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Realizátor – MEDIAN, s.r.o. 

Výzkum trhu, médií a veřejného mínění, vývoj software.

Terénní sběr dat proběhl ve dnech 2.9. - 1.10.2006 stratifikovaným adresním náhodným výběrem. 

Respondenti tvoří reprezentativní vzorek populace ČR dle údajů ČSÚ.

Předvolebního průzkumu se zúčastnilo 1484 respondentů starších 18 let.

Metodologie sběru dat – osobní rozhovor tazatele s respondentem, který zaznamenává odpovědi 
do elektronického dotazníku (notebooku).

Na základě doporučení, které vydalo sdružení SIMAR dne 29.6.2006, jehož je agentura MEDIAN
členem, jsou primárně uváděny výsledky stranických preferencí a volebního modelu. 
Ve výsledcích je vedle aktuálních preferencí respondentů zohledněna i informace, jak hlasovali v
posledních volbách do PS PČR.

Výsledky reprezentují preference za období, ve kterém proběhlo dVýsledky reprezentují preference za období, ve kterém proběhlo dotazování,otazování,
tj. za měsíc ZÁŘÍ.tj. za měsíc ZÁŘÍ.
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Z aktuálního průzkumu vyplývá, že v srpnu by se voleb do PSČR zúZ aktuálního průzkumu vyplývá, že v srpnu by se voleb do PSČR zúčastnilo 61,1% častnilo 61,1% 
oprávněných voličů. V porovnání se srpnovými výsledky oprávněných voličů. V porovnání se srpnovými výsledky MEDIANuMEDIANu takový údaj takový údaj 
ukazuje na zvýšenou ochotu voličů zúčastnit se voleb. ukazuje na zvýšenou ochotu voličů zúčastnit se voleb. 

To může být mj. způsobeno předvolebními kampaněmi pro komunální To může být mj. způsobeno předvolebními kampaněmi pro komunální volby, které se volby, které se 
již ve velké míře projevují.již ve velké míře projevují.

Nemalý vliv na ochotu občanů jít k volbám mohla mít i skutečnostNemalý vliv na ochotu občanů jít k volbám mohla mít i skutečnost, že po dlouhém a , že po dlouhém a 
pro občany unavujícím vyjednávání se v září podařilo sestavit vlpro občany unavujícím vyjednávání se v září podařilo sestavit vládu. ádu. 

(Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v září, se na výsledcích ne(Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v září, se na výsledcích nemohlo projevit mohlo projevit 
vyslovení nedůvěry vládě v Poslanecké sněmovně dne 3. října.)vyslovení nedůvěry vládě v Poslanecké sněmovně dne 3. října.)

Míra volební účasti by se Míra volební účasti by se 
mohla přiblížit k účasti ve mohla přiblížit k účasti ve 
volbách v červnu 2006, volbách v červnu 2006, 
která byla 64,5%.která byla 64,5%.

Voleb by se 
zúčastnilo

61,1%

Voleb by se 
nezúčastnilo

38,9%
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VOLEBNÍ MODELVOLEBNÍ MODEL –– % hlasů rozhodnutých voličů% hlasů rozhodnutých voličů
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VOLEBNÍ MODEL reprezentuje předpokládané výsledky voleb do PoslaVOLEBNÍ MODEL reprezentuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. necké sněmovny. 
Do výsledku jsou zahrnuti oprávnění voliči, Do výsledku jsou zahrnuti oprávnění voliči, kteří by šli k volbám a jsou rozhodnuti, kterou kteří by šli k volbám a jsou rozhodnuti, kterou 
stranu by volilistranu by volili..

Výsledky průzkumu ukazují, že pětiprocentní Výsledky průzkumu ukazují, že pětiprocentní 
hranici, které je nutno pro vstup do PSČR hranici, které je nutno pro vstup do PSČR 
dosáhnout, by překročilo 5 politických stran dosáhnout, by překročilo 5 politických stran 
stejně jako v červnových volbách.stejně jako v červnových volbách.

Z ostatních neparlamentních stran dosáhli 
Nezávislí 2,1 %. Ostatní strany se pohybují pod 
hranicí 1 %. 
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STRANICKÉ PREFERENCESTRANICKÉ PREFERENCE –– % hlasů všech oprávněných voličů% hlasů všech oprávněných voličů

Stranický koláč

15,9%
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Nevím

Nepůjdu volit

STRANICKÉ PREFERENCE reprezentují výsledky výzkumu vztažené ke vSTRANICKÉ PREFERENCE reprezentují výsledky výzkumu vztažené ke všem dotázaným,šem dotázaným,
tj. včetně nerozhodnutých (odpověď „Nevím“) a těch, kteří by neštj. včetně nerozhodnutých (odpověď „Nevím“) a těch, kteří by nešli volit.li volit.

Tyto hodnoty nelze porovnávat s výsledky voleb!
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ZZÁÁVVĚĚRY A SROVNRY A SROVNÁÁNNÍÍ PRPRŮŮZKUMU S VZKUMU S VÝÝSLEDKY VOLEBSLEDKY VOLEB
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Z aktuálního průzkumu vyplývá, že pozici nejsilnější strany si nZ aktuálního průzkumu vyplývá, že pozici nejsilnější strany si nadále udržuje ODS, a to s téměř adále udržuje ODS, a to s téměř 
10% náskokem před druhou ČSSD. Oproti 10% náskokem před druhou ČSSD. Oproti srpnovému průzkumusrpnovému průzkumu MEDIANuMEDIANu se náskok ODS se náskok ODS 
oproti ČSSD zvýšil o 2 %.oproti ČSSD zvýšil o 2 %.

V porovnání s V porovnání s výsledky červnových volebvýsledky červnových voleb dosáhla zlepšení zejména ODS a mírného nárůstu dosáhla zlepšení zejména ODS a mírného nárůstu 
přízně i SZ. ČSSD si stabilně udržuje pozici druhé nejsilnější spřízně i SZ. ČSSD si stabilně udržuje pozici druhé nejsilnější strany s necelými 30trany s necelými 30 %. KDU%. KDU--ČSL ČSL 
zaznamenává ve výzkumech zaznamenává ve výzkumech MEDIANuMEDIANu pomalý nárůst preferencí, ale stále jí k výsledku ve pomalý nárůst preferencí, ale stále jí k výsledku ve 
volbách schází zhruba 1%. U KSČM se preference stabilně téměř nevolbách schází zhruba 1%. U KSČM se preference stabilně téměř neliší od volebního výsledku.liší od volebního výsledku.
(Všechny rozdíly jsou však v rámci statistické chyby.)(Všechny rozdíly jsou však v rámci statistické chyby.)

Odlišnosti proti výsledkům červnových voleb u jednotlivých stranOdlišnosti proti výsledkům červnových voleb u jednotlivých stran byly způsobeny byly způsobeny 
především rozdílným odlivem voličů, kteří by již k volbám nešli.především rozdílným odlivem voličů, kteří by již k volbám nešli. Pouze u ODS a SZ je tento Pouze u ODS a SZ je tento 
odliv kompenzován srovnatelně velkým přísunem nových příznivců, odliv kompenzován srovnatelně velkým přísunem nových příznivců, kteří se červnových kteří se červnových 
voleb nezúčastnili.voleb nezúčastnili.

Volby MEDIAN MEDIAN MEDIAN
červen 
2006

červenec 
2006

srpen 
2006 září 2006

ODS 35,4 41,8 37,5 39,1
ČSSD 32,3 29,8 29,8 29,4
KSČM 12,8 11,4 13,2 13,0
SZ 6,3 6,2 7,7 7,8
KDU-ČSL 7,2 5,2 5,4 6,1
Ostatní 6 5,6 6,3 4,7

Strana

(údaje v %)
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MEDIAN MEDIAN –– PROFIL SPOLEPROFIL SPOLEČČNOSTINOSTI
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MEDIAN s. r. o. je nezávislá česká soukromá společnost s důležitMEDIAN s. r. o. je nezávislá česká soukromá společnost s důležitým postavením naým postavením na trhu trhu 
vv České iČeské i Slovenské republice. Představuje výzkumnou agenturu s plným servSlovenské republice. Představuje výzkumnou agenturu s plným servisem isem 
aa vysokým standardem poskytovaných služeb. MEDIAN realizuje všechnvysokým standardem poskytovaných služeb. MEDIAN realizuje všechny typy y typy 
kvalitativních ikvalitativních i kvantitativních výzkumů trhu a výzkumů veřejného mínění. kvantitativních výzkumů trhu a výzkumů veřejného mínění. 

MEDIAN má vlastní MEDIAN má vlastní tazatelskoutazatelskou síť (1000 tazatelů). Všichni tazatelé se pravidelně síť (1000 tazatelů). Všichni tazatelé se pravidelně 
zúčastňují školení. Tazatelé mají zkušenost se všemi typy výzkumzúčastňují školení. Tazatelé mají zkušenost se všemi typy výzkumů a výběrů ů a výběrů 
respondentů respondentů –– kvótní výběr, náhodný výběr, výzkum typu „business to business“kvótní výběr, náhodný výběr, výzkum typu „business to business“ atd. a atd. a 
ss rozsáhlými výzkumy.rozsáhlými výzkumy.

MEDIAN má vlastní softwarové oddělení, které připravuje algoritmMEDIAN má vlastní softwarové oddělení, které připravuje algoritmy pro analýzy dat y pro analýzy dat 
zz výzkumů. MEDIAN rovněž vyvíjí avýzkumů. MEDIAN rovněž vyvíjí a poskytuje speciální originální software. Součástí poskytuje speciální originální software. Součástí 
těchto služeb jsou rovněž školení v používání tohoto software. Ptěchto služeb jsou rovněž školení v používání tohoto software. Příkladem softwaru jsou říkladem softwaru jsou 
programové aplikace proprogramové aplikace pro analýzy dat zanalýzy dat z výzkumů.výzkumů.

Jsme členem:

SIMAR

ESOMAR

TGI Network

American Marketing Association
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MEDIAN MEDIAN –– KONTAKTKONTAKT
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VA Arnošt Janeček

Tel.:   + 420 225 301 151

Fax.:  + 420 225 301 101

GSM: + 420 605 222 795 

arnost.janecek@median.cz

MEDIAN

Národních hrdinů 73

Praha 9

190 12

www.median.cz

Sekretariát: + 420 225 301 111
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