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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

V Holešovičkách 41, Praha 8 
Tel./fax: 286 840 129, 130 

E-mail: horakova@soc.cas.cz 

 
 

Činnost prezidenta očima veřejnosti 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    PI.40, PI.41 
Termín terénního šetření:  9. – 16. února 2004 
Počet respondentů:   1045 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   10. března 2004 
Zpracovala:    Naděžda Horáková 
 
 
 
 
V únorovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jsme věnovali 
pozornost názorům českých občanů na práci prezidenta republiky a na jeho 
pravomoci. Nejprve nás zajímalo, čemu by se měl podle občanů věnovat 
prezident především.1 Jednalo se o otevřenou otázku (bez nabídky odpovědí) a 
respondenti měli možnost uvést až tři oblasti, které by podle jejich názoru měly 
být pro prezidenta republiky prioritní. 

Tabulka 1: Čemu  by se měl prezident věnovat především (v %) 

Reprezentaci ČR, roli hlavy státu pro zahraničí  48,9 
Mezinárodním vztahům, vztahům mezi zeměmi 24,5 
Chození mezi lidi, komunikaci s lidmi, obyčejným lidem 23,6 
Ochraně zájmů ČR, rozvoji ČR 11,3 
Kontrole vlády 10,8 
Jednání s politiky, urovnávání sporů, vztahům mezi stranami 10,4 
Schvalování zákonů, posuzování nových zákonů 10,2 
Vnitrostátní politice 8,2 
Ekonomice 7,4 
Nezaměstnanosti, zaměstnanosti 6,0 
Sociálním otázkám, sociálním jistotám 5,9 
Spravedlnosti, pomoci nespravedlivě odsouzeným, udělování 
milosti, amnestiím 

5,8 

Kriminalitě 5,0 
Kontrole dodržování zákonů, hájení ústavy 4,6 
Nadacím, charitě 3,9 

                                                           
1 Otázka: „Věnujme se nyní funkci prezidenta České republiky. Čemu by se podle Vás 
měl prezident zejména věnovat?“ 
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Být slušný člověk, vyhýbat se aférám, další osobní vlastnosti 3,8 
Kontrole parlamentu 3,7 
Pomoci potřebným, chudým 3,2 
Být nadstranický, nestarat se o politiku 3,1 
Zdravotnictví 2,6 
Národní obraně, bezpečnosti 2,6 
Vládnutí, řízení státu 2,0 
Bydlení 1,6 
Nezávislému dohledu na instituce (obecně) 1,5 
Vystupování na veřejnosti – v televizi apod. 1,4 
Školství 1,3 
Jmenování nejvyšší úředníků, ministrů, soudců 1,1 
Podpoře podniků, podnikatelů, živnostníků apod. 1,1 
Jiná odpověď 22,2 
Neví, bez odpovědi 62,3 
CELKEM 300,0 
 

Téměř polovina dotázaných (48,9 %) uvedla, že prezident by měl především 
reprezentovat naši zemi. Čtvrtina občanů se také domnívá, že prezident by se 
měl věnovat mezinárodním vztahům a přibližně stejný podíl respondentů vyjádřil 
názor, že prezident by se měl věnovat obyčejným lidem, chodit mezi lidi a 
komunikovat s nimi. Každý desátý občan naší země věří, že prezident by měl 
především chránit zájmy České republiky a dbát o její rozvoj. Přibližně desetina 
dotázaných si rovněž myslí, že prezident by měl kontrolovat vládu, jednat 
s politiky a urovnávat politické spory a posuzovat nové zákony. 

Dále nás zajímalo, zda by se prezident podle mínění veřejnosti měl věnovat spíše 
řešení konkrétních problémů či obecnějším otázkám. 2 

Tabulka 2: Jakým otázkám se má prezident věnovat (názory veřejnost v %) 

Měl by se trvale věnovat i řešení konkrétních otázek 42 
Měl by se věnovat řešení konkrétních otázek, ale jen ve výjimečných 
případech 

34 

Měl by se věnovat obecnějším otázkám morálky a podobně 21 
Poznámka: Dopočet do 100% tvoří odpovědi „nevím“ 

Největší  podíl respondentů (42 %) se domnívá, že český prezident by se měl 
věnovat řešení konkrétních otázek. Další třetina občanů soudí, že by se měl 
těmito otázkami zabývat pouze ve výjimečných případech. Necelá pětina 
dotázaných pak vyjádřila názor, že prezident se má zabývat především 
obecnějšími otázkami politické kultury, morálky a podobně. 

                                                           
2 Otázka: „Má podle Vás prezident republiky zasahovat do řešení konkrétních problémů, 
nebo se má spíše věnovat obecnějším otázkám politické kultury, morálky a podobně? Měl 
by se trvale věnovat i řešení konkrétních otázek, měl by se jim věnovat, ale jen ve 
výjimečných případech, nebo by se měl věnovat obecnějším otázkám morálky a 
podobně? 


