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Metodologie

• Cíle výzkumu: Volební a stranické preference ve volbách do zastupitelstva Ostravy

• Datum sběru: 17.9.- 18.9. 2010

• Počet respondentů: 1013

• Metoda výzkumu: standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli 
agentur y SC&C

• Cílová skupina: občané Ostravy, starší 18 let (kvótní výběr podle pohlaví, věku 
a vzdělání respondenta)

• Zpracování dat: dotazníky byly podrobeny logické kontrole a data byla analyzována 
prostřednictvím statistického softwaru SPSS.
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Dotazník
Volby do zastupitelstva města jsou podle Vás:
1) založené na stejném principu jako do Poslanecké sněmovny = 

každý volič má jeden hlas a ten dá straně, kterou preferuje
2) založené na jiném principu než do Poslanecké sněmovny = každý 

volič má tolik hlasů, kolik je volených zastupitelů
3) nevím NENABÍZEJTE!!!

Q2)  Zúčastníte se letošních voleb do zastupitelstva města Ostravy 
(magistrátu), které se konají 15. a 16. října?

1) rozhodně ano
2) spíše ano
3) spíše ne
4) rozhodně ne JDI NA OST1

Q3)  Co je pro Vás nejdůležitější při Vašem rozhodování koho volit do 
zastupitelstva města Ostravy?

1) politická strana
2) osobnost lídra
3) jednotliví kandidáti 

Q4)  Na jakém základě budete vybírat strany či kandidáty?
1) podle konkrétních bodů v aktuálním programu strany či kandidáta
2) podle Vašich osobních sympatií ke straně či kandidátovi
3) podle něčeho jiného TAZATEL: Chtějte konkrétní odpověď a 

zaznamenejte ji do kolonky Q4_jine. 

Q5) Jakým způsobem budete do zastupitelstva vybírat?
1) vyberu pouze jednu politickou stranu / hnutí JDI NA STRANA, 

PEV a dále na OST1
2) vyberu jednu politickou stranu a některé kandidáty z jiných 

politických stran JDI NA STRANA a všechny otázky dále
3) budu vybírat pouze kandidáty z různých politických stran JDI 

NA KANDIDÁTI a dále
4) neví

NEVI) Uvedl/a jste, že nevíte, jakým způsobem budete vybírat. Rozhodujete 
se tedy:

1) ještě před volbami. Ve volební místnosti již víte, jak budete volit
2) až ve volební místnosti
STRANA) Kterou politickou stranu vyberete?

PEV) Jste o své volbě právě této strany již pevně přesvědčen(a)?
1) rozhodně ano
2) spíše ano
3) spíše ne
4) rozhodně ne 

KANDIDATI) Uvedl/a jste možnost, že budete (také) vybírat jednotlivé
kandidáty. Kolik takových lidí chcete (přibližně) samostatně vybrat? 
(počet:1 až 55)

DEL) A ze kterých stran tito kandidáti pravděpodobně budou? Rozdělte 
prosím uvedený počet kandidátů mezi politické strany. 

JMENA) A kterým kandidátům byste dal/a svůj hlas? 
(TAZATEL: Požadujte konkrétní jména! Respondent může uvést i více 

jmen)

OST1) Primátora Ostravy chcete Vy osobně do budoucna volit:
1) pomocí přímé volby
2) přes zvolené zastupitele 

OST2) Existuje nějaký problém, který komunální politici v Ostravě vyloženě
zanedbávají nebo ignorují? Pokud ano, tak jaký?
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Výběrový soubor

Pohlaví Obyvatelé kraje starší 18 let

Muži 50%

Ženy 50%

Věk Obyvatelé kraje starší 18 let

18-29 let 22%

30-44 let 28%

45-59 let 25%

60 a více let 25%

Vzdělání Obyvatelé kraje starší 18 let

Základní 15%

Vyučen (bez maturity) 33%

Maturita 36%

VŠ 16%
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Shrnutí

• Letošních voleb do magistrátu města Ostravy se chce určitě zúčastnit 47 % občanů, voleb 
se naopak rozhodně nezúčastní 19 % Ostravanů. V roce 2006 byla volební účast cca 
32 %, z toho důvodu odhadujeme účast zhruba kolem 40 % voličů.

• Podle 59 % obyvatel Ostravy jsou komunální volby založené na stejném principu jako 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu – dvě třetiny voličů se z toho důvodu 
pravděpodobně soustředí na volbu pouze jedné strany. 

• Podle sympatií ke straně či kandidátovi se řídí necelých 40 % voličů v Ostravě, politické
programy a cíle jsou zásadní pro 56% voličů.

• Jednoznačné vítězství přísluší ČSSD (32%), druhé místo s velkým odstupem zaujímá
ODS, třetí místo je určeno KSČM.

• Tři čtvrtiny obyvatel Ostravy chtějí do budoucna volit primátora pomocí přímé volby.
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Účast a přesvědčení o volbě konkrétní strany

• Svou účast ve volbách určitě potvrdilo necelých 
50% respondentů.

– Deklarovaná ochota účastnit se voleb je velmi 
podobná deklarované účasti ve volbách do PS na 
Ostravsku v květu 2010 – nicméně ke komunálním 
volbám se většinou dostaví menší počet voličů.

– Pevně rozhodnutí o své účasti budou především lidé
s vysokoškolským vzděláním a ve věkové kategorii 
nad 60 let. Naopak lidé do 44 let pevně přesvědčeni 
spíše nebudou. 

• Přesvědčení o volbě konkrétní strany je hodně
vysoké - 91%.

– Pokud už jsou voliči rozhodnuti, že budou volit 
některou ze stran, pevné rozhodnutí bude typické
pro občany starší 60-ti let.

– Mezi voliči budou nejoddanějšími příznivci své
strany levicově orientovaní lidé. 
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Jak se podle lidí volí?

• Výrazná většina obyvatel Ostravy (necelých 60 %) se domnívá, že volby do zastupitelstva jejich města budou probíhat 
na stejném principu jako do PS.

• Pouhá čtvrtina lidí si myslí, že budou volit jiným způsobem než ve volbách do PS. 

• Odpověď „nevím“ byla typická především pro lidi se základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaní lidé měli naopak 
největší sklon nesouhlasit s myšlenkou, že by volby probíhaly stejně.  
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Co je pro lidi při volbě nejdůležitější?

• V otázce, co je pro voliče nejdůležitější při rozhodování, koho zvolí, jasně dominuje politická strana (52 %). Tento 
výsledek potvrzuje i přetrvávající domněnka, že volby do zastupitelstev budou podle 60 % lidí probíhat stejným 
způsobem jako do PS. 

• Podle jednotlivých kandidátů se budou řídit především lidé s dokončeným vyšším stupněm vzdělání. 
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Jak bude vybírat stranu či kandidáty?

• V otázce, která zjišťovala způsob výběru strany či kandidáta, nejvíce respondenti uváděli možnost volby podle programu 
či kandidáta (56 %).  

• Platí do jisté míry spojení, že pokud je pro lidi důležitá politická stranu, budou především uvádět důvod její volby program 
či její kandidáty. Pokud je ale na prvním místě lídr strany, pak respondenty budou ovlivňovat hlavně sympatie k této 
osobě.
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Způsob volby

• Vzhledem k radikální odlišnosti principu voleb do zastupitelstev od voleb do PS byl zjišťován způsob, jakým občané
Ostravy budou volit. 

• Více než 2/3 voličů v Ostravě bude volit pouze stranu. Zbylé dvě možnosti jsou preferovány stejně. Lze tedy odhadovat, 
že volba jednotlivých kandidátů nebude mít v rámci celé Ostravy zásadní vliv. 

• Lidé volící jednotlivé kandidáty v průměru uvedli, že by zaškrtli přes 6 jmen. Střední hodnota je však nižší – tři jednotliví
kandidáti. Existují i tací, kteří budou jednotlivě zaškrtávat všech 55 kandidátů (cca 1,5 %). 



SC & C – Marketing & Social  Research

Lidé nerozhodnutí o způsobu volby

• Z výzkumu vyplývá, že pokud se lidé hodlají voleb zúčastnit, svůj způsob volby si z více než 80 % 
naplánují před vstupem do volebních místností. 
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Volební preference
• Při analýze nebyl zjištěn významný rozdíl mezi klasickou metodou analýzy a komplexní metodou 

zahrnující i volbu jednotlivých kandidátů.

• Volebního vítězství by za stávající situace dosáhla ČSSD. V Ostravě ji nemůže žádná strana ohrozit, dosáhla 32 %, 
což představuje 13-ti procentní náskok na druhou ODS. Mezi malými stranami nejvíce vyniká strana Ostravak, 
která by překročila pěti procentní hranici pro udělování křesel v zastupitelstvu. 

• Voliči levice budou nejčastěji starší 45 let. TOP 09 a SZ láká naopak mladé lidi do 30 let. Vzdělání sehrává taktéž
důležitou roli. Příznivci ČSSD budou nejčastěji vyučeni, pravicoví voliči budou hlavně středoškolského vzdělání
s maturitou. SZ rekrutuje své stoupence hlavně mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi.

N=507
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Volební preference s intervaly spolehlivosti

• Interval spolehlivosti nám říká, že volební výsledek jednotlivých stran se bude nacházet v populaci na 95 % mezi dolní
a horní mezí, které jsou vyznačeny chybovými úsečkami.

• U velkých stran se rozmezí pohybuje mezi 3 až 4 % směrem dolu a nahoru. U zbývajících tří stran, které překračují 5-ti 
procentní hranici, se intervaly pohybují mezi 1,8 až 2,5 % směrem dolu a nahoru. 

K výpočtu 95% intervalů spolehlivosti byla užita asymptotická metoda, která předpokládá, že počet pozorování je větší než 30 a 
v každé kategorii se vyskytuje alespoň 5 případů.

N=507
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Volební mandáty
• Po přepočítání volebních zisků jednotlivých stran na počet křesel v zastupitelstvu zjistíme, že z řad ČSSD by křeslo 

získalo prvních 20 jejích kandidátů, z ODS 12 kandidátů, komunisté 9, TOP 09 by měla 6 kandidátů, VV 5 a poslední
Ostravák by získal 3 křesla pro své kandidáty.

• Intervaly spolehlivosti pro volební mandáty se stanovují podobně jako u volebních preferencí. U velkých stran je rozmezí
počtu mandátů čtyři křesla směrem dolu a nahoru. U ODS, TOP 09, komunistů a VV je interval stanoven na tři křesla 
směrem dolu a nahoru. 
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Stranické preference

• Stranické preference zahrnující nerozhodnuté jedince a nevoliče ukazují, že 13 % respondentů neví, či 
neodpovědělo. 
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Stabilita voličů oproti volbám do PS v roce 2010

• Srovnání není provedeno s volbou 
v roce 2006 z důvodu nižší schopnosti 
voličů vzpomenout si na 4 roky starou 
situaci. 

• Tradičně nejstabilnějšími voliči a 
stoupenci své strany jsou komunisté
(91 % z těch, kteří je volili v květnu, je 
bude volit i nyní).

• Ostravak přetahuje nejvíce voličů z VV 
a ODS. 

• Nejméně stabilní stranou jsou Věci 
veřejné. Voliči této strany utíkají
nejčastěji k malým stranám a poté
k ODS.  
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Volba primátora

• ¾ obyvatel Ostravy vyjádřily přání volit svého primátora pomocí přímé volby.  
• Sociodemografické ukazatele  ani voličské preference nehrají v této otázce žádnou významnou roli. 
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Problémy Ostravy

• Přesně polovina občanů Ostravy se domnívá, že v jejich městě se žádný problém nezanedbává, nebo 
o tom alespoň neví.

• Prvním problémem, který však Ostraváci zmínili, je životní prostředí města, konkrétně jeho ovzduší. 
Další 3 zanedbávané problematiky jsou romská otázka, nezaměstnanost a kriminalita.

• Sociodemografické ukazatele nehrají v určení problémů Ostravy žádný vliv. 


	Metodologie
	Dotazník
	Výběrový soubor
	Shrnutí 
	Účast a přesvědčení o volbě konkrétní strany
	Jak se podle lidí volí?
	Co je pro lidi při volbě nejdůležitější?
	Jak bude vybírat stranu či kandidáty?
	Způsob volby
	Lidé nerozhodnutí o způsobu volby
	Volební preference
	Volební preference s intervaly spolehlivosti
	Volební mandáty
	Stranické preference
	Stabilita voličů oproti volbám do PS v roce 2010
	Volba primátora
	Problémy Ostravy

