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Postoje veřejnosti před komunálními volbami 

 
 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2010, v10-09 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 
  
Termín terénního šetření: 30. 8. – 6. 9. 2010 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1024 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PV.26b, PV.27b, PV.44b 
Zveřejněno dne: 29. září 2010 
Zpracovala:  Gabriela Šamanová 
 
 
 
V rámci kontinuálního šetření Naše společnost 2010 byly respondentům položeny 
otázky týkající se nadcházejících komunálních voleb. Pozornost byla v zářijovém 
výzkumu soustředěna mimo jiné na předem deklarovanopu volební účast1, na to, 
jak pevně je dotázaný již rozhodnut o své volbě2, a v neposlední řadě na 
obeznámenost respondentů s místními kandidáty3. 
 
Graf 1 představuje případnou volební účast podle příslibů oslovených občanů. 
Počátkem září 2010 bylo 35 % účastníků výzkumu přesvědčeno, že se k volbám 
rozhodně dostaví. Další čtvrtina respondentů se přiklonila k poněkud váhavější 
                                                           
1 Znění otázky: „15. a 16. 10. 2010 se budou konat volby do místních zastupitelstev. 
Půjdete volit? Rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne.“ 
2 Znění otázky: „Už jste se jednoznačně rozhodl, kterou stranu či které kandidáty budete 
v těchto volbách volit? Rozhodl, rozhodl, ale možná svůj názor ještě změníte, ještě jste 
se nerozhodl, kterou stranu budete volit?“ 
3 Znění otázky: „Znáte lidi, kteří ve Vašem volebním obvodu kandidují do místního 
zastupitelstva? Znáte všechny nebo téměř všechny, jen některé, nebo nikoho z nich 
neznáte?“ 
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variantě odpovědi „spíše ano“. V komunálních volbách spíše nebude, podle 
vlastní výpovědi, volit 13 %  dotázaných a jednoznačně svou účast u podzimních 
voleb vyloučilo 15 % oslovených občanů. Rozhodnuta, zda půjde či nepůjde volit, 
nebyla desetina dotázaných. 
 
Graf 1: Přislíbená účast v komunálních volbách 2010 
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Zajímavé srovnání s předchozími komunálními volbami v souvislosti s volební 
účastí nabízí tabulka 1, ve které jsou zachyceny jak výsledky tehdejších 
průzkumů uskutečněných před volbami a následně po volbách, tak skutečná 
volební účast. Z těchto údajů vyplývá, že podíl respondentů vyjadřujících 
odhodlání zúčastnit se voleb v roce 2010 je historicky nejnižší. Jak dále ukazuje 
tabulka 1, před volbami deklarované plány volit prozatím vždy velmi dobře 
korespondovaly s povolebními prohlášeními ohledně vlastní volební účasti, 
přičemž obojí vždy patrným způsobem převyšovalo skutečnou volební účast.4 
 
Tabulka 1: Deklarovaná a skutečná volební účast v % (komunální volby) 

 1994   1998   2002  
předvolební 

výzkum 
říjen 

skutečná 
volební 
účast 

povolební 
výzkum 
prosinec 

předvolební 
výzkum 
říjen 

skutečná 
volební 
účast 

povolební 
výzkum 
prosinec 

předvolební 
výzkum  
říjen 

skutečná 
volební 
účast 

povolební 
výzkum 
prosinec 

74 62 75 70 47 68 75 46 75 
 2006  2010      
předvolební 

výzkum 
říjen 

skutečná 
volební 
účast 

povolební 
výzkum 
prosinec 

předvolební 
výzkum  

září 

     

69 46 68 62      
Pozn.: Velikost náhodné statistické chyby činí +/-3 procentní body. 
 

                                                           
4 Tyto rozdíly mohou být způsobeny jednak skutečnosti, že šetření jsou prováděna 
dobrovolnou formou, což fakticky znamená, že část populace, která odmítá poskytnout 
rozhovor, je pro výzkumy tohoto typu prakticky nedostupná, a jednak tím, že mnozí 
respondenti mají v podobných výzkumech a u podobných otázek, jako je právě volební 
účast, tendenci k určité autostylizaci, respektive k tomu, že neodpovídají zcela upřímně, 
jestliže mají pocit, že pravdivá odpověď by je mohla z pohledu druhých nějakým 
způsobem snižovat. Zdaleka největší rozdíly mezi šetřením a skutečností se objevovaly 
ve velkých městech, zatímco v menších sídelních jednotkách, kde je zároveň tradičně o 
komunální volby větší zájem, byla odchylka průzkumu od skutečné volební účasti jen 
relativně malá. 
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Rozhodnuti, že se voleb zúčastní, jsou statisticky významně častěji lidé starší 
šedesáti let, lidé s vysokoškolským vzděláním a dobrou životní úrovní. Negativní 
odpověď uváděli častěji lidé z nejmladší věkové skupiny (18 – 29 let), lidé se 
základním vzděláním a se špatnou životní úrovní. 
 
Kromě ochoty k případné volební účasti jsme v šetření zkoumali, zda jsou lidé již 
rozhodnuti, koho budou v komunálních volbách volit. 
 
Graf 2: Volební rozhodování v komunálních volbách 2010 
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Pevně rozhodnuto, koho volit, bylo podle vlastního vyjádření 46 % dotázaných. 
Dalších 25 % je pak rozhodnuto s tím, že ještě může svůj názor změnit. Zatím 
nerozhodnuto bylo v září 26 % dotázaných, zbylá 3 % něvěděla, jak na tuto 
otázku odpovědět. 
 
Relativně častěji mají jasno v otázce nadcházející volby do místních 
zastupitelstev zejména lidé, kteří uvedli, že do poslanecké sněmovny by volili 
KSČM. 
 
 
Graf 3: Znalost kandidátů pro komunální volby 2010 
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Znalost alespoň některých kandidátů pro nadcházející komunální volby 
deklarovala polovina oslovených občanů, všechny kandidáty zná 15 % 
dotázaných a žádného z kandidátů nezná 28 % dotázaných. Sedm procent 
účastníků výzkumu pak nevědělo, zda zná či nezná kandidáty do místních 
zastupitelstev. K naprosté neznalosti kandidujících se přiznávali především 
nejmladší respondenti a lidé se základním vzděláním. 
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Tabulka 2: Obeznámenost s kandidáty před komunálními volbami - vývoj 
 říjen 

1994 
říjen 
1998 

říjen 
2002 

říjen 
2006 

září 
2010 

zná všechny nebo téměř všechny 15 19 27 28 15 
zná jen některé 44 52 52 60 50 
nezná nikoho z nich 41 29 17 10 28 
Pozn: procenta ve sloupci, dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“. 
 
Tabulka 2, kde je zachycen vývoj, naznačuje, že zatím je obeznámenost 
s kandidáty do komunálních voleb nižší než u dvou předchozích voleb. Avšak 
poslední údaje jsou z měsíce září, teprve říjnový výzkum bude skutečně 
srovnatelný s předchozími výzkumy, které byly prováděny vždy v říjnu. 


