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Frýdek-Místek, 10.1.2011

Tisková zpráva: Typickým starostou je ženatý vysokoškolák středního věku

Většinu nově zvolených starostů a starostek (80 %) v regionech Frýdeckomístecko a Novojičínsko tvoří 
nezávislí kandidující. V čele obce stojí typicky ženatý muž ve věku 40-60 let s vysokoškolským vzděláním, 
který žije v obci více než 10 let, v předchozích letech již působil  v zastupitelstvu a ke znovuzvolení mu 
pomohly preferenční hlasy. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které uskutečnily studentky gymnázia Petra 
Bezruče  ve  Frýdku-Místku  za  odborného  vedení  občanského  sdružení  Fórum  50  %  v  rámci  projektu 
„Rozpočet pro všechny“ (Nadační fond Hyundai).

Šetření probíhalo pomocí elektronického dotazníku, kterým bylo osloveno všech 145 starostek a starostů s 
cílem zmapovat demografickou strukturu, stranickou příslušnost, politickou kariéru a plány nového vedení 
měst a obcí. Návratnost dotazníků činila 30 %.

„Jedním z cílů projektu je podnítit zájem mladých lidí o veřejné dění. Prostřednictvím dotazníku si studující  
jednak vyzkoušely, jaké to je podílet se na výzkumném projektu, a zároveň si vytvořily přesnější obrázek o  
politické reprezentaci  v  místě  svého bydliště.  Výsledky výzkumu samozřejmě  poslouží  i  širší  veřejnosti,  
celková analýza je k dispozici na webu www.padesatprocent.cz“, uvedla ředitelka organizace Fórum 50 %, 
Mgr. Jana Smiggels Kavková.

Výsledky dotazníků potvrdily několik tendencí, které můžeme sledovat nejen ve zkoumaných regionech, ale 
v komunální politice obecně. Jedná se např. o nízké zastoupení žen. Pouze necelých 30 % z navrácených 
dotazníků bylo vyplněno starostkou-ženou, toto číslo může být ve skutečnosti ještě nižší. Zároveň platí, že 
čím větší obec, tím menší šance, že v jejím čele stojí žena. Obecným trendům v komunální politice odpovídá 
i to, že pouze 20,45 % dotázaných je členem/členkou politické strany. Z toho 33 % KSČM, 33 % ČSSD, 11 
% KDU-ČSL a 11 % ODS. Celkem 6 dotázaných bylo v minulosti členem/členkou KSČ a 2 osoby dříve 
působily v ODS.

Nejmladšímu nově zvolenému starostovi je 27 let, nejstaršímu 66. Většina zvolených žije v obci déle než 20 
let, nejméně 10, nejdéle 60, tedy od narození. Většina (84 %) dotázaných již dříve působila v zastupitelstvu, 
z toho 94 % starostů/starostek působilo v zastupitelstvu v minulém období a celá čtvrtina z nich působí v 
zastupitelstvu nepřetržitě již od roku 1994. Pouze 27 % kandidovalo na starostu/starostku poprvé. Jen 25 % 
dotázaných má ambice angažovat se na vyšší úrovni politiky, častěji muži než ženy.

Až překvapivě významná je role tzv. „křížkování“. Plných 68 % starostek a starostů uvedlo, že jim ke zvolení 
pomohly  preferenční  hlasy.  Zdá  se,  že  preferenční  hlasy  fungují  také  jako  faktor  ve  prospěch  vyššího 
zastoupení žen, neboť celých 70 % starostek uvedlo, že byly zvoleny právě díky nim.

Nejčastěji  uváděným důvodem,  proč se oslovení  lidé  rozhodli  zapojit  do vedení  obce,  byla  snaha řešit 
konkrétní problém v obci (59 %). Odpovědi na otázku, která 3 hlavní témata chtějí nové starostky a noví 
starostové řešit, se různily. Mezi často zmiňované okruhy patří pomoc pro seniory, nová kanalizace či její 
oprava, zlepšení vztahu s občany nebo stavba dětských hřišť.

Všem respondentům bychom chtěli touto cestou poděkovat za jejich čas a upřímnost a popřát jim mnoho 
úspěchů a dosažených cílů, které povedou ke spokojenosti všech občanů a občanek.

Kontakty:

Za výzkumný tým studujících Lenka Štěrbová, Tereza Weissmannová, Marie Veličková,
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Za občanské sdružení Fórum 50 % Marcela Adamusová, koordinátorka projektu

S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Marcelu Adamusovou,
adamusova@padesatprocent.cz, 739 333 730.

Občanské sdružení Fórum 50 % usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
procesech. Fórum 50 % je přísně nadstranické.
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