bleskový průzkum k aktuálnímu dění
realizace 13. – 14. listopadu 2018

14. 11. 2018 18:30

metodika výzkumu
velikost vzorku

1015 respondentů ve věku 18 nebo více let

termín dotazování

13. – 14. listopadu 2018

metoda sběru dat

elektronické dotazování prostřednictvím webového formuláře (CAWI)
osobní dotazování prostřednictvím sítě proškolených tazatelů (CAPI)

výběr respondentů

kvótní výběr
výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18 nebo více let podle:

reprezentativita

• základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce)
• míry používání internetu; volebního chování ve volbách do PSP 2017

realizátor a zadavatel

nezávislý výzkum realizuje společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR)

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
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struktura výběrového vzorku
pohlaví

frekvence užívání internetu

region

muž

49 %

denně

70 %

Praha

12 %

žena

51 %

méně často

15 %

Středočeský

12 %

vůbec

15 %

Jihočeský

6%

Plzeňský

5%

věková skupina
18–24 let

8%

25–34 let

16 %

Karlovarský

3%

35–44 let

20 %

Ústecký

8%

45–54 let

17 %

Liberecký

4%

55–64 let

15 %

do 999 obyvatel

17 %

Královéhradecký

5%

65 nebo více let

24 %

1000–4999 obyvatel

21 %

Pardubický

5%

5 000–19 999 obyvatel

19 %

Vysočina

5%

nejvyšší dosažené vzdělání

velikost místa bydliště

bez maturity

46 %

20 000–99 999 obyvatel

21 %

Jihomoravský

s maturitou

36 %

100 000 nebo více obyvatel

22 %

Olomoucký

6%

vysokoškolské

18 %

Zlínský

6%

Moravskoslezský

11 %

12 %
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úvod a shrnutí
V posledních dnech naší politickou i společenskou scénou hýbe série nových informací v kauze Čapí hnízdo.
Společnost MEDIAN přináší jako první výsledky nezávislého průzkumu realizovaného v těchto dnech, který se zabýval tím, jak nové
informace a jejich možné důsledky přijímá česká veřejnost.
V této zprávě se zabýváme zejména:
mírou znalosti a vnímané důvěryhodnosti a závažnosti nejnovějších zpráv v kauze Čapí hnízdo

vývojem pohledu na samotnou kauzu – její důležitost a důvěru v policejní verzi a verzi Andreje Babiše
srovnáním závažnosti kauzy s jinými korupčními kauzami a prohřešky politiků a veřejně činných osob v minulosti

V dalších dnech očekávejte výsledky z ostatních částí průzkumu, které se týkají např. očekávaného dopadu této kauzy na politickou
scénu.

4

povědomí o nových zprávách a důvěra v ně
– graf
věřím tomu – je to závažná informace

věřím tomu – ale není to závažná informace

podezření, že Andrej Babiš se snaží, aby jeho blízcí nevypovídali policii (různé druhy neschopnosti)

44

podezření, že syn Andreje Babiše musel odjet do zahraničí, aby nemohl vypovídat

43

provázanost lékařky Babišova syna a hnutí ANO

36

obsah rozhovoru syna Andreje Babiše s novináři

36

tvrzení syna A. Babiše, že „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem
vůbec, co podepisuji.“

31

10 důkazů policie v kauze Čapí hnízdo (zveřejněno ČRo)

31

postup policie při nalezení a vyšetření Andreje Babiše mladšího

30

zveřejnění nových informací o manželech Protopopových

29

nové informace o onemocnění dětí A. Babiše
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37

Q01. Slyšel(a) jste o následujících věcech v aktuálním vývoj kauzy Čapí hnízdo? Pokud ano, věříte jim a považujete je za závažné?
N = 1015, CAWI a CAPI výzkum, zobrazena % odpovědí
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nezaznamenal(a) jsem

20

11

34

tvrzení Andreje Babiše, že kauza byla odvysílána záměrně v jeho nepřítomnsoti a před 17. listopadem

nevím

13

38

nalezení syna Andreje Babiše a jeho matky ve Švýcarsku

spekulace, že Babiše se chce zbavit prezident Zeman kvůli plánovené dostavbě Temelína ruským
Rosatomem

této informaci nevěřím

34
14

18
34
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povědomí o nových zprávách a důvěra v ně
– komentář
Většina populace zaznamenala nové informace v kauze Čapího hnízda. Zkoumali jsme znalost celkem 12 nových informací a podezření
v kauze a jen 10–35 % respondentů u nich odpovídalo, že je vůbec nezaznamenali.
Zhruba 43 % populace důvěřuje a považuje za závažné nové informace, že syn Andreje Babiše musel odjet do zahraničí, aby nemusel
vypovídat. Čtvrtina lidí této informací nevěří (26 %) a desetina lidí jí věří, ale nepovažuje za závažnou (11 %). Zbytek neví či informaci
nezaznamenal. Velmi podobně hodnotí respondenti obecné podezření, že Andrej Babiš se snaží, aby jeho blízcí nemuseli vypovídat
v kauze Čapí hnízdo.

Jako poměrně důvěryhodné a závažné jsou také hodnoceny informace o provázanosti lékařky Babišova syna a hnutí ANO
(38 % důvěřuje a považuje za závažné). U většiny ostatních nových zjištění převažují nad respondenty, kteří informaci důvěřují a
považují za závažnou ti, kteří jí buď nedůvěřují či nepřisuzují význam či neví, jak ji hodnotit.
Informace, které se týkají údajného vynuceného odjezdu syna Andreje Babiše, a obecně podezření z toho, že premiér se snaží, aby jeho
blízcí v kauze nevypovídali, vnímají jako důvěryhodné a závažné zejména voliči opozičních pravicových stran a Pirátů, mladší
respondenti a respondenti s maturitou. Informace považuje za důvěryhodné a závažné necelých 40 % voličů levicových stran (ČSSD,
KSČM). Ve vnímání se také liší pevní voliči ANO (jen okolo 8 % považuje tyto nové informace za důvěryhodné a závažné) a váhající voliči
ANO (27 %), které mohla kauza ovlivnit.
Q01. Slyšel(a) jste o následujících věcech v aktuálním vývoj kauzy Čapí hnízdo? Pokud ano, věříte jim a považujete je za závažné?
N = 1015, CAWI a CAPI výzkum, zobrazena % odpovědí
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důležitost kauzy Čapí hnízdo pro směřování politiky a
společnosti v ČR – 2017 a 2018
Od srpna 2017, kdy byla Sněmovna požádána o vydání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, narostl počet lidí, kteří kauzu považují
za „velmi důležitou“ pro směřování politiky a společnosti v ČR z 23 na 31 %.
Zůstává však shodný podíl těch, kteří danou kauzu považují za důležitou a nedůležitou.

listopad 2018

srpen 2017

31

28

23

velmi důležitá

21

36

spíše důležitá

spíše nedůležitá

23

zcela nedůležitá

Q11. Nakolik je podle Vás kauza Čapí hnízdo a stíhání Andreje Babiše důležitá pro směřování politiky a společnosti v ČR?
N 2018 = 1015, CAWI a CAPI výzkum, zobrazena % odpovědí, N 2017 = 812
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12

8

6

nevím, nedokážu posoudit

7

důvěra ve verzi policie a A. Babiše v kauze Čapí hnízdo
– 2017 a 2018
Ve srovnání se srpnem 2017 rovněž klesl mírně počet lidí, kteří v kauze důvěřují spíše vysvětlení Andreje Babiše, než policejní verzi,
a to z 29 % na 25 %. Tito lidé nyní často říkají, že neví komu důvěřovat. Naopak narostl počet lidí, kteří „určitě důvěřují verzi policie“
z 20 % na 25 %.

listopad 2018

srpen 2017
určitě verzi policie

25

28

20
spíše verzi policie

33
spíše verzi Andreje Babiše

18

7

21
určitě verzi Andreje Babiše

22

8

18

nevím, nevěřím nikomu

Q12. Podle dostupných informací policie podezírá Andreje Babiše, že řídil či se přímo podílel na dotačním podvodu, ve kterém objekt Čapí hnízdo neoprávněně získal evropskou dotaci
50 milionů Kč. Andrej Babiš říká, že projekt Čapí hnízdo již prošel kontrolami a on žádné osoby k trestné činnosti nikdy nenaváděl, neorganizoval, ani neřídil. Komu v této kauze věříte?
N 2018 = 1015, CAWI a CAPI výzkum, zobrazena % odpovědí, N 2017 = 812
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Jaké kauzy patří mezi 3 nejzávažnější z posledních let?
41 % respondentů řadí kauzu Čapí hnízdo
mezi 3 nejzávažnější kauzy posledních let. Tím
se řadí zhruba na úroveň kauz, které vedly ke
konci Petra Nečase v pozici premiéra, kauzy
bytů OKD a korupce okolo Davida Ratha.
Ostatní kauzy mají nižší vnímanou důležitost.
Mezi 3 top kauzy posledních let řadí Čapí
hnízdo zejména - voliči pravicové opozice
(74 %), lidé s VŠ vzděláním (48 %), lidé z
velkých měst (47 %) a lidé, kteří hodnotí
negativně přínos Andreje Babiše české
politice (95 %). Mezi top 3 kauzy řadí Čapí
hnízdo jen 2 % pevných voličů hnutí ANO, ale
27 % jeho váhajících voličů. Kauza může tak
mít vliv na loajalitu ke straně.

Petr Nečas a Jana Nagyová – zneužívání bezpečnostních
služeb

46
44

Zdeněk Bakala a kauza bytů OKD

Andrej Babiš a kauza Čapí hnízdo

41

David Rath a úplatkářská aféra

41

Marek Dalík, poradce Mirka Topolánka, a korupce kolem
Pandurů
Stanislav Gross a nedoložené financování nákupu bytu

28
12

Mirek Topolánek a nevhodné vyjádření pro média (LGBT
časopis)

7

nevím, nedovedu posoudit

9

Q10. Které z následujících „prohřešků“ politiků / veřejných osob považujete za nejzávažnější? Vyberte až tři kauzy.
N = 1015, CAWI a CAPI výzkum, zobrazeny počty respondentů

9

Jaké další informace vám v příštích dnech přinese
tento bleskový výzkum?
Ve výzkumu jsme položili respondentům ještě tyto otázky:
Myslíte, že tyto nové informace mohou nějak ovlivnit vývoj politické situace?
Kdo by se podle Vás měl těmito novinkami zabývat?

Jaký z následujících vývojů situace kolem vlády byste považoval(a) za nejlepší?
Pokud by kvůli současné kauze skončila vláda, jaké by mělo být pokračování?
Kdo na případných změnách může vydělat?
Blíží se výročí 17. listopadu. Myslíte si, že tyto nové věci ovlivní průběh oslav 17. listopadu?
… a další
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MEDIAN je nezávislá soukromá společnost pro výzkum
trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a
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