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V KRAJSKÝCH VOLBÁCH SE LIDÉ CHTĚJÍ ROZHODOVAT HLAVNĚ 
PODLE TOHO, JAKOU POLITIKU PROSAZUJÍ STRANY  

NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI 
 

Dvě třetiny občanů se domnívají, že pro jejich rozhodování, komu dát hlas v krajských 
volbách, bude důležitější, jakou politiku strany prosazují na celostátní úrovni. Pro 
zbývající třetinu bude naopak hrát větší roli, koho jednotlivé strany navrhnou jako 
hejtmana. 
. 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2008. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1354 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. 
Soubor respondentů pro vyhodnocení otázek týkajících se krajských voleb činil 1198 obyvatel 
13 krajů kromě Prahy. 
 

 
Krajské volby staví před občany důležité rozhodovací dilema: volit stranu podle nabídky 
volebních lídrů, tedy potenciálních hejtmanů, nebo se rozhodovat podle politiky, kterou 
jednotlivé strany uplatňují na celostátní úrovni? Výsledky výzkumu ukazují, že větší váhu 
v rozhodování oprávněných voličů bude mít vnímání politiky stran v rámci celé ČR. Tento 
faktor považují za důležitější dvě třetiny občanů. Pro zbývající třetinu je podstatné, koho 
strany navrhují jako hejtmana. 
 
 

„Řekl(a) byste, že pro Vaše rozhodování o tom, komu dáte hlas v krajských volbách, 
bude důležitější:“ 
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Rozhodovací vzorce, tedy preference faktoru celostátní politiky strany před nabídkou lídrů 
zhruba v poměru 2 : 1, jsou stejné i mezi lidmi, kteří se k volbám chystají, i mezi těmi, kteří 
nad svou účastí ještě váhají. 

Podle osobností, navrhovaných na hejtmana, se mírně častěji hodlají rozhodovat ženy (38 %), 
mladí lidé do 29 let (41 %), lidé s dobrým materiálním zajištěním (43 %) a vysokoškolsky 
vzdělaní (44 %). Jak je však zároveň patrné, u žádné z těchto skupin toto hledisko 
nepřevažuje. 

Zásadní nejsou ani rozdíly v rozhodování mezi příznivci politických stran. Ukazuje se jen 
poněkud vyšší důraz na celostátní politiku strany u stoupenců KSČM a na druhé straně 
častější záměr rozhodovat se podle osobností navržených na hejtmany u příznivců KDU-ČSL. 
Sympatizanti ostatních stran se podstatně neliší od průměru všech občanů ČR. 

 

„Řekl(a) byste, že pro Vaše rozhodování o tom, komu dáte hlas v krajských volbách, 
bude důležitější:“ 

 (podle stranických preferencí) 
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