KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 – OSTRAVA
zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění
VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJE VE VYBRANÝCH OBLASTECH

Období sběru dat: 29. 8. 2014 - 4. 9. 2014

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ
INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU
Zadavatel výzkumu

ČESKÁ TELEVIZE

Realizátor výzkumu

MEDIAN s r.o.

Charakteristika výzkumu

Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v Ostravě

Způsob výběru respondentů

Kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání a bydliště respondenta v rámci Ostravy (senátní
obvody).

Reprezentativita

Vzorek je reprezentativní pro dospělou populaci města Ostrava podle kvótních proměnných (viz
výše) také podle pracovního statusu a minulého volebního chování (dovážení dat)

Doba sběru dat

29. 8. 2014 - 4. 9. 201

Finální velikost výběrového souboru

1213 respondentů

Způsob sběru dat

Kombinace CAPI (osobní dotazování s využitím notebooků) a CATI (telefonické dotazování na
mobilní telefony a pevné linky) v poměru cca 30:70

Chápání výstupů

Výsledky výzkumu je třeba vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební
potenciál (nikoli volební model). Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledku voleb.
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STRUKTURA VZORKU
Muži: 48 %

CAPI: 30 %
Technika sběru dat
CAWI: 70 %

Pohlaví
Ženy: 52 %

18 – 29 let: 19 %

Senátní obvod 70: 35 %
Ostrava

Senátní obvod 71: 38 %
Senátní obvod 72: 27 %

30 – 44 let: 28 %

Pracující: 52 %

Věk

Nezaměstnaný: 8 %
45 – 59 let: 24 %

Pracovní status
Důchodce: 30 %

60 a více let: 29 %

Student / v domácnosti / ostatní: 10 %
*Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlené na celá procenta.

ZŠ a SŠ bez maturity: 52 %

Vzdělání

SŠ s maturitou: 31 %

VŠ: 17 %
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VÝSLEDKY VÝZKUMU
VOLEBNÍ OTÁZKY

VOLEBNÍ ÚČAST
Zúčastnil(a) byste se vy osobně voleb do zastupitelstva města Ostravy,
kdyby se konaly v příštím týdnu?

N = 1213

Neví
3%
Určitě ano
31 %
Určitě ne
39 %

Spíše ne
11 %

Spíše ano
16 %

• Svou účastí ve volbách si je v současnosti jisto 31 % respondentů. Dalších zhruba 30 % účast nevylučuje a váhá (odpovědi „spíše ano“, „spíše
ne“, „neví“). V sekundárních typech voleb přitom ve srovnání s volbami do Sněmovny či volbou prezidenta klesá reálná volební účast níže pod
deklarovanou. Lze tedy předpokládat, že účast by se v současné době či nejbližší budoucnosti pohybovala v intencích předchozích voleb do
zastupitelstva města Ostrava (2010 – účast 35,4 %, 2006 – účast 32,2 %). Relativně nízká účast přitom může výrazně ovlivňovat konečné
volební výsledky stran, protože k získání silné relativní podpory stačí menší absolutní počet hlasů.
• Ochota k účasti (stejně jako v jiných typech voleb v ČR) stoupá s věkem, vzděláním a u ekonomicky aktivních také s příjmovým statusem.
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ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
PŘEDPOKLÁDANÝ RESPONDENTEM
Volby do zastupitelstva města Ostravy umožňují volit více způsoby.
Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte?
Nevím, neznám
volební systém
13 %
Neoznačím žádnou
stranu – budu volit
kandidáty napříč
stranami
17 %
Budu volit stranu či
hnutí – ale k tomu
označím kandidáty
z jiných stran
12 %
•

•

n = 743
pouze respondenti, kteří
nevylučují účast ve volbách

Budu volit jednu
stranu či hnutí –
stejně jako v jiných
volbách
58 %

Komunální volby v České republice umožňují více typů hlasování. Přesto, že v uplynulých letech oslabovala identifikace s politickými
stranami, zůstává ve velkém města (Ostrava) s rozsáhlou nabídkou kandidujících stran (18) a míst v zastupitelstvu (55) dominantní hlasování
podle politických stran / hnutí. Většina voličů (70 %) se chystá zaškrtnout stranu, z toho 58 % nepředpokládá tzv. panašování (označení
kandidátů jiné strany) a 12 % předpokládá panašování. Zhruba každý šestý volič se chystá volit napříč kandidátkami. Síla jejich hlasů se mezi
strany / hnutí rozdělí dle toho, kolik kandidátů kterých stran označí.
Panašováním či napříč stranami se častěji chystají volit vysokoškoláci a lidé ve středním věku – tedy obecně lidé, kteří se chystají k volbám,
ale nejsou silně identifikováni s žádnou politickou stranou či hnutím.
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VOLEBNÍ POTENCIÁL
Aktuální VOLEBNÍ POTENCIÁL ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana či hnutí mohla v současnosti hypoteticky získat, pokud
by se k ní či k jejím kandidátům přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.
N = 738 (do dotazování volebních potenciálů vstupují voliči nevylučující účast uvádějící alespoň jednu stranu)

32,5 %

25,5 %

Suma volebních potenciálů není 100 % (člověk
rozhodující se mezi volbou např. dvou stran je
potenciální volič obou z nich). Volební potenciál
je nutno chápat pro každou stranu odděleně.

20,5 %
12,5 % 12,5 % 12,0 % 12,0 %

10,0 % 9,5 %
6,0 %

5,5 %

5,0 %

4,5 %

3,0 %

3,0 %

Strany s nižším volebním
potenciálem: LEV 21 – NS,
Romská demokratická
stran, Toryové.

*V grafu jsou zobrazeny strany se zjištěným volebním potenciálem min 3 %. Statistická
odchylka činí +/- 1 % u malých stran až +/- 3,5 % u velkých stran.

•

Nejvyšší volební potenciál ve volbách do zastupitelstva v Ostravě má ČSSD. Díky vyšší rozdrobenosti podpory mezi středové strany a lokální
hnutí by však dnes měla problém zopakovat zcela jednoznačná vítězství na Ostravsku z minulých let (např. výhra v komunálních volbách
2010 o 14 % před ODS). Volební potenciál hlavních pravicových stran (ODS, TOP09) je srovnatelný s úspěšnějšími občanskými hnutími. Díky
předpokládané nižší volební účasti a relativně malé pevnosti rozhodnutí voličů má reálnou šanci na překročení 5 % každá z prvních 13 stran
a hnutí.
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PEVNOST ROZHODNUTÍ
Nakolik jste rozhodnut(a), že byste v případě své účasti ve volbách do
zastupitelstva města Ostravy v současnosti volil(a) právě tuto stranu?
Nechce volit stranu
(jen kandidáty)
17 %

Zcela rozhodnutý/á
– jinou stranu bych
teď nevolil(a)
34 %

n = 743
pouze respondenti,
kteří nevylučují
účast ve volbách

Neví / nedokáže
rozhodnout
6%

Nejsem
rozhodnutý/á –
uvedená strana je
jen jedna ze
zvažovaných
27 %
•
•

Takřka
rozhodnutý/á – ale
zvažoval(a) bych i
jiné strany / stranu
16 %

Jen zhruba třetina respondentů, kteří nevylučují účast u voleb, si je zcela jista, kterou stranu by volila. Zbytek si není zcela jist vybranou
stranou, má více zvažovaných či neví (49 %) nebo chce volit napříč kandidátkami (17 %).
Můžeme tedy předpokládat, že volební preference se ještě budou vyvíjet. V rámci reálně zvažovaných stran bude docházet k formování
finálních volebních rozhodnutí, která z dnes ještě nezakotvených postojů nejsou u velké části respondentů zřejmá. Může také docházet k
přesunům podpory mezi podobnými typy stran (tj. mezi levicovými stranami, mezi pravicovými stranami, v rámci lokálních občanských
hnutí a koalic, atd.).
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VÝSLEDKY VÝZKUMU
TEMATICKÉ OTÁZKY

HLAVNÍ VNÍMANÉ PROBLÉMY MĚSTA OSTRAVY
N = 1213

Jaké jsou podle vás hlavní problémy, které trápí město Ostravu a jeho obyvatele?
Zásadní problém

Středně velký problém

Zanedbatelný / žádný problém

73 %

Nezaměstnanost a chudoba (zadlužení, malé příjmy)

23 %

68 %

Kriminalita, drogy a hazard

27 %

57 %

Soužití většinové společnosti s menšinami
Korupce, klientelismus a plýtvání prostředky

55 %

Špatné životní prostředí (vzduch, málo zeleně, znečištění města, chátrání
staveb)

54 %

Úroveň MHD a dalších městských služeb

9%

Nedostatek kulturního a sportovního vyžití

9%

25 %

11 %
19 %
29 %

54 %
65 %

*Průměr na škále 1=zásadní problém,2=středně velký problém, 3=žádný problém

• Na rozdíl od celorepublikových výzkumů, kdy socioekonomické problémy (nezaměstnanost, chudoba) akcentují více ohrožené skupiny
obyvatel, prochází vnímání nezaměstnanosti a chudoby v Ostravě spíše napříč populací - jako zásadní problém ho vidí většina všech
věkových, vzdělanostních i příjmových skupin obyvatel.
• Špatné životní prostředí zdůrazňují zejména lidé v ekonomicky aktivním věku (do 60 let), sociálně patologických jevů (kriminalita, drogy,
hazard) se více obávají ženy a starší lidé, za nedostatek kulturních a sportovního vyžití považuje zásadní či středně velký problém okolo 45 %
lidí pod 30 let. Mladí lidé a lidé z chudších a méně kvalifikovaných vrstev si také stěžují na nedostupnost a ceny bydlení.
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1,53

8 % 1,53

36 %

44 %
36 %

10 %

37 %

45 %

27 %

Nedostupnost a ceny bydlení

5 % 1,37

32 %

36 %

Automobilová doprava (zácpy, stav silnic, málo míst k parkování)

4 % 1,32

www.ceskatelevize.cz

1,57
1,83
2,02
2,45
2,56

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
Jak by se mělo postupovat pro zlepšení životního prostředí v Ostravě?
Určitě ano

Snížit limit znečištění, po jehož překročení lze pozastavit průmyslové provozy

34 %
30 %

26 %

Určitě ne

32 %

49 %

Dotovat / podporovat používání ekologičtějších technologií, aut apod.

Snížit limit znečištění, po jehož překročení lze omezit dopravu ve městě

Spíše ne

54 %

Více postihovat největší znečišťovatele (vyšší zdanění, pokuty, atd.)

Postihovat malé lokální znečišťovatele – tzn. více kontrolovat domácnosti

Spíše ano

9% 3%

34 %
32 %
35 %
35 %

Nevím

9% 5%
21 %

11 %

23 %

9%

24 %

12 %
N = 1213

• Opatření s největší podporou jsou postihy velkých znečišťovatelů (celkem souhlasí 86 % respondentů) a dotace / podpora ekologických
technologií (83 %). Nejvlažněji přijímané opatření souvisí naopak s možností zastavovat průmyslové provozy.
• Postoje jsou relativně málo sociodemograficky a politicky strukturovány. Lze však vypozorovat, že např. mezi potenciálními voliči stran s
mladším vzdělanějším elektorátem (TOP 09, Jsme Ostrava – koalice Zelených a Pirátů) je vyšší podpora regulace průmyslových provozů. Voliči
stran, jejichž elektorát se z části rekrutuje z osob dnes či v minulosti zaměstnaných v průmyslu (ČSSD, KSČM) se naopak více orientují na jiná
řešení jako snížení limitů znečištění v oblasti dopravy.
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ŘEŠENÍ SITUACE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH
Jak by se podle vás měla řešit situace v sociálně vyloučených lokalitách na Ostravsku? Je potřeba …
N = 1213

Určitě ano

Spíše ano

Více bojovat proti hazardu, drogám apod.

Spíše ne

74 %

Podmiňovat vyplácení dávek (např. školní docházkou dětí)

75 %

Omezit lichvu, půjčky a exekuce

15 %

16 %
20 %
28 %

53 %
46 %
42 %

4 %1 %
3 %2 %

21 %

68 %

Podporovat zaměstnanost lidí z vyloučených lokalit

Rozvíjet sociální a obecní bydlení – omezit koncentraci chudých do ghett
a ubytoven

Nevím

80 %

Přísněji hlídat a postihovat přestupky - častěji do vyloučených lokalit vysílat
strážníky

Investovat do vzdělání dětí z vyloučených lokalit a chudých rodin

Určitě ne

31 %
31 %

6%3%
9%

12 %
14 %

4%4%

8%
10 %
9%

• U většiny respondentů lze vypozorovat primární orientaci na represivní opatření v oblasti boje proti drogám, hazardu, kriminalitě a
podmíněného vyplácení dávek, s jejichž potřebností určitě souhlasí 75-80 % obyvatel. Podpora preventivních a podpůrných opatření proti
strukturálním příčinám sociálního vyloučení – podpora zaměstnanosti, vzdělání dětí a rozvoj sociálního bydlení – sice není tak vyhraněná,
ale i s jejich potřebností určitě či spíše souhlasí drtivá většina lidí.
• Spíše než sociodemografickou strukturovanost postojů lze sledovat, že některé skupiny obyvatel (ženy, starší lidé) vyžadují větší aktivitu
veřejné správy ve všech zmiňovaných oblastech. Podpora některých stran, jejichž zástupci jsou známí vyostřenou rétorikou proti Romům a
sociálně vyloučeným (DSSS, Nezávislí L. Janáčkové) může částečně pramenit právě z vnímání tohoto tématu. Jejich voliči se často rekrutují z
lidí, kteří podporují represivní opatření a mají omezenější podporu opatření preventivních a podpůrných.
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PŘÍLOHA A – DEFINICE VOLEBNÍHO
POTENCIÁLU

DEFINICE VOLEBNÍHO POTENCIÁLU
DEFINICE:
Aktuální VOLEBNÍ POTENCIÁL ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana mohla v současnosti hypoteticky získat, pokud by se k ní či
k jejím kandidátům přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.
Do volebního potenciálu STRANY A vstupují pouze respondenti, kteří:
• nevylučují účast u voleb (Otázka 1)
• uvedou spontánně danou politickou Stranu A jako hlavní preferovanou (Otázka 3), NEBO:
• uvedou spontánně jinou politickou stranu jako hlavní preferovanou (Otázka 3), ale řeknou, že si v případě své účasti nejsou
zcela jisti jejím výběrem (Otázka 4) a mezi dalšími vážně zvažovanými uvedou STRANU A (Otázka 5 a 6), NEBO:
• neuvedou spontánně žádnou politickou stranu jako hlavní preferovanou (Otázka 1) a mezi vážně zvažovanými uvedou STRANU
A (Otázka 5 a 6)
• nezvažují vážně volbu STRANY A jako celku (Otázka 6), ale zvažují vážně, že by podpořili část jejich kandidátů (Otázka 2 a 7).
Tito respondenti vstupují do potenciálu silou, která odpovídá maximálnímu očekávanému přidělení hlasů kandidátům STRANY
A.
Způsob dotazování a konstrukce volebního potenciálu v komunálních volbách zohledňuje odlišnost volebního systému voleb do
zastupitelstva. Podpora stran tedy zahrnuje i potenciální podporu od voličů, kteří by nechtěli volit stranu jako celek, ale chystají se /
reálně zvažují podporu části jejích kandidátů.
V dotazování uzavřených otázek jsou kandidující subjekty tazatelem čteny ve formě NÁZEV STRANY / HNUTÍ (lídr: PLNÉ JMÉNO LÍDRA
KANDIDÁTKY). V situaci kandidatury více lokálních hnutí a volebních koalic to respondentům umožňuje jasnější identifikaci
podporovaných subjektů a zohlednění personálních i stranických hledisek.
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OTÁZKY POUŽITÉ PŘI KONSTRUKCI
VOLEBNÍHO POTENCIÁLU
Otázka 1
Zúčastnil(a) byste se voleb do zastupitelstva města Ostravy, kdyby se konaly v příštím týdnu?
1) Určitě ano → na Otázka 2.
2) Spíše ano → na Otázka 2.
3) Spíše ne → na Otázka 2.
4) Určitě ne → přeskakuje na další blok
Otázka 2
Volby do zastupitelstva města Ostravy umožňují volit vice způsoby. Jaký zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte?
1) Budu volit jednu stranu či hnutí – stejně jako v jiných volbách -> respondent TYP 1
2) Budu volit stranu či hnutí – ale k tomu označím kandidáty z jiných stran -> respondent TYP 2
3) Neoznačím žádnou stranu – budu volit kandidáty napříč stranami -> respondent TYP 3
Otázka 3
Kterou stranu nebo hnutí byste do zastupitelstva města Ostravy nejspíše volil(a), kdyby se volby konaly v příštím týdnu?
Otevřená otázka (tazatel má k dispozici předkódovaný seznam kandidujících politických subjektů a jejich lídrů, který neukazuje/nečte respondentovi –
do něho zaznamenává odpovědi) → na Otázka 4.
+
97) nevím, zatím nejsem rozhodnut(a) → na Otázka 4.
98) nemohu si vzpomenout na název strany → na Otázka 4.
99) odmítá uvést → na Otázka 4.
999) nevolí / určitě by nešel volit → přeskakuje na další blok
Otázka 4
Nakolik jste rozhodnut(a), že byste v případě své účasti ve volbách do zastupitelstva města Ostravy v současnosti volil(a) právě tuto stranu?
1) Zcela rozhodnutý/á – jinou stranu bych teď nevolil(a) → zohlednění TYPU respondenta filtrem
2) Takřka rozhodnutý/á – ale zvažoval(a) bych i jiné strany / stranu → na Otázka 5.
3) Nejsem rozhodnutý/á – uvedená strana je jen jedna ze zvažovaných → na Otázka 5.
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OTÁZKY POUŽITÉ PŘI KONSTRUKCI
VOLEBNÍHO POTENCIÁLU
FILTR: Pokud je rozhodnutý o straně (Otázka 4 = 1), ale chce volit i kandidáty mimo strany (TYP>1), ptáme se na Otázku 5. Pokud je rozhodnutý o
straně (OT04=1) a chce volit jen stranu (TYP=1), přeskakujeme na další blok.
Otázka 5
Znění pro Otázka 3<97
Uvedl(a) jste, že byste nyní zřejmě volil(a)……………., ale nejste si tímto výběrem zcela jistý/á. O podpoře jakých dalších stran či jejich kandidátů vážně
uvažujete a je reálná šance, že byste je v současnosti volil(a)?
Znění pro Otázka 3=97,98,99.
Neuvedl(a) jste, jakou stranu byste nyní volil(a). O podpoře jakých stran či jejich kandidátů vážně uvažujete a je reálná šance, že byste je v současnosti
volil(a)?
Znění pro Otázka 4=1 (zcela rozhodnut o straně) A ZÁROVEŇ Otázka 2>1 (TYP 2 či TYP 3 – chce volit kandidáty mimo strany)
Uvedl(a) jste, že byste nyní volil(a) ………., ale mohl(a) byste podpořit kandidáty jiných stran. O podpoře kandidátů jakých dalších stran vážně
uvažujete a je reálná šance, že byste je v současnosti volil(a)?
Respondentovi jsou postupně čteny jednotlivé názvy kandidujících politických subjektů a jejich lídrů, u každé z nich možnosti odpovědi
ANO/NE/NEVÍM, NEZNÁM STRANU
Pokud v Otázce 5 uvedl(a) více než 1 (další) zvažovanou stranu :
Otázka 6
Uvedl(a) jste více stran, jejichž volbu byste zvažoval(a). O kterých z těchto stran uvažujete skutečně vážně a mají opravdu reálnou šanci, že byste je v
současnosti mohl(a) volit?
Respondentovi vybírá ze seznamu stran/hnutí předvybraných v otázce 5.
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OTÁZKY POUŽITÉ PŘI KONSTRUKCI
VOLEBNÍHO POTENCIÁLU
FILTR: Na Otázku 7 odpovídají respondenti TYPu 2 a 3 (chtějí volit i kandidáty mimo strany), kteří v otázce 6 eliminují volitelnost některé strany jako
celku.
Otázka 7
Uvedl(a) jste několik stran, které jsou pro vás přijatelné, ale nevolil(a) byste je jako celek. Podpořil(a) byste některé z jejích kandidátů? Pokud ano až
kolik?
1) Nepodpořil(a) bych zřejmě žádného kandidáta
Mohl(a) bych označit až …
2) Jednoho až dva kandidáty
3) Desetinu kandidátky (TAZ: tzn. až XX kandidátů)
4) Čtvrtinu kandidátky (TAZ: tzn. až XX kandidátů)
5) Polovinu kandidátky (TAZ: tzn. až okolo XX kandidátů)
6) Více než polovinu kandidátky
Respondent odpovídá jednotlivě u stran, volbu jejichž kandidátů označil v Otázce 5 jako přijatelnou / zvažovanou, ale vyloučil v Otázce 6, že by je volil
jako celek. Závorku s upřesněním odpovídajícího počtu kandidátů (proměnlivá pro Brno/Ostrava/Prahu) u odpovědí 2-5 používá tazatel u stran s plnou
kandidátkou, pokud respondent chce vědět, jakému počtu kandidátů odpovídá daná možnost či odpověď vyjádří odhadovaným maximálním počtem
volených / panašovaných kandidátů dané strany.
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DEFINICE VOLEBNÍHO POTENCIÁLU
Volební potenciál neobsahuje hypotetické sympatizanty:
Do aktuálního volebního potenciálu strany vstupují jen lidé, kteří potvrdí, že reálně a vážně zvažují volbu dané strany či jejích kandidátů (OT04
- OT07) – tedy skuteční aktuální potenciální voliči (ne všichni lidé, pro které je daná strana přijatelná, hypoteticky volitelná apod.).
Suma volebních potenciálů není 100 %:
Člověk, který vážně zvažuje volbu STRANY A a STRANY B je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je
tedy nutno chápat pro každou stranu odděleně.
Statistická chyba:
I volební potenciál je tzv. výběrový ukazatel = číslo spočítané z reprezentativního vzorku respondentů, které vztahujeme na celou populaci. I
on tedy obsahuje nejistotu v podobě kvantifikovatelné statistické chyby. Ta je však menší než např. u klasických volebních modelů.
Jak je ukazatel konstruován:
Volební potenciál strany A předpokládá, že všichni respondenti vážně zvažující volbu strany A či části jejích kandidátů a nevylučující volební účast,
půjdou k volbám a budou tímto způsobem volit. Ukazatel předpokládá, že všichni ostatní lidé se zachovají nejpravděpodobnějším způsobem
avizovaným ve výzkumu. Vzorec na výpočet aktuálního volebního potenciálu tedy vypadá takto:
HLASY POTENCIÁLNÍCH VOLIČŮ STRANY A
VOLEBNÍ POTENCIÁL
STRANY A
VŠECHNY HLASY, KTERÉ BY SE ZA DANÉ SITUACE BYLY ROZDĚLENY VE
VOLBÁCH*

*Zahrnuty jsou hlasy respondentů avizujících účast u voleb (určitě ano + spíše ano) + hlasy všech dalších potenciálních voličů Strany A, kteří nevylučují
účast u voleb a strana by je v případě využití volebního potenciálu k účasti „přiměla“.
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PŘÍLOHA B – INFORMACE O SBĚRU
A ZPRACOVÁNÍ DAT

INFORMACE O SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT
VÝZKUMNÁ AGENTURA:
Na základě zkušeností z Parlamentních voleb 2013 a evropských voleb 2014 bude ČT tento výzkum realizovat s jednou společností pro
výzkum trhu a veřejného mínění s výzkumnou agenturou Median. Výzkum bude realizován i ve spolupráci z FF UK katedrou sociologie.

Hlavním důvodem angažování této agentury je:
•

dlouhodobé zkušenosti s výzkumy podobného typu a předchozí dlouhodobá spolupráce s ČT

•

členství ve sdružení SIMAR, které zaručuje kvalitu a nejvyšší odborné standardy v oblasti výzkumu trhu

•

agentura v poslední době nespolupracovala s žádným politickým subjektem
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POSTUPY ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU SBĚRU DAT
Kontroly rozhovorů

Všechny rozhovory (v metodách CAPI i CATI) jsou nahrávány. Náslechy a kontrola nahrávek odhalí případná
pochybení tazatele. Rozhovory, které neprojdou kontrolami, jsou vyřazovány.

Eliminování vlivu tazatelů

Jeden CAPI tazatel může ve městě sebrat maximálně 15 rozhovorů – podílí se tedy maximálně na 1,25 %
celkového vzorku. Vliv jednotlivého tazatele na výsledky je tedy minimální.

Rozložení sběru do většího
území

Paralelní osobní a telefonický sběr dat dvěma agenturami umožňuje v rámci kraje zasáhnout výrazně větší a
různorodější území. V rámci jednoho města tak pochází rozhovory ze všech částí detailního regionálního
členění města.

Zasažení větší části populace

Kombinace více metod sběru (CAPI, CATI) zvyšuje zasažitelnost různých částí populace. Trochu jiní lidé jsou
dostupní a ochotní odpovídat telefonicky a jiní naopak osobně. Telefonický výzkum probíhá ze 70 % na
mobilní telefony a ze 30 % na pevné linky, aby nedocházelo k vychýlení výzkumu nerovnoměrností penetrace
moderních technologií.

Sběr dat v delším období

Sběr dat v kraji není bleskový (během 1-2 dnů), ale zasahuje delší období. Tím se vyrovnává zastižitelnost
různých typů lidí, která je jinak omezena sběrem v omezené časové době.

Důkladná reprezentativita

Při kontrolách reprezentativity nejsou zohledňovány jen základní sociodemografické znaky (pohlaví, věk,
vzdělání, okres, velikost obce), ale i další znaky související úzce s volebními preferencemi (pracovní status
respondenta, minulé volební chování).

Kontroly validity dat

Při kontrolách dat jsou analyzovány vlivy jednotlivých tazatelů na celkové výsledky, délky trvání rozhovorů a
prováděny další kontroly validity dat.
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