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Termín terénního šetření: 3. – 10. 12. 2012 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1047 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
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právem: 
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I. ÚČAST VE VOLBÁCH 

Na otázku „Ve dnech 11. a 12. 1. 2013 se bude konat první kolo přímé volby prezidenta 
České republiky. Půjdete volit?“ odpovědělo kladně 72 % dotázaných s volebním 
právem („rozhodně ano“ 36 % a „spíše ano“ 36 %), 20 % záporně („spíše ne“ 5 %, 
„rozhodně ne“ 15 %). Zbytek respondentů (8 %) zvolil odpověď „neví“.  

II. AKTUÁLNÍ „PREFERENCE“ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ 

Všem dotázaným, kteří se chtějí zúčastnit prezidentských voleb (tj. v dotazu na volební 
účast zvolili varianty „rozhodně ano“ a „spíše ano“, N=723) byla položena uzavřená 
otázka se seznamem kandidátů∗ mapující, koho budou volit1. Strukturu získaných 
odpovědí přináší přehled v grafu 1. Tyto „voličské preference“ představují aktuální 
rozložení sympatií k jednotlivým kandidátům a nelze je zaměňovat s volební 

                                                           
∗ Do seznamu byli zařazeni všichni kandidáti, kteří k 6. 11. 2012 požádali Ministerstvo vnitra ČR o 
registraci a měli formálně dostatek hlasů na petičních listinách, nebo získali nominaci od zákonodárců. 
Výzkum proběhl po vyškrtnutí tří kandidátů ministerstvem vnitra, avšak ještě před verdiktem Nejvyššího 
správního soudu, který dva z těchto kandidátů (T. Okamuru a V. Dlouhého) definitivně vyřadil. 

1 Otázka: „Kterého kandidáta budete volit?" 
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prognózou. Při interpretaci získaných výsledků je nutno brát zřetel zejména na fakt, že 
do souboru voličů je zahrnuto i více než desetina těch, kteří se sice chystají zúčastnit 
přímé volby hlavy státu, ale ještě nejsou rozhodnuti, pro koho budou hlasovat. 

 
Graf: Volební záměry těch, kteří deklarují účast u prezidentských voleb (v %) 
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Doplňující otázka2 se zaměřila na pevnost rozhodnutí mezi těmi, kteří vyslovili podporu 
některému z kandidátů (N=625). V tabulce je naznačeno, že volební úmysly většiny 
těchto voličů ještě mohou doznat změn – více než polovina z nich připouští, že svou 
volbu možná či dokonce pravděpodobně ještě změní.  

Tabulka: Pevnost rozhodnutí voličů v prezidentských volbách (v %) 

 11/12 12/12 

svou volbu už určitě nezmění 42 41 

může se stát, že svou volbu ještě změní 55 55 

pravděpodobně svou volbu ještě změní 3 3 

neví 0 1 

 

                                                           
2 Otázka: „Jak silně jste v současné chvíli rozhodnut, že budete volit právě tohoto kandidáta?“ 


