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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 

 
 

K volbám do krajských zastupitelstev 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004, v04-10 
Otázky:    pv.26.c, pv.45, pv.75 
Termín terénního šetření:  11. – 18. října 2004 
Počet respondentů:   827 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   31. října 2004 
Zpracoval:    Daniel Kunštát 
 

 
I. ÚČAST VE VOLBÁCH DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 

 
Všem dotázaným s volebním právem (s výjimkou obyvatel Prahy, N=827) byla 
položena otázka „V listopadu se budou konat volby do krajských zastupitelstev. 
Půjdete volit?“. Kladně odpovědělo 58 % dotázaných („rozhodně ano“ 25 % a 
„spíše ano“ 33 %), 30 % záporně („spíše ne“ 16 %, „rozhodně ne“ 14 %) a 12 % 
nevědělo. Navzdory uvedeným údajům lze nicméně na základě zkušeností 
z minulosti usuzovat, že voleb se zúčastní s největší pravděpodobností zhruba 
třetina oprávněných voličů. 
 
 

II. KRITÉRIA VÝBĚRU V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 
 
Těm respondentům, kteří deklarovali, že se voleb zúčastní (N=485) byla 
položena otázka, podle jakých kritéií  si budou  kandidáty vybírat.1 Získané 
výsledky přináší tabulka 1. 
 

Tabulka 1: Co je důležitější při volbě poslance do krajských zastupitelstev (v %). 

Konkrétní osoba, její pověst, vystupováni apod. 
bez ohledu na to, která strana ji navrhla. 

35 

To, za kterou stranu či hnutí tato osoba 
kandiduje, a až potom, o jakou osobu se jedná. 

24 

Obojí je stejně důležité. 40 
Neví 1 
Celkem 100 

                                                           
1 Otázka: „Co pro Vás bude při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas, důležitější? Konkrétní 

osoba, její pověst, vystupování apod. bez ohledu na to, která strana ji navrhla, to, za kterou 
stranu či hnutí tato osoba kandiduje, a až potom, o jakou osobu se jedná, nebo je pro Vás obojí 
stejně důležité? 
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III. STRANICKÉ PREFERENCE PRO VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 
 
Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb, jsme následně položili 
otevřenou otázku (bez použití seznamu stran): „Které politické uskupení nebo 
stranu budete volit ve volbách do Vašeho krajského zastupitelstva?“. Strukturu 
získaných odpovědí přináší tabulka 2. 
 
Tabulka 2: Stranické preference pro krajské volby (v %) 
 
ODS 35 
ČSSD 24 
KSČM 15,5 
KDU-ČSL 11,5 
„nezávislí“ ∗ 3 
Strana zelených 1,5 
Sdružení nezávislých kandidátů 1 
Evropští demokraté 0,5 
US-DEU 0,5 
Regionální strany a koalice 0,5 
Jiné strany 1 
Neví 6 
 

                                                           
∗ Součet nespecifikovaných odpovědí „nezávislí“.             


