ANDREJ BABIŠ

METODOLOGIE
TÉMA PRŮZKUMU:

Andrej Babiš (listopad 2018)

REALIZÁTOR:

SANEP s.r.o.

VÝBĚR RESPONDENTŮ:

kvótní výběr

TYP OTÁZEK:

multiplechoice

REPREZENTATIVITA:

ve věku 18+let
Reprezentativní vzorek odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického
úřadu.

VELIKOST REPREZENTATIVNÍHO
VZORKU:

N=1.109
Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc
registrovaných uživatelů 12.865 dotázaných.

PRŮBĚH PRŮZKUMU:

13. – 16.11. 2018

POUŽITÁ METODIKA PRŮZKUMU:

internetový CAWI on/off-line průzkum

POUŽITÉ KVÓTY:

věk, pohlaví, bydliště, vzdělání

STATISTICKÁ ODCHYLKA:

+- 2,5%

KONTROLA VZORKU:

triangulační datová metodika
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28,4%
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Plzeňský
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Jihomoravský
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Liberecký
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Karlovarský

2,8%
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5,8%
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4,9%
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6,3%

VZDĚLÁNÍ

35,1%
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12,1%

18-29

62,4%
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Praha

základní + SŠ
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14,3%
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CELKEM

100%

ČR celkem

100%
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Komentář
Andrej Babiš má i po odvysílání reportáže Televize Seznam
téměř čtyřiceti procentní podporu
Kauza premiéra Andreje Babiše, kterou rozpoutala reportáž redaktorů serveru Seznam
Zprávy Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové rozhodně zasáhla české voliče a rozdělila
společnost na dva znesvářené tábory. Nicméně jak bezprostředně po zveřejnění předmětné
reportáže ukázal průzkum společnosti SANEP, premiér Babiš se i nadále může opřít o více
jak třetinovou podporu domácí veřejnosti.
Dle názoru 35,9% dotázaných by měl premiér Andrej Babiš setrvat ve funkci premiéra, a to do konce
vyšetřování kauzy Čapího hnízda, která otřásá domácí politickou a mediální scénou. Oproti tomu
okamžitou rezignaci premiéra požaduje 22,2% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek
domácí populace.
Za velice zajímavé, ale i závažné lze pak považovat zjištění, že 39,2% dotázaných považuje
informace obsažené v reportáži webového portálu Seznamzpravy.cz za účelově
zmanipulované. Naopak za velmi závažné a důvodné k odstoupení premiéra Andreje
Babiše, považuje reportáž redaktorů serveru Seznam Zprávy Jiřího Kubíka a Sabiny
Slonkové 25,4% dotázaných. Za mocenský boj považuje dění kolem kauzy Čapí hnízdo a
předmětnou reportáž 10,5% dotázaných.
Premiéra Andreje Babiše považuje po zveřejnění informací webového portálu Seznamzpravy.cz za
důvěryhodného v souhrnu 39,2% dotázaných. Naopak za nedůvěryhodného považuje aktuálně Andreje Babiše
v souhrnu 38,5% respondentů.

In %
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Komentář
Za podporou Andreje Babiše stojí mnoho faktorů mezi něž patří, jak vzájemná podpora prezidenta
Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, tak zejména skutečnost, že příznivci a voliči Andreje
Babiše nevnímají kauzu Čapí hnízdo za natolik zásadní, aby premiér v jejich očích ztratil
důvěryhodnost a podporu. Pochopitelně, že voliči Andreje Babiše nejsou nekritičtí a mají k osobě
šéfa vlády a předsedy hnutí ANO řadu výhrad, nicméně premiér Andrej Babiš si nemalou část
veřejnosti získal svými jasnými postoji k uprchlické otázce, ale i k řadě sociálních témat, které
většinu domácí populace zajímají víc než kauza Čapí hnízdo. V úvahu je však třeba brát i
skutečnost, že část veřejností k této kauze nezaujala žádný postoj a může se svým názorem ještě
čekat na další vývoj.
Jakkoli je zřejmé, že veřejné mínění je vrtkavé a může se den ze dne zásadně změnit, aktuálně se zdá, že
zveřejněné informace ohledně jeho syna naopak u široké veřejnosti upevňují premiérovu pozici. Není bez
zajímavosti, že premiér Andrej Babiš si na svoji stranu po vypuknuté kauze s jeho synem získává i nevoliče,
kteří dlouhodobě kritizují praktiky a kauzy dřívějších vlád a řady vrcholných politiků.
Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 13. – 16. listopadu 2018 na vybrané
skupině 1.109 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se
průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů
12.865 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá
sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u
uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační
datovou metodou.

In %
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Syn českého premiéra Andrej Babiš junior řekl redaktorům webového portálu
Seznamzpravy.cz, že ho manžel lékařky, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti
pro stíhání v kauze Čapí hnízdo, loni proti jeho vůli odvezl na Krym. Opoziční parlamentní
strany na základě této reportáže a v ní obsažených informací vyzvaly premiéra Andreje Babiše
k rezignaci. Podle Vašeho názoru by premiér Andrej Babiš na základě reportáže webového
portálu Seznamzpravy.cz měl:

Setrvat ve funkci do konce vyšetřování
kauzy Čapí hnízdo

35,9

Okamžitě rezignovat bez ohledu na
výsledek vyšetřování
Okamžitě rezignovat a setrvat mimo
vrcholnou politiku do konce vyšetřování
Neumím to zatím posoudit
Nevím, nemám na to žádný názor

22,2
10,3
16,7
14,9

In %
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Informace obsažené v reportáži webového portálu Seznamzpravy.cz pokládáte:

Účelově zmanipulované

39,2

Za velmi závažné a důvodné k
demisi premiéra Andreje Babiše

25,4

Za mocenský boj

10,5

Za vážné zpochybnění osoby
premiéra Andreje Babiše
Závažné a vedoucí k pádu vlády
Nevím, nemám na to žádný názor

7,5
3,6
13,8

In %
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Premiéra Andreje Babiše považujte po zveřejnění informací webového portálu
Seznamzpravy.cz za:

Důvěryhodného

23,4

Spíše důvěryhodného

15,8

Nedůvěryhodného

Spíše nedůvěryhodného

Nevím

32,9

5,6

22,3

In %
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Panel Book
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Kontakty SANEP
SANEP s.r.o.

Sekretariát:
Tel: + 420 222 231 560
Fax: + 420 222 780 409
Email: info@sanep.cz

IČO: 28489667
DIČ: CZ28489667

Oldřich Zajíc
jednatel a ředitel společnosti
zajic@sanep.cz
Tel.: + 420 602 538 278

Cimburkova 258/21
Praha 3, Žižkov
PSČ 130 00

Průzkum zpracoval analytický tým společnosti SANEP a Oldřich Zajíc
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