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K VOLEBNÍMU ROZHODOVÁNÍ

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: PV.,27, PV.36-40
Termín terénního šetření:           24.6.-1.7.2002
Počet respondentů:           1043
Reprezentativita:           obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let
Výběr respondentů:            kvótní výběr
Zveřejněno dne:           12.8.2002
Kód tiskové informace:           PV20812 
Zpracovala:           Alice Glasová

V povolebním šetření se CVVM SoÚ pokusilo několika otázkami proniknout do
procesu volebního rozhodování voličů. Zjišťovali jsme, kdy se lidé rozhodují, zda
půjdou k volbám, koho budou volit, zda využili možnosti tzv. preferenčních hlasů,
do jaké míry si byli jisti dostatečným počtem hlasů volené strany a konečně zda
uvažovali i o volbě jiné strany.

Jak tedy dotázaní odpovídali na otázku, kdy se rozhodli, zda k volbám půjdou
či nikoliv1.

Všichni voliči Ti, kteří uvedli, že volili
Až těsně před volbami nebo v jejich průběhu … 11% 9%
Pár dnů před volbami, na začátku června .…….. 11% 11%
Asi tak v květnu ……………………..……………………….. 11% 11%
Už dříve ……………………………………………………………. 62% 66%
Neví ………………………………………………………………….. 5% 3%

Více než pětina voličů se o své volební účasti rozhodovala těsně před volbami.
Dalších 11% uvedlo, že jejich rozhodnutí padlo někdy v květnu, tedy tak asi
měsíc před volbami. Převážná část voličů – 62% - však byla o své volební
ne/účasti rozhodnuta již dříve.
Lidé, kteří uvedli, že se voleb zúčastnili, byli o své volební účasti rozhodnuti ještě
o něco častěji (+4% body) „už dříve“.
Dříve byly poněkud častěji rozhodnuti také lidé nad 45 let a voliči KSČM a ODS.

Další otázkou bylo, kdy se respondenti rozhodli, kterou stranu budou
volit2.

                                                          
1 Znění otázky: „Pře dvěma týdny se konaly parlamentní volby do Poslanecké sněmovny.
                          Kdy jste se rozhodl, zda půjdete nebo nepůjdete k těmto volbám?“
2 Znění otázky: „Kdy jste se rozhodl, kterou stranu budete v těchto volbách volit?“
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Graf č.1: Kdy padlo rozhodnutí, kterou stranu volit
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Skoro dvě třetiny voličů (64%) bylo už více než měsíc před volbami
rozhodnuto, kterou stranu bude volit. Během května se rozhodlo dalších
14%. Zbylá více než pětina se rozhodovala několik dnů nebo dokonce jen několik
hodin před volebním aktem.
Ve srovnání s rozhodováním před volbami do PS v roce 1998 stoupl nyní počet
dříve rozhodnutých (+8% bodů).

S rostoucím věkem rostla skupina „dříve rozhodnutých“. Podle volebních
preferencí byli rozhodnějšími voliči přívrženci KSČM (viz tabulka 1).

Tabulka č.1: Rozhodnutí, kterou stranu volit, dle volebních preferencí
Volič:

Rozhodl se:
ČSSD ODS KSČM Koalice

Až těsně před volbami nebo v jejich průběhu 10 7 6 12
Pár dnů před volbami, na začátku června 11 9 2 15
Asi tak v květnu 18 15 7 11
Už dříve 61 69 85 62

          Sloupcová procenta.

Většina (57%) z dotázaných, jenž uvedli, kterou stranu volili, nevyužila
možnosti označit několik kandidátů, kteří by podle nich měli být
přednostně zvoleni. Tuto možnost využilo 43% respondentů3.

Pro další přiblížení volebního rozhodování občanů jsme také zjišťovali, jak
vypadalo přesvědčení voličů o tom, zda jejich strana získá dostatečný počet
hlasů pro vstup do sněmovny4. Výsledky viz následující graf:

                                                                                                                                                                                    
   N=622 – voliči, kteří uvedli, koho ve volbách do PS volili.
3 Znění otázky: „Na kandidátce politické strany, kterou jste vybral, bylo možné označit
                          několik kandidátů, kteří by podle Vás měli být přednostně zvoleni. Využil
                          jste této možnosti?“
4 Znění otázky: „Aby se politická strana dostala do Parlamentu, musí získat dostatečný
                          počet hlasů. Pokud jde o stranu, kterou jste volil …“
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Graf č.2: Jistota, že se respondentem volená strana dostane při volbách
do Poslanecké sněmovny
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Poslední dotaz související s volebním rozhodováním položený v tomto šetření
byla otevřená otázka: „Uvažoval jste také o volbě jiné strany? Pokud ano,
které?“
Převážná většina – 85% dotázaných o žádné jiné straně neuvažovalo. Po
3% oslovených uvedlo ČSSD, ODS a Koalici.

Voliči KSČM (10%) častěji uvažovali o možnosti dát svůj hlas ČSSD, ale i
naopak 4% voličů ČSSD uvažovala o volbě KSČM. Voliči Koalice v 10%
případů uvažovali o volbě ODS.


