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Velikost vzorku N = 1 013 respondentů ve věku 18 a více let 

Termín dotazování 26. 3. 2018 – 27. 3. 2018 

Metoda sběru dat 
Telefonické dotazování vyškolenými tazateli (CATI) N = 449 
Osobní sběr vyškolenými tazateli (CAPI) N = 564 

Výběr 
CATI – náhodný výběr pevných a mobilních linek s kontrolou sociodemografických kvót respondentů 
CAPI – kvótní výběr 

Reprezentativita 

výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle: 

• základních sociodemografií (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) 

• ekonomického statusu, výsledků voleb do PSP 2017 a 2. kola prezidentských voleb 2018 (dovážení dat)  

Realizátor a zadavatel výzkum realizovala společnost MEDIAN s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro Český rozhlas 

Statistická chyba 
Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů až +/- 
3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů. 

Kontroly 
V osobním sběru je kontrolováno min. 30 % rozhovorů pomocí kontroly nahrávek CAPI a zpětného 
kontaktování respondentů. CATI sběr je kontrolován pomocí náslechů rozhovorů.  

Metodika výzkumu 



DRUHÝ POKUS O SESTAVENÍ VLÁDY  
A AKTUÁLNÍ POLITICKÁ SITUACE 
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Preference jednotlivých možností (sestavení) vlády 

Nejpřijatelnějším výsledkem aktuálních jednání o vládě by byly předčasné volby (přijatelné pro 50 %) nebo momentálně nejdiskutovanější varianta 
vlády ANO s ČSSD za podpory KSČM (přijatelná pro 45 %). Předčasné volby jsou jen málo přijatelné pro voliče ANO (přijatelné pro 38 %), ČSSD (32 
%) a KSČM (58 %), zmíněná koalice naopak pro voliče STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a Pirátů. Největší odpor vzbuzuje koalice hnutí ANO s KSČM a 
SPD (přijatelná jen pro 29 %) a menšinová vláda ANO podporovaná KSČM a SPD (35 %). Tyto varianty jsou relativně málo přijímány i mezi voliči 
ANO (43 %, respektive 50 %). 

N = 1 013 

OT03. Hnutí ANO se aktuálně snaží v druhém pokusu sestavit vládu. V případě neúspěchu přijde třetí pokus či předčasné volby. Jaký je Váš postoj k jednotlivým 
možnostem vlády? 
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Vadilo by vám, kdyby se vláda opírala o podporu KSČM? 

Vláda podporovaná KSČM by vadila zhruba stejně velké části lidí jako části, které by nevadila. Dělící linií je v populaci zejména věk, kdy nejstarší 
kategorii nad 60 let by podpora KSČM vládě vadila nejméně a mladším kategoriím by vadila více. Tolerantní k této konstelaci jsou zejména voliči 
ANO (v součtu rozhodně a spíše nevadilo 63 %), ČSSD (v součtu 70 %) a přirozeně také voliči KSČM (v součtu 96 %). Naopak největší problém by s 
podporou měli voliči ODS (v součtu 70 %). Patrný rozdíl je mezi lidmi, kteří volili v minulých prezidentských volbách Miloše Zemana (v součtu by 
podpora vadila 25 %), a voliči Jiřího Drahoše (v součtu by podpora vadila 76 %). Oproti situaci v listopadu loňského roku mírně ustoupily extrémní 
názory, celkový poměr však zůstal zachován. 
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OT04. Nakolik by Vám vadilo či nevadilo, kdyby se vláda opírala o podporu KSČM? 



- 6 - 

Důvěra ve vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM za různých podmínek 

Nejvíce by lidé důvěřovali dané vládě v případě, že by Andrej Babiš nebyl premiérem a hnutí ANO by zároveň nemělo v gesci ministerstvo vnitra ani 
ministerstvo spravedlnosti (důvěra až v součtu 40 %). Podpora vlády celkově spíše závisí na tom, zda ANO bude mít klíčové resorty vyšetřování než 
na Babišově premiérství. Voliči ANO by dle očekávání nejvíce důvěřovali variantě s Andrejem Babišem v roli premiéra a s ovládnutím obou 
ministerstev hnutím ANO (v součtu určitě a spíše ano 60 %). Tato varianta by na druhé straně vzbudila nejsilnější odpor mezi voliči pravicové a 
středové opozice, mezi voliči Pirátů a také mezi voliči Jiřího Drahoše. 

OT05. ČSSD váhá se vstupem do vlády s ANO mimo jiné kvůli stíhání Andreje Babiše z důvodu kauzy kauze Čapí hnízdo. Měl(a) byste důvěru ve vládu ANO a ČSSD s 
podporou KSČM, pokud: 
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N = 1 013 
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Které verzi důvodů pro odvolání ředitele GIBS více důvěřujete? 

Respondenti obecně v kauze odvolání šéfa GIBS více důvěřují verzi kritiků Andreje Babiše, podle níž jde o snahu získat větší moc nad policií mimo 
jiné díky stíhání v kauze Čapí hnízdo (v součtu určitě ano a spíše ano 46 %). Verzi samotného premiéra v demisi, že Murín je odvoláván díky 
přestupkům a není důvěryhodný věří okolo třetiny respondentů. Mezi voliči jednotlivých stran má Babišova verze nadpoloviční důvěru pouze u 
voličů hnutí ANO (v součtu 68 %). Andreji Babišovi více důvěřují lidé, kteří volili v minulých prezidentských volbách Miloše Zemana (v součtu 51 %) 
a nedůvěřují mu voliči Jiřího Drahoše (v součtu 67 %). 
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N = 1 013 

OT06. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO chce vyměnit ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Podle Babiše pan Murín 
spáchal přestupky a není důvěryhodný. Podle kritiků Babiše chce ovládnutím GIBS získat větší kontrolu nad policií, která vede jeho trestní stíhání v kauze Čapí 
hnízdo. Které z těchto verzí více důvěřujete? 
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Měla by vláda v demisi provádět personální zásahy na důležitých postech ve 
státní správě? 

Vláda bez důvěry by podle většiny respondentů neměla provádět významné personální zásahy ve státní správě (v součtu určitě a spíše ne 56 %). 
Odpor k těmto zásahům vyjadřují zejména voliči STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a Pirátů, podporu pak pouze voliči hnutí ANO. Voliči ČSSD, KSČM a 
SPD nejsou v názoru na zásahy vlády v demisi do státní správy jednotní. Voliči Jiřího Drahoše jsou výrazně proti zásahům (v součtu 76 %), kdežto 
voliči Miloše Zemana nejsou jednotní (v součtu pro zásahy 52 % a proti zásahům 40 %). 
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N = 1 013 

OT07. Měla by se podle Vás vláda v demisi (bez důvěry parlamentu) pouštět do kroků jako odvolání šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů, ředitele pošty, 
ředitelů nemocnic a dalších lidí ze státních organizací? 
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Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že Tomio Okamura zůstal místopředsedou 
Sněmovny Parlamentu ČR? 

Se setrváním Tomia Okakamury v předsednictvu Sněmovny, které se řešilo díky kauze výroků o táboře v Letech, nesouhlasí zhruba plovina 
respondentů (51 %). Zbytek vyjadřuje souhlas (39 %) či neví. Souhlas se setrváním Tomia Okamury v pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny 
vyjádřili voliči KSČM (v součtu určitě a spíše souhlasím 65 %) a ještě voliči ČSSD (v součtu 55 %). Okamurovi zůstávají velmi věrní voliči SPD, kteří s 
jeho setrváním ve funkci souhlasili v součtu z téměř 80 %. Nejlepšího poměru souhlas/nesouhlas dosáhl Okamura v Ústeckém kraji (v součtech 49 
% ku 28 %), kde je nejvyšší výskyt sociálního vyloučení a tedy možná i nižší míra citlivosti k radikálním výrokům směřujícím proti Romům. 

15 

24 

24 

27 

10 Určitě souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Určitě nesouhlasím

Nevím

N = 1 013 

OT08. Souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který byl v minulých týdnech kritizován za zpochybňování koncentračního tábora 
v Letech, zůstal místopředsedou Sněmovny Parlamentu ČR? 



STRUKTURA VZORKU 
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Struktura vzorku – Sociodemografie I 

% 

 Pohlaví   

Muž 49  

Žena 51 

 Věková skupina   

18–29 let 18 

30–44 let 29 

45–59 let 23 

60 let a více 30 

 Dosažené vzdělání   

Základní 14 

Vyučen / Střední škola bez maturity 35 

Středoškolské s maturitou 34 

Vysokoškolské 17 
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Struktura vzorku – Sociodemografie II 

% 

 VMB   

 do 999 obyv. 17 

 1 000–4 999 obyv. 22 

 5 000–19 999 obyv. 18 

 20 000–99 999 obyv. 22 

 100 000 a více obyv. 21 

 Region 

 Praha 12 

 Středočeský 11 

 Jihočeský 6 

 Plzeňský 6 

 Karlovarský 3 

 Ústecký 8 

 Liberecký 4 

 Královéhradecký 5 

 Pardubický 5 

 Vysočina 5 

 Jihomoravský 11 

 Olomoucký 6 

 Zlínský 6 

 Moravskoslezský 12 
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Informace o realizátorovi výzkumu 

 
 
Daniel Prokop 
gsm: 608 333 902 
daniel.prokop@median.cz 
 
MEDIAN 
Národních hrdinů 73 
Praha 9, 190 12 
www.median.cz 
Tel: + 420 225 301 111 

Kontakt 

  
MEDIAN, s.r.o je nezávislá 
soukromá společnost pro 
výzkum trhu, médií a veřejného 
mínění & vývoj analytického a 
marketingového software. 
Společnost působí na trhu od 
roku 1993 a realizuje všechny 
typy kvalitativních i 
kvantitativních výzkumů trhu a 
veřejného mínění, včetně 
oficiálních mediálních měření a 
MML-TGI. 

O nás 

 
 
MEDIAN je členem odborných 
sdružení: 
 
SIMAR  
ESOMAR  
TGI Network  
American Marketing Association. 

Garance 
kvality 

mailto:daniel.prokop@median.cz
http://www.simar.cz/
http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/

