
INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2009 
 

TŘETINA LIDÍ SE O SVÉ VOLBĚ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
ROZHODLA AŽ BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE PŘED VOLBAMI. 
LIDÉ VOLILI PODLE DOMÁCÍ POLITIKY A „PROTI NĚKOMU“. 

EVROPSKÁ TÉMATA A OSOBNOSTI JE NEOSLOVILY. 
 
Ve volbách do Evropského parlamentu při nízké volební účasti sehráli významnou roli 
kmenoví voliči stran. Zhruba 40 % lidí se však rozhodovalo až v průběhu posledního 
měsíce. V samotném závěru volební kampaně se více uplatnily neparlamentní strany a 
mírně získala ODS proti ČSSD. V rozhodování lidí dominovaly zkušenosti z domácí 
politiky. Asi pětina lidí volila „proti někomu“ – šli vyjádřit nesouhlas s jednou 
z hlavních politických stran, anebo obecně volili alternativu k hlavním stranám. 
 
 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 8. - 15. června 2009. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1282 respondentů. 

 
V historicky druhých volbách do Evropského parlamentu v České republice byla opět slabá 
účast – 28 %. Kdy se voliči rozhodovali, komu dají hlas? 

Skoro čtyřicet procent lidí uvedlo, že volí stále stejnou stranu. Další asi šestina voličů se 
rozhodla několik měsíců před dnem voleb. Ale zbylých 46 % účastníků letošních voleb se 
rozhodovalo až během posledního měsíce, téměř třetina dokonce až v posledním týdnu. 
 

"Kdy jste se definitivně rozhodl(a),  
kterou stranu nebo sdružení ve volbách do EP budete volit?" 
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Podíváme-li se, jak velký podíl voličů jednotlivých stran se rozhodoval v různých obdobích 
před evropskými volbami, můžeme z toho usuzovat, kolik nových hlasů dokázaly strany 
získat v předvolebním boji. 

KSČM a také KDU-ČSL přivedly k evropským volbám převážně své stabilní kmenové voliče. 
U KDU-ČSL je poněkud překvapivý vysoký podíl „last minute voličů“, který je ale 
vysvětlitelný tím, že tito lidé se definitivně rozhodli až po sjezdu KDU-ČSL který se konal 
týden před volbami do EP. 

Porovnání dvou nejsilnějších stran naznačuje, že tentokrát (na rozdíl od krajských voleb) 
získávala v posledním týdnu trochu více hlasů na svou stranu ODS než ČSSD. Kampaň 
ČSSD neměla na rozdíl od krajských voleb tak silný motivační charakter, nepřitáhla tolik 
dalších voličů. 

„Malé strany“ (což jsou dohromady všechny ostatní strany, které nepřekročily 5 %) získávaly 
většinu voličů právě až v samotném závěru kampaně před evropskými volbami. 

 

"Kdy jste se definitivně rozhodl(a),  
kterou stranu nebo sdružení ve volbách do EP budete volit?" 

(podle toho, kterou stranu nakonec do Evropského parlamentu volil) 
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Co bylo pro rozhodování voličů nejdůležitější? 

§ jakou politiku prosazují strany na celostátní úrovni, případně jak chtějí řešit současnou 
krizi (celkem 33 % odpovědí) 

§ protest proti některé straně (ODS, ČSSD, obecně proti velkým stranám, celkem 19 %) 
§ řešení evropských problémů (15 % voličů) 
§ volba osobností na kandidátkách (10 %) 
§ tradice, volba stále stejné strany (23 %) 

I z tohoto výčtu je vidět, že při rozhodování měla navrch celostátní politika, případně 
nesouhlas s politikou některé strany, nad otázkami Evropy. Slabý vliv na rozhodování voličů 
měla přítomnost osobností na kandidátkách. 

 
 

„Řekl(a) byste, že pro Vaše rozhodování o tom, komu jste dal(a) hlas ve volbách do EP,  
bylo nejdůležitější:“ 
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V časovém profilu rozhodování – tedy v porovnání toho, podle čeho se rozhodovali lidé, kteří 
se o volbě strany rozhodli v různém období před volbami – se ukazuje několik zajímavých 
proměn. 
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V posledním týdnu výrazně rostla role osobností a evropských motivů – to mají zřejmě na 
svědomí některé malé neparlamentní strany, které na silných osobnostech a pro- nebo 
protievropském programu postavily svou kampaň (EDS, Suverenita, Libertas.cz, SSO). 
Logicky je mezi „voliči posledního týdne“  také více hlasů „proti velkým stranám“. 

Ve všech dalších skupinách (tedy souhrnně mezi lidmi, kteří se rozhodli dříve než 
v posledním týdnu) už jasně dominuje domácí politika. 

 

 „Řekl(a) byste, že pro Vaše rozhodování o tom, komu jste dal)a) hlas ve volbách do EP, 
bylo nejdůležitější:“ 

 (podle toho, kdy se o své volbě definitivně rozhodli) 
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