






Žije převážně v malých sídlech: 62 % v obcích do 1 000 obyvatel, dalších 25 % v obcích mezi 1 000 až 5 000 obyvateli; právě největší podíl této skupiny 

se považuje za venkovany (76 %). Mají nejnižší průměr příjmů z celé populace (přibližně 19 tisíc Kč na osobu), přibližně 50 % by měla problém zaplatit 

neočekávaný výdaj kolem 10 000 kč, bezmála 30 % z nich se považuje za špatně zajištěné až chudé. Významnou část tvoří zaměstnanci/-kyně (45 %) 

a důchodci/-kyně (33 %); celkem 60 % z nich má vzdělání bez maturity.

Jsou jedinou skupinou, která většinově nežije v zatepleném domě (62 %). Velká většina z nich topí dřívím (82 %) a uhlím (39 %). Více než 20 km denně 

najezdí 42 % (přibližný průměr 27 km, median 13 km).

Méně než většina ostatních se považují za liberály (20 %) a demokraty (55 %), nejméně ze všech za intelektuály (24 %). Ve sněmovních volbách volili oproti 

ostatním častěji ANO a méně často středopravicovou Koalici Spolu. V květnu nejvíce z ostatních skupin uvažovali o volbě ANO a SPD, méně naopak ODS, 

TOP 09, STAN a Pirátů. 



Žije převážně v obcích do 1 000 obyvatel (31 %) a větších vesnicích / menších městech mezi 1 000 a 20 000 obyvateli (44 %); za venkovana se považuje 

45 % z nich (30 % se za venkovana nepovažuje). Příjmy na osobu mají kolem 22-23 tisíc Kč, bezmála polovina z nich by měla problém zaplatit neočekávaný 

výdaj ve výši 10 000 Kč, pouze 10 % se však považuje za špatně zajištěné nebo chudé. Většina jsou zaměstnanci/-kyně (60 %) či důchodci (22 %); přibližně 

polovina z nich nemá vzdělání s maturitou.

Většina z nich (69 %) žije v zatepleném domě, topí převážně elektřinou (65 %) a tepelnými čerpadly (34 %). Více než 20 km denně najezdí 40 % (přibližný 

průměr 27 km, median 13 km).

Politicky se částečně shodují s průměrnými voličskými preferencemi v České republice.



Žije v obcích různých velikostí, více než ostatní segmenty. Jejich příjem na osobu se pohybuje kolem 21-22 tisíc Kč, 38 % z nich by mělo problém zaplatit 

jednorázový výdaj ve výši 10 000 Kč, 16 % se považuje za špatně zajištěné nebo chudé. Přibližně 50 % jsou zaměstnanci/-kyně, 37 % důchodci/-kyně; 

celkem v 57 % mají maturitní a vyšší vzdělání.

Přibližně polovina z nich žije v zateplených domech (51 %), všichni topí plynem (100 %), který minoritně doplňují dřevem (11 %). Více než 20 km denně 

najezdí 25 % (přibližný průměr 16 km, median 8 km).

Nejméně se považují za demokraty (52 %), málo také za liberály (21 %). V loňských volbách patřili mezi nejčastější voliče/-ky ANO. Podle svých květnových 

preferencí by více než ostatní uvažovali o volbě ANO, méně o volbě Pirátů, STAN, TOP09 a ODS.



Převážně bydlí ve městech nad 20 000 obyvatel (64 %), mají druhý nejnižší příjem na osobu – kolem 20 tisíc Kč. Bezmála polovina z nich jsou zaměstnanci

/-kyně (49 %), třetina důchodci/-kyně (33 %); maturitní a vyšší vzdělání má kolem poloviny z nich (51 %). Celkem 52 % by si nemohlo dovolit neočekávaný 

výdaj vyšší než 10 000 Kč, 25 % se považuje za špatně zajištěné nebo chudé. Mají nejnižší majetek ze všech skupin (menší zastoupení vlastníků nemovitostí, 

bydlí častěji v podnájmech).

Přibližně 78 % z nich žije v zateplených domech, všichni mají centrální dodávky tepla. Jsou segmentem s nejnižší automobilovou mobilitou, více než 20 km 

denně najezdí 22 % (v průměru 15 km, median 3 km).

Nejméně ze všech skupin se považují za liberály (19 %), ochránce přírody (53 %) a chataře a chalupáře (29 %), méně také za demokraty (55 %) a nejméně 

za ekology (29 %). V loňských volbách volili nadprůměrně ANO, méně než ostatní koalici SPOLU. V květnu uvažovali více než ostatní o volbě ANO, méně 

o volbě ODS, TOP09, STAN, Pirátů. Nejvíce ze všech by se nezúčastnili voleb do sněmovny (41 %).



Většinou žijí v městech nad 20 000 obyvatel (79 %; přitom 57 % v městech nad 90 tisíc obyvatel). Příjem mají druhý nejvyšší ze všech skupin, přibližně 

39 tisíc Kč na osobu, jedná se především o zaměstnance/-kyně (66 %), důchodci/-kyně jsou ve vzorku zastoupeni výrazně méně (9 %); 78 % má maturitní 

nebo vyšší vzdělání. Celkem 20 % z nich si nemůže dovolit neočekávaný výdaj 10 000 Kč, jen 4 % se považují za špatně zajištěné (nikdo za chudého).

Významná většina, 85 %, žije v zateplených domech napojených ve 100 % na centrální vytápění. Více než 20 km denně najezdí 36 % (přibližný průměr 

24 km, median 13 km).

V pořadí druhá skupina, která se nejvíce považuje za demokraty (67 %), intelektuály (46 %) a liberály (40 %). V loňských volbách volici častěji Koalici Spolu, 

v květnu uvažovali nejvíce ze všech o volbě Pirátů, více také o STAN a ODS, nejméně ze všech o ANO a KSČM, méně také o volbě SPD.



Žijí v obcích různých velikostí, ale podle další dat můžeme usuzovat, že většinou na rozhraní městských a venkovských území, v satelitních/příměstských 

oblastech. Mají nejvyšší příjem na osobu v domácnosti, v průměru přibližně 43 tisíc Kč. Celých 83 % má vzdělání s maturitou nebo vyšší, mezi nimi také 

nejvíce ze všech skupin vysokoškoláků/-ček (46 %). Výraznou většinu tvoří zaměstnanci/-kyně (73 %), živnostníků/-ic (9 %, nejvíce ze všech skupin) je více 

než důchodců/-kyň (7 %, nejméně ze všech skupin). Neočekávaný výdaj by mělo spíše problém zaplatit 7 % z nich, za špatně zajištěné se považuje jen 1 % 

(za chudého reálně nikdo). Celkem 67 % z příměstské bohatší třídy žije v zateplených domech, topí převážně plynem (72 %), dřevem (31 %, částečně se 

jedná o krby), elektřinou (20 %). Osobním automobilem jezdí nejvíce ze všech skupin, konkrétně více než 20 km najezdí každodenně více než 54 % skupiny 

(přibližný průměr 34 km, median 26 km). Nejvíce ze všech skupin se považují za demokraty (73 %), ekology (47 %), intelektuály (47 %) a liberály (43 %). 

Nejvíce ze všech volili v loňských volbách Koalici Spolu a nejméně ze všech ANO. V květnu uvažovali nejvíce ze všech o volbě ODS, TOP09 a STAN, více také 

o Pirátech, nejméně ze všech o volbě  SPD, méně také o ANO a KSČM.







Vstupní proměnné pro LCA byly zkontrolovány (distribuce hodnot, chybějící pozorování).

Chybějící hodnoty v proměnné “dpri_silc_eq” byly imputovány pomocí lineární regrese 

na demografické proměnné “vel” (velikost sídla), “vzd” (dosažené vzdělání) a konstantu. Obě 

proměnné jsou statisticky významnými prediktory (p = 0,000) a společně vysvětlují 

13 % rozptylu v příjmu na osobu v domácnosti (dosažené vzdělání samostatně vysvětluje 12 % 

rozptylu, velikost sídla samostatně vysvětluje 2 % rozptylu). Tento jednoduchý lineární model je tak 

mírně lepší než prostá imputace průměrnou hodnotou.

K proměnným vstupujícím do LCA byl také doplněný indikátor pro chybějící údaj 

v “dpri_silc_eq”.



Segmentace byla vytvořena pomocí Latent Class Analysis v programu LatentGOLD v6.0, napočítané

byly segmentace pro 2–9 tříd se zohledněním vah respondentů.

Proměnné “heat1”, “heat2_1”, “heat2_2”, “heat2_3”, “heat2_4”, “heat2_5”, “heat2_6”, “ins” 

a indikátor pro chybějící “dpri_silc_eq” vstupovaly do odhadu modelu jako binární.

Proměnné “traff ”, “mat”, “vel” vstupovaly do odhadu modelu jako ordinální.

Proměnná “dpri_silc_eq” vstupovala jako spojitá proměnná standardizovaná na průměr 0 

a směrodatnou odchylku 1 (s využitím vah).

Proměnná “w” byla použita jako case weight.

Při odhadu modelu byly zároveň napočítány class posterior probabilities pro jednotlivé respondenty 

a informační kritéria. Výsledky z programu LatentGOLD lze snadno uložit do formátu .SAV 

pro SPSS.



Jednotlivé segmentace byly posuzovány na základě informačních kritérií AIC, BIC (při uvažovaném 

počtu 2–9 tříd však nedosáhly minima a byly stále klesající), velikosti jednotlivých tříd a snadnosti 

intepretace.

Detailnější charakteristiku jednotlivých tříd lze získat spočítáním průměrů jednotlivých proměnných 

ve třídách, zde je možné použít dva postupy:

1. Latentní třídy odhadované pomocí LCA ovlivňují v různé míře všechny respondenty na základě 

tzv. class posterior probabilities. LCA je mixture model, odpovědi respondentů jsou tak 

považovány za mixture distribution, tedy kombinaci danou rozloženími pro jednotlivé třídy. 

Základní výstup LCA analýzy tak průměry jednotlivých proměnných počítá jako vážené průměry 

podle class posterior probabilities (přes všechny třídy a respondenty, zde byly rovněž použity 

i váhy respondentů). Při tomto postupu však respondenti nemají jednoznačně určené přiřazení 

do konkrétního segmentu.

2. Alternativně je možné přiřadit respondenty do třídy, u které má nejvyšší class posterior

probability. Tím vzniknou disjunktní segmenty a následně je možné napočítat vážené průměry 

(podle vah respondentů) proměnných v těchto segmentech. 

První postup je vhodnější z teoretického pohledu, druhý je užitečnější pro interpretaci a přemýšlení 

o segmentech. V praxi však rozdíly mezi oběma postupy nejsou příliš velké.
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