
  

Průzkum mínění   

Průzkum veřejného mínění si klade za cíl zjistit rozložení určitých názorů ve společnosti nebo její 

části. Sleduje se například míra podpory politických stran, názory veřejnosti na sociální či 

politické otázky atd. Výstupy výzkumů jsou publikovány v nejrůznějších médiích. Jak se správně 

orientovat v takových výstupech, se naučíme právě v tomto pracovním listě.  Video odkaz   

_______________________________________________ 

  

1.  Agentura zveřejnila následující tabulku volebních preferencí (oblíbenost politických stran 

zahrnující i odpovědi voličů, kteří nechtějí jít k volbám) pěti politických stran během tří 

vybraných měsíců daného roku.  

  

  leden  duben  červenec  

modrá  32 %  34 %  33 %  

červená  27 %  30 %  28 %  

žlutá  18 %  10 %  20 %  

oranžová  20 %  22 %  15 %  

černá  3 %  4 %  4 %  

  

  

a) Nakreslete kruhový (výsečový) graf (diagram) pro lednové volební preference.  

b) Nakreslete sloupcový graf (diagram) pro dubnové volební preference.  

c) Nakreslete (do jednoho obrázku) vývoj volebních preferencí jednotlivých stran v časovém 

období leden–červenec.  

d) O kolik procent vzrostly od ledna do dubna volební preference oranžové strany?  

e) O kolik procentních bodů vzrostly od ledna do dubna volební preference oranžové strany?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://edu.ceskatelevize.cz/video/13808-pruzkum-mineni?vsrc=predmet&vsrcid=matematika%7Estredni-skola
https://edu.ceskatelevize.cz/video/13808-pruzkum-mineni?vsrc=predmet&vsrcid=matematika%7Estredni-skola


  
  

  

   

2. Celkový výsledek voleb závisí nejenom na volebních preferencích jednotlivých stran, ale 

i na ochotě voličů skutečně přijít k volbám. Tato ochota zásadním způsobem ovlivňuje 

celkové volební výsledky. Vraťme se k červencovému průzkumu mínění z předchozího 

příkladu a předpokládejme, že k volbám přijde následující procento voličů jednotlivých 

stran.   

  

  preference  přijde volit   

modrá  33 %  40 %  

červená  28 %  50 %  

žlutá  20 %  55 %  

oranžová  15 %  75 %  

černá  4 %  95 %  

  

  

a) Jaká byla volební účast, tj. kolik procent všech voličů přišlo k volbám?  

b) Vypočítejte, kolik procent hlasů by získaly jednotlivé strany, a výsledky porovnejte s 

volebními preferencemi.  
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