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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 84 0129, 0130
E-mail: kunstat@soc.cas.cz

AKTIVITA OBČANŮ V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ

Technické parametry
Výzkum:          Naše společnost 2002
Otázka: PE.9, PE.10, PE.11
Termín terénního šetření: 24. 6. - 1. 7. 2002
Počet respondentů: 1103
Reprezentativita:          obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne:          2. 10. 2002
Kód tiskové informace:             PE21002
Zpracoval:                        Daniel Kunštát

Krátce po letošních parlamentních volbách mapovalo CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné
míru politické aktivity respondentů v předvolebním období. Osloveným byly
nejprve předloženy teze, k nimž se jednotlivě vyjadřovali. Strukturu získaných
odpovědí i přesné znění výroků přináší tabulka 1.∗   

Tabulka 1: Aktivita občanů před volbami (v %)

často občas zřídkakdy vůbec ne
Snažil jste se někoho přesvědčit, aby
hlasoval pro určitou stranu nebo
kandidáta?

3 11 10 74

Dával jste najevo svou podporu
konkrétní straně nebo kandidátovi,
(účastí na mítinku, vylepováním
plakátů nebo jiným způsobem)?

3 9 7 80

Pozn.: Dotázaní se vyjadřovali zvlášť ke každé kategorii, dopočet do  100 %  v řádcích tvoří
odpověď  „nevím“.

Tabulky 2 a 3 ilustrují předvolební aktivitu občanů z hlediska jejich „příslušnosti“
k elektorátu jednotlivých stran.

Tabulka 2: Snažil jste se někoho přesvědčit, aby hlasoval pro určitou
stranu nebo kandidáta? (v %)

často občas zřídkakdy vůbec ne
ČSSD 1 14 10 75
ODS 7 17 23 53
KSČM 8 25 9 58
Koalice 3 11 11 74

                                                          
∗ Otázka: „Které z následujících aktivit jste dělal v souvislosti s posledními volbami?“
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Tabulka 3: „Dával jste najevo svou podporu konkrétní straně nebo
kandidátovi (účastí na mítinku, vylepováním plakátů nebo jiným

způsobem)“? (v %)

často občas zřídkakdy vůbec ne
ČSSD 3 9 8 80
ODS 2 14 17 70
KSČM 13 27 5 54
Koalice 2 11 4 82

Z přehledu v tabulkách 2 a 3 je zřejmé, že před volbami si zřetelně
nejangažovaněji počínali přívrženci KSČM. Naopak příznivci Koalice a ČSSD
zaujímali spíše pasivnější postoje.

Další otázka byla směřována na to, zda byl respondent v rámci předvolební
kampaně bezprostředně osloven kandidátem či stranickým aktivistou.

Tabulka 4: „Kontaktoval vás během poslední volební kampaně kandidát
nebo někdo z politické strany a snažil se vás přesvědčit, abyste tuto

stranu volil?“

ANO  ……..………………………….. 28%
NE    ……..…………………………... 72%

Závěrečný blok otázek se soustředil na zjišťování různých forem „politické“
aktivity v posledních pěti letech. Dotázaní se vyjadřovali jednotlivě ke všem
v tabulce uvedeným výrokům.

Tabulka 5: „Udělal jste někdy za posledních pět let některou
z následujících věcí, abyste vyjádřil své názory na něco, co vláda měla

nebo neměla provést?“

ANO NE
osobní, písemný nebo jiný kontakt s politikem
nebo vládním úředníkem?

6% 94%

účast na protestní akci, na pochodu nebo na
demonstraci?

9% 91%

společná činnost s lidmi, kteří s vámi sdílí
stejné obavy?

14% 86%


