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POLOVINA NEVOLIČŮ SE O SVÉ NEÚČASTI ROZHODLA AŽ V POSLEDNÍM MĚSÍCI 

PŘED VOLBAMI. O NEJVÍC HLASŮ PŘIŠLA SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE.  

Polovina z lidí, kteří nešli v květnu volit, měla jasno o své neúčasti již několik měsíců 
před volbami. Ostatní se definitivně rozhodli, že zůstanou doma, až později. Průzkum 
ukázal, že mezi květnovými nevoliči, kteří se o své neúčasti rozhodli až v posledním 
předvolebním měsíci, měla daleko nejvíce potenciálních hlasů sociální demokracie. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 17. – 25. 6. 2010. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal velmi rozsáhlý 
soubor 1559 respondentů. 

Květnových voleb do poslanecké sněmovny se zúčastnilo 62,6 % oprávněných voličů, tedy 
asi o dva procentní body méně než před čtyřmi roky. Třetinu z letošních nevoličů tvoří 
„nevoliči ze zásady“ - v přepočtu na celou populaci je jich asi desetina. Pětina nevoličů se 
rozhodla o své neúčasti řadu měsíců před volbami, dalších 20 % asi měsíc před datem voleb. 
Poměrně hodně lidí, přibližně čtvrtina ze všech nevoličů, se však definitivně rozhodla nejít 
k volbám až v posledním týdnu nebo dokonce v den voleb. 

"Kdy jste se definitivně rozhodl(a), že se květnových voleb do poslanecké sněmovny 
nezúčastníte?" 
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Pramen: STEM, Trendy 6/2010, 1559 respondentů starších 18 let, 447 nevoličů 
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Druhý graf ukazuje, kolik potenciálních voličů měly jednotlivé strany jednak mezi lidmi, kteří 
se o své neúčasti rozhodli už dávno před volbami, jednak mezi těmi, kteří se rozhodli 
k volbám nejít až v posledním předvolebním měsíci.  

"A můžete nám říci, kterou stranu byste v případě svojí účasti v květnových volbách 
 do poslanecké sněmovny nejspíše volil(a)?" 
(podle toho, kdy se rozhodli nejít k volbám) 
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Pramen: STEM, Trendy 6/2010, 447 nevoličů, dopočty do 100 % pro jednotlivá období tvoří ti nevoliči, kteří se 

vůbec k žádné straně nehlásí, nevědí či žádnou neuvedli. 
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Zhodnotíme-li situaci mezi lidmi, kteří se už dávno (nejméně měsíc) před volbami rozhodli, 
že k volbám nepůjdou (hnědé proužky v grafu), je vidět, že relativně hodně z nich inklinuje 
k sociální demokracii, podstatně méně – zřejmě protestních hlasů – by volilo komunisty nebo 
Věci veřejné. Mnoho lidí z této skupiny žádnou ani potenciální volbu neuvedlo, v grafu 
nejsou zahrnuti. 

Mezi lidmi, kteří se o své neúčasti rozhodli až v průběhu posledního předvolebního měsíce 
(žluté proužky), mají opět největší zastoupení potenciální voliči ČSSD – tvoří z nich čtvrtinu. 
Znamená to, že sociální demokracie nedokázala využít svůj volební potenciál v porovnání 
s konkurencí ani v době vrcholící volební kampaně a ztratila mnoho potenciálních hlasů.  

Na pravé straně politického spektra je situace mnohem vyrovnanější. Určitý podíl voličů 
„zůstal doma“ ODS i TOP 09,  strana vedená Karlem Schwarzenbergem vychází z tohoto 
srovnání poněkud lépe. 

 

 


