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JAK DNES, PO ROCE, VOLIČI HODNOTÍ  
SVOU LOŇSKOU VOLBU DO SNĚMOVNY? 

 
Přibližně každý čtvrtý volič dnes nepovažuje svou loňskou volbu do sněmovny za 
správnou. Nejčastěji se to týká lidí, kteří se hlásí k politickému středu nebo se zařazují od 
něj spíše napravo, a zejména občanů, kteří před rokem volili Věci veřejné: mezi nimi své 
volební rozhodnutí neschvalují tři čtvrtiny. Celkově více přesvědčeni o správnosti své 
volby jsou voliči opozičních stran.  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1219 respondentů. 

Ve svém květnovém pravidelném výzkumu se společnost STEM podrobněji zaměřila na 
problematiku voličského rozhodování. Kromě otázek na důvody volby a na důvody neochoty 
účastnit se voleb1 se ptala i na to, jak nyní, po roce, voliči reflektují své volební rozhodnutí 
z posledních voleb do poslanecké sněmovny. Celkem asi tři čtvrtiny považují své rozhodnutí 
dát hlas straně, kterou volili, za správné (34 % „určitě“ a 43 % „spíše“), čtvrtina si dnes myslí, 
že před rokem správně nevolila (6 % „určitě“, 17 % „spíše“). 

Nepřekvapí, že rozdílné hodnocení správnosti vlastní volby vykazují voliči jednotlivých stran.  

"Řekl(a) byste, že s ohledem na povolební působení Vámi volené 
strany a jejích představitelů bylo Vaše rozhodnutí dát svůj hlas v 

květnových volbách právě této straně správné?" 
Podle volby do PSP ČR v roce 2010
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Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let 

                                                
1 Tiskové zprávy byly vydány ve dnech 26. a 27. 5. 2011. 
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Jak ukazuje předchozí graf, voliči opozičních stran jsou o správnosti své volby přesvědčeni 
podstatně častěji a pevněji než voliči stran koaličních. Zatímco mezi voliči ČSSD a KSČM jen 
každý dvacátý svou volbu nepovažuje za správnou, mezi voliči ODS a TOP 09 je to každý pátý 
resp. čtvrtý. Zvláštní kapitolou jsou voliči Věcí veřejných, mezi nimiž své loňské rozhodnutí 
neschvalují tři čtvrtiny. 

Pro kterou část politického spektra je povolební působení volené strany a jejích představitelů 
především zklamáním? Svou loňskou volbu dnes nepovažují za správnou především ti voliči, 
kteří se hlásí k politickému středu, a také ti, kteří se zařazují spíše napravo od středu. Tento 
výsledek je logický, neboť mezi loňskými voliči Věcí veřejných se největší část, více než 
polovina (56 %), řadí do středu (což u žádné jiné ze stran zastoupených ve sněmovně není) a 
další nemalá část (30 %) stojí „spíše napravo“.  

"Řekl(a) byste, že s ohledem na povolební působení Vámi volené 
strany a jejích představitelů bylo Vaše rozhodnutí dát svůj hlas v 

květnových volbách právě této straně správné?" 
Podle politické orientace
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Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let 

 

Podrobnější analýza potvrzuje, že mezi těmi středově a spíše pravicově orientovanými voliči, 
kteří považují svou loňskou volbu za chybnou, tvoří největší část právě ti, kteří volili Věci 
veřejné: mezi středově orientovanými je to 39 % a mezi voliči „spíše napravo“ 36 %. Prakticky 
stejně velká část voličů orientovaných spíše pravicově, kteří nyní svou loňskou volbu 
neschvalují, ovšem volila ODS (35 %).2   

                                                
2 Uvedená procenta je třeba vzhledem k nízkým základům považovat za pouze orientační. 
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Výzkum dává odpověď i na otázku, jaké je současné „volební rozpoložení“ voličů, kteří jsou se 
svou loňskou volbou nespokojeni. Především značná část z nich, téměř třetina (29 %), nyní 
neví, kterou stranu by volila, a dalších 6 % by nevolilo žádnou stranu. Z jednotlivých stran by 
od této skupiny voličů nejvíce hlasů dostala ČSSD (22 %), dále by dali své hlasy TOP 09 
(9 %), KSČM (6 %), ODS (6 %), KDU-ČSL (5 %), Věcem veřejným (3 %), Suverenitě (3 %), 
Straně práv občanů-zemanovci (3 %), Straně zelených (2 %). Jestliže porovnáme tato čísla se 
zisky, které by uvedené strany měly u skupiny voličů, kteří svou loňskou volbu hodnotí jako 
správnou, ukazuje se, že mezi voliči nespokojenými s loňskou volbou mají silnější pozici malé, 
neparlamentní strany. 

 


