INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU

projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Vliv informací z volebních
lístků na výsledky obecních
a krajských voleb

Krátká studie 8/2014

29. 9. 2014
ŠTĚPÁN JURAJDA, DANIEL MÜNICH,
LUCIE ZAPLETALOVÁ

O AUTORECH

Štěpán Jurajda
Štěpán Jurajda je docentem ekonomie CERGE UK. Je
členem Vědecké rady Univerzity Karlovy. Od roku 1997 je členem
akademického sboru CERGE UK a výzkumným pracovníkem
Národohospodářského ústavu AV ČR. V letech 2009-2013 působil
na postu ředitele společného akademického pracoviště CERGE-EI.
Ve svém výzkumu se zabývá mimo jiné trhem práce a školstvím.

Daniel Münich
Doktorát z ekonomie má z CERGE-EI, kde nyní vyučuje
v doktorském programu. Zabývá se výzkumem především v oblasti
ekonomie trhu práce a ekonomie vzdělávání. Je členem Národní
ekonomické rady vlády (NERV). Působil jako nezávislý poradce
několika ministerstev i mezinárodních institucí.

Lucie Zapletalová
Studie doktorské studium na CERGE-EI. Zaměřuje se především
na ekonomii vzdělání. Dříve pracovala v Člověku v tísni.

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů a nikoli
oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či
Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze
(CERGE).

Vliv informací z volebních lístků na výsledky obecních a krajských
voleb
© Štěpán Jurajda, Daniel Münich, Lucie Zapletalová
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2014

Krátká studie 8/2014

Vliv informací z volebních lístků na výsledky
obecních a krajských voleb
ZÁŘÍ 2014

ŠTĚPÁN JURAJDA, DANIEL MÜNICH, LUCIE ZAPLETALOVÁ

Úspěšnost kandidátů ve volbách ovlivňují i zdánlivě méně důležité faktory jako jsou
údaje uvedené na volebních lístcích. Jelikož shánění informací o kandidátech a jejich
vyhodnocení vyžaduje čas a úsilí, které nejsou všichni voliči ochotni věnovat, jejich
významná část se při vlastní volbě rozhoduje podle toho, co vidí na volebním lístku.
Empirický výzkum tohoto fenoménu založený na datech o jednotlivých kandidátech
zveřejňovaných ČSÚ byl nedávno publikován v článku Jurajda a Münich (2014)1 a
tato studie IDEA nabízí jeho laické shrnutí.
Voliči se rozhodují podle tří typů informací. Základní jsou informace o názorech,
slibech a schopnostech kandidátů, které voliči získávají před vlastními volbami.
Druhý typ informací o kandidátech se nachází na volebních lístcích: pohlaví, věk,
akademické tituly a profese; tyto charakteristiky mohou souviset s názory a
schopnostmi kandidátů. Třetím typem informací jsou pak tzv. volební signály, jako
např. jméno kandidáta nebo pořadové číslo kandidátní listiny dané strany na
volebním lístku, které ovlivňuje ‚viditelnost‘ dané kandidátky. Tyto signály sice o
kvalitách jednotlivých kandidátů nevypovídají nic, ale málo informovaným voličům
mohou sloužit jako nevědomé vodítko k usnadnění rozhodování, obzvláště pokud je
kandidátů mnoho nebo pokud o nich voliči nemají dobré povědomí. V naší analýze
porovnáváme vliv informací z volebních lístků a volebních signálů na chování voličů
při volbách do regionálních zastupitelstev v roce 2008 s jejich vlivem při volbách
v roce 2010 do zastupitelstev obcí, kde voliči kandidáty často osobně znají.

Jurajda, Š. a Münich, D. (2014). Candidate ballot information and election outcomes: the Czech case,
Post-Soviet Affairs. http://dx.doi.org/10.1080/1060586X.2014.949066
Výzkum byl podpořen Nadačním fondem Karla Janečka.
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V naší analýze nejprve sledujeme vliv charakteristik kandidátů na jejich umístění na
‚volitelných‘ místech kandidátek.2 Dále sledujeme vliv informací uvedených na
volebních lístcích na preferenční hlasy a na konečné výsledky voleb, tj. úspěch při
získání mandátů. Pro konečný úspěch kandidáta ve volbách je umístění na volitelném
místě kandidátky zásadní, protože význam preferenčních hlasů je díky nastavení
volebních pravidel poměrně omezený. Jen 17 % mandátů získaných v komunálních
volbách v roce 2010 bylo získáno díky preferenčním hlasům kandidáty z
nevolitelných pozic volebního lístku. V případě krajských voleb to byla jen 2 %.
Jak ukazujeme v naší analýze, s rostoucím věkem roste i pravděpodobnost umístění
kandidáta na volitelném místě kandidátky. Nejlepší pozici mají v tomto směru
padesátníci, protože po padesátce tato pravděpodobnost s vyšším věkem opět klesá.
Dále ukazujeme, že ženy mají výrazně nižší šanci dostat se na volitelná místa
kandidátek než muži srovnatelných charakteristik (uvedených na volebním lístku).
Pravděpodobnost, že se žena dostane na volitelné místo je o 6 až 9 % nižší než u
srovnatelného muže. V krajských volbách je tento rozdíl v šancích žen a mužů vyšší
než v obecních. Přitom v počtu preferenčních hlasů není mezi muži a ženami velký
rozdíl, pokud srovnáváme muže a ženy na stejné pozici kandidátky a se stejným
vzděláním a dalšími charakteristikami uvedenými na volebním lístku. Je také
pozoruhodné, že kandidát muž umístěný na kandidátce těsně vedle kandidáta ženy
obdrží méně preferenčních hlasů než podobně vysoko umístěný kandidát muž
sousedící na kandidátce jen s mužskými kandidáty. Ve větších městech mu takové
umístění statisticky významně snižuje šanci na získání mandátu. Akademické tituly až
o desítky procent zvyšují pravděpodobnost, že se kandidát dostane na volitelné místo
kandidátky a zvyšují i počet preferenčních hlasů a pravděpodobnost zvolení. Zajímavé
je, že větší šanci dostat se na volitelné místo mají právníci než lékaři, ačkoli lékaři
získávají vyšší počet preferenčních hlasů než právníci. Vliv akademických titulů na
výsledky voleb je nejsilnější v menších obcích.
Romsky znějící jméno má silný negativní vliv na umístění kandidáta na volitelných
pozicích v obou typech voleb. Šanci kandidáta dostat se na volitelná místa snižuje o
zhruba 10 % a ovlivňuje i preferenční hlasy.
Zajímavostí je, že v malých obcích existuje statisticky významný vliv abecedního
pořadí příjmení kandidáta na jeho šance být na volitelném místě kandidátky.
Kandidáti, jejichž příjmení začíná na „Z“ mají v průměru, oproti kandidátům
začínajícím na „A“, o 1,5 % nižší šanci na zastoupení na volitelných pozicích. Může to
být způsobeno tím, že kandidáti jsou na kandidátkách na samém začátku seřazeni
podle abecedy a dané volební uskupení či politická strana poté přeskupí pořadí podle
kvalit jednotlivých kandidátů, ale ne zcela důsledně, takže částečně zůstane vliv
abecedního řazení zachován.
Relativně velký dopad na počet získaných volebních mandátů má pořadí kandidátek
na volebním lístku, které je losováno náhodně. Např. ve větších městech získává první
kandidátka uvedená na začátku volebního lístku o 2 až 4 % vyšší podíl zastupitelských
křesel. V krajských volbách pomáhá i vylosování na druhé či třetí místo na
hlasovacím lístku. V menších obcích se tento efekt ale neprokázal. To je v souladu s
domněnkou o lepší informovanosti voličů o konkrétních kandidátech a menším vlivu
náhodných faktorů v menších obcích.
Pokud z dané kandidátky získalo mandát např. 5 kandidátů, označujeme prvních 5 míst dané
kandidátky za ‚volitelná‘, přestože mezi oněmi pěti zvolenými kandidáty mohou díky preferenčním
hlasům být i kandidáti zařazení na kandidátní listině na nižších ‚nevolitelných‘ místech.
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