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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU 

Zadavatel výzkumu ČESKÁ TELEVIZE 

Realizátor výzkumu MEDIAN s r.o. 

Charakteristika výzkumu Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v Brně 

Způsob výběru respondentů Kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání a bydliště respondenta v rámci Brna (senátní obvody). 

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

Doba sběru dat 11. 9. 2014 - 18. 9. 2014 

Finální velikost výběrového souboru 1220 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. 

Kontrola dat 
Výzkum prochází intenzivními kontrolami. 100 % nahrávek CAPI rozhovorů podléhá náslechům. 
CATI rozhovory jsou předmětem náslechů při realizaci. Kromě toho jsou realizovány další 
kontroly tazatelů a validity dat.  

Září  2014 



www.ceskatelevize.cz 

STRUKTURA VZORKU 

Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlené na celá procenta. 
**Rozhovory pocházejí ze všech 29 městských částí Brna – zaručena je tedy 
dostatečná heterogenita na úrovni nižšího regionálního členění.   

Pohlaví 

Muži: 48 % 

Ženy: 52 % 

Věk 

18 – 29 let: 21 % 

30 – 44 let: 29 % 

45 – 59 let: 22 % 

60 a více let: 28 % 

Vzdělání 

ZŠ a SŠ bez maturity: 37 % 

SŠ s maturitou: 36 % 

VŠ: 27 % 

Technika sběru dat  
CAPI:  30 %  

CATI:  70 %  

Brno* 

Senátní obvod 58: 31 % 

Senátní obvod 59: 27 % 

Senátní obvod 60: 42 % 

Pracovní status 

Pracující:  54 % 

Nezaměstnaný:  6 % 

Důchodce:  27 % 

Student / v domácnosti / ostatní:  13 % 

Září  2014 
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VOLEBNÍ ÚČAST 

Určitě ano 
40 % 

Spíše ano 
19 % 

Spíše ne 
10 % 

Určitě ne 
27 % 

Neví 
4 % 

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

• Svou účastí ve volbách si je v současnosti jisto dvě pětiny respondentů. Dalších zhruba 32 % účast zvažuje či nevylučuje.  Ochota k účasti je 

tedy vyšší než např. v Ostravě, což odpovídá vyšším volebním účastem v komunálních volbách v Brně. Z minulých zkušeností však vyplývá, že  

u voleb s menší účastí (krajské, evropské, komunální ve velkých městech) ochota k účasti může klesat v posledních předvolebních dnech díky 

menší medializaci  voleb či problémů s výběrem strany / hnutí či kritérií, podle čeho hlasovat. 

• Ochota k účasti (stejně jako v jiných typech voleb v ČR) stoupá s věkem, vzděláním a u ekonomicky aktivních také s příjmovým statusem. 

N = 1220  

Září  2014 
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ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH  

PŘEDPOKLÁDANÝ RESPONDENTEM 

Budu volit jednu 
stranu či hnutí – 

stejně jako v jiných 
volbách 

60 % 

Budu volit stranu či 
hnutí – ale k tomu 
označím kandidáty 

z jiných stran 
13 % 

Neoznačím žádnou 
stranu – budu volit 
kandidáty napříč 

stranami 
14 % 

Nevím, neznám 
volební systém 

13 % 

Volby do zastupitelstva města Brna umožňují volit více způsoby. Jaký 
zřejmě použijete, pokud se voleb zúčastníte?  

• Komunální volby v České republice umožňují více typů hlasování. Přesto, že v uplynulých letech oslabovala identifikace s politickými 

stranami, zůstává ve velkém města (Brno) s rozsáhlou nabídkou kandidujících stran (17) a míst v zastupitelstvu (55) dominantní hlasování 

podle politických stran / hnutí. Většina voličů  (73 %) se chystá zaškrtnout stranu, přičemž 60 % bude volit jen stranu a 13 % předpokládá 

tzv. panašování (označení kandidátů jiné strany). Zhruba každý sedmý volič (14 %) 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 pracující lidé se středními a vyššími příjmy. Deklarativní odpovědi 

ukazují, že panašování by dle očekávání mohlo mírně zvyšovat podporu zejm. voličsky méně zakotvených stran a hnutí s výraznějšími 

osobnostmi (Starostové a nezávislí, Žít Brno, Strana zelených, atd.). 

n = 889  

Září  2014 

pouze respondenti, kteří 
nevylučují účast ve volbách 
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AKTUÁLNÍ VOLEBNÍ POTENCIÁL 

28,5 % 
27,5 % 

16,5 % 16,0 % 15,5 % 

12,5 % 
10,0 % 9,0 % 

5,5 % 4,5 % 4,5 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 

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.  

• Nejvyšší volební potenciál ve volbách do zastupitelstva v Brně má ANO a ČSSD. Jestliže v roce 2010 získaly většinu podpory nejsilnější 

strany (ČSSD a ODS dohromady přes 52 %, s TOP 09 takřka 67 % hlasů), nyní lze očekávat rozdrobení podpory mezi více stran a hnutí. 

Výraznou šanci na proniknutí do zastupitelstva má však 8 stran a hnutí a úspěch nelze vyloučit ani u stran, jejichž potenciál se po 

zohlednění statistické chyby pohybuje v blízkosti 5 %.  

• Podpora zavedených stran má tradiční kontury (např. starší a nízkopříjmoví voliči inklinují k levici, OSVČ k pravici). Hnutí Žít Brno těží  

z podpory lidí mezi 18-29 lety.  Podpora KDU-ČSL je z hlediska věku zaoblená (podporují ji mladší a nejstarší ročníky). 

Strany s nižším aktuálním 
volebním potenciálem: 
Antibursík – Stop 
Ekoteroru!, Republika pro 
Brno, Konzervativní strana. 

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

N = 738  (do dotazování volebních potenciálů vstupují voliči nevylučující účast uvádějící alespoň jednu stranu) 

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. 

Září  2014 
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PEVNOST ROZHODNUTÍ 

Zcela rozhodnutý/á 
– jinou stranu bych 

teď nevolil(a) 
32 % 

Takřka 
rozhodnutý/á – ale 
zvažoval(a) bych i 

jiné strany / stranu 
19 % 

Nejsem 
rozhodnutý/á – 

uvedená strana je 
jen jedna ze 
zvažovaných 

30 % 

Neví / nedokáže 
rozhodnout 

5 % 

Nechce volit stranu 
(jen kandidáty) 

14 % 

Nakolik jste rozhodnut(a), že byste v případě své účasti ve volbách do 
zastupitelstva města Brna v současnosti volil(a) právě tuto stranu?  

• Jen zhruba třetina respondentů (32 %), 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 (54 %) nebo chce volit napříč kandidátkami (14 %).  

• 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.). 

Září  2014 

n = 889  

pouze respondenti, 
kteří nevylučují 

účast ve volbách 
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TEMATICKÉ OTÁZKY 



1,52 

1,51 

1,64 

1,73 

1,81 

1,96 

2,05 

2,34 

2,54 
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HLAVNÍ VNÍMANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA 

• Problémy související s automobilovou dopravou nejsilněji akcentují pracující lidé ve středním produktivním věku (30-59). Lze tedy předpokládat, že jejich 

vnímání je podmíněno mimo jiné každodenními zkušenostmi  při cestování do práce. 

• Na rozdíl od Ostravy, kde byly socioekonomické problémy (nezaměstnanost a chudoba) vnímány napříč tamním obyvatelstvem, je v Brně vnímají zejména 

skupiny obyvatel, které již nezaměstnané / chudé jsou, nebo jsou nezaměstnaností a chudobou nejvíce ohroženy (méně kvalifikovaní /chudší pracovníci).  

• Křížení se zvažovanou podporou stran prokazuje provázanost některých zájmů a hodnotových orientací skupin obyvatel s jejich stranickou orientací (lidé 

vnímající nezaměstnanost inklinují k volbě levice, voliči SZ se více orientují na životní prostředí a rozvoj příležitostí ke kulturnímu a sportovnímu vyžití ve 

městě, atd.).  

58 % 

57 % 

46 % 

41 % 

36 % 

30 % 

23 % 

14 % 

9 % 

32 % 

35 % 

44 % 

46 % 

47 % 

45 % 

49 % 

38 % 

28 % 

10 % 

8 % 

10 % 

14 % 

17 % 

26 % 

28 % 

48 % 

63 % 

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

Korupce, klientelismus a plýtvání prostředky

Kriminalita, drogy a hazard

Nezaměstnanost a chudoba (zadlužení, malé příjmy)

Soužití většinové společnosti s menšinami

Nedostupnost a ceny bydlení

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

Úroveň MHD a dalších městských služeb

Nedostatek kulturního a sportovního vyžití

Zásadní problém Středně velký problém Zanedbatelný / žádný problém

Jaké jsou podle vás hlavní problémy, které trápí město Brno a jeho obyvatele?  N = 1220  

Září  2014 

*Průměr na škále 1=zásadní problém,2=středně velký problém, 3=žádný problém 
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HLAVNÍ VNÍMANÉ PROBLÉMY MĚSTA OSTRAVY a BRNA 

• Souhrnný pohled na hodnocení problémů naznačuje, že obyvatelé Brna celkově hodnotí kvalitu svého života lépe než obyvatelé Ostravy. Jen 

dva z problémů (Automobilová doprava, Úroveň MHD a městských služeb) jsou v Brně hodnoceny významně hůře než v Ostravě. Naopak 

řada aspektů života je hodnocena jako výrazně méně problematická – to se týká zejména sociálních problémů (nezaměstnanost a chudoba), 

sociálně patologických urbánních jevů (kriminalita, drogy, hazard) a důsledků těchto problémů v problematickém soužití většinové 

společnosti s menšinami. Výrazně pozitivněji je také vnímána kvalita životního prostředí. 

58 % 

57 % 

46 % 

41 % 

36 % 

30 % 

23 % 

14 % 

9 % 

36 % 

55 % 

68 % 

73 % 

57 % 

27 % 

54 % 

9 % 

9 % 

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

Korupce, klientelismus a plýtvání prostředky

Kriminalita, drogy a hazard

Nezaměstnanost a chudoba (zadlužení, malé příjmy)

Soužití většinové společnosti s menšinami

Nedostupnost a ceny bydlení

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

Úroveň MHD a dalších městských služeb

Nedostatek kulturního a sportovního vyžití

Brno

Ostrava

Jaké jsou podle vás hlavní problémy, které trápí město Ostravu/Brno a jeho obyvatele?  Brno N = 1220  

Září  2014 

Graf je setříděn podle odpovědí v Brně 

Ostrava N = 1213  
Zásadní problém 
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 ZVYŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V BRNĚ 

• V rámci výzkumu byla dotazována byla preference financování projektů na podporu tzv. vzdělanostní ekonomiky a projektů, které podpoří 

přímý vznik pracovních míst pro méně kvalifikované pracovní síly. Postoje Brňanů jsou v této otázce výrazně podmíněny socioekonomickým a 

vzdělanostním pozadím, které se promítá do reálných ekonomických zájmů skupin obyvatel i jejich hodnotových a politických orientací. 

• K podpoře projektů vzdělanostní ekonomiky inklinují VŠ vzdělaní lidé, ekonomicky aktivní lidé se středním či vyšší příjmem a studenti. 

Naopak nezaměstnaní a pracující s nižšími příjmy a kvalifikací, kteří jsou obecně častěji postiženi nezaměstnaností, ve 2/3 případů deklarují 

přednost projektům, které směřují k přímé podpoře vzniku míst v jimi obsazovaných typech pracovišť. 

55 % 

60 % 

67 % 

45 % 

68 % 

59 % 

34 % 

36 % 

30 % 

26 % 

47 % 

25 % 

33 % 

56 % 

9 % 

10 % 

7 % 

8 % 

7 % 

8 % 

11 % 

Celkem (N=1220)

Důchodci

Nezaměstnaní / nízkopříjmoví / méně kvalifkovaní pracovníci

Ostatní

ZŠ / SŠ bez maturity

ŠŠ s maturitou

VŠ

Projekty, kde vzniknou pracovní místa pro méně kvalifikované lidi ohrožené nezaměstnaností (sklady, montovny, ...)

Projekty zaměřené na vývoj nových technologií a inovací a podporu vzdělanostní ekonomiky (vývojová centra, české tech. firmy, ...)

Nevím, nedokážu vybrat

Který typ projektů, které mohou zvyšovat zaměstnanost, by podle vás město Brno mělo z veřejných peněz více 
podporovat?  

N = 1220  

Září  2014 
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BOJ PROTI HAZARDU 

• I přes nedávný zákaz hracích automatů ve většině městských částí  Brna si  47 % dospělých obyvatel myslí, že magistrát by měl postupovat 

razantněji. To lze hypoteticky přisuzovat přání celoplošného zákazu (napříč městskými částmi), větší regulaci kasin či tvrdšímu postupu proti 

tzv. kvízomatům. Velká část obyvatel (38 %) naopak současné kroky považuje za přiměřené. Důraznější postup vyžadují starší lidé, ale i mladší 

voliči některých stran a hnutí zaměřených na regulaci hazardu či na sociální problémy s ním spojené. 

• Více než třetina (35 %) obyvatel Brna zná ze svého blízkého okolí člověka, kterého závislost na automatech a hazardu přivedla do životních 

problémů. Častěji mají osobní zkušenost muži, případy ze svého okolí znají lidé ze všech vzdělanostních a věkových kategorií (do 69 let). 

Potvrzuje se tedy poměrně výrazné zasažení populace Brna tímto problémem v posledních letech. 

N = 1220  

Září  2014 

Nakolik důrazně podle vás postupuje magistrát Brna  
a jednotlivé městské části v boji proti hazardu? 

Příliš důrazně 
5 % 

Přiměřeně 
38 % 

Málo důrazně 
47 % 

Nevím, 
nedokážu 
zhodnotit 

10 % 

Znáte ze svého blízkého okolí někoho, kdo se dostal do 
životních problémů díky závislosti na automatech či 

přílišnému holdování hazardu? 

Ano 
35 % 

Ne 
65 % 



PŘÍLOHA A – 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), A ZÁROVEŇ:  

• 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. 

www.ceskatelevize.cz 

DEFINICE VOLEBNÍHO POTENCIÁLU 

Září  2014 



Otázka 1 
Zúčastnil(a) byste se vy osobně voleb do zastupitelstva města Brna, 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 Brna 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 Brna 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 Brna 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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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 AND Otázka 4>1 (chce volit stranu, ale není o ní rozhodnut/a) 
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. (neví jakou by volil stranu) 
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=2 (TYP 2 – chce volit i kandidáty mimo stranu) 
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 či volbu jejich kandidátů byste zvažoval(a). O kterých z těchto stran uvažujete skutečně vážně a mají opravdu 
reálnou šanci, že byste je ve volbách do zastupitelstva podpořil(a) jako celek (tedy nejen jednotlivé kandidáty)? 
 
Respondent vybírá ze seznamu stran/hnutí předvybraných v otázce 5. 
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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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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.). 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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“. 

HLASY POTENCIÁLNÍCH VOLIČŮ STRANY A 

VŠECHNY HLASY, KTERÉ BY SE ZA DANÉ SITUACE BYLY ROZDĚLENY VE 

VOLBÁCH* 

VOLEBNÍ POTENCIÁL 

STRANY A 

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. 
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PŘÍLOHA B – INFORMACE O SBĚRU  

A ZPRACOVÁNÍ DAT 



VÝZKUMNÁ AGENTURA: 

Na základě zkušeností z Parlamentních voleb 2013 a evropských voleb 2014  ČT tento výzkum realizuje s jednou společností pro výzkum 

trhu a veřejného mínění s výzkumnou agenturou Median. Výzkum je 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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Rozložení sběru do většího 
území 

Paralelní osobní a telefonický sběr dat umožňuje v rámci kraje zasáhnout výrazně větší a různorodější území. 
V rámci jednoho města tak pochází rozhovory ze všech částí detailního regionálního členění města – 
konkrétně v Brně ze všech 29 městských částí. 

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. 

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. 

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 rozhovorů 
Všechny rozhovory (v metodách CAPI i CATI) jsou nahrávány. Náslechy a kontrola nahrávek odhalí případná 
pochybení tazatele. Rozhovory, které neprojdou kontrolami, jsou vyřazovány.  
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Kontroly validity dat 
Při kontrolách dat jsou analyzovány vlivy jednotlivých tazatelů na celkové výsledky, délky trvání rozhovorů a 
prováděny další kontroly validity dat. 


