. 2 vyplývá, že práce parlamentní opozice je v ČR, Polsku i Maďarsku
shodně vnímána spíše negativně. Ve všech zainteresovaných zemích je nadto
posuzování práce parlamentní opozice do značné míry srovnatelné. Pozitivní
pohled byl zjištěn u pětiny až čtvrtiny dotázaných, negativně se vyslovila téměř
polovina (v Polsku a ČR) či  přesně polovina (v Maďarsku) respondentů. Činnost
parlamentní opozice v České republice hodnotí pozitivně více než čtvrtina
dotazovaných (27 %), negativně 48 %.  


