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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130

E-mail: glasova@soc.cas.cz

PEVNOST VOLEBNÍCH PREFERENCÍ
TĚSNĚ PŘED VOLBAMI

54% VOLIČŮ BYLO JEDNOZNAČNĚ  ROZHODNUTO KOHO VOLIT,
 17% PŘIPOUŠTĚLO ZMĚNU NÁZORU A 18% SE JEŠTĚ NEROZHODLO, KOHO VOLIT.

68% DOTÁZANÝCH BY NIKDY NEVOLILO KSČM, 60% ODS, 54% KOALICI A 44% ČSSD. 

Technické parametry
Výzkum:          Naše společnost 2002
Otázky:          PV.27I, PV.14
Termín terénního šetření:          5.-12.6.2002
Počet respondentů:          956
Reprezentativita:          obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let
Výběr respondentů:          kvótní výběr
Zveřejněno dne:                    3.7.2002
Kód tiskové informace:          PV20703
Zpracovala:         Alice Glasová

Podobně jako před volbami do sněmovny v letech 1996 a 1998 jsme se voličů
ptali: „Pokud jde o skutečné volby do Poslanecké sněmovny, které se
budou konat v červnu, už jste se jednoznačně

05/96 06/98 03/02 04/02 05/02 06/02
rozhodl, kterou stranu budete volit 57 52 44 50 51 54
možná svůj názor ještě změníte 22 23 23 24 17 17
nebo k volbám asi nepůjdete?" 11 13 18 17 20 18
Neví 10 12 15 9 12 11

     

Více než polovina voličů byla začátkem června – několik dnů před
volbami - rozhodnuta, kterou stranu bude volit. Necelá pětina voličů (17%)
připouštěla ještě změnu názoru a stejně velká skupina dotázaných (18%) uvedla,
že k volbám asi nepůjde. Přibližně desetina respondentů nevěděla. Oproti
minulému šetření na konci května došlo k nárůstu rozhodnutých voličů na hranici
statistické významnosti (+3% body).
Od prvního letošního měření na přelomu března a dubna je zřejmý
postupný nárůst skupiny rozhodnutých z větší části na úkor těch, kteří
váhali. Skupina voličů majících tendenci k volbám nejít, nedoznala během doby
výrazné změny a tvořila přibližně jednu pětinu dotázaných. 
Procento rozhodnutých voličů se nijak výrazně neliší od výsledků
získaných před volbami v letech 1996 a 1998. Přibylo lidí, kteří tvrdí, že
k volbám asi nepůjdou a úměrně tomu se zmenšila skupina těch, kteří svůj
názor možná ještě změní. 

Častěji jsou rozhodnuti muži, vysokoškoláci, podnikatelé a lidé s dobrou životní
úrovní. Podle volebních preferencí (viz tabulka 1) jsou častěji rozhodnuti voliči
KSČM (85%), ODS (81%) a ČSSD (80%). U voličů Koalice je o něco více
uváděna varianta „možná svůj názor ještě změní“ (38%).
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Tabulka č.1: Jednoznačnost rozhodnutí pro volbu politické strany

jednoznačně rozhodnut možná názor změní
KSČM 85 10
ODS 81 16
ČSSD 80 17
Koalice 57 38
Neví, neuvedl 3 18

                  Řádková %, dopočet do 100%  jsou  odpovědi „možná nepůjde k volbám“ + „neví" .

Vedle pravidelně pokládaných otázek zjišťujících, kterou stranu by respondent
volil, jsme se v období před volbami ptali, zda existuje strana, kterou by
respondent za žádných okolností nevolil, a pokud ano, která to je. Šlo o otázku
otevřenou, bez předložení seznamu stran. Tentokrát se respondenti v tomto
smyslu měli vyslovovat ke 4 nejsilnějším stranám – ČSSD, Koalici, KSČM a ODS1.
Výsledky přináší následující přehled.

Respondent by za žádných okolností nevolil: KSČM   ………. 68%
ODS   ……….   60%

Koalice   ………. 54%
ČSSD   ………. 44%

Nejčastěji nepřijatelnou stranou pro naše občany je KSČM, uvedlo ji 68%
dotázaných. Za ní se s 60% řadí ODS, 54% by rozhodně nevolilo Koalici.
Nejlépe je na tom ČSSD, která je v každém případě nepřijatelná jen pro 44%
voličů. Současné výsledky v podstatě potvrzují zjištění z předchozích šetření, kdy
byla používána otázka otevřená.

KSČM jako stranu, kterou by nikdy nevolili, jmenovali častěji přívrženci ODS a
Koalice. ODS je nevolitelná ve zvýšené míře pro příznivce KSČM a ČSSD. Koalici
nebudou v žádném případě volit častěji přívrženci KSČM, naopak méně často je
nepřijatelná pro ty, kteří nevěděli koho volit. ČSSD je častěji nevolitelná pro
stoupence ODS a Koalice (viz tabulka 2).

Tabulka č.2: Nevolitelnost stran podle stranických preferencí (%)
Nevolitelná strana:

VOLÍ:
ČSSD ODS KSČM Koalice

ČSSD x 77 66 64
ODS 71 x 91 58
KSČM 45 87 x 80
Koalici 60 68 91 x
Neví 40 58 64 36

Všichni voliči 44 60 68 54

                                                          
1 Znění otázky: „Budu Vám nyní jmenovat politické strany a Vy mi prosím
řekněte, kterou nebudete za žádných okolností volit.“ (Respondent nemusel uvést
žádnou stranu nebo také všechny čtyři.) 


