TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012
VYDÁNO DNE 16. 10. 2012

NA ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ÚČASTI A VÝBĚRU KANDIDÁTA
V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH BUDOU MÍT PODLE VĚTŠINY OBČANŮ
VELMI SILNÝ VLIV MÉDIA
Podle názorů občanů budou mít na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru
prezidentského kandidáta významný vliv média (63 % jim připisuje rozhodující nebo
velmi silný vliv). Média podle názoru občanů věnují aktuálně z prezidentských kandidátů
největší pozornost Janu Fischerovi (podle 57 % občanů mu věnují velkou pozornost)
a Miloši Zemanovi (52 %). O vlivu výsledků výzkumů volitelnosti kandidátů na volebním
rozhodování voličů je přesvědčena čtvrtina veřejnosti, podle 75 % občanů je vliv výzkumů
jen částečný nebo prakticky žádný.
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky
starších 18 let ve dnech 24. 9. až 2. 10. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.
Na otázky odpověděl soubor 1061 respondentů.
V komentářích k volebnímu chování občanů se někdy objevují úvahy o vlivu médií a také o
vlivu zveřejněných výsledků předvolebních výzkumů na rozhodování voličů. STEM se proto
v říjnovém výzkumu zeptal, jak občané sami, v souvislosti s prezidentskými volbami, tyto vlivy
vnímají a hodnotí. Následující grafy ukazují, že médiím lidé připisují poměrně značný vliv.
Podle dvou třetin respondentů budou mít přinejmenším velmi silný vliv na rozhodování
veřejnosti o volební účasti a výběru prezidentského kandidáta. Vliv přisuzovaný výsledkům
výzkumů volitelnosti jednotlivých kandidátů je výrazně menší. Jen každý čtvrtý občan se
domnívá, že tyto výsledky budou mít na rozhodování veřejnosti, komu dát hlas v prezidentských
volbách, alespoň velmi silný vliv. Podle tří čtvrtin veřejnosti bude vliv výzkumů jen částečný
nebo prakticky nulový.
„Jak velký vliv na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru kandidáta v prezidentských
volbách budou mít podle Vás média?“
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„Jak velký vliv na rozhodování veřejnosti, komu dát hlas v prezidentských volbách, budou mít
podle Vás výsledky výzkumů volitelnosti jednotlivých kandidátů?“
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Podrobnější analýza ukazuje, že vliv médiím i výzkumům přisuzují častěji ti lidé, kteří se přímé
volby prezidenta hodlají zúčastnit. Naopak ti, kteří volit nehodlají, tyto vlivy reflektují podstatně
slaběji. Pravděpodobně jsou tyto rozdíly dány rozdílným zájmem potenciálních voličů a nevoličů
o informace. Zároveň se ovšem neukazuje, že by vliv médiím nebo výzkumům zřetelně častěji
připisovali lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání.
Názory na vliv médií a výsledků výzkumů volitelnosti kandidátů na rozhodování veřejnosti
v prezidentských volbách
Podle předpokládané účasti ve volbách prezidenta republiky
(součty procent odpovědí „Rozhodující vliv“ a „Velmi silný vliv“)
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V souvislosti s vlivem médií říjnový výzkum STEM dále zjišťoval, jak lidé vnímají pozornost,
kterou média věnují vybraným prezidentským kandidátům. Byla vybrána pětice kandidátů, u níž
byly v zářijovém výzkumu STEM zjištěny nejvyšší preference. Z odpovědí vyplývá, že
v současnosti média, podle názorů veřejnosti, věnují z prezidentských kandidátů největší
pozornost Janu Fischerovi (podle 57 % občanů mu věnují velkou pozornost) a Miloši Zemanovi
(52 %). Za nimi jsou v tomto žebříčku mediální pozornosti Karel Schwarzenberg (46 %), Jiří
Dienstbier (36 %) a Přemysl Sobotka (podle 25 % mu média věnují velkou pozornost).
„Jak velkou pozornost podle Vás média věnují následujícím prezidentským kandidátům?“
(% odpovědí „Velkou“, dopočet do 100 % tvoří odpovědi „Malou“ a „Žádnou“)

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů starších 18 let

Hodnocení pozornosti médií jednotlivým prezidentským kandidátům není výrazněji ovlivněno
sociodemografickým nebo socioekonomickými charakteristikami respondentů. Nepotvrdil se ani
předpoklad, že vnímání této mediální pozornosti má selektivní charakter v závislosti na
preferencích kandidátů.
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