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Výzkum: Naše společnost 2008, v08-01 
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: 14. 1. – 21. 1. 2008 
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 18 let 
Počet dotázaných: 990 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PI.31 
Zveřejněno dne: 6. února 2008 
Zpracovala: Paulína Tabery 

 
 
V pravidelném lednovém výzkumu Naše společnost se Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) věnovalo i aktuálním otázkám nadcházející volby prezidenta 
České republiky. Vzhledem k tomu, že do úvahy přicházeli dva kandidáti na 
prezidentskou funkci – současný prezident Václav Klaus a další kandidát Jan Švejnar – 
byly ve výzkumu zjišťovány názory obyvatel na tyto dvě osobnosti. 

 
Respondentům byla položena otázka1, zda by chtěli nebo nechtěli vidět každého 

z kandidátů v příštím funkčním období jako prezidenta České republiky, přičemž se 
vyjadřovali ke každému z nich zvlášť. 

 
Hodnocení obou osobností je velmi vyrovnané. Václava Klause by v dalším 

volebním období jako prezidenta rádo vidělo 42 % občanů, což je stejné jako v případě 
Jana Švejnara, kterého pro tuto funkci podporuje stejný podíl obyvatel. Zatímco kladná 
vyjádření jsou tedy u obou osobností v podstatě stejná, u záporných je vidět, že Václav 

                                                           
1 Znění otázky: „Řekněte, prosím, zda byste chtěl nebo nechtěl vidět následující osobnosti v příštím 
funkčním období jako prezidenta České republiky.“ varianty odpovědí: rozhodně chce; spíše chce; 
spíše nechce; rozhodně nechce; 
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Klaus má mezi občany o něco více rozhodných odpůrců (22 % oproti 16 % u Jana 
Švejnara). V případě Jana Švejnara lidé zase častěji neumí formulovat svůj názor a volí 
odpověď „nevím“ (16 %; u Václava  Klause 8 %). 

 
 

Názory obyvatel, zda by chtěli vidět následující 
osobnosti v příštím funkčním období jako prezidenta 
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Z výše uvedených hodnocení jednotlivých osobností byla sestavena typologie, 

která poskytuje přehled o tom, jak jsou preference kandidátů rozloženy ve vzájemném 
porovnání, tedy zda je česká veřejnost spíše rozdělena a lidé mají tendenci podporovat 
pouze jednoho z kandidátů, nebo zda jsou pro ni případně přijatelní oba. 

 
 
Situaci zhruba tři týdny před prezidentskou volbou odpovídá spíše první 

z možností. Tři čtvrtiny (76 %) obyvatel České republiky by ve funkci prezidenta rády 
viděly pouze jednoho z obou kandidátů a pro druhého se nevyslovují. Podíl takových, 
kteří by akceptovali ve funkci jak Václava Klause tak Jana Švejnara, je velmi nízký na 
úrovni 4 %, podíl takových, kteří by nechtěli za prezidenta ani jednoho z nich je o něco 
vyšší na úrovni 11 %. O názorovém rozdělení české veřejnosti svědčí také skutečnost, že 
podíly lidí, kteří jasně preferují jednoho z kandidátů jsou v předložené typologii skutečně 
vyrovnané. Pro Václava Klause, bez současné podpory pro Jana Švejnara, se vyslovily 
necelé dvě pětiny (38 %) obyvatel, stejný podíl lidí by zase viděl v prezidentské funkci 
raději Jana Švejnara, ale nikoli Václava Klause. Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že 
přibližně desetina (9 %) lidí nezastává v otázce, koho by chtěli vidět v prezidentské 
funkci, jasný názor: nedokáží se vyjádřit ani k jednomu z obou kandidátů, případně 
uvedli odpověď „nevím“ u jednoho z nich a druhého nepreferují. 
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Typologie názorů obyvatel podle vyjádření preference 
prezidentským kandidátům
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Rozdíly v názorech na zkoumané kandidáty se podle očekávání projevují 

především podle sympatií lidí k politickým stranám. Příznivci ODS by v naprosté většině 
(83 %) chtěli vidět v příštím funkčním období jako prezidenta Václava Klause, naopak 
sympatizanti levicových stran (ČSSD, KSČM) jsou ve srovnání s ostatními v největší míře 
proti tomuto kandidátovi, podobně jako i potenciální voliči Strany zelených. V případě 
názorů na Jana Švejnara lze pozorovat přesně opačný trend, včetně vyšší podpory u 
sympatizantů Strany zelených. 

Z hlediska sociodemografických charakteristik není v názorech na případné 
prezidentství Jana Švejnara výrazný rozdíl mezi lidmi různého věku, vzdělání nebo 
pohlaví. Václava Klause o něco častěji preferují lidé s vyšším ukončeným vzděláním, 
v menší míře se pro něj naopak vyslovují lidé starší 60 let. 

Názory obyvatel, zda by chtěli vidět v příštím 
funkčním období jako prezidenta Václava Klause

(rozdíly podle stranických preferencí)
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Pozn.: vzhledem k malým četnostem jsou údaje za KDU-ČSL a SZ pouze orientační 
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Názory obyvatel, zda by chtěli vidět v příštím 
funkčním období jako prezidenta Jana Švejnara

(rozdíly podle stranických preferencí)
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Pozn.: vzhledem k malým četnostem jsou údaje za KDU-ČSL a SZ pouze orientační 

 


