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E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz 
 
 

Občané a komunální volby 
 
Technické parametry 
 
Výzkum: Naše společnost 2006, v06-11 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu 

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR 
  
Termín terénního šetření: 6.11. – 13.11. 2006 
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: 1092 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: PV.37b, PV.44b, PV.46 
Zveřejněno dne: 27. listopad 2006 
Zpracoval:  Markéta Škodová 
 
 
V listopadovém šetření jsme se respondentů ptali na jejich účast v letošních 

volbách do zastupitelstev obcí a měst a na to, jestli znali osoby na kandidátních 

listinách a zda při volbě dávali přednost kandidátům politických stran nebo 

kandidátům nezávislých subjektů. Více než dvě třetiny respondentů našim 

tazatelům sdělily, že se komunálních voleb zúčastnily1 (viz graf na následující 

straně). Skutečná volební účast byla v České republice 46,38procentní (zdroj: 

Volby.cz, server Českého statistického úřadu). Za existencí tohoto rozdílu lze 

vidět jednak to, že šetření jsou prováděna formou dobrovolných interview, což 

fakticky znamená, že část populace, která odmítá poskytnout rozhovor, je pro 

výzkumy tohoto typu prakticky nedostupná, ale také již zcela zřejmou 

skutečnost, že mnozí respondenti mají u témat, jako je právě volební účast, 

tendenci k určité autostylizaci, respektive k tomu, že na otázky odpovídají  
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způsobem, který zcela nekoresponduje s jejich reálným jednáním, jestliže jiná 

odpověď by je podle jejich mínění mohla z pohledu druhých nějakým způsobem 

snižovat (srov. Červenka, J. 2002. „Občané a komunální volby.“ Tisková zpráva 

CVVM. Praha: Sociologický ústav AV ČR). 

 
Gaf 1: Účast v letošních komunálních volbách (v %) 

68%

32%

ano ne
 

Pozn.: N=989 
 
 

Více než polovina z dotázaných, kteří se voleb účastnili, deklamovala, že znala 

pouze některé kandidáty. Všechny nebo téměř všechny kandidující osoby znaly 

téměř dvě pětiny lidí, nikoho z nich neznalo 7 % oslovených (viz tab. 1)2. 

 

Tabulka 1: Znalost kandidátů voleb do místního zastupitelstva  

zná všechny nebo téměř všechny 38 
zná jen některé 55 
nikoho z nich nezná  7 
Pozn.: N=672. 
 
 

Všechny nebo téměř všechny kandidáty častěji znali občané z obcí s méně než 

dvěma tisíci obyvatel. Respondenti z věkové kategorie 18-29 let statisticky 

významně častěji než lidé starší odpovídali, že kandidáty neznali vůbec.  

Jak je vidět z tabulky 2, deklarovaná znalost kandidátů v komunálních volbách se 

v posledních letech výrazně zvýšila. Zatímco v říjnu roku 1996 odpovědělo 41 %  

                                                                                                                                                                                     
1 Znění otázky: „Na konci října se konaly volby do místních zastupitelstev. Zúčastnil jste 
se těchto voleb?“ Možnosti odpovědí: ano; ne. Na otázku odpovídali pouze lidé, kteří měli 
v době konání voleb volební právo. N=989. 
2 Znění otázky: Znáte lidi, kteří ve vašem volebním obvodu kandidovali do místního 
zastupitelstva? Znáte: všechny nebo téměř všechny; jen některé; nebo nikoho z nich 
neznáte?“ Na otázku odpovídali pouze ti, kteří uvedli, že se voleb účastnili. N=672. 
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respondentů, že žádného z kandidátů nezná, v roce 1998 to byla téměř třetina a 

v roce 2002 17 % dotázaných. Všechny nebo téměř všechny kandidáty znala 

v roce 1996 šestina oslovených, v roce 1998 to uvedlo 19 a o čtyři roky později  

27 % respondentů.  

 

Tabulka 2: Znalost kandidátů v letech 1996-2002 

 říjen 1994 říjen 1998 říjen 2002 

zná všechny nebo téměř všechny 15 19 27 

zná jen některé 44 52 52 

nezná nikoho z nich 41 29 17 

Pozn: procenta ve sloupci, dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“. 
 

 

Lidé v letošních komunálních volbách častěji vybírali pouze z kandidátek 

politických stran – alespoň to uvedlo 45 % dotázaných3. Dvě pětiny respondentů 

volily osoby uvedené na kandidátkách politických stran i na kandidátkách 

nezávislých subjektů, 13 % pak pouze osoby uvedené na kandidátkách 

nezávislých subjektů (viz tab. 3). 

 
 
Tabulka 3: Koho respondent/ka volil/a v komunálních volbách 

osoby na kandidátkách politických stran 45 
osoby na kandidátkách nezávislých subjektů 13 
osoby na kandidátkách politických stran i nezávislých subjektů 41 
neví 1 
Pozn.: N=672. 
 
 

Pro osoby pouze z kandidátek politických stran častěji hlasovali Pražané a ti, 

kteří se na škále levice-pravice řadí spíše k levici. Voliči z obcí s méně než 1.000 

obyvateli pak častěji zaškrtávali osoby na kandidátkách nezávislých subjektů.  

 

                                                           
3 Znění otázky: „Volil jste v těchto komunálních volbách pouze osoby uvedené na 
kandidátkách politických stran; pouze osoby uvedené na kandidátkách nezávislých 
subjektů; nebo osoby uvedené na kandidátkách politických stran i na kandidátkách 
nezávislých subjektů?“ Na otázku odpovídali pouze ti, kteří uvedli, že se voleb účastnili. 
N=672. 
 
 
 


