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Abstrakt
Autor se v této práci zabývá studiem volebního chování prvovoličů ve městě
Říčany ve volbách do PSP ČR v roce 2010. Výzkum se zaobírá jednotlivými aspekty,
které mohou ovlivňovat samotné chování prvovoličů, než jdou k volbám. Mladí lidé
často řeší svoji volbu s příslušníky některých sociálních skupin (rodiče, přátelé,
sourozenci) a politické strany se snaží na mladé lidi zaměřit, působit na ně a motivovat
je, aby dali hlas právě oné straně. Cílem práce je zjistit, která sociální skupina ovlivňuje
prvovoliče ve městě Říčany nejvíce, jakou roli v této otázce hraje rodina a zda jsou
prvovoliči samostatnou jednotkou, která je hodná zkoumání.
V této práci je stručně nastíněna historie města, výsledky parlamentních voleb
pro rok 2006 a 2010 ve státě a v Říčanech, a jsou zde popsány předvolební kampaně
stran, které se v roce 2006 a 2010 dostaly do parlamentu. U těchto kampaní je
samostatnou kapitolou zaměření na mladé lidi. Součástí kapitol s výsledky jsou
motivace účastníků voleb. Páteří práce je dotazník rozšířený mezi respondenty z města
Říčany v cílové skupině. Na základě výsledků těchto anonymních dotazníků jsou pak
potvrzeny či vyvráceny výše uvedené hypotézy.

Abstract
Author of this thesis is undertaking a study of an act of voting in a town Říčany
during election to the Parliament of the Czech Republic in 2010. A research is looking
for the aspects, which can influence the acting of first-voters before they go to the
elections. Young people often discuss their choice with members of any social group
(parents, friends, siblings) and political parties try to focus on these young people,
appeal on them and motivate them to give a vote to that political party. The goal of this
thesis is to find out, which social group influences the first-voters in Říčany most, what

position takes the family and if the first-voters are a single voting unit, which is good to
study.
This thesis contains a brief history of Říčany, results of elections to Parliament
in 2006 and 2010 and there are the election campaigns of that parties which took place
in Parliament in 2006 and 2010. A single part of the campaigns represents the campaign
focused on young people. Part of chapters with the election results, there are
motivations of voters written. The crucial part of the thesis is a questionnaire sent
between the respondents from the city in a target group. On the base of these
anonymous questionnaire results, the hypothesis are confirmed or declined.
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Úvod do tématu
Tato bakalářská práce se bude zabývat otázkou prvovoliče při volbách 2010.
Konkrétně na prvovoliče z jednoho daného města a tím je město Říčany, nacházející se
v okrese Praha – východ, v rámci Středočeského kraje. Toto město jsem si vybral
z jednoho prostého důvodu a tím je to, že toto město dobře znám, jelikož v něm již 12
let bydlím. A jelikož většina mých přátel se v roce 2010 poprvé zúčastnila voleb,
rozhodl jsem se, že by bylo dobré napsat práci, která by byla nejen zajímavá pro mě,
jakožto samotného obyvatele města Říčany, ale i pro ostatní, kteří si mohou vytvořit
názor na prvovoliče a na jejich volební chování.
Každá z velkých politických stran (ODS, ČSSD, TOP 09, KSČM) má své silné
voličské základny, jež jsou demograficky rozmístěny po celé republice. V určitých
okresech tak primárně vyhrává jedna či druhá strana, často bez ohledu na volební
program nebo předvolební kampaň. Tak tomu je i v okrese Praha-východ, kde zcela
přesvědčivě vyhrála ODS, následovaná TOP 09. Ve Středočeském kraji je výrazný vliv
pravicových stran a vyskytuje se zde nevraživost vůči ČSSD, což lze vidět na
billboardech a letácích (to samé lze však s jistotou říci o ostatních krajích)
O porevolučním ročníku se často mluví jako o velice silném ročníku a i
v Říčanech je tento trend velmi zřejmý. Mezi lety 2008 a 2010 se počet voličů zvedl o
358 (jedná se pouze o obyvatele ČR), což je u obce s 13 tisíci obyvateli značný skok. A
valná část z nich jsou právě prvovoliči z mladých ročníků. Dá se tedy předpokládat, že i
oni se značnou měrou podíleli na posledních parlamentních volbách ve svém okrese.
Výzkumné otázky
Ve své práci se zaměřím na několik zásadních otázek spojených s prvovoliči,
kteří se stali primárním bodem této práce. Jednak budu sledovat, zda se výsledky
prvovoličů podobají obecným výsledkům města Říčany. Musíme také zjistit, zda měli
občané z řad mladších lidí vůbec motivaci jít k volbám, jelikož prvovolič často dává na
vnější podněty více než na svůj vlastní instinkt. Spolu s tímto bodem může hrát zásadní
roli i rodičovský faktor, který se také pokusím nastínit ve své práci. Jako poslední
výzkumnou otázku své práce jsem si zadal, zda lze vůbec považovat prvovoliče za

samostatnou hlasovací jednotku. To bude dosti korespondovat s předchozí otázkou o
(ne)chuti jít k volbám.

Metodologie práce
Pro nejlepší získání potřebných výsledků a dat jsem se rozhodl pro vytvoření
sociologického dotazníku, který bude obsahovat podstatné otázky týkající se voleb, jež
by měly být směrodatné pro moji práci. Tento dotazník bude poskytnut dostatečnému
okruhu prvovoličů, kteří budou na mnou zadané otázky odpovídat. Samozřejmostí je
načtení dané literatury, která by mi při vhodném výběru měla pomoci k pochopení
finálních výsledků. Jelikož je ale literatura k podobnému tématu nedostatková a protože
se jedná o dobu současnou, hlavním bodem bude právě analýza dotazníku. Je třeba
upozornit, že tato práce zasahuje do více vědeckých okruhů (politologické,
sociologické).
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1. Úvod
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl věnovat tématu motivace, která
ovlivňuje chování prvovoličů během jejich aktivní účasti na volbách do PSP ČR. Mladí
lidé jsou podle mého názoru opomíjeni z politologických a sociologických průzkumů,
přitom tvoří významnou část voličské populace a proto je důležité věnovat jim větší
pozornost, stejně jako jejich protipólu, seniorům. Rozhodl jsem se zaměřit právě na
mladé, respektive na prvovoliče, tedy na ty, kteří jdou k volbám poprvé. K pochopení
samotné podstaty mi může pomoci i to, že do této sociální skupiny sám patřím.
Aby práce nebyla příliš široká a tedy nevypovídající, zaměřil jsem se na jediné
město, Říčany. Zde budu pomocí dotazníku dělat samotný průzkum, ve kterém budu
pokládat otázky týkající se mého výzkumu.
Samotná práce má pak za cíl odpovědět na následující otázky: 1) Chodí
prvovoliči k volbám a lze je tedy považovat za samostatnou volební jednotku? Bude mě
zajímat, zda mladí lidé vůbec chodí k volbám, nebo zda jsou pro ně volby nezajímavé.
2) Konzultují prvovoliči své konečné rozhodnutí se svou rodinou či jinou sociální
skupinou? Předpokládám, že rodiče, jakožto nejbližší sociální skupina mladých lidí,
mají největší vliv na chování a rozhodnutí prvovoličů a jejich motivace právě jimi bude
nejvíce ovlivněna. 3) Je motivace prvovoličů ovlivněna samotnými stranami? Zde mě
bude zajímat, zda mladí lidé věnují pozornost předvolebním kampaním a zda mění
jejich rozhodnutí. 4) Shodují se výsledky prvovoličů s celkovými výsledky města
Říčany? Tato otázka mi může ukázat, jestli mladí, méně zkušení voliči volí stejně jako
starší, zkušenější občané, nebo se jejich volební chování liší od obecných výsledků.
Práce začíná stručným historickým vývojem města Říčany, abych se seznámil se
zkoumaným místem. Dále popisuje výsledky parlamentních voleb v roce 2006 a 2010
jak v celé ČR, tak v Říčanech, a nastiňuje změny, ke kterým došlo. Spolu s tím se
pokusím objasnit, co lidi motivovalo, aby šli nebo nešli k volbám. Teoretická část práce
je zakončena kapitolami o předvolebních kampaních z roku 2006 a 2010, kde naznačuji,
jak se která strana postavila k otázce motivování voličů, a blíže popisuje jejich zaměření
na mladé lidi a prvovoliče.
Jádrem práce je pak internetový dotazník, který byl vytvořen pro potřeby této
práce. Primárními respondenty tohoto dotazníku jsou prvovoliči ve městě Říčany, na
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jejichž odpovědích budou založeny výsledky této práce, jež budu zpracovávat
kvantitativní metodou, a na jejichž základě budu poté odpovídat na výše uvedené
otázky.

2. Úvod do města Říčany
V této kapitole popíši město Říčany. Zaměřím se na demografické složení obyvatelstva,
na historii a lokální politickou situaci a popíši i další sociografické údaje, které by měly
zkompletovat pohled na toto město.

2.1. Historie
Město Říčany, jak je popsáno Aloisem Sedláčkem, se „rozkládá na nevysokém
ostrohu, v krajině suchopárné povrchu vlnitého…Na opyši řečeného ostrohu stojí
zříceniny starého hradu Říčanského“ (Honcová, 1997: 14). První zmínky o Říčanech
nacházíme z roku 748, kdy měla být svedena bitva o říčanský dvůr. Tehdy proti sobě
měl bojovat kníže kouřimský a Nezamysl, kníže vyšehradský (Město Říčany A, 2013:
on-line). Roku 1420 došlo ke sjednocení všech tří husitských vojsk, která oblehla
Říčanský hrad, a po domluvě s místními byla brána hradu otevřena a Husité si odvezli
vše, co potřebovali. Třicetiletá válka pak zničila téměř celé město, které se však dalo
velice rychle dohromady (Město Říčany B, 2013: on-line). To dokládá Soupis
poddaných podle víry z roku 1651, podle kterého sídlilo toho roku v Říčanech 9 rodin,
jež daly základ pozdějšímu rozkvětu. Roku 1707 při sčítání obyvatel pak bylo
napočteno 224 obyvatel. (Honcová, 1997: 153 - 157).
Významným mezníkem pro město byla v roce 1869 výstavba železnice (Město
Říčany B, 2013: on-line). První stanice pak byla postavena roku 1874, druhá roku 1894,
druhá zmíněná stojí dodnes. Téhož roku jako stavba železnice byl postaven i ústav
pečující o opuštěnou mládež – Olivovna. Ten se postupem času stal velice uznávaným
pro dobrou výchovu a přípravu mládeže (Honcová, 1997: 249 - 281).
V roce 1908 byl ve volebním okrese č. 2 zvolen do českého zemského sněmu
Antonín Švehla. Ten pomáhal zakládat sokolské jednoty v Říčanech a vůbec zde byl
velice oblíbenou osobností, byť pocházel z Uhříněvsi. Roku 1924 pak prezident
T.G.Masaryk navštívil Říčany během svých častých návštěv Švehlova statku (Honcová,
1997: 305 - 308).
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Během okupace nacistickými vojsky v Říčanech existovala silná, ale
bezejmenná družina odporu, která však přesahovala hranice města, kdy členy byli i
občané z Prahy, Běchovic, Radošovic (nyní součástí Říčan). Vznikaly zde odbojové
svazy (nejvýznamnější byl Avala – Modrý kruh) i kolaborantské jednotky. V květnu
1945 působili železničáři úmyslné zmatky, čímž zachránili Prahu od čerstvých
německých jednotek. Po vítězném povstání téhož měsíce byl pak ustanoven Revoluční
národní výbor Říčan (Honcová, 1997: 350 - 354).
V roce 1960 byl zrušen okres Říčany a město se dostalo pod okres Praha Východ, kde figuruje dodnes jako součást Středočeského kraje.
Sametová revoluce, probíhající po celé Praze (a nejen tam), měla místo i
v Říčanech, kdy se do stávky škol zapojilo místní gymnázium. 24. listopadu pak Michal
Klenka požádal o podporu studentských požadavků a firmy přislíbily účast na stávce. 1.
prosince pak bylo ustanoveno Občanské fórum, na jehož základě odstoupili 14. prosince
členové rady Městského národního výboru v Říčanech. 25. ledna 1990 bylo pak
ustanoveno nové, demokratické vedení městského národního výboru (Ambrož, 2006:
online).

2.2. Demografie
Město Říčany eviduje k 31. 12. 2012 14 116 obyvatel. Pro zajímavost, od vzniku
samostatné České Republiky v roce 1993 je to nárůst o 3 454 obyvatel. V roce 2010 se
do města přistěhovalo 758 a odstěhovalo 465 obyvatel. Město od roku 1997 eviduje
nepřetržitý nárůst obyvatel (ČSÚ E 2011: on-line).

(Zdroj: ČSÚ E, 2012)
V Říčanech roku 2010 bydlelo 6 802 mužů a 7 024 žen, z čehož 4 715 a 4 664
bylo v produktivním věku. Z tohoto počtu bylo mezi 18. a 22. rokem života, tedy pro
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tuto práci v nejvíce klíčové věkové skupině, 799 obyvatel, což činí 5,77% občanů
města. Pro zajímavost, roku 1993 bylo ve stejné věkové kategorii 879 obyvatel, což jen
potvrzuje fakt, že populace města Říčany stárne (viz graf 1). (Věkové složení města
Říčany, 2011: on-line).
Město Říčany v tomto roce evidovalo na svých dvou gymnáziích (Masarykovo
klasické a Gymnázium Říčany) celkem 575 studentů.

3. Výsledky parlamentních voleb 2006
Součástí této práce je nastínění výsledků voleb. V této kapitole zhodnotím volby
z roku

2006

a

v následující

z roku

2010.

Výsledky

budou

rozděleny

na

celorepublikovou část a na výsledky z města Říčany. Zaměřím se zde také na samotné
voliče, na jejich volební chování a rozhodování, což by mi mělo dát komparativní
materiál pro výsledky samotného dotazníku.

3.1. Výsledky parlamentních voleb v celé ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech
2. – 3. června 2006. Těchto voleb se zúčastnilo celkem 26 politických stran, z čehož jen
5 získalo dostatek hlasů, aby se dostaly do Poslanecké sněmovny. Jmenovitě se jedná o
ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Stranu Zelených. Předvolební průzkumy převážně
ukazovaly, že vítěznou stranou se stane ODS, následována sociální demokracií,
komunisty, zelenými a lidovci. US-DEU, která byla ve volbách 2002 v koalici s KDUČSL, by se do parlamentu nedostala, jelikož jí průzkumy předvídaly často méně než 1%
hlasů (Eibl in Čaloud, 2006: 93).
Voleb se zúčastnilo 64,47% právoplatných voličů, což činí přes 5 300 000 hlasů,
kde 99,64% odevzdaných hlasů bylo platných. Na prvním místě se umístila ODS
s celkovým počtem 1 892 475 hlasů, což činí 35,38%. Na druhém místě se umístila
ČSSD, která s 32,32% byla o 164 tisíc hlasů za občanskými demokraty. 3. místo
obsadila KSČM, která získala 12,81% hlasů, následovaná KDU-ČSL se 7,22% a
poslední stranou, která se dostala přes hranici 5% nutných pro začlenění se do
Poslanecké sněmovny, byla Strana Zelených, která získala 6,29%. Celkem těchto pět
stran získalo 94,02% právoplatných hlasů. Nejméně hlasů vůbec získala strana České
hnutí za národní jednotu – 216 právoplatných hlasů (ČSÚ C, 2006: on-line).
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3.1.1. Občanská demokratická strana
ODS zvítězila a po volbách sestavila vládu v čele s Mirkem Topolánkem.
Největšího počtu hlasů se jí dostalo v Čechách, naopak na Moravě vyhrála jen ve třech
okresech (Brno – město, Vsetín a Zlín). Co se týče nárůstu podpory, ta činila v průměru
13%. Největší množství získala ve své tradiční baště, v Praze. Tam jí dalo hlas 48,32%
voličů. Následoval Středočeský kraj s 39% hlasů, což též není překvapením, jelikož
okresy přilehlé k Praze (Praha-Východ, Praha-Západ) jsou též silnou základnou
pravicových stran (Kabát, Pink in Čaloud, 2006: 134). Celkově ODS získala 81
mandátů.

3.1.2 Česká strana sociálně demokratická
ČSSD obhajovala druhý vládní mandát a chtěla zůstat u moci. To se jí však
povedlo napůl, jelikož se po volbách vytvořila patová situace. „Pravicová vláda tedy
měla 100 hlasů“, stejně jako „levicová opozice“. Nárůst podpory byl v průměru
necelých 5%, největší byl zaznamenán v okrese Karviná (7,48%). Sociální demokracie
je tradičně úspěšná na Moravě a v okresech s nepříliš rozvinutou ekonomikou nebo
např. etnickými problémy (pohraničí, Severo-západ Čech). (Kabát, Pink in Lebeda
2007: 135) Největší počet hlasů získala v Moravskoslezském kraji – 40,54%,
následován Olomouckým krajem s 35,44% (ČSÚ C, 2006: on-line). Celkově ČSSD
získala 74 mandátů.

3.1.3 Komunistická strana Čech a Moravy
Komunisté již tradičně obsadili 3. místo, ovšem na rozdíl od předchozích voleb,
kdy sílili, tentokrát se procento hlasů pro tuto stranu snížilo z 18 v roce 2002 na
necelých 13 v roce 2006. Tradičně silnou základnou voličů KSČM je Plzeňský kraj
(kromě Plzně) a jižní Morava a ani v těchto volbách se tato situace nijak zvlášť
neměnila, kdy získali celé okolí Brna, Ostravu a Západní Čechy, vyjma Plzně a
Karlových Varů. Průměrné zhoršení bylo přes 11% (mezi nejúspěšnějšími okresy měl
nejmenší ztrátu okres Třebíč – 5,41%). (Kabát, Pink in Čaloud, 2006: 139 - 141).
Největší počet hlasů získali v Ústeckém kraji – 16,05% (ČSÚ C, 2006: on-line).
Celkově KSČM získala 26 mandátů.
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3.1.4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová
KDU-ČSL šla tentokrát do voleb sama, bez koalice s US-DEU, ovšem nakonec
se dočkala horšího výsledku, než když šla naposledy sama do voleb v roce 1998 –
získala 7,22% na rozdíl od 9% 8 let zpátky. Velmi silnou základnou se opět ukazuje být
Morava. Ve Zlínském, Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina dokonce získala přes
10% hlasů (ČSÚ C, 2006: on-line). Celkově KDU-ČSL získala 13 mandátů.

3.1.5 Strana zelených
Strana, která se v podstatě vyprofilovala až po volbách 2006, kdy se poprvé
v čele s Martinem Bursíkem dostala do Parlamentu. (Vodička, Cabada, 2007: 236-237).
Velkého úspěchu se jí dostalo ve velkých městech (Praha, Liberec, Brno, Plzeň) a
celkově převažují Čechy nad Moravou. V Praze, kde se setkala s nevětším úspěchem, ji
volilo přes 9% voličů. (Kabát, Pink in Čaloud, 2006: 141 - 143). Celkově SZ získala 6
mandátů.

3.2 Výsledky parlamentních voleb ve městě Říčany
Říčany, jakožto přilehlá oblast Prahy, kopírovala vývoj v hlavním městě vcelku
přesně. Vyhrála s drtivou většinou ODS, která zde získala 52.08% hlasů, následovaná
ČSSD, jež obdržela 20,81%. Třetí místo obsadila s 9% SZ, čtvrtí byli komunisté (7%) a
poslední, kteří měli více než 5%, byli lidovci. Zbylé strany získaly zanedbatelný počet
hlasů. Celkem bylo v roce 2006 registrovaných 9 613 voličů a k urnám se dostavilo
6 824 voličů, což činí 70,99% účast. Celkem bylo 99,62% platných hlasů. Zajímavostí
může být, že strana Česká pravice jako jediná kandidující strana nezískala ani jeden
hlas. (ČSÚ C, 2006: on-line).

3.3. Rozhodování voličů pro (ne)účast
V České republice jakožto demokratickém státě mají volby ústřední postavení a
volič tak řeší dvě zásadní otázky: zda a koho volit. Ty jsou určovány motivací
samotného voliče (Linek, Lyons in Lebeda, 2007: 63). Volič by měl mít určitou
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představu o politickém světě a podstata této představy je klíčem k chování u voleb. A
každý by si měl uvědomit, že žádný aspekt volby nemá větší důležitost než volba
samotná (Campbell, 1980: 39 – 40).
Z dat vyplývá, že 56% dotazovaných volilo kvůli úspěchu své strany, zatímco
pouze kvůli občanské povinnosti to bylo 38%. U nevoličů, kteří nešli dobrovolně, byl
hlavním faktorem nezájem o politiku. To uvedlo 24% z dotázaných dobrovolných
nevoličů, kterých ve výzkumu bylo 64%. Nespokojenost jako faktor uvedlo 15%.
(Linek, Lyons in Lebeda, 2007: 73-74). Pokud se volič ztotožňuje s určitou politickou
stranou, pak se častěji rozhodne, že tu danou stranu zvolí a to s velkým předstihem.
Voliči, kteří se s nikým neztotožňují, vytváří své stanovisko většinou až na poslední
chvíli, nejčastěji několik dní před volbami (Bradová, Lebeda in Lebeda 2007: 116 –
117).
Pokud se podíváme na data zabývající se vybranými charakteristikami voličů,
můžeme zjistit, jaký volič jde a nejde nejčastěji k volbám. Co se týče rozhodnutého
voliče, tak je to takový, který: se velmi zajímá o politiku, cítí se být vázán k určité
straně, velmi pozorně sledoval volební kampaň, má vysokoškolské vzdělání, je
důchodce, je nezaměstnaný, je vdaná/ženatý nebo žijící s partnerem/kou, je mu více jak
65 let, je muž, má nejvyšší úroveň politických znalostí a je z vyšší střední nebo vyšší
sociální třídy (Bradová, Lebeda in Lebeda, 2007: 121 – 123).
Významné v otázce rozhodování mohou být různé sociální třídy. Členové
různých sociálních tříd totiž mohou brát svoji třídu jako referenční bod ohledně svého
volebního chování (Campbell 1980: 335). A tak různé volební třídy volily v roce 2006
jinak a svým způsobem typizovaně. Vyšší odborníci volí ODS, zatímco nekvalifikovaní
a dělníci ČSSD. Pokud sledujeme subjektivní sociální třídy, tak nižší a dělnická volí
nejvíce ČSSD a KSČM, zatímco střední a vyšší střední ODS (Vlachová, Řeháková in
Lebeda, 2007: 138).
Vedle politického a sociálně-třídního faktoru musíme vzít v potaz ještě jiný
faktor – sociálně-lokální. Pokud vezmeme v úvahu např. sousedství, tedy lokální
komunitu, kde se všichni znají a kde existují blízké sociální vazby (Reichel, 2004: 119),
můžeme narazit i na nátlak okolí, aby byla volena ta či ona strana, aby nedošlo
k porušení dobré pověsti, nebo přetrhání sociálních vazeb.
V rozhodování též hrají velkou roli média, v této době ještě primárně tištěná a
televizní. Je důležité si uvědomit, že každý deník a každá stanice je někým vlastněna a
ten určuje, jakým směrem se to které médium bude profilovat. U televizních stanic je
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hlavní rozdíl mezi soukromou a veřejnoprávní. U veřejnoprávní (Česká televize) by
volič neměl vnímat žádnou náklonnost, soukromé televize si toto ale mohou dovolit.
Tištěná média jsou v tomto ještě zřejmější. Mladá fronta Dnes byla v roce 2006
neskrytým sympatizantem ODS, Právo je dlouhodobě levicově zaměřený deník, Lidové
noviny zase byly kritické jak k sociálním demokratům, tak ale i k občanským
demokratům, byť se staví jako pravicové noviny. (Vodička, Cabada, 2007: 245) I zde
tedy volič nachází doporučení, která mu pomáhají rozhodnout se, komu dát hlas.
Internetová média byla v této době ještě nerozšířená a i z pohledu politických stran by
šlo o značný risk přesunout větší část kampaně právě na web.
Jak jsem tedy popsal, v roce 2006 se voliči rozhodovali převážně dle svého
politického cítění a sympatiím k určité straně, a to dlouho před samotnou volbou.
Naopak nevoliči se většinou rozhodli (pokud nešlo o dlouhodobé nevoliče) až
v posledních dnech.

3.3.1. Prvovoliči v roce 2006
V roce 2010 vyšla bakalářská práce Ivana Petrúška s názvem „Prvovoliči a volby
2006“. Zkoumal volební účast a důvody případné neúčasti prvovoličů u voleb do PSP
ČR. Při svém výzkumu zjistil, že voleb se zúčastnila pouhá třetina prvovoličů. Zbytek
se z valné většiny nezúčastnil dobrovolně, přičemž jako důvod neúčasti označili
nezájem o politiku. Naopak s rostoucí stranickou identifikací roste zájem o politiku a
volební účast. Největší volební zisk získala ODS, následovaná Stranou zelených.
Pouhých 6% prvovoličů volilo strany „levice“ (Petrúšek, 2010: 65).

4. Výsledky parlamentních voleb 2010
Nyní se zaměříme na výsledky voleb v roce 2010. Ty následovaly po poměrně
složité politické situaci, která vyvrcholila 24. 3. 2009, kdy byla vládě pod vedením
Mirka Topolánka vyslovena nedůvěra, a to v poměru 101:96 (z přítomných 197
poslanců), tedy tím nejnižším možným počtem hlasů. Složité to bylo i proto, že v roce
2009 předsedala Česká republika Evropské unii a reputaci to na evropské úrovni
nepomohlo, naopak ji to nenávratně poškodilo. Důležité bylo, že byla rychle sestavena
vláda nová. Již 9. dubna byl jmenován premiérem úřednické vlády Jan Fischer a vláda
byla jmenována prezidentem 8. května 2009 (Balík in Balík, 2010: 39 – 44).
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4.1. Výsledky parlamentních voleb v celé ČR
Volby do Parlamentu probíhaly ve dnech 28. – 29. 5. 2010. Těchto voleb se
zúčastnilo 27 politických stran, z čehož do samotné Poslanecké sněmovny se dostalo 5
stran. Důležité je zmínit, že tři z těchto stran byly nově vzniklé politické útvary, jedná se
o TOP 09 a Věci Veřejné. Ze „zaběhnutých stran“ se do Parlamentu dostala pouze ODS,
ČSSD a KSČM (ČSÚ D, 2010: on-line). Předvolební průzkumy 4 dny před otevřením
volebních místností favorizovaly ČSSD, následovanou ODS, KSČM a VV. Průzkum
dokonce ukázal, že se mandáty rozdělí mezi 6 stran (měla se probojovat i KDU-ČSL).
Ukázalo se také, že většina, kterou levice celé týdny před volbami držela, byla pryč a že
by vládu seskládal středopravicový blok složený z ODS, TOP 09, VV a KDU-ČSL
(Strnadová, 2010: on-line).
Voleb se zúčastnilo 62,60% oprávněných voličů, což z celkového počtu
8 415 892 voličů čítá 5 268 098. Celkem bylo odevzdáno 99,37% platných hlasů. První
místo obsadila ČSSD, která získala 22,08% (1 155 267 hlasů). Druhá skončila ODS
s celkovým počtem 1 057 792 hlasů (20,22%). Následovala TOP 09 s 16,70% hlasů,
KSČM s 11,27% hlasů a VV, které získaly 10,88%. Celkově tyto strany získaly 81.15%
všech odevzdaných hlasů, což je o necelých 13% méně než ve volbách v roce 2006. To
je způsobeno dalšími „velkými hráči“, kteří jsou buď stálicí, nebo byli též nově
vytvořeni – zde bych rád uvedl KDU-ČSL (4,39%), Stranu Práv Občanů ZEMANOVCI
(4,33%), Suverenita-blok J. Bobošíkové (3,67%) a Stranu zelených (2,44%) (ČSÚ D,
2010: on-line).

4.1.1. Občanská demokratická strana
ODS tentokráte skončila až druhá, k čemuž mohly přispět nově vzniklé strany,
jež se před volbami objevily, TOP 09 a VV. Převážně kvůli nim mají občanští
demokraté o téměř 800 tisíc hlasů méně než v roce 2006. Nejvíce hlasů získala ODS
v Praze a Středočeském kraji jakožto tradičních baštách této strany a pravice vůbec.
Nejvíce hlasů získala v okrese Praha-východ (28,46% hlasů) (Pink in Balík, 2010: 220 –
222). Co se týče krajů, opět se ukázalo, že Morava není ODS příliš nakloněna.
V Olomouckém kraji získala pouhých 17,01%, zatímco v Praze, kde získala hlasů
nejvíce, to bylo 24,79% (ČSÚ D, 2010: on-line). Celkem ODS získala 53 mandátů.
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4.1.2. Česká strana sociálně demokratická
Předpokládaný a potvrzený vítěz voleb, byť nezískal tolik hlasů, kolik očekával.
Přeci jen díky agresivní a masivní kampani a úspěšnému svržení vlády předpokládala
strana lepší výsledek. První místo jí též nezaručilo většinu pro vytvoření vlády, tu
vytvořila koalice ODS, VV a TOP 09. V těchto volbách měli sociální demokraté
největší počet voličů přibližně ve stejných okresech a krajích jako v roce 2006, tedy
Ústecký (24,93%) a Olomoucký kraj (24,47%) a kraj Vysočina. Naopak největšího
poklesu se dočkala v Praze, kde stranu volilo o 60 tisíc voličů méně než ve volbách
předchozích (pokles z 23,29 na 15,17%) (ČSÚ D, 2010: on-line). Celkem získala ČSSD
56 mandátů.

4.1.3. TOP 09 s podporou Starostů
Strana, do které přestoupilo mnoho významných politiků z KDU-ČSL, získala
necelých 17% všech hlasů a stala se tak ještě úspěšnější, než jí předpovídaly průzkumy
– ty předpokládaly necelých 11% (Strnadová, 2010: on-line). Některé volební okrsky
jsou totožné s ODS, se kterou následně šla do koalice, s přehledem nejvíce získala
v Praze, kde si ji vybralo 27,27% voličů. Následoval kraj Liberecký a Královehradecký.
Naopak nejméně podpory se TOP 09 dostalo v kraji Ústeckém a Olomouckém (ČSÚ D,
2010: on-line). TOP 09 pod vedením Miroslava Kalouska získala 41 mandátů.

4.1.4 Komunistická strana Čech a Moravy
Komunisté poprvé v samostatných volbách neobsadili 3. místo, ale museli se
spokojit až s místem čtvrtým. Od roku 2006 přišli o téměř 100 tisíc voličů, což se mohlo
na výsledku podepsat, přesto však tato ztráta byla nejmenší mezi všemi stranami, jež se
v roce 2006 dostaly nad hranici 5% (Pink in Balík, 2010: 215 – 216). Tradiční baštou
KSČM jsou Sudety a periferie vůbec, není tedy divu, že nejvíce hlasů získali komunisté
v Ústeckém kraji (13,64%), který následoval kraj Vysočina (13,41%). Naopak
nejslabším krajem pro komunisty byla Praha, kde získali pouhých 6,53% (ČSÚ D,
2010: on-line). Celkově získala KSČM 26 mandátů.
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4.1.5. Věci veřejné
Druhý politický útvar, který vznikl před volbami 2010, a který se dostal nad
hranici 5%. Zároveň jediný útvar, který v době voleb neměl mezi členy ani jednoho
poslance – všichni byli do té doby zaměstnáni mimo politiku. A přeci získali více než
největší stálice politiky, KDU-ČSL. Zajímavým ukazatelem jsou kraje, ve kterých
získali největší podporu. Jedná se o severní pásmo Čech, jmenovitě Liberecký kraj
(12,79%), Královehradecký (12,25) a Karlovarský. Nejméně získali ve Zlínském kraji
(9,71%) (ČSÚ D, 2010: on-line). Zajímavostí je, že v kraji Vysočina jako v jediném z
krajů nezískali v žádném územním celku většinu (Pink in Balík, 2010: 224). Celkově
získaly Věci veřejné 24 mandátů

4.2. Výsledky parlamentních voleb ve městě Říčany
V Říčanech se opět, stejně jako v roce 2006, ukázal fakt, že zde vede pravicový
proud. Přesto zde ale došlo ke změně vítězné strany, kterou se nestala ODS, ale byla jí
TOP 09. Ta vyhrála s celkovým součtem 29,80%. Druhá ODS získala 28,23%. Rozdíl
byl 115 hlasů. Třetí místo zde obsadila ČSSD s více než 12%, následovaná VV 9,50% a
KSČM (5,47%). Žádná jiná strana nezískala více než 5% hlasů. Říčany evidovaly
během voleb 10 215 voličů, což je nárůst o 602 evidovaných voličů oproti roku 2006.
Bylo odevzdáno 7 345 hlasů, z čehož 7 321 bylo platných (99,67%). Volební účast byla
71,95%. Zajímavostí je, že Konzervativní strana nezískala ani jeden hlas a strana STOP
získala 1 hlas (ČSÚ D, 2010: on-line). Můžeme tedy říct, že se zájem o volby, možná
kvůli větší nabídce pravicových stran, zvýšil, byť o necelé procento.

4.3. Rozhodování voličů pro (ne)účast
Česká republika opět kopírovala trend téměř celé východní Evropy, kde účast
v parlamentních volbách postupně klesá. Tento trend však začal být zřejmý i u západní
Evropy, kde se do této doby držela volební účast vysoko, přes 70%. Voliči jsou
znechuceni politikou, nechce se jim volit, nevidí pro to důvod. Stále častějším důvodem
pro to nejít volit je strach ze sociálních změn v nejbližším okolí. Následek špatné volby
může být například zpřetrhání vazeb a odcizení od rodiny. Zajímavým faktorem, kdy
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volič nešel volit, je počet dětí. Ukázalo se, že lidé se třemi a více dětmi oproti roku 2006
nešli k volbám mnohem častěji (nárůst u stejného počtu respondentů z 29 na 63%)
(Vlachová in Linek, 2013: 49 – 56).
Pevným bodem pro to jít k volbám je i zde stranická identifikace, hnací motor
pro voliče. Nejvyšší u voleb v roce 2010 byl u KSČM, kdy zaškrtlo identifikaci „docela
silnou“ 50 a „velmi silnou“ 22% voličů této strany. Opět to dokazuje, že občané, kteří
volí komunisty, jsou své straně oddáni více než voliči jiných stran. Zajímavé číslo je u
TOP 09, kde za „docela silnou“ označilo 48% a za „velmi silnou“ 4% voličů (Lyons in
Linek, 2013: 137 – 138). To je číslo, které u nově vzniklé strany překvapí. Podle mého
názoru je zde potřeba vyčkat na výsledky, které budou dostupné po následujících
parlamentních volbách, stejné to bude u Věcí veřejných, kdy se kladně hlásilo ke straně
37% jejích voličů.
Stejně jako sledujeme sestupný vývoj u voleb, sledujeme i pokles účastněných
mladých voličů. Ten klesl z 64% v roce 1996 na 52% v roce 2010. Z nich 56% nešlo
k volbám dobrovolně a 52% dotázaných ze stejné věkové kategorie odpovědělo, že
nemá zájem o politiku nebo jí nerozumí. Dále 46% respondentů odpovědělo, že byli na
dovolené nebo bydlí mimo domov (Linek in Linek, 2013: 73 – 77). I to může být
problém, nedostatek informací, jak si obstarat volební průkaz, aby člověk mohl volit
mimo volební okrsek, kde je evidován (Mladí konzervativci, 2013: on-line).
Velkou roli hrály nové strany, které byly spojeny se změnou zavedeného
pořádku v české politice. Jak jsem již naznačil, v případě TOP 09 tomu tak příliš
nebylo, přesto dokázala přivést takové členy, kteří velice rychle dokázali zaujmout a
přesvědčit významnou část voličů. Vůbec nejoblíbenější politikem se po volbách stal
Radek John (VV), kterého kladně hodnotilo 62% respondentů. Druhým byl Karel
Schwarzenberg (TOP 09), kterého positivně přijalo 55% respondentů (STEM B 2010:
on-line).
Jak jsem tedy ukázal, voliči se rozhodovali opět podle své stranické příslušnosti
a podle stranických lídrů, kde nejoblíbenější zastupovali nově vzniklé strany. Naopak
nevoliči nevolili převážně kvůli jinému bydlišti a kvůli nezájmu o politiku, kde se dá
očekávat, že tento trend bude pokračovat. Možností, jak tento trend do budoucna
změnit, je změna předvolební kampaně, jež pomalu začíná měnit svoji tvář.
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5. Předvolební kampaně
5.1. Předvolební kampaně v roce 2006
Jak jsem již napsal, ve dnech 2. – 3. 6. 2006 se konaly v pořadí 4. volby do
Poslanecké sněmovny ČR. Tyto volby měly nahradit nebo ponechat ČSSD u moci jako
nejsilnější stranu. Do té doby sice ve vládě neměla nejsilnější pozici, kdy vládla
v koalici s KDU-ČSL a US-DEU, ale jak ukazovaly předvolební průzkumy, preference
ČSSD strmě stoupaly a podařilo se jí snížit rozdíl mezi ní a vedoucí ODS. Podle
agentury STEM měla ODS v květnu 2006, tedy měsíc před volbami, 26,7% a ČSSD
25,2%. Menší rozdíl zaznamenala pouze v lednu téhož roku, kdy rozdíl činil pouhé
1,4%. (Eibl in Čaloud, 2006: 95).

5.1.1. Volební kampaň ČSSD
Náskok se sociální demokracii dařil stahovat dobře postavenou kampaní. Ta
nebyla založena pouze na povrchních záležitostech, jako je hanobení konkurenčních
stran (primárním terčem byla ODS), ale soustředila se i na detaily, jakým je například
barva loga, které bylo změněno ze žluté na oranžovou barvu, která má být symbolem
slunce, radosti a vlády. Heslem celé kampaně ČSSD se stalo Jistoty a prosperita, které
nahradilo předchozí Člověk na prvním místě (Matušková in Čaloud 2006: 70). Heslo
bylo zvolené takticky, jelikož nemohlo být příliš útočné, vzhledem k faktu, že poslední
období byla u moci právě sociální demokracie, a musela proto potvrdit svoji pozici
kladným sloganem.
Sociální demokracie na kampani spolupracovala s americkou poradenskou
skupinou PSB (Penn, Schoen and Berland Associates), která měla zkušenosti například
s britskou Labour Party v čele s Tonym Blairem. Tváří celé kampaně se stal Jiří
Paroubek, který měl velice silné postavení ve straně, a který se těšil mnohem větší
oblibě než samotná strana. Průzkumy potvrzovaly, že Paroubkovi věří celým 89%
voličů ČSSD a také 69% voličů KSČM. U ODS to bylo pouhých 21% (STEM B, 2006
on-line).
Body kampaně se skládaly z ekonomických, sociálních a pracovních závazků,
jakými byly například růst HDP o 5% ročně, zvýšení průměrné hrubé mzdy na 26 500
Kč nebo modernizace důchodového systému. (ČSSD A, 2005: on-line). Velkou součástí
však byla tzv. anti-kampaň nazvaná „ODS mínus“ („ODS plus“ popíši v rámci volební
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kampaně ODS). Zde se ukázala dravá a agresivní taktika sociální demokracie. Ze dne na
den se totiž vedle letáků občanských demokratů objevily letáky zaměřené proti této
straně, které poukazovaly na veškeré nedostatky volební kampaně konkurenční strany.
Mezi zmiňovanými body byly například -Výpověď bez udání důvodu ze zaměstnání,
Výpověď bez udání důvodu z nájmu, Zvýšení nájmu atd., které měly odlákat
nerozhodnuté voliče a přesvědčit je, aby dali hlas právě ČSSD. Později byly „mínus“
letáky doplněny srovnávacím letákem sociální demokracie, který poukazoval na rozdíly
mezi dvěma největšími stranami v České republice. Ovšem i přes rozpočet čítající 120
milionů korun a agresivitu se nepodařilo zakrýt tematické nedostatky v kampani, které
poukazovaly na celkovou vyčpělost a prázdnost sociální demokracie (Matušková in
Čaloud, 2006: 73).

5.1.1.1. ČSSD a mladí voliči
Sociální demokracie věnovala část svého volebního programu mladým lidem,
tedy studentům středních škol a učilišť. Body programu zahrnovaly dostupnost bydlení
formou výhodných půjček, zvýšení počtu vysokoškoláků o 25%, zvýšení počtu
gymnazistů v populaci nebo například sociální stipendia pro studenty z nižších
příjmových skupin (ČSSD, 2006: on-line). Tyto sliby měly nalákat nejen prvovoliče, ale
i studenty, kteří ještě k volební urně jít nemohli. Toto vytváření si budoucí voličské
základny ale můžeme vidět u všech vládních i nevládních stran.

5.1.2. Volební program ODS
ODS, byť jako favorit voleb, kterým byla od roku 2005, musela i ve svém
volebním programu dokázat, že si svou pozici zaslouží, a že se právem stane nejsilnější
pravicovou a zároveň vítěznou stranou. Stejně jako konkurenční ČSSD se rozhodla pro
změnu image. Tradiční modrá barva symbolizující svobodu a demokracii byla doplněna
oranžovou barvou a novým logem se stala modrá turistická šipka označující směr, po
které se mají všichni vydat. Heslem občanských demokratů se stalo Po modré společně.
(Zde můžeme vidět rozdíl mezi dvěma hlavními stranami ve volbách 2006 – zatímco
sociální demokracie postavila své heslo na svém předchozím působení, na jistotách pro
majetkové skupiny obyvatel, na které se zaměřují, a na svém programu prosperity,
občanští demokraté svůj slogan postavili na zaměření se na svoji tradiční barvu a
zapojení svých voličů do sloganu, pozn. autora)
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Body kampaně, do jejíž medializace se zapojil i režisér Filip Renč, přinášely
podrobně rozpracovaná témata, která byla pro ODS klíčová, ale která se nepodařilo
řádně osvětlit, některé z nich tak musely být odsunuty do pozadí (problém rovné daně,
která byla hlavním trhákem strany, ale nebylo nikdy vysvětleno, čím pomůže občanům
ČR, tudíž bylo rozhodnuto, že hlavními body se stanou jiná témata), což mohlo přinést
odsun nejistých voličů (Matušková in Čaloud, 2006: 73). Občanští demokraté měli
rozpracované plány pro veřejné finance, dopravu, armádu a zbylé segmenty společnosti,
navíc rozdělené jednotlivě pro kraje. Pro Středočeský kraj tak byla navíc podpořena
přeprava po Labi a Vltavě bez navýšení nároků na životní prostředí, podpora
zaměstnání pro města Kutná Hora, Rakovník a Benešov, či zvýšení bezpečnosti v celém
Středočeském kraji (ODS B, 2006: on-line).
Výrazným plusem, stejně jako u ČSSD, byl lídr strany, Mirek Topolánek. I když
jeho popularita od roku 2004 klesla, naživo si dokázal lidi podmanit svou údernou
rétorikou a oblíbenými koncerty na jeho podporu. Průzkum poté potvrdil, že jeho
popularita je mezi jeho stoupenci pouze o dvě procenta nižší než u Jiřího Paroubka
(STEM 2006 B [on-line]).
I ODS nasadila anti-kampaň vůči ČSSD s názvem Černá kniha hříchů ČSSD,
která poukazovala na kauzy Unipetrol, Diag Human a další. Nevytvořila však žádnou
útočnou kampaň ve stylu „ODS mínus“ ze strachu, že by takový způsob boje mohl
poškodit její jméno. Namísto toho vytvořila negativní reklamu ČSSD s názvem
„Masky“, kde reagovali na možnou blízkou spolupráci KSČM a ČSSD (karikatury
politiků doplňoval nadpis KSČSSD). Celou kampaň, jak jsem již psal, provázela
decentralizace, což se projevilo nejen v odlišných volebních letácích, ale i v odlišných
billboardech (Matušková in Čaloud, 2006: 74-78). Tento tah se ukázal být správným,
poněvadž volič, který má pocit, že se opravdu dělá něco pro něj, dá raději přednost
lokální kampani před celoplošnou 1.

5.1.2.1. ODS a mladí voliči
Občanští demokraté ve svém celoplošném volebním programu, který nesl název
Společně pro lepší život, vytvořili kompletní plán jak pro studenty nastupující na
střední, tak i na vysokou školu. Mezi body programu zaměřeného na mladou generaci

Tento faktor se ukázal i v Říčanech, kde v komunálních volbách v roce 2010 porazila lokální strana
Klidné město celostátní politické seskupení, v čele s TOP 09

1
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bylo například zaručení škol v malých obcích, finanční pomoc studentům formou práce
nebo brigády osvobozené od zdravotního a sociálního pojištění (ODS C, 2006: on-line).

5.1.3. Volební program KSČM
Komunistická strana, která od vzniku samostatné České republiky drží post antisystémové strany, a která má i díky tzv. Bohumínskému usnesení 2 z roku 1995
minimální koaliční potenciál, musela též svoji roli před volbami značně obměnit. Ač se
může zdát, že má i po Sametové revoluci pevnou voličskou základnu, pochopila, že je
potřeba přiblížit stranu a její principy i mladším vrstvám, jak sami tvrdí ve svém
volebním programu pro léta 2006 – 2010: „Obrací se na mladé rodiny, mládež jako
celek, studenty nevyjímaje, ženy, důchodce, zdravotně handicapované občany a
nezaměstnané.“ (KSČM, 2006: on-line). K tomuto požadavku pomohla výměna
předsedy Miroslava Grebeníčka umírněnějším Vojtěchem Filipem.
KSČM si na volební kampaň vyčlenila 22 milionů korun, ze kterých financovala
několik odnoží komunikace s voliči. Jednak to byly billboardy, které měly dvojí
podobu: černobílé, poukazující na problém ve společnosti, a barevné, které nabízely
řešení. Tyto billboardy poukazovaly např. na nedostupnost bydlení, důchody nebo
zdravotnictví pro děti. Dále ze svého fondu platila svůj stranický deník Haló noviny a
mutace deníku Bohemia. Jelikož se chtěla oprostit od svých zavedených systémů a
konzervativních pohledů na společnost, financovala i inzerci na různých webových
portálech. Držela se ovšem i akcí pro rodiny, tyto akce však byly spíše krajského rázu
(Matušková in Čaloud, 2006: 80-81).
Co se týče obsahu volebního programu, jsou zde komunisté vázáni svou
ideologií, tudíž navrhují takové body jako zdanění luxusního zboží, vystoupení ČR
z NATO, potírání obecné kriminality a jiné. Zvláštním faktorem též je, že i přes
veškerou snahu o modernizaci zůstal jejich on-line volební program čistě písemný, bez
jakýchkoliv obrázků, tabulek nebo grafů.

5.1.3.1. KSČM a mladí voliči
Komunistická strana vnímá mladou generaci jakožto budoucnost a naději
národa, tudíž jí věnuje ve svém volebním programu celý bod s názvem Děti a mládež –
hybná síla změny. Mluví zde o mládeži jako o rovnocenných partnerech, ze kterých je
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potřeba vypěstovat živnou půdu pro budoucnost. Navrhuje proto, aby na vysokých
školách panovala rovnost mezi studenty a vyučujícími v otázce fungování školy –
demokratickou školní samosprávu, zapojení mladých lidí do krajských zastupitelstev,
pěstování soužití různých etnik a boj proti diskriminacím všeho druhu (KSČM, 2006:
on-line).

5.1.4. Volební program KDU-ČSL
Křesťanští demokraté měli a stále mají smůlu v několika faktorech ovlivňující
zvolení do vlády. Tím dlouhodobým je značná nerovnováha voličů. Pohled na tabulky
z roku 1998 a 2006 (rok 2002 kvůli koalici KDU-ČSL a US-DEU nepočítám) ukazuje,
které kraje jsou základnou voličů lidovců. Roku 1998 získali lidovci nejvíce hlasů
v Jihomoravském kraji s celkovým součtem 13,50% hlasů. Druhý se umístil
Východočeský kraj s 11,56 procenty. Naopak v Praze získali pouze něco přes 6 procent,
nejméně ze všech vládních stran. O 8 let později získali nejvíce hlasů ve Zlínském kraji
(13,02%), avšak výsledek z Ústeckého kraje, kde nezískali ani 2 a půl procenta jejich
naděje na dobrý výsledek deklasoval a potvrdilo se již známé: Morava má lidovce
mnohem raději než Česko (ČSÚ B, 2006: on-line). Druhým bodem, kvůli kterému se
nikdy nestanou masovou stranou, je stejně jako u KSČM silná konzervativní image,
která má šanci přitáhnout jen určitou skupinu voličů. Poslední fakt, který stranou
znevýhodnil v těchto volbách, byla naprosté poddání voleb souboji ČSSD a ODS, což
média silně přiživovala a všechny menší strany tak byly odsunuty. (Matušková in
Čaloud, 2006: 82)
Hesla kampaně byla dvě: dlouhodobé Klidná síla, doplněno o Volte rozum. Na
rozdíl od velkých stran nepostavila KDU-ČSL svůj předvolební program na jediném
člověku. Miroslav Kalousek se jako lídr se strany samozřejmě kampaně zúčastnil,
lidovci však rozdělili program mezi jednotlivé představitele, kteří měli k danému tématu
blízko. Například Cyril Svoboda, tehdejší ministr zahraničí, měl na starosti vzdělávání a
Milan Šimonovský, tehdejší ministr dopravy, prosazoval silniční zákony. Lidovci také,
stejně jako ODS, využívali hojně slavných osobností v rámci své kampaně. Na svoji
stranu tak získali Františka Straku, tehdejšího trenéra fotbalové AC Sparta Praha
(Matušková in Čaloud, 2006: 84). Obsahově byl volební program velmi propracovaný a
zaměřoval se na všechny zásadní body, které tak vytvořily kompletní celek. Zajímavým

2

Bohumínské usnesení je 14. usnesení z 27. sjezdu ČSSD, které vylučuje spolupráci a koalice s několika
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faktem je i to, že každá kapitola volebního programu má svou vlastní barvu, tudíž ve
voliči nevytváří zmatek, kterou kapitolu zrovna čte. Jednotlivé části jsou též doplněny
fotografií jednotlivých politiků zodpovědných za obsah.

5.1.4.1. KDU-ČSL a mladí voliči
Zatímco ostatní volební programy obsahovaly kapitoly zaměřené na mládež,
program lidovců tuto část neobsahuje. Je zde cítit spíše zaměření na seniory. Pro mladší
generaci voličů (ne ovšem přímo pro mládež) je zde spíš kapitola o podpoře bydlení. Co
však může působit svěže a přitažlivě pro generaci současných studentů, je kapitola
informačních a komunikačních technologií. S rozmachem internetu a oblibou IT
technologií u mládeže je to dobrý krok pro přiblížení se k nim, byť tato kapitola spíše
prosazuje záležitosti jako je E-Business, internetová komunikace s úřady nebo propojení
měst a venkova prostřednictvím internetu (KDU-ČSL, 2006: on-line).

5.1.5. Volební program Strany zelených
Strana zelených, na rozdíl od svých kolegů v západoevropských zemích, nebyla
v době voleb u nás levicově zaměřená strana, ale spíše středová s převažujícím
liberálním proudem, který zastupoval Martin Bursík (Vodička in Lebeda, 2007: 219). I
to do značné míry ovlivnilo předvolební kampaň a volební program. Jakožto malá
strana, která ještě v roce 2002 měla pouhých 239 členů, bylo potřeba, aby se nějak
výrazněji odlišila od velkých, zaběhnutých stran na politickém trhu (Kneblová, 2009:
on-line). Proto zelení začali prosazovat ta témata, která ostatní opomíjejí nebo přímo
vynechávají. Jednalo se například o otázku kamionové dopravy, topení uhlím atd.
Všechno tyto body byly obsaženy ve volebním programu, který nesl název Kvalita
života. Celým programem se nese jasné zelené poselství, které však nepůsobí nijak
jednostranně a „enviromentalisticky“. Naopak je zřejmé, že Martin Bursík, tehdejší
předseda zelených, měl dlouholeté zkušenosti z politiky (člen ODA a KDU-ČSL) a ty
dokázal při kampani zprostředkovat tak, že poté, co vyšel zelený program, musely i
velké strany upravit ty své, aby mu dokázaly konkurovat (Matušková in Čaloud, 2006:
84-85). ODS na něj reagovala vydáním Modrého programu ODS. Ten obsahoval bod o
souladu mezi ekonomickým ziskem a ekologickými přínosy, revidování zákonů o
ochraně životního prostředí nebo vytvoření Kodexu práva životního prostředí. Ten
extrémistickými poltickými stranami, mezi nimiž je KSČ, KSČM, SDL a další.
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slibovala i ČSSD. K tomu však přidala například vytvoření nadačních agentur hájících
zájmy životního prostředí (Charvát 2006: on-line). Přesto byla SZ nařčena z toho, že její
program je nereálný, a byla dokonce Vladimírem Železným (ND) nařčena z extremismu
během televizní debaty (Mediainfo.cz, 2006: on-line).
Ač v dluzích (ty činily 5,5 milionu korun) dokázali zelení vytvořit i zajímavou
krajskou kampaň. Náklady sdílely jednotlivé krajské složky a jejich snížení pomohly
najmutím dobrovolníků do kampaně (Matušková in Čaloud, 2006: 86). Byly vydávány
webové a krajské listy, podporu vyslovily i známé osobnosti v čele s Václavem Havlem,
byly natočeny reklamní spoty (ty natočil zdarma Petr Vachler) a v Praze byl dokonce
uspořádán koncert s názvem Koncert pro kvalitu života, na kterém vystoupila kapela
Jablkoň, Pavel Fajt a jiní. V jiných krajích a městech se zase předváděla auta jezdící na
řepkový olej, konaly se debaty u táboráku nebo se prosazovalo technické konopí
(Kneblová, 2009: on-line).

5.1.5.1 Strana zelených a mladí voliči
Zelení pochopili, že podpora mládeže je důležitá. Přímo pro ně je ve volebním
programu vyhrazeno několik bodů, které je mají přesvědčit. Jednak je to bod o snížení
věkové hranice pro volební právo z 18 na 16 let. Podle zelených je šestnáctiletý člověk
dostatečně zralý, aby dokázal vyjádřit podporu určité politické straně. Dalším bodem je
přijímání studentů na vysoké školy bez přijímacího řízení a bez nutnosti platit školné.
Podpora vědeckých výzkumů na tuzemském trhu a tím pádem omezení odlivu mozků
do zahraničí může být rovněž přitažlivé pro mladou generaci, která preferuje vlast před
cizinou. Posledním bodem bych zmínil podporu české kinematografie a českých médií
vůbec. Se vzrůstajícím počtem vysokoškolských studentů v tomto oboru je
pravděpodobné, že i tímto krokem mají šanci si přitáhnout určitý okruh nových voličů
(Strana zelených, 2006: on-line).

5.2. Předvolební kampaně v roce 2010
Kampaň před volbami v roce 2010 získala novou dimenzi. Zatímco do té doby
měly hlavní slovo ohromné billboardy, tiskoviny a televizní vysílání, nyní se dostává do
hry nové médium – internet. Připojení mělo toho roku 56% domácností, zatímco v roce
2006 nebylo ani 30% domácností, které by mohly užívat internet (ČSÚ A, 2012: on-
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line). Volby se tak ještě více přiblížily lidem a s nadsázkou se dá říct, že se jim již
nedalo nijak vyhnout. Celých 20% právoplatných voličů zaznamenalo při průzkumu
v květnu 5/2010 politickou kampaň na internetu, zatímco přes rozhlas ji registrovalo
pouhých 14% voličů. Celkově na internetu zaznamenalo volební kampaň 29% obyvatel
a přes rozhlas 19% (pro představu, billboardy registrovalo 57% voličů a 80% obyvatel)
(Linek in Linek, 2013: 47) Bylo tak jasné, že kdo ovládne internet, získá početný zástup
voličů.

5.2.1 Předvolební kampaň ČSSD
Kampaně většiny stran jsou charakteristické svou agresivitou, vyhroceností a
vulgarismy. Jak ukázal průzkum, ČSSD používala vulgarismy v inzerátech ve více než
80% případů (Verner, 2010: on-line). Většina těchto vulgarismů směřovala na hlavního
rivala, ODS.
Hlavní postavou celých voleb byl stranický lídr Jiří Paroubek, jehož pozice
v ČSSD již nebyla tak neotřesitelná jako dříve. I předvolební průzkumy dokazují, že
jeho osobnost sociálním demokratům příliš nepomáhá. Ukázaly totiž, že Jiří Paroubek je
nejhůře přijímaným lídrem pro své vlastní voliče. Jeho hodnocení se zastavilo na 7,3/10,
což je o 1,6 bodu méně než druhý nejhorší Vojtěch Filip (Linek in Linek, 2013: 201).
Samotný program nesl název Program změny a naděje. Lepší budoucnost pro obyčejné
lidi. Celý byl vyveden v oranžové a bílé barvě a byl dělen na tzv. malý a velký leták,
které se lišily množstvím obsahu a jeho podrobností. Začátek obsahuje opět narážku na
ODS a dává občanům na výběr, zda zvolí veřejné zdravotnictví, nebo privatizaci
krajských nemocnic pod taktovkou ODS (Eibl in Balík, 2010: 72).
Celý volební program je dělen na kapitoly, kde každá řeší jiný okruh. Největší
prostor dostala kapitola Společnost stability a motivace, týkající se hospodářské
politiky, a Solidární společnost, která se zaměřila na otázku sociálního státu. Zde byly
uvedeny asi nejdůležitější body, kterými se prezentovali i skrz billboardy, jmenovitě
stop lékařským poplatkům, rovné příležitosti, změna odvodů daní (zrušení danění
superhrubé mzdy), nebo příprava české ekonomiky na zavedení Eura. Celá předvolební
kampaň měla stát 450 milionů korun, ovšem tato částka je nepřesná vzhledem
k nezjistitelným cenám mítinků atd. Pokud jsou čísla pravdivá, bude i po 4 letech ve
vládě necelých 100 milionů v mínusu (Lidovky.cz, 2010: on-line).
Co se týče negativní kampaně, zde sociální demokraté jasně dominovali.
Zatímco v televizních debatách tvořila negativní kampaň 26,6% veškerých jejich
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vyjádření (což je 2. nejvyšší číslo; první byla Strana zelených), v tištěných médiích
tvořila 43% (1.místo). Toto číslo je ještě umocněno tím, že do něj není započítána
tištěná kampaň obsahující negativní a positivní dohromady (Hruška, 2010: on-line).

5.2.1.1 ČSSD a mladí voliči
V otázce mládeže volí sociální demokracie nabídku bezplatného vysokého
školství, které má být podloženo školní samosprávou. Zaobírá se též státními
maturitami, které mají být spuštěny až po důkladné přípravě nejen studentů, ale i
pedagogů na tento typ zkoušek. Z pohledu na volební program je jasné, že je zaměřen
spíše na starší generace a pro mladé ročníky zde nenabízí již nic podstatného (ČSSD B,
2009: on-line).

5.2.2 Předvolební kampaň ODS
ODS také, stejně jako ČSSD nasadila velice agresivní a negativní kampaň.
Procentuálně ale byla přeci jen „férovější“ než sociální demokraté. Co se týče
televizních debat, negativní kampaň tvořila 22,8% vyjádření (v porovnání s 26,6%) a
v tištěných médiích tvořila o 9% menší počet inzerce (34%). Na druhou stranu však
v tištěné inzerci předváděla o celých 20% více svého vlastního programu než
konkurenční ČSSD (36% oproti 16%) (Hruška, 2010: on-line).
Volební program se jmenuje Řešení, která pomáhají, a je založen primárně na 7
základních bodech zvaných Řešení místo slibů. Vedle těchto programových návrhů na
daně, sociální politiku atd. můžeme najít i negativní kampaň vůči ČSSD a KSČ, kdy je
upozorňováno na návrat komunistů k moci, prolínání programů sociální demokracie a
komunistů a na jistoty, které hrozí při zvolení ČSSD. (ODS A, 2010: on-line). Ovšem
druhý bod, před kterým občanští demokraté upozorňují, tedy prolínání programů dvou
hlavních levicových stran je dosti vratký, jelikož průzkumy jasně ukazují, že rozdíl mezi
programem ČSSD a ODS je na pravolevé ose s rozsahem -100 až +100 pouhých 15
bodů (roku 2002 to bylo 50 bodů, což byl největší rozdíl mezi těmito dvěma stranami).
Toto sbližování je způsobeno požadavky voličů, kteří si přejí optimální mix nabídky
politických stran. Jediná strana, která se tomuto přibližování středu vyhýbá, jsou
komunisté (Verner in Balík, 2010: on-line). Takže spíše než prolínání programů sociální
demokracie a komunistů můžeme sledovat prolínání mezi ČSSD a ODS.
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5.2.2.1 ODS a mladí voliči
Občanští demokraté v tomto směru trochu zaostávají, jelikož jejich školský
program neobsahuje přímo žádnou pasáž motivující mladé voliče způsobem, který
nenajdeme u jiných stran. Můžeme zde však najít podporu vědeckých univerzit,
zaměřenou na magistry a doktorandy, zřízení studijních spoření nebo podpora nadaných
studentů. Je zde však podpora kultury a umění, na což, jak jsem již napsal, mnoho
mladých slyší (ODS A, 2010: on-line).

5.2.3. Volební program TOP 09
TOP 09, jakožto nováček poltické scény, musela přijít s neotřelým nápadem, jak
na sebe upozornit jinak, než že valná část strany jsou v podstatě přeběhlíci KDU-ČSL.
Což se jim podařilo pomocí jednoduchého triku – zaměřili se na mladší generace a na
sociální sítě. Statistický úřad eviduje k červenci 2010 (tedy něco přes měsíc po volbách)
přes milion a půl uživatelů facebooku, kteří jsou ve věkové kategorii 18 – 34 let, což
představuje 59% celkového počtu uživatelů této sociální sítě (ČSÚ D, 2012: on-line).
Zde tedy vidíme, že v případě správně použité kampaně může zaujmout více než 1/10
celkové populace.
K dobré vizáži pomohla straně i postava Karla Schwarzenberga, kolem kterého
byla postavena celá kampaň. Byl založen webový portál sKarlem.cz, na kterém byla
nabízena trička a placky s podobiznou Schwarzenberga, byl zde zřízen videochat, přes
který předseda strany komunikoval s voliči, a v klubu MeetFactory se uskutečnil pod
jeho hlavičkou i koncert (Rozmajzl, 2010: on-line). Jejich samotný program je pak
vcelku rovnoměrně rozložen mezi 11 hlavních bodů, kterými se strana chce zabývat,
kde největší prostor dostává bod č. 1 – hospodářská politika. Samotnou kapitolou je zde
i boj s korupcí, na který strana kladla veliký důraz. Samotný název volebního programu
je velmi jednoduchý – 2010 Volební program a heslem se stalo „Odpovědní jdou
s námi“ (TOP 09, 2009: on-line).

5.2.3.1 TOP 09 a mladí voliči
Už jsem popsal, že velká část kampaně „topky“ byla zaměřena na mladé voliče.
Soutěže pomocí GPS, koncert, velkou roli hrál rozhodně i lehce hravý tón celé
kampaně, kdy se tvůrci kampaně nebáli i kontroverze (Matušková in Čaloud, 2010:
108). Samotný program pak počítá s tím, že vláda bude vytvářet instituce pro
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postgraduální vzdělávání. Počítá i s placením školného pro nadané studenty, čímž chce
motivovat vysokoškoláky, a pro sociálně slabší studenty plánuje zpřístupnění
vysokoškolského studia.

5.2.4. Volební program KSČM
Komunisté před volbami v roce 2010 vsadili na konzervativnější kampaň, kdy
cílem měl být přímý kontakt s voliči, namísto nákladných hromadných akcí. Celá
kampaň také stála pouhých 55 milionů, do čehož bylo započítáno angažmá Martina
Maxy, který měl ke straně přitáhnout mladší voliče. Tomu měla pomoci i stránka na
sociální síti facebook nebo například kuchařské mítinky s kandidáty (HN: 2010 [online]). Podle vedoucí volebního štábu, Věry Žežulkové, jsou velké mítinky náročné a
neefektivní. Proto byly nahrazeny spíše internetovými bannery a reklamou (Matušková:
2010, 112).
Co se týče předsedy strany, Vojtěcha Filipa, ten své straně před volbami příliš
nepomohl. Jeho popularita totiž dosahovala pouhých 26% (GFK: 2010, on-line), byť u
voličů KSČM se naopak těšil velice dobrému hodnocení, kdy jeho známka byla 8,3/10,
resp. 8,9/10 – slabí a silní voliči KSČM (Linek, 2010: 201).
Samotný volební program s názvem Otevřený volební program KSČM pro volby
do PS PČR 2010 obsahuje 10 bodů, kterými se strana ve vládě chce zaobírat. Některé
z nich dnes působí velice nesplnitelně, například bod o minimální mzdě, která se měla
vyšplhat na 14 tisíc korun (KSČM 2010: online). Ta se však už od roku 2007 drží na
stálé hranici 8 tisíc korun (Finance 2013: online). Další body byly velice podobné
bodům z programu 2006, například zrušení členství v NATO, odpor proti terorismu
nebo rovné příležitosti mužů a žen (KSČM 2010: online). Jako celek je celý volební
program opět vázán na jejich stranickou ideologii.

5.2.4.1 KSČM a mladí voliči
Strana stále vnímá mládež a mladé voliče jako svou budoucnost a proto body 5 a
6 volebního programu KSČM jsou zaměřeny na mladé lidi a mládež. Komunisté
například slibují stipendium pro nadané studenty, dostupné stravování ve školních
jídelnách nebo uznáváních českých diplomů na světové úrovni (KSČM 2010: online).
Podle některých by ale měla strana spíš než na program dávat důraz na zřeknutí se své
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minulosti, stejně jako tak učinily ostatní východoevropské postkomunistické strany, aby
byla přijatelna pro mladé voliče (Weikert, 2010: on-line)

5.2.5 Volební program VV
Věci veřejné, stejně jako TOP 09, musely nasadit před volbami kampaň, která
zaujme natolik, aby přesvědčila voliče zavedených stran, jakými jsou ODS nebo ČSSD.
K tomu jim měla pomoci, opět jako „topce“, pozice stranického lídra, kterým byl Radek
John. Ten se těšil největší popularitě mezi předsedy jednotlivých stran, v předvolebním
průzkumu jej positivně hodnotilo 61% respondentů (STEM C, 2010: on-line).
Kampaň do značné míry provázela neprůhlednost. Nebylo možné vidět vzor
smlouvy mezi stranou a kandidátem, která neumožňovala členu sněmovny přeběhnout
k jiné straně. (Němec A, 2010: on-line). Problémy také měla s Ministerstvem financí,
které prošetřovalo její finanční dary (Němec B, 2010: on-line).
I přesto se straně podařilo přebírat voliče jiných stran. Nejvíce sebrala Straně
zelených (15%), dále ODS (10%) a 8% sebrala ČSSD (Matušková in Čaloud, 2010:
110). Heslem jejich politické kampaně bylo „Vyměňte politické dinosaury“, snažili se
tedy poukázat na změnu v politice, kterou tím přinášejí. Jejich program se skládal
z takzvaného Desatera Věcí veřejných, což byl seznam hlavních bodů, které chtěli ve
vládě změnit. Ten obsahoval boj s korupcí, zavedení jednodušších zákonů nebo
důchodovou reformu (VV B, 2010: on-line). Samotný politický program pak má 14
bodů, které jsou v podstatě typizované – doprava, sociální politika, životní prostředí.
Hlavní bod, se kterým šli do voleb, byla korupce. Boj s mafií se stal hlavním znakem
„véčkařů“. Chtěli proto například snížit limit velikosti veřejných zakázek, podporovali
protikorupční audity či zamezení reorganizace útvarů Policie ČR (VV B, 2010: on-line).

5.2.5.1 VV a mladí voliči
Zde VV vcelku zaspaly. Ačkoliv mezi jejich 14 body programu je „Školství a
sport“, pro mladé voliče je zde jen krátký odstavec o vysokých školách. Prosazují, aby
na posílení financování VŠ šly 2 mld. korun, které mají zvýšit plat profesorů, a aby bylo
školné placeno zpětně. Finance, které chtějí věnovat školství, plánují sebrat resortu
Ministerstva obrany.
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6. Popis dotazníku
Dotazník je založen na uzavřených otázkách. Cílem práce není zjistit přístup
daných jednotlivců k volbám, nýbrž docílit všeobecného pohledu na přístup prvovoličů
v Říčanech. Otázky mají maximálně 6 odpovědí, v závislosti na tom, na co jsou
korespondenti tázáni. Většina otázek lze odpovědět stručně „ano“, „spíše ano“, „spíše
ne“, „ne“, „nevím“. To sice může v očích dotazovaného vyvolat jistou vágnost a nechuť
zodpovídat otázky, avšak pro dotazník je to mnohem důležitější než jeho vlastní
odpověď. Ta by mohla být velice složitě, nebo naopak velice nesrozumitelně
interpretována a nebylo by možné z ní vyvodit jednoznačný závěr.
Primární část je rozdělena na dvě podstatné části. 1 část je pro skupinu
korespondentů, kteří se zúčastnili voleb a 2. část je pro skupinu, která se voleb
nezúčastnila. Rozřazení provede samotný program, ve kterém je dotazník vytvořen,
v závislosti na odpovědi na otázku č. 2 „Byl/a jsi volit?“, kde nabízené možnosti jsou
„Ano“ a „Ne“. V daných částech jsou korespondentům nabízeny otázky, které jsem se
rozhodl studovat, ze kterých budu odpovídat na výzkumné otázky, a ze kterých
vytvořím závěr této práce. Samozřejmostí je částečná odlišnost otázek mezi skupinou
„Ano“ a skupinou „Ne“. Skupina „Ne“ se dále větví podle důvodu neúčasti na
„Dobrovolné“ a „Nedobrovolné“ účastníky. Nelze totiž spojovat do jedné kategorie ty,
kteří se voleb nemohli zúčastnit z jistých důvodů, a ty, kteří se sami rozhodli, že
k volbám nepůjdou. To by velice zásadně mohlo ovlivnit výsledky dotazníku.
6.1. Šíření dotazníku
Dotazník je šířen primárně přes sociální síť Facebook. Zde jsem vytvořil časově
omezenou událost (od 9.4.2013 do 19.4.2013). Ta nese název „Bakalářská práce –
pomoc (ŘÍČANY)“. Ze zkušenosti mohu očekávat vysokou účast, která by měla zajistit
dostatečný počet korespondentů. Tuto událost budu sdílet i na některé facebookové
stránky, které jsou nějak spojené s městem Říčany, tudíž bych měl mít pokrytou širokou
oblast uživatelů této sociální sítě. Počítám i se solidárností přátel, kteří pomohou rozšířit
tuto událost mezi uživatele, které nemám v „přátelích“. Odkaz na událost je zde:
http://www.facebook.com/events/166047473553409/
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6.2. Odměna za vyplnění dotazníku
Za vyplnění dotazníku nenabízím žádnou hmotnou odměnu. Vše ponechávám na
dobré vůli samotných respondentů. Tento fakt je zmíněn v popisu události a nebude
nijak pozměněn.

7. Přiblížení výzkumných otázek
V této kapitole rozepíšu jednotlivé motivační faktory, které ovlivňují nejen prvovoliče,
ale voliče obecně. Některé z motivací mohou být spíše zaměřeny na ty nejmladší voliče,
některé naopak na voliče omezené horní věkovou hranicí. Všechny by však měly mít
určitý přesah mezi celou škálu korespondentů.

7.1. Pohlaví
U pohlaví se neočekává příliš velký rozdíl. Zvláště proto, že jde o první volbu,
dá se očekávat, že většina korespondentů si to „nenechá ujít“. U mládeže lze očekávat i
fakt, že půjdou před návštěvou diskoték a jiných podniků, kde svoji volbu rozeberou
s přáteli. Lukáš Linek při sociologickém průzkumu zkoumal mimo jiné rozdíl účasti
mezi pohlavími ve volbách v roce 1996, 2002, 2006 a 2010. Dospěl k názoru, že rozdíl
mezi pohlavími v účasti je minimální, a tedy zanedbatelný (Sociologický časopis, 2011:
23 – 24). I přes tento názor budu daný faktor zkoumat.

7.2. Volba strany
Volba strany je důležitá i pro další otázky. Pokud chceme zkoumat to, proč kdo
volil, musíme vědět i jakou stranu zvolil. Rozhodl jsem se v dotazníku uvést zkratkovitě
jen strany, které překonaly hranici 5% nutnou pro postup do Poslanecké sněmovny.
Zbylé strany uvádím jako „Jiné“. Na této otázce se zobrazí, jak se přelévají voliči
zavedených stran ke stranám nově vzniklým (VV, TOP 09) a to i přesto, že zde není
uvedena otázka, kterou stranu volili minule. Právě díky novosti stran lze vyčíst, kolik
procent voličů zavedené strany mezi prvovoliči ztratily.
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7.3. Doba rozhodnutí se pro volbu
Voliči se nerozhodují v jeden daný okamžik. Tomu momentu předchází určitá
doba, po kterou mohou být stále nerozhodnutí. Zde existuje několik daných termínů.
Jedním z nich je celkový. Zde jsou voliči rozhodnuti volit danou stranu, nezávisle na
časovém období před samotnou volbou. To souvisí se stranickou identifikací, tedy
s pocitem osobní vazby jedince vůči politické straně, kterou se rozhodl podpořit ve
volbě. Tato identifikace může být ovlivněna rodinou, finančním příjmem, vzděláním
nebo zájmem o samotnou politiku (Lyons in Linek, 2013: 134 – 139.). Pokud dojde
k rozhodnutí v kratší časovém úseku před volbou (rok až týden), je to způsobeno
různými faktory, které voliče ovlivňují. Mezi tyto faktory patří předvolební kampaně,
volební programy jednotlivých stran, předvolební diskuse, ale i přátelé nebo rodina.
Pokud se jednotlivec rozhodne pro volbu v den voleb, bývá to zpravidla kvůli
nedostatku (nebo absenci) stranické identifikace. Takový člověk pak volí spíše
nepravidelně, právě kvůli nedostatku sounáležitosti s nějakou stranou (Lyons in Linek,
2013: 141).

7.4. Spokojenost s volbou
Tato otázka může být zavádějící, poněvadž se na ni korespondent dívá
s odstupem. Dá se předpokládat, že ve chvíli, kdy odevzdá svůj hlas, je spokojen. Jak
ovšem dokazují výzkumy, spojenost se postupem času mění. Zatímco v září 2010 (tedy
čtvrt roku po volbách)bylo 63% voličů ODS spokojeno s politickou situací, o dva roky
později to bylo pouhých 21%. Spokojenost u voličů TOP 09 dokonce klesla o 50%
(Týden.cz, 2012: on-line). To může být zapříčiněno neplněním programu strany,
kauzami stíhající politiky jednotlivcem volené strany nebo osobní změnou, kdy,
například kvůli změně příjmů, začne korespondent uvažovat jinak a své volby lituje.
Důvody (ne)spokojenosti hledat nebudu, jejich zjišťování není přímou náplní této práce.

7.5. Dobrovolnost rozhodování
Ovlivnění určitou skupinou lidí není neobvyklým jevem. Ačkoliv skupinové
chování bylo dlouho neprobádaným jevem, nelze jej naprosto vyloučit. Jak píše
Campbell ve své knize: Skupiny jsou skutečné, pokud mají skutečné dopady (Campbell,
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1960: 296). Ačkoliv Campbell mluví spíše o skupinách etnických nebo náboženských, u
našich poměrů se spíše dá mluvit o školních skupinách (spolužáci), rodině, případně o
pracovních skupinách, kdy se jedinec může dostat do stavu, kdy se bojí o svoji práci,
pokud nebude volit stejně jako zbytek pracovníků. Tyto skupiny nás ovlivňují
z několika důvodů: přátelé, pracovní ohodnocení, pocity sebeidentifikace a i pocit „my“
ve skupině nás osobně přiřazuje ke skupině (Campbell, 1960: 307). Proto dochází
k ovlivňování výsledků.

7.6. Rodinný aspekt
Žádná sociální skupina neovlivňuje mladého člověka tolik, jako rodina.
Vychovává jej, pomáhá mu se vzděláním, tudíž nutně pokládá i základy politického
smýšlení. Rodiny lze dělit i podle ekonomického zajištění, stejně jako jednotlivce, a
vztahují se na ně stejné pravidelnosti. Pokud rodiče nevolí, může nastat situace, kdy ani
potomek nepůjde k volbám, jelikož nechce vybočovat z rodiny. Pokud mají rodiče
příjem dané sociální třídy, nedá se předpokládat, že jejich dítě bude volit stranu, která se
zaměřuje na jinou příjmovou skupinu. Záleží také na typu povolání, kdy podle Evanse
lidé vydělávající si tzv. „rukama“ volí převážně levici, zatímco lidé, kteří se živí
nemanuální prací, volí spíše pravici (Evans, 2004: 53).
Předpokládám, že se v rodině diskutuje o jistých politických tématech, byť jen
okrajově. To, stejně jako diskuse o výběru školy, může ovlivnit prvovoliče a přinutit jej
ke změně svého pohledu na danou tématiku.

7.7. Programy, diskuse a personální zastoupení
Volební programy a předvolební diskuse jsou vlastně politickou reklamou.
Politici se snaží prodat své myšlenky a názory pomocí masových a jiných médií. Tato
reklama může být positivní, srovnávací a negativní. Podle toho se volič rozhoduje,
komu dá hlas a komu se rozhodne důvěřovat, případně nedůvěřovat. Podle výzkumů
pak lidé, kteří se označili za kvalifikované k účasti v politice, hodnotili předvolební
kampaň příznivě. I přesto ale převládal všeobecný názor, že kampaň byla primárně
agresivní a útočná (Tabery, Šmanová in Linek, 2013: 32 – 45).
Televize pak dává největší prostor předsedům stran a debatám mezi nimi. Jak už
jsem zmínil výše, lidé silně vnímali charakter jednotlivých kandidátů a to pomáhalo
jejich rozhodování. Politické strany se proto rozhodly nasadit všude své předsedy, což
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má přiblížit stranu více než pouhé logo (Linek in Linek, 2013: 198). U těchto otázek
předpokládám větší zájem mezi lidmi, kteří jsou spíše nerozhodnuti pro svou volbu. Ti,
kteří jsou dlouhodobě identifikováni se svojí stranou, budou tuto část kampaně sledovat,
ale nebudou na ni tolik dbát, poněvadž k tomu nebudou mít přílišný důvod. Tato část
voličů bude sledovat preferenční kandidátky, což bude zase podle mě zajímat méně ty,
kteří jsou nerozhodní.

7.7. Vnímání volebního práva
Jak řekl bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil: Volič má právo se zúčastnit,
nikoli povinnost. I neúčastí ve volbách lze vyjádřit názor.“ (Rovenský, 2011: online).
V České republice není povinná volební účast, narozdíl například od Belgie nebo
Austrálie. Proto se lidé mohou rozhodnout pro „volbu srdcem“, „volbu rozumem“, nebo
dát svůj hlas jiné straně jako nesouhlas se situací.

7.8. Sociální postavení a ukončené vzdělání
Jak jsem již napsal u rodiny, ekonomické postavení ovlivňuje volbu jednotlivce.
U mladé generace předpokládám, že většina byla v době volby stále studenty, ať už
střední nebo vysoké školy, případně s vedlejšími přivýdělky. Pracujících na plný úvazek
bude podle mého názoru minimum. Současné ukončené vzdělání může být dobrým
ukazatelem jednak vývoje města Říčany, ale také nástinem, jak korespondenti plánují
svůj život do budoucna. Mladí lidé totiž přestávají plánovat svůj život dopředu a tím
může též nastat nerovnováha v politickém rozhodování. U studentů se dá předpokládat,
že čím déle studují, tím spíše bude jejich budoucí volba pravidelná a nebude vykazovat
nejistotu.

7.9. Důvod dobrovolné neúčasti u voleb
Kdo nejde dobrovolně k volbám, má vždy důvod. Nejčastější jsou nezájem o
politiku, nedůvěra a myšlenka, že jeden hlas nic nezmění (Linek in Linek, 2013: 77).
Tento moment se může zrodit ve všech výše popsaných situacích: vliv přátel, vliv
rodiny,

(ne)informovanost

z volebního

programu,

nedůvěra

v politiky

během

televizních debat.
Neúčast se může promítnout v chování okolí. Uvedl jsem, že každý patří nutně
do nějaké sociální skupiny, ať už je to rodina, nebo například škola. Zjištění, že jedinec
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nevolil, se může odrazit v chování vůči němu. Proto je důležité zaměřit se i na tento
aspekt.

7.10 Důvod nedobrovolné účasti u voleb
Může se stát, že jedinec se voleb nemůže zúčastnit. Důvodem může být nemoc
nebo například pracovní povinnosti. I toto je dobré zohlednit v mém dotazníku. Pokud
jedinec nevolí nedobrovolně, dá se počítat s tím, že se v určité době rozhodl dát hlas
určité straně. Na těchto otázkách můžeme dokreslit případný rozdíl mezi faktickým a
teoretickým výsledkem voleb, kdyby ti, kteří nemohli volit, svůj hlas uplatnili.

8. Analýza získaných dat
Události na Facebooku se zúčastnilo 28 lidí, 4 uživatelé zaškrtli „Možná se
zúčastní“ a pozvaných, kteří nezaškrtli žádnou nabízenou možnost, bylo 104. Ne všichni
uživatelé byli přímo z Říčan, stejně tak ne všichni byli v hledané věkové kategorii,
počítal jsem však s tím, že mi pomohou rozšířit dosah této práce tak, aby pokryl co
největší počet hledaných respondentů.

8.1. Validita a věkové rozložení respondentů
On-line dotazník vyplnilo 71 lidí, z čehož všech 71 odpovědí je validních,
neobsahují žádné věkové anomálie. Respondenti jsou ve věku od 21 do 24, což
odpovídá mé zkoumané skupině. Vzorek pokrývá 8,9% zkoumaných respondentů.

8.2. Genderové rozložení respondentů
Z celkového počtu 71 respondentů je 48 mužů, což činí 68% odpovědí. Žen se
zúčastnilo 23, což je 32% všech odpovědí. Tato čísla dokazují, že rozdíl mezi
pohlavími, který sice může být zkreslen dosahem Facebooku, ovšem podíl pozvaných
žen byl přinejmenším srovnatelný s počtem pozvaných mužů, je značný a vyvrací
Linkovu teorii, že pohlaví je zanedbatelný faktor.

8.3. (Ne)účast u voleb
Podle dotazníku se 64 respondentů zúčastnilo voleb. To je v součtu 90%
dotázaných. Zbylých 7, tedy 10% se voleb v roce 2010 nezúčastnilo. Mezi těmito 7
nezúčastněnými 6 nevolilo dobrovolně a jeden nedobrovolně.
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8.4. Účastníci voleb
8.4.1. Výběr strany a doba rozhodování
Výsledky jasně ukazují, že v Říčanech jsou (nejen) mladí lidé pravicově a
středo-pravicově zaměřeni. 38 respondentů, tedy necelých 60%. volilo TOP 09. ODS
volilo 13 prvovoličů (20%). Věci veřejné pak volili 4 občané (5%), ČSSD 1 volič (2%),
KSČM nevolil žádný respondent. Možnost „Jiné“ zaškrtlo 8 lidí (13%).

(Google dotazník A, 2013)

21 respondentů (33% prvovoličů) pak uvedlo, že vždy sympatizovali se stranou,
kterou volili. 20 z nich pak byli voliči TOP 09 a ODS. Do roku před volbami se pak
rozhodlo pro volbu 7 respondentů (11% prvovoličů). Do půl roku před volbami, tedy
před začátkem nejmasivnější kampaně, se rozhodli 4 (7%) respondenti. Ovlivnit
nejsilnější kampaní se nechalo 16 respondentů (25%), kteří uvedli, že se rozhodli do tří
měsíců před volbami, dále 14 (22% prvovoličů), kteří se rozhodli do dvou týdnů před
volbami a 1 respondent (2%), kteří se rozhodli v den voleb.
12
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8

ODS

6

ČSSD
TOP 09

4

VV

2
0

Jiné
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(Google dotazník B, 2013)
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Z těchto výsledků lze říci, že polovina (51%) se rozhodla pro svoji volbu ještě
v roce 2009, zatímco druhá se rozhodovala na základě předvolební kampaně probíhající
v roce voleb.

8.4.2. Spokojenost s volbou
Zcela spokojeno se svou volbou je 34% prvovoličů, spíše spokojených pak 36%,
což dohromady dává 70% prvovoličů, kteří jsou dnes spokojeni s tím, komu dali hlas
(pro zajímavost 29 respondentů, tedy 60%, kteří jsou spokojeni se svou volbou, jsou
voliči TOP 09). 25% prvovoličů je pak spíše nespokojeno, resp. nespokojeno se svou
volbou, 5% odpovědělo, že neví.

8.4.3. Diskuse s jinými sociálními skupinami a jejich přínos
Co se týče různých skupin, se kterými řeší prvovoliči své rozhodování u voleb,
nejvíce, podle mého výzkumu, ovlivňují mladé lidi rodiče. Ty zaškrtlo celkem 53
respondentů, což činí 33% výsledků. Pokud ale budeme počítat s tím, že přátelé a
spolužáci jsou jedna a tatáž skupina (což samozřejmě nemusí být, jsou to dvě odlišné
skupiny, které ale k sobě mají v hledané věkově skupině velmi blízko), vyhráli by
s počtem 76 zaškrtnutí (47% výsledků). 19 respondentů pak uvedlo, že je ovlivnili i
sourozenci, kolegové z práce a jiné sociální skupiny pak zaškrtly 2, resp. 3%
respondentů. 3% respondentů pak svou volbu s nikým nediskutovalo.

8.4.4. Rodičovský faktor
Ukázal jsem, že s rodiči diskutovalo svou volbu 33% prvovoličů. Respondenti
proto odpovídali, zda je tyto diskuse nějak ovlivnily v jejich rozhodování. 11%
odpovědí bylo kladných. Spíše kladných pak bylo 11, tedy 17%, zatímco spíše
záporných výsledků dosáhlo 28% diskusí. Záporných pak bylo 31%. Jelikož byla tato
otázka nepovinná, právě kvůli možnosti, že někdo nediskutoval svou volbu s touto
sociální skupinou, zbylých 12% spadá též pod odpověď „Ne“.
61 respondentů, tedy 95% prvovoličů odpovědělo, že jejich rodiče šli též
k volbám, z čehož 47% prvovoličů volilo stejnou stranu jako jejich rodiče. 33% pak
odpovědělo, že volili jinou stranu, a 20% neví, zda volili stejně nebo rozdílně.

8.4.5. Předvolební diskuse a kampaně
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Je důležité sledovat, zda a jak ovlivňuje mladé lidi kampaň jednotlivých stran a
diskuse mezi lídry a zástupci partají. V otázce diskusí odpovědělo 7 respondentů, že je
sledují pravidelně, 10 respondentů, že je sledují často, občas sledovalo diskuse 29
respondentů, sporadicky 17 a vůbec nesledoval diskuse 1 odpovídající. Jejich vliv pak
byl značný na 4 účastníky, 12 respondentů pak odpovědělo, že je spíše ovlivnily, 35 pak
odpovědělo, že je spíše neovlivnily a 11 respondentů diskuse neovlivnily vůbec.
Volební programy stran četlo 42 respondentů, z čehož 8 odpovídajících zaškrtlo,
že ovlivnily jejich volbu, 23, že je spíše ovlivnily, 9 respondentů pak spíše neovlivnily a
2 neovlivnily vůbec.
26 respondentů, tedy 25% prvovoličů, tak četlo volební programy stran a
sledovalo diskuse pravidelně nebo často. Žádný respondent však neoznačil, že by vůbec
nesledoval ani diskuse, ani nečetl volební program.

8.4.6 Pozice lídra strany
Lídr může hrát velkou roli při rozhodování a vnímání strany, jak jsem již výše
ukázal. Mezi prvovoliči převládá názor, že 44% mladých ovlivnil lídr strany positivně a
35% spíše positivně. Spíše negativně pak pohlíželo na lídra strany 5% prvovoličů a čistě
negativně nevnímal lídra nikdo, což se dá očekávat nejen u prvovoličů. Předseda strany
pak neovlivnil 16% prvovoličů.

8.4.7. Vnímání volebního práva
Mladí lidé mají v otázce vnímání volebního práva jasno. Pro 35% z nich je to
možnost, jak změnit politickou situaci. Dalších 32% jej vnímá jako občanskou
povinnost. 17% svým volebním hlasem pak posiluje svou vybranou stranu. 9%
prvovoličů dává svůj hlas jako vzdor vůči jiné politické straně, kde podle mého názoru
budou převažovat voliči TOP 09, kteří tímto budou ubírat procenta ODS. Zbylá
procenta pak tvoří rodinná povinnost, vzdor vůči společnosti a jiné.
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(Google dotazník E, 2013)

8.4.8. Volební docházka a následující volba
Celých 94% prvovoličů, kteří šli k volbám, uvedlo, že se následujících voleb
opět zúčastní. Ukazuje se však, že ne všichni, kteří volili určitou stranu, ji budou volit i
podruhé. Z 38 respondentů, kteří volili TOP 09, by ji šlo opět volit pouhých 21, tedy
55%. Celkově by však opět vyhrála právě TOP 09, kterou by volilo 43% bývalých
prvovoličů. Ztratila by i ODS, kterou by volilo pouhých 10%, 25% bývalých prvovoličů
pak neví, kterou stranu by volilo, kdyby se nyní konaly parlamentní volby. Zbylá
procenta jsou rozdělena mezi strany, které mají více jak 1% v předvolebních
průzkumech.

8.4.9 Příjmy a vzdělání
Jelikož se tato práce zaměřuje na mladé lidi, kteří v době voleb byli většinou
studenty středních škol, nejsou výsledky u otázky příjmů ani u dosaženého vzdělání
příliš překvapivé. 58% prvovoličů v té době bylo bez příjmů a studenty, 34% pak
studenty s příjmem. 1 respondent byl OSVČ, 2 již měli práci na plný úvazek a částečný
pracovní poměr měl jeden vyplňující.
80% prvovoličů má středoškolské vzdělání zakončené maturitou, 3%
středoškolské s výučním listem a 17% má již vystudovanou vysokou školu.
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8.5. Neúčastníci voleb
10% (7) respondentů uvedlo, že se voleb nezúčastnilo. Ačkoliv jsem rozděloval
na účast dobrovolnou a nedobrovolnou, vzhledem k pouhé jedné odpovědi
„Nedobrovolná neúčast“ spojím obě kategorie (byť odděleně) pod jeden bod.
Zajímavostí je, že genderové rozdělení odpovědí u dobrovolné neúčasti je 50% muži a
50% ženy. Nedobrovolně se voleb nezúčastnil muž. Zde je potřeba uvést, že vzhledem
k nízkému počtu odpovědí může docházet ke značnému zkreslení výsledků.

8.5.1. Důvody neúčasti a doba rozhodování
6 respondentů (86%) tedy nešlo volit dobrovolně. 50% z nich uvedlo, že
nedůvěřují politice. Po 1 odpovědi se pak nezajímají o politiku, nevěří ve svůj hlas a
možnost „Jiné“.
Ti, kteří uvedli, že nedůvěřují politice, se rozhodli do roku před volbami, resp. 1
do dvou týdnů. Prvovolič, který uvedl, že „jeho hlas nic nezmění“, se rozhodl v den
voleb. Naopak prvovolič, který se o politiku nezajímá, se rozhodl do roku před volbami.
Možnost „Jiné“ pak byla ovlivněna do dvou týdnů před volbami.

8.5.2. Diskuse s jinými sociálními skupinami a jejich přínos
44% respondentů uvedlo, že svou volbu s nikým nediskutovalo. 22% pak
diskutovalo s rodiči a po 11% (1 hlas) dostali přátelé, spolužáci a „Jiné“. Ti, co
diskutovali svou volbu s rodiči, uvedli, že je tyto diskuse spíše neovlivnily, resp.
neovlivnily. 1 osoba uvedla, že ji tyto diskuse ovlivnily.

8.5.3. Předvolební diskuse a programy
Předvolební diskuse vůbec nesledovalo 50% respondentů, 33% sporadicky a
17% je občas sledovalo. 25% pak ovlivnily (zde se dá počítat s tím, že ovlivnily i toho,
kdo zaškrtl možnost „možná“), 50% spíše neovlivnily a 25% neovlivnily.
Volební program četlo 50% a nečetlo 50% respondentů. Každá z možných
odpovědí dostala po 1 hlasu, ovšem nejsou započítány odpovědi od těch, kteří je nečetli,
tudíž možnost „Ne“ by místo 1 dostala 4 hlasy.
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8.5.4. Změny v chování okolí
Počítal jsem s tím, že kdo nejde dobrovolně k volbám, pocítí nějakou změnu
v chování společnosti vůči jeho osobě. 60% prvovoličů však odpovědělo, že žádnou
změnu nepocítilo, po 20% pak od kolegů z práce a od spolužáků.

8.5.5. Vnímání volebního práva
Volební právo vnímá 33% respondentů jako způsob posílit svou politickou
stranu (pokud ale nevolili, nemyslím, že by ji tím nějak posilovali), 17% jako vzdor
vůči společnosti a rodině a 50% označilo možnost „Jiné“.

(Google dotazník F, 2013)

8.5.6 Volební docházka a následující volba
V otázce, zda půjdou respondenti k následujícím parlamentním volbám,
odpovědělo 50%, že ano, 17%, že spíše ano a 33%, že ne. Pokud by se nyní konaly
volby, ti, co by se zúčastnili voleb, by ze 66% volili TOP 09, 33% by dala hlas „Jiné“
straně (té, která nemá více jak 1% v předvolebních průzkumech). Respondent
zaškrtnuvší „Spíše ano“ by volil ODS.

8.5.7 Příjmy a vzdělání
Co se týče příjmů, respondenti se opět rozdělili napůl mezi studenty s příjmem a
studenty bez příjmu. Ve vzdělání pak převažuje dokončené středoškolské vzdělání
ukončené maturitou nad vysokoškolským v poměru 67%:33%.
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8.5.8 Nedobrovolná neúčast
1 respondent uvedl, že se voleb nezúčastnil nedobrovolně. Respondent pak
uvedl, že má vystudovanou střední školu zakončenou maturitou a je muž. Problém
nastává u otázek, kdy měl zodpovědět, zda volil stejně jako jeho rodiče. Odpověděl
totiž, že jeho rodiče volit nebyli, ovšem na otázku, zda by volil stejně jako oni,
odpověděl spíše ano. Druhým rozporem je pak otázka volby v současnosti. Respondent
totiž uvedl, že by se voleb nezúčastnil, ale ve volbě strany uvedl „Jiné“. Dá se však
počítat s tím, že si pořádně nepřečetl všechny možnosti, jelikož byla uvedena možnost
„Žádnou – nevolil/a bych“.

9. Zodpovězení výzkumných otázek
Před samotným závěrem zde odpovím na hlavní otázky, které jsem uvedl v úvodu, a
kterými se tato práce zabývá. V závěru pak dojde ke shrnutí celé práce.

9.1. Chodí prvovoliči k volbám a lze je tedy považovat za
samostatnou volební jednotku?
Celých 90% prvovoličů se voleb do PSP ČR v Říčanech zúčastnilo. Mladí lidé
tak opravdu chtějí nějak ovlivnit politickou situaci na parlamentní úrovni. Tento fakt
může být způsobený i blízkostí města Prahy, které v roce 2010 mělo nejvyšší volební
účast ze všech krajů. Nepotvrzeným, ale možným důvodem takto vysoké účasti
prvovoličů mohou být i sociální styky s bývalými spolužáky z gymnázií v Říčanech.
Otázka, zda jsou prvovoliči samostatná volební jednotka, je kladná v jakékoliv
situaci. Ať už se totiž rozhodnou mladí lidé jakkoliv, vždy výsledek voleb ovlivní. Pro
tuto práci je zajímavé zjistit, že jej ovlivňují positivně, tedy že se voleb účastní.
Zajímavé bude sledovat, zda se tito prvovoliči budou účastnit voleb i v budoucnosti. Jak
se ukázalo, 94% positivních respondentů uvedlo, že se příštích voleb zúčastní, ovšem
bez následujícího průzkumu nemá cenu nad touto otázkou uvažovat.

9.2. Řeší prvovoliči svoje rozhodnutí se svojí rodinou či jinou
sociální skupinou?
Pokud se člověk dostane do nějaké situace poprvé v životě, můžeme počítat
s tím, že své chování bude s někým diskutovat. Většinou jsou nejbližší skupinou, se
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kterou podobný krok řešit, rodiče. Dále to jsou spolužáci, se kterými je také většina
mladých denně ve styku.

(Google dotazník C, 2013)
Výsledky ale ukázaly to, co jsem předpokládal v úvodu, tedy to, že prvovoliči
řeší svou volbu nejčastěji s rodiči. Rodina pak spolu se sourozenci získala celých 45%
výsledků. Avšak vliv na samotné rozhodování je převážně negativní v poměru ku
positivnímu vlivu 68:32. Mladí lidé tedy s rodiči diskutují, ovšem nakonec dají na jiné
vnější podněty. To dokládá i to, že pouhých 48% volilo stejnou stranu jako jejich
rodiče. Ovšem 53% voličů TOP 09 volilo právě jako rodiče a 23,5% neví, zda volili
stejně jako rodiče. To znamená, že prvovoliči, kteří dali hlas TOP 09, volili až z 77%
stejně jako jejich rodiče. U ODS je to pak z 54%, resp. též až ze 77% stejné jako rodiče.
Zde si troufám říct, že prvovoliči, kteří volili nově vzniklou stranu TOP 09, nedávali
svůj hlas jako vzdor vůči rodině, nýbrž jako vzdor vůči straně, kde nejspíše hlasovali na
úkor ODS.
20
TOP 09

15

ODS

10

ČSSD
VV

5
0

Jiné
Hlas shodný s rodiči

Hlas jiný než rodiče

Nevím

(Google dotazník D, 2013)
Celkově je vliv jakýchkoliv sociálních skupin opět většinově negativní
(61%:39%).
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9.3. Je motivace prvovoličů ovlivněna samotnými stranami?
Volební kampaně jednotlivých stran se více či méně zaměřují i na mladé lidi. Jak
ale samotní prvovoliči vnímají chování stran, resp. jejich sliby? V otázce sledování
předvolebních diskusí 98% respondentů někdy diskuse sledovalo. Můžeme tedy
předpokládat, že o nich měli alespoň nějaký přehled. Avšak 74% prvovoličů vnímalo
předvolební diskuse negativně, resp. je neovlivnily v rozhodování jejich volby.
U volebních programů stran je situace naopak positivní. 67% prvovoličů je četlo
a 52% ovlivnily positivně. Co tedy strany „slibují“ ve svém programu ví většina
mladých lidí a vnímá je positivně.
Podle výsledků můžeme počítat i s tím, že většina prvovoličů získala jakési
obecně povědomí o straně i z billboardů, které většinou zobrazují lídry stran jako hlavní
tváře kampaně. Personální zastoupení strany, tedy lídři, vnímalo positivně při své volbě
80% prvovoličů, což znamená, že pokud strana chtěla zapůsobit nejen na mladé lidi,
potřebovala k tomu silnou postavu, na které lze postavit svou kampaň. Vzhledem
k množství voličů TOP 09 usuzuji, že nejlépe hodnotili mladí lidé právě Karla
Schwarzenberga, k čemuž zajisté pomohla i internetová kampaň.

9.4. Shodují se výsledky prvovoličů s celkovými výsledky
města Říčany?
Prvovoliči dávali nejvíce přednost straně TOP 09, která mezi mladými
jednoznačně vyhrála. Shodli se tak i se zbytkem města, které také dalo nejvíce hlasů této
straně. Rozdíl je však ohromný, což dokazuje, že TOP 09 opravdu svoji kampaň
zaměřenou na mladé lidi prostřednictvím sociálních sítí a internetu zapůsobila tak, jak
měla. Ve městě celkově získala necelých 30%, ovšem u mladých 60%.
Druhá strana byla, stejně jako celkově, ODS. Zde byl rozdíl mezi prvovoliči a
městem menší než u první TOP 09, ovšem zde mladí lidé dali méně hlasů než strana
v Říčanech získala celkově (20% ku 28%). Tento fakt bude způsoben ne příliš
zaměřenou kampaní a méně charismatickým lídrem. Zatímco positivně a spíše positivně
ovlivnil lídr TOP 09 92% prvovoličů, u ODS to u stejných otázek bylo jen 62%
prvovoličů.
3. místo v Říčanech obsadila ČSSD. Prvovoliči však ČSSD příliš nevolili, resp.
jí hlas přiřadily pouhá 2% prvovoličů. Tady tedy vidíme první rozdíl, a to, že levice, jak
ji lidé obecně vnímají, nemá u mladé generace v Říčanech příliš silné zastoupení, což
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dokládá i fakt, že i když KSČM dostala v Říčanech necelých 6% hlasů, z mladých lidí ji
nevolil nikdo.
Celkově 4. VV, kteří celkově získali 9,5% pak volilo 6% prvovoličů. Tento
pokles je podle mého názoru způsoben jednak též levicovým zaměřením strany, jednak
programem, který na mladé nepůsobil příliš zajímavě, naopak prvovoliče zaujal lídr
strany, Radek John, jehož hodnotili positivně všichni, kteří volili VV.
Zbylé hlasy byly rozděleny mezi strany, které se do PSP nedostaly.
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10. Závěr
Tato práce si dala za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují mladé lidi (prvovoliče) při
rozhodování se, které straně kandidující do PSP ČR dají svůj hlas. Prvovoliči jsou stále
nedoceněnou voličskou skupinou, kterou se zaobírá minimum prací, a je tedy důležité
zkoumat, jak se chovají a co je vede k jejich konečnému rozhodnutí. V teoretické části
jsem popsal výsledky voleb, které byly důležité pro tuto práci, stejně tak jsem popsal
volební kampaně těch stran, které se v roce 2010 dostaly do PSP ČR. V analytické části
pak bylo zkoumáno, co skutečně ovlivňuje prvovoliče a na základě jakých faktorů
nakonec i volí.
Dotazník, který byl veřejně k dispozici, pak ukázal, že prvovoliči k volbám
opravdu chodí, že to není něco, co by v Říčanech zanedbávali, a ukázal i další neméně
důležitý fakt, že půjdou k příštím volbám v roce 2014. Mohou tedy být považování za
positivní volební jednotku, kterou bude, podle mého názoru, vhodné studovat i nadále,
aby byl vytvořen jakýsi ucelený obraz celé jedné generace ve městě Říčany.
Dotazník ukázal, že sociální skupina, se kterou řeší svou volbu nejčastěji, byť
s negativním ohlasem, jsou rodiče. Toto zjištění potvrdilo můj předpoklad, že s rodinou,
byť třeba přes rozdílné názory v oblasti politiky, řeší mladí lidé svou volbu nejvíce.
Avšak spolužáci, se kterými jsou mladí lidé též 5 dní v týdnu v kontaktu, ovlivňují
jejich volbu téměř stejnou měrou jako právě nejbližší rodina.
Strany samotné prvovoliče oslovily různě, někdy přes lídra, někdy přes volební
programy. Lídr pak hrál největší, převážně positivní roli mezi mladými lidmi, naopak
nejhůře dopadly diskuse, které prvovoliči sledovali, ale hodnotili je negativně.
A nakonec se ukázalo, že prvovoliči volí stejně jako zbytek města Říčany –
pravicové strany, které mají na tomto volebním území velice silnou a dlouhodobě
stabilní voličskou základnu. Levicové strany pak propadly.
Ve výsledku tato práce přináší několik otázek, které by, jak jsem již naznačil,
bylo vhodné studovat i do budoucna. Chování prvovoličů u dalších voleb, jak se mění
sociální skupiny, které mladé lidi ovlivňují, nebo například zda změna sociální skupiny
přinese jiný pohled na vnímání politiky. Tyto otázky však bude vhodnější studovat
kvalitativně, nikoliv kvantitativně. Zaprvé zkoumající získá více odpovědí, zadruhé
nebudou zkreslené. U této práce přiznávám možnou zkreslenost výsledku tím, že byl
zveřejněn pouze na jedné sociální síti, která i přes svou oblíbenost není dostupná všem
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mladým lidem z města Říčany. Výsledky by pak mohly sloužit například jako
porovnání s jinými městy nebo jinými sociálními či generačními skupinami.

Summary
This thesis provided us a view on first-voters in Říčany. The first theoretical part
is about the history of Říčany. Then it shows the result of voters in Czech Republic and
in Říčany in 2006 and 2010 and political campaigns in 2006 and 2010. The main part of
the thesis was a questionnaire set on social network Facebook, which answered 71
young people from Říčany. It studied if the first-voters might be used as a voting unit
which is useful for other thesis. The answer is yes, because 90% of first-voters really
voted and they mostly answered yes.
It also answered my question, what social group mostly influences the young
people. The questionnaire showed that the main part takes a family that means parents
and siblings. The other important group is friends and classmates, what is reasonable,
when young people are with them in touch 5 days a week.
The third question I wanted to discover is if political parties do something to
address first voters. The result of the questionnaire shows that political discussions are
less useful than political programs, which influences more positively that discussions.
However the biggest positive influence has a leader of the party. The best result has
TOP 09, where 94% of first-voters voting this party say that the leader influenced them
positively.
The last question was about the result in Říčany itself and if first-voters vote as
the rest of the city. The questionnaire showed that right wing parties has the same
results and both, TOP 09 and ODS, ended first and second between Říčany and firstvoters. The biggest difference was in left wing parties, where ČSSD and KSČM had
enough votes to get into the Parliament, but first-voters didn’t get them enough votes for
Parliament.
The result of this thesis brings us more questions to the future, where it will be
very interesting to study this social group in Říčany to see if their acting will change or
it will stay the same. It can also be used as a comparing material for other social or
generation groups elsewhere in Czech Republic.
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