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PŘESUNY VOLIČSKÉ PŘÍZNĚ
Technické parametry
Výzkum:
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Naše společnost 2002
PV.24, PV.4
24. 6. - 1. 7. 2002
995
obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let
kvótní výběr
5.8. 2002
PV20805
Daniel Kunštát

CVVM SoÚ AV ČR se ve svém povolebním šetření mimo jiné zaměřilo na proměny
přízně voličů. Tato tisková informace se opírá o srovnání reálné volby
respondentů v nedávných volbách s jejich odpověďmi na otázku, jakou stranu
volili ve volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 1998. ∗
Tabulka naznačuje, z jakých voličských táborů (z pohledu voleb v roce 1998) se
rekrutují současní voliči jednotlivých stran. V tabulce je uveden pouze rozbor
elektorátu parlamentních politických formací.
Tabulka: Koho podporovali dnešní voliči jednotlivých stran ve volbách
roce 1998? (v %)

Volil v červnu ČSSD
2002
ČSSD
53
ODS
1
KSČM
11
Koalice
4

ODS
11
75
2
14

Ve volbách v roce 1998 volil
KSČM
US
KDUnebyl
ČSL
volit1)
1
1
6
17
0
2
1
14
66
0
1
12
0
13
47
11

neví2)
9
6
7
8

jiná
strana3)
2
1
1
3

(100 % v řádku)
Pozn.: 1) nevoliči + lidé, kteří neměli volební právo
2) dotázaný neví koho volil, nevzpomíná si
3) údaje „jiná strana“ reprezentují mimoparlamentní strany

Na základě výsledků uvedených v tabulce lze učinit několik následujících závěrů:
I. Zhruba desetina voličů ČSSD volila v minulých volbách ODS, 6 % KDUČSL. Mezi současnými voliči je také relativně vysoký podíl bývalých nevoličů a
prvovoličů (v r. 1998).
II. ODS získala jen minimum nových přívrženců od jiných stran a svou
nynější podporu opírá především o své voliče z posledních parlamentních voleb
(jde o více než tři čtvrtiny dnešních sympatizantů, kteří stranu volili i v r. 1998).

∗

Znění otázky: „Vraťme se o čtyři roky zpátky k volbám do Poslanecké sněmovny, které se konaly v červnu
1998. Kterou politickou stranu jste tehdy volil?“
1

PV20805

Určitou část příznivců získává ODS pouze ve skupině někdejších nevoličů a u
prvovoličů.
III. Z našich zjištění vyplývá, že více než desetina (11%) z těch, kteří nyní
volili KSČM, podporovala v minulých volbách sociální demokracii. Za
zmínku stojí i skutečnost, že opačným směrem prakticky k žádnému přesunu
hlasů nedošlo (tzn. sociální demokracie nedokázala „přetáhnou“ významnější
skupinu voličů KSČM).
IV. Bezmála polovina voličů Koalice hlasovala v r. 1998 pro KDU-ČSL,
v mnohem menší míře pak pro US. Mimo strany sdružené v Koalici našla tato
volební formace relevantní podporu pouze mezi bývalými voliči ODS (14% voličů
Koalice patřilo v r. 1998 do tábora příznivců ODS).
V. K největším přesunům v rámci parlamentních stran došlo mezi ODS a ČSSD,
resp. ODS a Koalicí (v obou případech v neprospěch ODS) a ČSSD a KSČM (v
neprospěch ČSSD).
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