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Prezident by měl být mladší než ten současný 

Praha, 2. listopadu 2017 

 

Prezidentské volby přitahují pozornost 

O to, kdo se bude ucházet o přízeň voličů v nadcházejících prezidentských volbách, se 
aktuálně zajímají čtyři pětiny oprávněných voličů.  

Vyšší zájem o seznam kandidátů projevují lidé seniorského věku, Pražané a také pravicově 

smýšlející část občanů. Je pravděpodobné, že tito lidé se chystají hledat mezi uchazeči 

alternativu k současným hlavním známým kandidátům. Naopak méně se o seznam 

kandujících osobností zajímají mladí, zastánci politického středu a lidé s nižším vzděláním. Je 

možné, že lidé, kteří mají menší zájem o seznam kandidátů, mají o své budoucí volbě již 
nyní jasnou představu. 

Mezi současné nejznámější kandidáty patří Miloš Zeman a Michal Horáček. Více než polovina 

zná další osobnost usilující o post prezidenta Jiřího Drahoše. Přibližně čtvrtina pak 

zaznamenala zájem Vratislava Kulhánka či Marka Hilšera o prezidentské křeslo.  
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Podpora kandidátů se často rozděluje 

S pozitivní podporou se mezi dotázanými lidmi setkal jediný kandidát - Jiří Drahoš. 

Rozporuplná podpora je deklarována u Miloše Zemana, Michala Horáčka i Marka Hilšera. 

Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek a Milan Kohout jsou zatím potenciálními voliči vnímáni v celku 

spíše negativně. Otázkou je, zda negativní vnímání vychází z konkrétních vlastností či skutků 
kandidátů, nebo spíše z neznalosti těchto osobností mezi širokou populací.  

STEM/MARK zjišťoval také momentální sympatie k jednotlivým prezidentským kandidátům. 

Třetině voličů je nejsympatičtější Miloš Zeman, pětina pak sympatizuje s Jiřím Drahošem 

anebo Michalem Horáčkem. Sympatizanti Miloše Zemana jsou častěji lidé nad 60 let, 

s nižším vzděláním, podporovatelé přímé volby prezidenta a jeho vyšších pravomocí. Jiří 

Drahoš je populární u vysokoškolsky vzdělaných lidí a Pražanů, Michal Horáček zase častěji u 

žen a střední generace (30-60 let). Sympatie jsou jedna strana mince, druhou je odhad 

samotného volebního výsledku, kdy si téměř polovina dotázaných myslí, že prezidentský 

úřad obhájí současný prezident Zeman. Necelá pětina Čechů se domnívá, že prezidentem 
bude nakonec Drahoš a jedna desetina věří, že volby vyhraje Horáček. 

 

Ideální prezident se realitě vzdaluje 

Ideálním prezidentem by měl být muž, kolem 40-65 let, diplomat, politik či ekonom. Češi 

preferují alespoň částečnou zkušenost s vrcholnou politikou. Co je však pro voliče podstatné, 

prezident by neměl mít přímou podporu některé ze silných politických stran. Prezidentem ČR 

by měl být člověk, který má svůj vlastní názor a nenechá se příliš ovlivňovat. Měl by být 

zároveň morální autoritou, akceschopný, důstojný či reprezentativní a nezávislý. 

Neopominutelný je i vzhled, protože to, jak prezident vypadá, připadá důležité více než třem 
čtvrtinám lidí.  

Z nejvážnějších třech favoritů na post prezidenta (Zeman, Drahoš, Horáček) však nikdo 

nesplňuje více pozitivních charakterových předpokladů současně. Miloš Zeman má například 

zkušenosti a je srozumitelný pro lidi. Jiří Drahoš je reprezentativní a morální. Michal Horáček 
je pak vnímán lidmi častěji jako energetický, citlivý a odvážný.  



 

 

 

 

 

Podpora přímé prezidentské volby je stále nadprůměrně vysoká, aktuálně se pohybuje okolo 

82 %. Aktuální proklamovaná volební účast v přímé prezidentské volbě se pohybuje až okolo 

90 %. Je ale zapotřebí upozornit, že aktuálně je volba prezidenta atraktivním tématem a 
celkový zájem i konečná účast může ve finále poklesnout.  

Z dat, která má k dispozici agentura STEM/MARK, se ukazuje, že postupně vzrůstá poptávka 

po kandidatuře žen na prezidentský úřad. Kandidaturu žen podporuje aktuálně 75 % lidí a 

nejsou to zdaleka pouze ženy. Jedná se častěji o lidi, kteří nesympatizují s politikou 
současného prezidenta a kteří míní ponechat nezměněné pravomoci pro prezidenta. 

Samotné pravomoci prezidenta naši společnost v současné době rozdělují na dva tábory. 

Podle poloviny lidí by měly být prezidentské pravomoci nadále zachovány ve stejné podobě 

jako doposud. Podle druhé - o něco slabší poloviny by se pak měly posílit. Po posílení 

pravomocí volají především sympatizanti Miloše Zemana, lidé s nižším vzděláním a zastánci 
politického středu či levice. 

 

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím kombinovaného dotazování 

(online na Českém národním panelu a telefonické dotazování) se zúčastnilo 711 

oprávněných voličů ve věku od 18 a více let.  

 

Sběr dat proběhl během října 2017.  

Kontakt:  

Jan Tuček - tucek@stemmark.cz, telefon: 724 433 888 

Jan Burianec – burianec@stemmark.cz 
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