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Metodologie

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

• Datum sběru: 23.9.- 25.9. 2010

• Počet respondentů: 1002

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

• Cílová skupina: občané Brna, 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 Brna (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 Brna?

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
2) vyberu jednu politickou stranu a některé kandidáty z jiných politických stran
3) budu vybírat pouze kandidáty z různých politických stran
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)

BR1) V současné době je pozastaven projekt přesunu hlavního nádraží. Co by se podle Vás mělo 
v budoucnu s nádražím stát:

1) přesunout
2) nepřesouvat

[Pokud a) -> BR2; pokud b) -> BR3]
BR2) Co by se mělo podle Vašeho názoru stát se stávající nádražní budovou:

1) přestavět na náklady města
2) svěřit soukromým investorům

BR3) V současné době se hovoří o deregulaci nájemného.  Do jaké míry se Vás tato záležitost 
týká?
Odpovídejte prosím na škále 0 až 10, kdy 0 znamená „vůbec se mne to netýká“ a 10 
znamená „Dostanu se do existenčních problémů“. 
Tazatel: Zaznamenejte kód 9, pokud respondent odpoví „nevím.“

BR4) Aktuálním problémem Brna jsou dluhy za nájemné obecních bytů. Jaký postup vůči
dlužníkům ze strany města je podle Vás nejlepší:
1) soustředit se na vymáhání dlužných částek
2) vytvořit bydlení, které by odpovídalo finančním možnostem dlužníků, a přestěhovat je tam
3) soustředit se na prevenci – vyšší míra sociálního poradenství, dohled nad možnými dlužníky
4) vytvořit pracovní příležitosti, které by umožnily dlužníkům platit jejich dluhy
5) jiné
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Výběrový soubor

Pohlaví Obyvatelé Brna starší 18 let

Muži 46%

Ženy 54%

Věk Obyvatelé Brna starší 18 let

18-29 let 26%

30-44 let 26%

45-59 let 23%

60 a více let 25%

Vzdělání Obyvatelé Brna starší 18 let

Základní 14%

Vyučen (bez maturity) 28%

Maturita 38%

VŠ 20%
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Shrnutí

• Ochota účastnit se voleb do zastupitelstva města Brna je relativně vysoká – 45% občanů deklaruje, že 
určitě k volbám přijde, dalších 25% se možná dostaví také. Ve srovnání s rokem 2006 je ochota 
nesrovnatelně vyšší, protože volební účast před 4 roky byla zhruba 40%.

• V rámci volebních preferencí vítězí ČSSD se ziskem 26% hlasů, druhá je ODS a třetí TOP 09. 

• Téměř dvě třetiny voličů budou volit pouze jednu stranu, dalších 32% nějakým způsobem do své
volby zahrne také jednotlivé kandidáty (samostatně nebo ve spojení se stranou).

• Podle 62% obyvatel Brna se Hlavní nádraží nemá nikam přesouvat.

• Zhruba 28% obyvatel Brna se domnívá, že deregulace nájemného bude mít velký negativní vliv na 
jejich životní úroveň.

• V případě dlužníků nájemného se má město Brno soustředit na vymáhání dlužných částek a také na 
pokus zajistit pro dlužníky nějaká pracovní místa.
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Účast a přesvědčení o volbě konkrétní strany

• Svou účast ve volbách určitě potvrdilo 45%
dotázaných.

– deklarovaná ochota účastnit se voleb je nižší než při 
výzkumu před volbami do PS na jižní Moravě
v květnu 2010 – v roce 2006 byla volební účast cca 
40% a z toho důvodu vyvozujeme, že letos se bude 
pohybovat mezi 40 a 50%

– Pevně rozhodnutí o své účasti budou především lidé
s vysokoškolským vzděláním a ve věkové kategorii 
nad 60 let. 

• Přesvědčení o volbě konkrétní strany je hodně
vysoké - 89%.

– 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 ti, kteří volí KSČM nebo KDU-ČSL
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Jak se podle lidí volí?

• Většina obyvatel Brna (55%) se domnívá, že volby do zastupitelstva jejich města budou probíhat na stejném principu 
jako do PS – je to velmi podobný výsledek jako v Ostravě v předchozím týdnu.

• Necelých 30% lidí si myslí, že budou volit jiným způsobem než ve volbách do PS. 

• Odpověď „nevím“ byla typická především pro občany s nejnižším vzděláním. Lidé s vyšším vzděláním v Brně častěji 
považují komunální volby za podobné těm do Sněmovny.  
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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 (55 % - je to velmi 
podobný výsledek jako v Ostravě). Tato odpověď nesouvisí ani s věkem ani se vzděláním dotázaného. Převaha 
stranického principu je zásadní v případě voličů KSČM, ČSSD i ODS (68 – 62%) . Voliči VV a TOP 09 jsou v tomto 
případě „střídmější“ – stranu označí jako nejdůležitější ve 40 – 50%.

• Osobnost lídra je více důležitá pro osoby s nižším stupněm vzdělání, jeho důležitost také roste s věkem voliče. Jednotliví
kandidáti jsou více zásadní pro lidi s maturitou nebo vysokou školou.
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Jak bude vybírat stranu či kandidáty?

• Program a sympatie – dva vyrovnané způsoby výběru do zastupitelstva magistrátu Brna. Pokud hledáme rozdíly podle 
sociodemografických charakteristik, tak je bohužel nenajdeme. 

• Podle programu se řídí více voliči ČSSD a také VV; řídit se podle sympatií je typické pro voliče KDU-ČSL. Voliči ODS  
a TOP 09 jsou v průměru. 
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Způsob volby

• Většina voličů v Brně přistoupí k výběru jedné politické strany na 
kandidátce do zastupitelstva magistrátu – je to výsledek velmi podobný 
předcházející Ostravě. 

• O volbu konkrétních kandidátů má zájem třetina voličů, ale i v ní najdeme 
každého druhého člověka, který bere v úvahu stranický princip. 

• Stranický klíč je typický pro voliče ČSSD, KSČM a také ODS, obě nové
parlamentní strany jsou v tomto případě rozdělené trochu jinak – mají
polovinu „stranických“ voličů a dalších 40 – 45% chce brát v úvahu 
konkrétní osobnosti. 
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Lidé nerozhodnutí o způsobu volby

• Z výzkumu vyplývá, že pokud se lidé hodlají voleb zúčastnit, svůj způsob volby si z 80 % naplánují před 
vstupem do volebních místností. 
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Volební preference
= POUZE VOLIČI, KTEŘÍ CHTĚJÍ JÍT K VOLBÁM A ZVOLILI NĚJAKOU STRANU NEBO OSOBNOST

• Volebního vítězství by za stávající situace dosáhla ČSSD, druhé místo s odstupem získává ODS a třetí příčku 
zastává TOP 09. Na čtvrtém místě jsou shodně zastoupeny KSČM a KDU-ČSL a žebříček nad 5%-ní hranicí
uzavírají Věci veřejné. 

• Při analýze nebyl zjištěn významný rozdíl mezi klasickou metodou analýzy a komplexní metodou zahrnující i volbu 
jednotlivých kandidátů.

N=650

Preference stran jsou 
výrazně ovlivněny věkem a 
dosaženým vzděláním –
pro levicové strany je 
typické, že jejich podpora 
klesá s vyšším vzděláním 
a naopak stoupá se 
zvyšujícím se věkem, pro 
TOP 09 platí pravý opak. 
ODS má vyrovnanou 
podporu napříč věkovými 
skupinami, ale je o něco 
více vybírána lidmi s VŠ
vzděláním. 
VV jdou napříč věkem 
a vzděláním.
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Stabilita voličů oproti volbám do PS v roce 2010

• Srovnání není provedeno s volbou v roce 2006 , 
protože by si většina voličů těžko vzpomínala na 4 
roky starou situaci.

• Tradičně nejstabilnějšími voliči a stoupenci své
strany jsou komunisté (86 % z těch, kteří je 
volili v květnu, je bude volit i nyní) a také voliči 
ČSSD (dosahují stejných výsledků).

• Oproti Ostravě jsou obecně voliči 
parlamentních stran „věrnější“ své straně
a neobjevuje se zde zatím také žádné
nezávislé silné sdružení, které by se mohlo 
svým ziskem preferencí srovnávat např. 
s Ostravakem .  
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Hlavní nádraží v Brně

• více než 60% Brňanů je proti přesunu Hlavního nádraží na jiné místo – častěji je to názor voličů levicových stran a KDU-
ČSL + VV, voliči ODS a TOP jsou rozděleni více půl na půl. 

• proti přesunu jsou častěji ženy a lidé s nižším vzděláním, obyvatelé Brna Středu mají nejvíce vyhraněný názor proti 
přesunu nádraží (67:33%)

• v případě, že lidé chtějí nádraží přesunout, tak doporučují přestavět jeho budovu na náklady města

Pokud se nádraží přesune, tak budovu 
má město:

• svěřit soukromým investorům     37%
• přestavět na náklady města          63% 
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Deregulace nájemného

• Deregulace nájemného se podle deklarace týká každého druhého obyvatele Brna – nicméně silný dopad deregulace na 
životní úroveň očekává zhruba 28% občanů Brna. 

• Nejčastěji očekává existenční problémy spojené s deregulací věková skupina 45 – 59 let (ve 25% případů), to možná
souvisí s jejich horší pozicí na trhu práce a také myšlenkami na budoucí důchodový věk. Stejnou situaci nalezneme 
v případě osob se základním vzděláním, kde je zastoupení ohrožení existence také 26%-ní a se vzrůstajícím vzděláním 
se snižuje.



SC & C – Marketing & Social  Research

Dlužníci nájemného

• Vyřešení dlužných nájmů není podle Brňanů jednoznačné – třetina se přiklání k variantě co nejvíce se soustředit na 
vymáhání dluhu, na druhé straně čtvrtina obyvatel Brna chce, aby město vytvářelo pro dlužníky pracovní příležitosti.

• Ženy se častěji chtějí soustředit na prevenci, totéž se týká lidí s vyšším vzděláním. 

• Čím jsou lidé starší, tím častěji preferují možnost „sociálního“ nebo levnějšího bydlení. 

• Voliči ODS se chtějí nejvíce soustředit na výběr dluhu, pro voliče TOP 09 je typická podpora prevence, voliči KSČM 
chtějí vytvářet možnosti levnější bydlení pro tyto osoby.
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