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K volbám do krajských zastupitelstev 
 
 
Technické parametry 
 

Výzkum: Naše společnost 2008, v08-09 
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: 1. 9. – 8. 9. 2008 
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: 1066 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PV.1, PV.4 
Počet respondentů s volebním 
právem: 

 
1014 
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I. ÚČAST VE VOLBÁCH 
 

Všem dotázaným s volebním právem (s výjimkou obyvatel Prahy, N=895) byla 
položena otázka „V říjnu se budou konat volby do krajských zastupitelstev. Půjdete 
volit?“. Kladně odpovědělo 54 % dotázaných („rozhodně ano“ 24 % a „spíše ano“ 30 
%), 33 % záporně („spíše ne“ 13 %, „rozhodně ne“ 20 %) a 13 % nevědělo. Navzdory 
uvedeným údajům lze nicméně na základě zkušeností z minulosti usuzovat, že 
krajských voleb se reálně zúčastní s největší pravděpodobností méně oprávněných 
voličů. 
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II. KRITÉRIA VÝBĚRU V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 
 

Těm respondentům, kteří deklarovali, že se voleb zúčastní (odpovědi „rozhodně ano“ a 
„spíše ano“, N=485) byla položena otázka, podle jakých kritérií  si budou  kandidáty 
vybírat.1 Získané výsledky přináší tabulka. 

 

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

Konkrétní osoby, jejich pověst, vystupováni apod. bez ohledu na to, která 
strana je navrhla…………………………………………………………………………………………. 

 
24 

To, za kterou stranu či hnutí tyto osoby kandidují, a až potom, o jaké 
osoby se jedná……………………………………………………………………………………………… 

 
30 

Obojí je stejně důležité………………………………………………….…………………………….. 46 
 
 

III. STRANICKÉ PREFERENCE PRO VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 
 

Dotázaným, kteří vyjádřili ochotu zúčastnit se voleb (N=485), 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 graf. 
 
 

Graf: Stranické preference pro krajské volby (září 2008) 
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Pozn.: V grafu jsou uvedeny pouze strany, jejichž preference dosahují alespoň 1 %, strany s nižší podporou jsou zahrnuty 
do kategorie „jiné strany“. 

 
 

                                                           
1 Otázka: „Co pro Vás bude při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas, důležitější? Konkrétní osoby, 
jejich pověst, vystupování apod. bez ohledu na to, která strana je navrhla, to, za kterou stranu či hnutí 
tyto osoby kandidují, a až potom, o jaké osoby se jedná, nebo je pro Vás obojí stejně důležité? 
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