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METODOLOGIE

Cíle výzkumu:

Výzkum veřejného mínění zaměřený na podzimní krajské volby

Datum sběru:

31. 3. 2012

Počet respondentů:

708

Metoda výzkumu:

standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli
agentury SC&C

Cílová skupina:

občané České republiky, starší 18 let (kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání
respondenta a podle velikosti obce v rámci krajů, mimo Prahu)

Zpracování dat:

dotazníky byly podrobeny logické kontrole a data byla analyzována prostřednictvím
statistického softwaru SPSS.
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Metodologie
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Vysoká účast ve výzkumu, N=708 respondentů
Cíle výzkumu:

Výzkum veřejného mínění zaměřený na podzimní krajské volby

Datum sběru:

31. 3. 2012

Počet respondentů:

708 (všechny kraje s výjimkou Prahy)

Metoda výzkumu:

standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými
tazateli agentury SC&C

Cílová skupina:

občané České republiky, starší 18 let (kvótní výběr podle pohlaví, věku,
vzdělání respondenta a podle velikosti obce v rámci krajů, mimo Prahu)

Zpracování dat:

dotazníky byly podrobeny logické kontrole a data byla analyzována
prostřednictvím statistického softwaru SPSS.

Znění dotazníku
4
Q1) Zúčastníte se letošních podzimních voleb do krajského zastupitelstva?
1.
určitě ano
2.
spíše ano
3.
spíše ne
4.
určitě ne
5.
nevím, nejsem rozhodnut(a)
Q2) Do jaké míry jste spokojen/a s prací Vašich krajských zastupitelů v posledním
volebním období?
1. naprosto nespokojen/a
2. spíše nespokojen/a
3. spíše spokojen/a
4. naprosto spokojen/a
5. nevím, neznám je
6. je mi to jedno
Q3) Jak se jmenuje hejtman našeho kraje?
TAZATEL: Dle tabulky si zjistěte, kdo je ve Vašem kraji hejtmanem. Toto jméno
srovnejte s tím, co Vám respondent sdělí a zaškrtněte. Nenapovídejte, nesdělujte
respondentovi, zda má pravdu či ne! Buďte neutrální!
1.
2.
3.

správné jméno
špatné jméno
neví

Q4) Podle čeho se budete hlavně rozhodovat
v podzimních krajských volbách?
1.
Nebudu volit
2.
podle své politické orientace
3.
podle konkrétních osob na kandidátní listině
4.
podle předvolební kampaně
5.
podle toho, kdo bude mít nejlepší program pro můj kraj
6.
podle dlouhodobé práce dané politické strany
7.
čistě náhodně
Q5) Projevilo se členství ČR v EU nějakou konkrétní změnou ve Vašem kraji?
TAZATEL: Pokud respondent uvede odpověď 1, zapište konkrétní změnu do záznamového
archu (Q5_1).
1.
určitě ano, uveďte: __________________
2.
spíše ano
3.
spíše ne
4.
určitě ne
5.
Nevím
Q6) Od roku 2008 se v následujících oblastech situace ve Vašem kraji:
(3 = zlepšila, 2= zůstala stejná, 1 = zhoršila)
A.
Veřejná doprava
B.
základní a střední školy
C.
Zdravotnictví
D.
zaměstnanost
Q7) Kauza „Janoušek a Bém“, která se odehrává v Praze je podle Vás:
1.
možná jenom v Praze, v jiném kraji by k něčemu takovému nedošlo
2.
se může odehrát i v jiném kraji, ale moc bych to nečekal
3.
se může odehrát i jinde a spíše to očekávám
4.
se určitě odehrává i v jiných krajích, jen se na to ještě nepřišlo
5.
kauzu neznám

Výběrový soubor
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Pohlaví

Obyvatelé ČR starší 18 let

Muži

48%

Ženy

52%

Věk

Obyvatelé ČR starší 18 let

18 – 29 let

23%

30 – 44 let

27%

44 – 59 let

24%

60 a více let

26%

Vzdělání

Obyvatelé ČR starší 18 let

Základní/vyučen(a)

48%

SŠ s maturitou / VŠ

52%

Odhad účasti v krajských volbách
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Předběžná účast v krajských volbách může být až 60 %
Ochota účastnit se voleb do krajského
zastupitelstva se pohybuje lehce kolem 60%,
ale přesvědčených voličů je cca 35%.
V říjnu 2008 byla průměrná účast 40%, zatím
to tedy vypadá buď na podobnou nebo možná
ještě nižší účast.
Nyní jsou častěji nerozhodnuté ženy, naopak
vysokoškolsky vzdělaní lidé tradičně vyjadřují
výrazně vyšší rozhodnutí účastnit se než
ostatní vzdělanostní skupiny. Totéž lze (opět
tradičně) říci o nejstarší generaci 60+, která
svou volební účast bere často jako občanskou
povinnost.
Mezi jednotlivými částmi země ani v různě
velkých obcích se zatím rozdíly neprojevují,
pouze u Středočechů je patrné mírně větší
váhání zda jít či nejít k volbám.
Zúčastníte se letošních podzimních voleb do krajského zastupitelstva?

N = 708

Spokojenost s prací krajských zastupitelů
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Čtvrtina obyvatel o práci krajských zastupitelů nic neví, nebo jí je to jedno
Pětina lidí přiznává, že nezná své krajské
zastupitele a není tak schopno hodnotit
jejich dosavadní činnost.
Obecně je spokojenost a nespokojenost
rozdělena půl na půl.
Nejsou patrné žádné zásadní rozdíly ani
tendence mezi jednotlivými skupinami lidí
podle věku či vzdělání dokonce ani podle
politické orientace.
Nicméně v případě, že je respondent
rozhodnut jít ke krajským volbám, výrazně
častěji se objevuje alespoň mírná
spokojenost a také málokdy připouští, že
krajské zastupitele vůbec nezná.

Do jaké míry jste spokojen/a s prací Vašich krajských zastupitelů v posledním volebním období?

N = 708

Úspěšnost určení jména hejtmana kraje
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Pouze zhruba polovina populace zná jméno svého hejtmana
Pětina lidí nezná krajské zastupitele a třetina
vůbec neví jméno hejtmana a dalších více
než 10% jméno hejtmana jmenovalo špatně.
Pravděpodobně je tak znalost hejtmana
silně korelovaná s účastí ve volbách a tím
alespoň určitým zájmem o tuto část
demokratických zástupců.
Je patrné, že obecně více informovaní
vysokoškoláci, znají správné jméno hejtmana
i tentokrát. Podobně je hejtman znám
generaci nad 60 let.
Dalším důležitým rozdílem je úroveň
znalostmi mezi obyvateli měst nad 50 tisíc
obyvatel (tj. právě často krajských)
a ostatními – ve velkých městech dosahuje
znalost 65%, v ostatních 45 – 50%. Mírně
vyšší znalost je v krajích moravských, ale
není to dramatický rozdíl.
Jak se jmenuje hejtman našeho kraje?

N = 708

Podle čeho se lidé budou při volbách do krajů
rozhodovat?
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Podle konkrétních lidí na listinách a politického přesvědčení!
Zásadní argumenty pro volbu v krajských
volbách je politická orientace voliče a také
konkrétní osoby na kandidátních listinách.
Pokud jde o konkrétní program pro kraj, tak
končí až na třetím místě.
Muži jdou častěji po obecnější politické
orientaci, ženy za osobnostmi. Jiné rozdíly
patrné nejsou, pouze když se opět zaměříme na
rozhodnuté voliče, tak argument politické
orientace výrazně zesílí.

Podle čeho se budete hlavně rozhodovat v podzimních krajských volbách?

N = 708

Projevilo se v krajích naše členství v EU?
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Lidé se kloní spíše k tomu, že změny jsou patrné
Pokud jde o konkrétní změny v kraji díky
členství v EU, občané je zaznamenávají
zhruba v polovině případů

Častěji si jich všímají muži než ženy a také
lidé v obcích, které mají mezi 2 a 5 tisíci
obyvatel.
Není žádný rozdíl mezi vnímáním na Moravě
a v Čechách, stejně tak jako mezi mladými
nebo staršími občany.

Projevilo se členství ČR v EU nějakou konkrétní změnou ve Vašem kraji?

N = 708

Konkrétní změny, které respondenti zmiňovali
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Z EU proudí do ČR dotace – na stezky, parky, rekonstrukce atd.

zapište konkrétní změnu do záznamového archu

N = 132

Jak se změnila situace v krajích od roku 2008?
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Veřejné mínění: Nejvíce se zhoršila zaměstnanost!

V žádné ze zmiňovaných oblastí nepřevažuje za poslední 4 roky pocit zlepšení – v případě zdravotnictví a zaměstnanosti lidé cítí převážně
zhoršení, pokud jde o školy a dopravu tak se vlastně nic nezměnilo, situace zůstala podle většiny stejná.
Veřejná doprava se zhoršila podle 41% obyvatel obcí do 2 tisíc obyvatel, naopak lidé z velkých měst mají pocit zlepšení téměř ve třetině
případů.
Pokud jde o školství a jeho úroveň, tak tento názor není ovlivněn ani bydlištěm (velikostí obce nebo kraj) ani věkem či pohlavím. Pouze
v případě vysokoškolsky vzdělaných lidí je patrný častější příklon k pozitivnímu posunu za poslední 4 roky a naopak u sympatizantů KSČM
přesvědčení o zhoršení situace.
Zdravotnictví se zhoršilo podle 47% dotázaných – častěji v českých krajích než moravských, častěji v případě posuzování seniorů 60+.
Zaměstnanost je horší podle 65% lidí a to bez rozdílu věku, vzdělání, bydliště či politické orientace.
Od roku 2008 se v následujících oblastech situace ve Vašem kraji: (3 = zlepšila, 2= zůstala stejná, 1 = zhoršila)

N = 708

Je podle občanů možné, aby se kauza
„Janoušek a Bém“ odehrávala i jinde?

13

Více než polovina lidí si myslí, že kauza „Janoušek a Bém“ není jen záležitostí Prahy
ale i jiných lokalit, jen se na to ještě nepřišlo!
Je patrné, že mezi lidmi nepanuje přesvědčení, že
to co se děje v politice Prahy je výjimečné - na
jednu stranu je to dobrá zpráva, že Praha není
vnímána zbytkem republiky jako naprosto odlišná
a nesrovnatelná (především v tom horším slova
smyslu), na druhou stranu z toho plyne i naprosto
jednoznačné očekávání občanů, že podobné
praktiky prostoupili celou zemi
Mezi nejmladší generací (18 – 29 let) je výrazně
větší neznalost celé kauzy (zhruba dvojnásobné
než u ostatních věkových skupin), žádný jiný
výrazný rozdíl neexistuje

Kauza „Janoušek a Bém“, která se odehrává v Praze, je podle Vás:

N = 708

