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Výzkumy v předvolebním vysílání České televize 

Česká televize si jako jediné médium v České republice nechává zpracovávat nezávislé 

předvolební průzkumy, které slouží jako podklad k vysílání předvolebních debat, a jsou tak 

součástí veřejnoprávní služby, kterou Česká televize voličům poskytuje.  Díky těmto 

průzkumům mohou předvolební debaty vycházet z nezpochybnitelných dat, která jsou 

navíc získávána od více agentur a mohou být pro dosažení maximální objektivity vzájemně 

porovnávána. 

Následující text je manuálem, který ozřejmuje, jak jsou výzkumy prováděné Českou televizí 

koncipovány a jak je možné s nimi pracovat. 

 
Jaký typ výzkumů nechá Česká televize zpracovat?  

Česká televize zadala realizaci výzkumů volebního potenciálu v jednotlivých krajích České republiky. 

Výsledky volebního potenciálu budou sloužit jako klíč pro zvaní hostů do předvolebních debat. 

Výzkumy zároveň přinesou odpovědi na krajově specifické otázky, které se stanou podkladem pro 

konkrétní diskuzi lídrů. 

Česká televize zadala rovněž realizaci celostátního trackingu předvolebních preferencí a voličských 

nálad. Jeho výstupem bude volební model a blok specifických otázek postihujících aktuální voličské 

nálady, rozhodovací mechanismy či ad hoc otázky na aktuální kauzy atp. Výsledky budou mimo jiné 

sloužit zpravodajství České televize. 

Proběhne tedy: 
 14 výzkumů na úrovni krajů – primárním výstupem je VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN 

 Celostátní tracking volebních preferencí a voličských nálad ve čtyřech vlnách – 

primárním výstupem je VOLEBNÍ MODEL, vytvářený pro potřeby zpravodajství ČT.  

Realizátor výzkumů 
 Krajské výzkumy:  agentury STEM/MARK a Median pro ČT 

 Tracking:  agentura TNS AISA pro ČT 

 

Jak pracovat s výsledky výzkumu: 
 Výsledky je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a je nezbytné vždy uvádět, že se jedná 

o odhad aktuálního rozložení sil (pro model), respektive aktuálního potenciálu (pro kraje), 

nejedná se tedy o odhad či predikci výsledků voleb. 

 

 Zpráva obsahující všechny výsledky a kompletní informace k výzkumu bude umístěna na 

webu ČT. 
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Co je volební potenciál: 
 

 Volební potenciál (pro krajské výzkumy): „Aktuální volební potenciál ukazuje, kolik 

procent hlasů by strana mohla v současnosti hypoteticky získat, pokud by se k ní přiklonili 

všichni lidé, kteří její volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb.“ 

 

Kdo vstupuje do volebního potenciálu strany: Do aktuálního volebního potenciálu strany 

vstupují jen lidé, kteří potvrdí, že reálně a vážně zvažují volbu dané strany – tedy skuteční 

aktuální potenciální voliči (ne všichni lidé, pro které je daná strana přijatelná apod.) 

 

Suma volebních potenciálů není 100 %. Člověk, který vážně zvažuje volbu např. stranu 
X a stranu Y je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je 
tedy nutno chápat pro každou stranu odděleně – jejich součet není 100 %.   
 

 Hlavní výhody volebního potenciálu ve srovnání s volebním modelem: 

Nenutí nerozhodnuté respondenty k výběru jedné strany. Tento výběr často probíhá podle 

situačních aspektů (aktuální síla kampaně apod.), je ovlivněn metodikou výzkumu (např. 

spontánní otázka / karty) a může být časově nestálý (týden před debatou by ze dvou 

zvažovaných stran vybral jinou než den po debatě) 

Nediskriminuje strany, které jsou reálně zvažované, ale nejsou tzv. top-of-mind. 

Zachovává se logika média jako zprostředkovatele volebních argumentů. Mizí paradox, že 

kritériem výběru pro debatu, která spolurozhoduje o volebním zisku, je samotný ukazatel 

odhadu zisku v hypotetických volbách (volební model). Naopak: do debaty se dostávají 

strany a hnutí, které mají největší šanci (potenciál) uspět právě například, když budou 

přesvědčivě argumentovat v debatách. 

Může neutralizovat sociálně desirabilní odpověď („Styděl bych se říct, že zvažuji volit stranu 

X, ale mezi dvěma reálně zvažovanými ji uvedu.“) 

Do ukazatele vstupuje více respondentů než v klasickém volebním modelu (i váhající a nejistí 

voliči), potenciál je tak zatížen menší statistickou chybou než volební model. 

Nediskriminují se malé strany, které často mají potenciál na překročení 5% hranice, ale 
volební model jejich nejpravděpodobnější aktuální zisk může situovat těsně pod 5% hranici, 
což může být chybně a předčasně chápáno jako signál malých šancí na vstup do PSP  

 

Co je volební model: 
 Volební model (pro celostátní tracking): „Volební model ČT je matematický konstrukt, 

který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet aktuální rozložení sil 

jednotlivých politických uskupení. Volební model ČT nepredikuje výsledky voleb, ale 

odhaduje rozložení sil politických uskupení v době sběru dat.“ 
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Jak probíhá krajský výzkum (volební potenciál) 
 Vzorek: V každém kraji bude dotazován reprezentativní vzorek dospělé populace, a to 

minimálně 1 000 respondentů (každá agentura bude realizovat min. 500 rozhovorů). Kvótní 

výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a okresu v příslušném kraji. 

Vzorek bude reprezentativní i dle dalších ukazatelů ovlivňujících politické preference – např. 

pracovní status. 

 

 Termín: Výzkumy budou realizovány před vlastním vysíláním předvolební debaty z 

příslušného kraje (celkem 14) a to v době 10 dnů předcházejících vysílání. Vlastní terénní 

sběr bude trvat vždy 7 dní, s výjimkou prvních krajů, kdy bude na sběr méně času.  

 

 Metoda: Data budou sbírána kombinací metod osobního dotazování CAPI (Computer-

Assisted-Personal-Interview) a telefonického dotazování CATI (Computer-Assisted-

Telephone-Interview), a to v poměru 1:1. Každá z agentur bude realizovat polovinu svého 

sběru formou CATI a polovinu CAPI.  Ke kombinaci metod sběru dat ČT přistoupila na základě 

zkušeností z posledních voleb a také na základě doporučení sdružení SIMAR. 

 

 Velikost (rozmezí) statistické chyby: Pro každou stranu prezentovanou v grafu platí jiná 

hodnota statistické chyby1, proto je dobré uvádět vždy nejnižší a nejvyšší možný interval 

odchylky. Optimální formulace pro prezentaci statistické chyby v rámci volebního modelu:  

„Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených stran se pohybuje v rozmezí od ± 

XX % u strany s nejnižším potenciálem po ± YY % u strany s nejvyšším potenciálem.“ 

 

V rámci volebního potenciálu jsou jmenovitě prezentovány pouze ty strany, které dosáhly 

alespoň hranice 3 % zisku potenciálu, zbylé strany jsou v prezentacích a grafech zahrnuty do 

kategorie „Strany s volebním potenciálem nižším než 3 %“.  

 

Hodnoty statistické chyby, včetně výše uvedeného znění, budou vždy uvedeny ve zprávě u 

příslušného grafu. 

 

 

Jak probíhá celostátní výzkum (volební model) 
 Vzorek: Bude osloveno vždy 1 000 až 1 200 respondentů v každé vlně. Jejich výběr je 

náhodný, kombinuje jak čísla na mobilní telefony, tak pevné linky, Kontaktní čísla jsou 

generována náhodně počítačem a v případě úspěšného dovolání a souhlasu s rozhovorem je 

dotazována ta osoba, která zvedne telefon a zároveň splňuje podmínky zařazení do výzkumu 

(oprávněný volič). 

 

 Termín: Výzkumy budou realizovány v týdenních intervalech ve čtyřech vlnách v době po 

17. 9. – tedy v době po uzavření kandidátek. 

 

 Metoda: Data jsou sbírána metodou telefonických rozhovorů se záznamem do počítače 

(CATI). 

 

 Velikost (rozmezí) statistické chyby: Pro každou stranu prezentovanou v grafu platí jiná 

hodnota statistické chyby1, proto budeme uvádět vždy nejnižší a nejvyšší možný interval 

odchylky. Optimální formulace pro prezentaci statistické chyby v rámci volebního modelu:  

 

                                                
1
 Statistická chyba je chyba, která vzniká při zobecňování zjištění získaných výběrovým 

šetřením na cílovou populaci. Obecně platí, že velikost statistické chyby klesá se zvětšujícím se 
vzorkem respondentů. 
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„Statistická chyba zisku uvedených stran se pohybuje v rozmezí od ± XX % u strany 

s nejnižším ziskem po ± YY % u strany s nejvyšším ziskem.“ 

 

V rámci volebního modelu jsou jmenovitě prezentovány pouze ty strany, které dosáhly 

alespoň hranice 2 % zisku, zbylé strany jsou v prezentacích a grafech zahrnuty do kategorie 

„Ostatní“.  

 

Bude Česká televize nějak ověřovat data, která od agentur dostane? 
 Česká televize bude mít k dispozici všechna data z výzkumu ihned po realizaci terénního 

sběru. Analytici České televize je tak budou kontrolovat a s agenturami konzultovat výpočet 

a výsledky. 

 

 Česká televize bude mít zároveň u obou výzkumů možnost kontrolovat provedení takřka sta 

procent rozhovorů, které se nahrávají. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize  


