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Metodologie výzkumu 
Velikost vzorku 909 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 17.6. – 18. 6. 2013 

Metoda sběru dat CATI (telefonní sběr) + CAPI (osobní sběr tazateli s využitím notebooků) 

Výběr respondentů kvótní výběr 

Reprezentativita 

vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 18 let+ podle kategorií: pohlaví, kraj (14 kategorií), věk (4 

kategorie), vzdělání (4 kategorie), velikost místa bydliště (5 kategorií), pracovní status (4 kategorie) 

Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v 
dodatečným dovážením dat. 

Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3,5 procentních bodů u postojů 
zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: 

Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 

10 % +/- 2 p.b. 

30 % +/- 3 p.b. 

50 % +/- 3,5 p.b. 

30 % +/- 3 p.b. 

10 % +/- 2 p.b. 
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Struktura vzorku 

Věk 

18 – 29 let 20 % 

30 – 44 let 29 % 

45 – 59 let 24 % 

60 a více let 27 % 

Vzdělání 

ZŠ 15 % 

SŠ bez maturity 36 % 

SŠ s maturitou 33 % 

VŠ 15 % 

Pohlaví 

muži 49 % 

ženy 51 % 

Kraje 

Praha 13 % Královéhradecký 5 % 

Středočeský 12 % Pardubický 5 % 

Jihočeský 6 % Vysočina 5 % 

Plzeňský 5 % Jihomoravský 11 % 

Karlovarský 3 % Olomoucký 6 % 

Ústecký 8 % Zlínský 6 % 

Liberecký 4 % Moravskoslezský 12 % 

*Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta. 

Pracovní status 

zaměstnanec 45 % 

podnikatel (OSVČ) 10 % 

student / žák  8 % 

ek. neaktivní 37 % 

Velikost sídla (počet obyvatel) 

do 999 17 % 

1 000 – 4 999 21 % 

5 000 – 19 999 18 % 

20 000 – 99 999 23 % 

100 000 a více 21 % 
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Řešení vládní krize 
OT01. V současnosti chybí rok do řádných voleb. Jaké je podle vás v tomto ohledu nejlepší 
řešení stávající vládní krize? 

K řešení pomocí předčasných voleb se častěji přiklání respondenti inklinující k levici – tedy starší a ekonomicky neaktivní a lidé, kteří v 
roce 2010 volili hlavní levicové strany (KSČM, ČSSD). Názory lidí, kteří v posledních sněmovních volbách volili parlamentní pravici, jsou 
rozpolcené – zhruba stejně často preferují jako řešení předčasné volby a pokračování koalice s jiným premiérem. 

49 % 

21 % 

14 % 

11 % 

6 % 

Konání předčasných voleb

Sestavení úřednické vlády, která zemi
dovede do voleb

Pokračování stávající vládní koalice s
novým premiérem

Sestavení jiné vlády ze stran, které jsou
aktuálně ve Sněmovně

Nevím

N=909 

% respondentů 
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Dočasný premiér 
OT02.  Prezident Miloš Zeman bude mít hlavní slovo ve výběru premiéra, který dovede vládu 
do konání voleb. Kdo by tímto dočasným premiérem měl podle vás být? 

V otázce, kdo by měl zemi dovést do voleb, je nejčastěji preferováno řešení typu Fischerovy či Tošovského vlády – tedy, že funkcí premiéra by měl 
být pověřen nestraník / expert vedoucí úřednickou vládu. Tento fakt je nutno vnímat v kontextu typicky vysoké důvěry těmto kabinetům (Fischerova 
vláda měla důvěru až 70 % lidí). Celkem takřka pětina lidí se domnívá, že sestavením vlády by měl být v této situaci pověřen zástupce vítězné strany 
z roku 2010 – ČSSD (B.Sobotka, M.Hašek). Z dotazovaných kandidátů ODS je jednoznačně nejsilněji preferován Jiří Pospíšil, což odpovídá jeho 
vysokému postavení v žebříčcích popularity politiků.  Na rozdíl např. od Martina Kuby má Pospíšil vyšší důvěru mezi voliči jiných stran (TOP09 + 
menší strany), staršími a mimopražskými lidmi. 

N=909 

% respondentů 

21 % 

15 % 

13 % 
12 % 

6 % 

5 % 

5 % 

10 % 

14 % 
nestraník / expert vedoucí úřednickou vládu

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Karel Schwarzenberg (TOP09)

Jiří Pospíšil (ODS)

Martin Kuba (ODS)

Václav Klaus vedoucí úřednickou vládu

Michal Hašek (ČSSD)

někdo jiný

Nevím
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Konání předčasných voleb 
OT03. Kdy by se podle vás měly konat předčasné volby? 

Lidé, kteří preferují předčasné volby, se v drtivé většině přiklánějí k co nejčasnějšímu možnému konání. Tento postoj jde napříč všemi 
segmenty lidí, kteří jako řešení preferují předčasné volby (neliší se z hlediska věku, vzdělání, politické orientace atd.) 

81 % 

10 % 

4 % 
5 % 

 v září až říjnu

 v listopadu či prosinci

 na začátku roku 2014

 nevím, nedokážu určit

n=445 

% respondentů, kteří 
považují za nejlepší řešení 

stávající vládní krize konání 
předčasných voleb 
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Vliv politické kauzy 
OT04. Jaký myslíte, že bude mít aktuální kauza, zatýkání ve vládě a rezignace premiéra vliv 
na český politický systém a kulturu? 

V hodnocení vlivu kauzy na politickou kulturu a klientelismus / korupci převládá opatrný přístup – okolo poloviny lidí se domnívá, že kauza nebude 
mít výrazný vliv. Tento opatrný přístup zastávají nejčastěji vysokoškoláci. Mladší lidé (do 44 let) si častěji než zbytek populace od kauzy slibují 
omezení korupce a klientelismu. Názor, že aféra povede naopak k nárůstu korupce a klientelismu, protože k moci se dostanou horší lidé než Petr 
Nečas, zastávají nejčastěji lidé z nízkopříjmových skupin (ekonomicky neaktivní, nízké vzdělání) – to naznačuje, že spíše než důvěrou v Nečase je 
tento postoj determinován obecnou nedůvěrou v politiku a možnost její proměny, která je v této skupině obyvatel nejčastější. 

29 % 

51 % 

13 % 

7 % Omezí se korupce a klientelismus – 
politici se začnou chovat zodpovědněji 

Vliv nebude žádný či velmi malý

Naroste korupce a klientelismus – k moci 
se dostanou ještě horší lidé než Nečas 

Nevím, nedokážu určit

N=909 

% respondentů 
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Petr Nečas 
OT05. Měl by bývalý premiér Petr Nečas zůstat v politice? 

Názor veřejnosti na pokračování expremiéra Petra Nečase je ve shodě s jeho dosavadním neoficiálně avizovaným plánem – výrazně 
převládá názor, že by měl zcela opustit politiku. Vstřícnější jsou k Petru Nečasovi lidé, kteří v roce 2010 volili TOP09 a ODS – ale i mezi 
nimi 73 % uvádí jako optimální variantu konec v politice. 

3 % 

13 % 

81 % 

3 % Ano, měl by zůstat ve vládě či na jiné
vrcholné pozici

Ano, ale jen ve stranické politice či
reprezentovat ČR v zahraničí

Ne, měl by zcela odejít

Nevím, nedokážu určit

N=909 

% respondentů 
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Policejní razie 
OT06. Byla podle vašeho názoru policejní razie a zatčení exposlanců a lidí z úřadu vlády 
oprávněné? 

Policejní razie a zatčení exposlanců a lidí z úřadu vlády jsou vnímány jako oprávněné napříč dospělou populací. Mírně se odlišují voliči 
ODS z roku 2010, z nichž je o oprávněnosti pevně přesvědčeno („určitě ano“) jen méně než polovina.  

66 % 

26 % 

3 % 
1 % 4 % 

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím, nedokážu určit

N=909 

% respondentů 
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Korupce 
OT07. Vnímáte obsazování míst ve vedení státních a polostátních firem bývalými nebo 
současnými politiky jako korupci? 

Voliči ODS z roku 2010 se nejčastěji kloní k „pragmatické“ intepretaci prosazované nejsilněji zástupci občanských demokratů – okolo 38 
% volilo možnost, že obsazování státních a polostátních firem politiky a expolitiky je běžná součást politiky. Kromě aktuální kauzy se do 
hodnocení projevuje i celková nedůvěra současné politice – jen 19 % lidí totiž akcentovalo hranici, s kterou podle veřejných zdrojů 
operují obvinění v současné kauze - tedy, že obsazování státních a polostátních firem poslanci je korupcí, právě když probíhá výměnou 
za hlasování či pozici v parlamentu.   

58 % 

19 % 

18 % 

5 % 
Ano – vždy 

Jen, když proběhne výměnou za hlas
poslance k nějakému zákonu

Ne – je to běžná součást politiky 

Nevím, nedokážu určit

N=909 

% respondentů 
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Postoj prezidenta 
OT08. Jak myslíte, že by se měl prezident Miloš Zeman zachovat v současné politické krizi? 

Většina lidí si preferuje spíše aktivní roli prezidenta Miloše Zemana, což odpovídá tomu, že s tímto vnímáním byl Miloš Zeman voliči 
zvolen do svého úřadu (viz výzkum MEDIAN z volebních dnů). Názory i zde odpovídají politické orientaci – levicově orientovaní voliči si by 
častěji preferovali, aby M.Zeman tlačil na konání předčasných voleb nebo se snažil utvořit vládu s vlivem levicových stran. Pravicoví voliči 
častěji než zbytek populace preferují pasivnější roli prezidenta (přijetí koaličního kandidáta na premiéra bez podmínek, či po předložení 
101 hlasů). 

N=909 

% respondentů 

39 % 

19 % 

10 % 

9 % 

9 % 

6 % 

8 % 

Tlačit na současnou koalici, aby umožnila předčasné
volby

Podporovat vznik úřednické vlády

Požadovat od stávající koalice, aby přinesla podpisy 101
poslanců, kteří ji podporují

Přijmout kandidáta koalice na premiéra bez dalších
podmínek

Jmenovat premiérem předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku

Podporovat vznik vlády národní shody (široká levo-pravá
koalice)

Nevím, nedokážu určit
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INFORMACE O REALIZÁTOROVI 
VÝZKUMU 

     

   MEDIAN, s.r.o je 
nezávislá soukromá 
společnost pro výzkum 
trhu, médií a veřejného 
mínění & vývoj 
analytického a 
marketingového software. 

Společnost působí na trhu 
od roku 1993 a realizuje 
všechny typy kvalitativních 
i kvantitativních výzkumů 
trhu a veřejného mínění, 
včetně oficiálních 
mediálních měření a MML-
TGI 

O nás  

    MEDIAN je členem 
odborných sdružení: 

 

SIMAR (www.simar.cz) 

ESOMAR 
(www.esomar.org) 

TGI Network 
(www.tgisurveys.com) 

American Marketing 
Association 

 

Garance 
kvality        

      Daniel Prokop 

gsm:  608 333 902 

daniel.prokop@median.cz 
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