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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz 
 
 

Voličské preference v květnu 2006 

 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2006, v06-05 
Otázky:    pv.26, pv.4 
Termín terénního šetření:  1. 5. – 8. 5.  2006 
Počet respondentů:   835 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   19. května 2006 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
 

 

I. ÚČAST VE VOLBÁCH 
 
Na otázku „Počátkem června 2006 se budou konat volby do Poslanecké 
sněmovny. Půjdete volit?“ odpovědělo kladně 69 % dotázaných s volebním 
právem („rozhodně ano“ 35 % a „spíše ano“ 34 %),  20 % záporně („spíše ne“ 
10 %, „rozhodně ne“ 10 %) a 11 % nevědělo. 

 

II. AKTUÁLNÍ VOLIČSKÉ PREFERENCE 

Pro květnové (a poslední předvolební) zjišťování preferencí politických stran 
použilo CVVM SOÚ AV ČR oproti minulým šetřením odlišnou metodiku. Všem 
dotázaným s volebním právem,  kteří účast ve volbách nevyloučili (tj. kromě 
těch, kteří odpověděli, že se voleb „rozhodně“ nezúčastní), jsme tentokrát 
netradičně položili uzavřenou otázku mapující, kterou stranu budou volit v 
červnových volbách do Poslanecké sněmovny1. Respondentům byly 
předloženy karty s názvy všech politických stran, které kandidují 
v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Strukturu získaných odpovědí 
přináší přehled v tabulce. Do souboru (N= 652) byli zahrnuti pouze lidé, kteří 
uvedli nějakou stranu – jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. 

 

 

 

                                                           
1 Otázky: „Pokud k volbám půjdete, kterou stranu budete volit?“ 
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Tabulka: Voličské preference bez nevoličů a nerozhodnutých na počátku 
května 2006 

ODS 32% 

ČSSD 28% 

KSČM 15,5% 

Strana zelených 10,5% 

KDU-ČSL 5,5% 

SNK-ED 2,5 % 

Nezávislí 2% 

Nezávislí demokraté 1% 

US-DEU 0,5% 

Pravý blok 0,5% 

Strana zdravého rozumu 0,5% 

Národní strana 0,5% 

ostatní strany 1% 
 Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze strany, jejichž preference dosahují alespoň 0,5 %, strany s 
nižší podporou jsou zahrnuty do kategorie „ostatní strany“. 

 


	I. ÚČAST VE VOLBÁCH
	II. AKTUÁLNÍ VOLIČSKÉ PREFERENCE
	ODS


