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DVĚ PĚTINY Z LIDÍ, KTEŘÍ NYNÍ NEVÍ, KOHO VOLIT ČI ODMÍTAJÍ
VOLBU, VOLILY V ROCE 2010, VĚTŠINOU STRANY VLÁDNÍ KOALICE.
V posledních měsících přibývá lidí, kteří nevědí, koho by nyní volili, anebo naprosto
odmítají účast ve volbách. V roce 2010 dvě pětiny z nich volily, většinou strany povolební
koalice. Hlavním důvodem neúčasti je zklamání z politiky a z chování politiků. Poměrně
značná část současných „nevoličů“ však na politiku dosud zcela nerezignovala.
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012.
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084
respondentů.
Podíl lidí, kteří v průzkumech STEM v odpovědi na otázku, kterou stranu by volili do
Poslanecké sněmovny, neuvádějí žádnou stranu, se v letošním roce pohybuje nad hranicí 25 %.
Tito lidé buď nevědí, koho volit, nebo se zcela kategoricky odmítají voleb zúčastnit.
K lidem, kteří nevědí, koho volit, nebo neuvádějí žádnou stranu, častěji patří lidé z mladších
věkových kategorií (do 45 let), lidé se základním vzděláním a vyučení. Z hlediska politické
orientace jde v nadpoloviční většině (zhruba 60 %) o občany hlásící se k politickému středu.
V roce 2010 z „aktuálních nevoličů“ volilo 40 %, většinou volili strany povolební koalice.
„Můžete říci, kterou stranu jste ve volbách 28. a 29. května 2010 volil(a)?“
(jen lidé, kteří v současnosti nevědí, koho volit, či uvádějí „žádnou stranu“)

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 273 respondentů starších 18 let

Podívejme se nyní podrobněji na důvody, proč někteří lidé v současnosti nejsou voliči žádné
z politických stran. Proč si tito lidé nedokážou vybrat?
Průzkum ukazuje, že zásadní příčinou „nevolby“ je silná nespokojenost s politikou, politiky a
jejich chováním, jen v některých případech celková rezignace na politiku a volby. Lidé, kteří
nevědí, koho volit, nebo se odmítají voleb zúčastnit, jsou v téměř absolutní většině politikou a
chováním politiků znechuceni, myslí si, že politici dbají jen na svůj prospěch a že politika u
nás stále méně a méně dbá na potřeby obyčejných lidí. Dále jsou přesvědčeni, že
o politice více než strany rozhoduje byznys a že svým hlasem ve volbách jen těžko něco změní.
Přitom ovšem lhostejná je politika jen asi polovině lidí, kteří nevolí či nejsou rozhodnuti, a
k volbám zásadně nechodí zhruba dvě pětiny z nich. Nižší mírou rezignace na politiku se
vyznačuje především skupina občanů, kteří v současné situaci neví, kterou stranu by do
poslanecké sněmovny volili. V porovnání s lidmi, kteří účast ve volbách nyní odmítají, je
nerozhodnutým občanům ve výrazně nižší míře politika zcela lhostejná a méně často souhlasí
s výrokem, že k volbám zásadně nechodí.
„Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?“
(odpovídali jen lidé, kteří v současnosti nevědí, koho volit, či uvádějí „žádnou stranu“)
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Na základě kombinace odpovědí na výroky „Politika je mi zcela lhostejná“ a „K volbám
zásadně nechodím“ lze soubor občanů, kteří nevědí, koho volit, nebo by žádnou stranu
nevolili, rozdělit do čtyř názorových skupin:
- 35 % z nich zásadně k volbám nechodí a politika je jim zcela lhostejná,
- 6 % k volbám zásadně nechodí, ale politika jim není lhostejná,
- 17 % neodmítá ze zásady účast ve volbách, ale politika jim je lhostejná,
- 42 % neodmítá ze zásady účast ve volbách a politika jim není lhostejná.
V čem se jednotlivé výše uvedené názorové skupiny liší, je odlišný názor na důležitost každého
hlasu ve volbách. Mezi občany, kterým není politika zcela lhostejná a kteří nerezignují zásadně
na účast ve volbách, většina (77 %) nevyjadřuje kategorický souhlas s tím, že svým hlasem
nemohou nic ovlivnit. Lidé, kterým je politika zcela lhostejná a kteří k volbám zásadně
nechodí, jsou ve svých názorech na politiku a politické představitele celkově kategoričtější,
mnohem častěji volí odpověď „zcela souhlasím“. Tato zjištění ilustruje následující graf, který
ukazuje míru kategorického souhlasu u dvou největších podskupin souboru nerozhodných a
nevoličů – jednak těch, kteří k volbám ze zásady nechodí a politika je jim lhostejná, a jednak
těch, kteří účast u voleb zásadně nevylučují a politika jim zcela lhostejná není.

"Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?"
Podle toho, zda se ze zásady neúčastní voleb
a politika je jim zcela lhostejná
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Neodmítají ze zásady účast ve volbách,
politika jim není zcela lhostejná

Jsem znechucen(a) politikou a chováním politiků
Politikové dbají jen na svůj osobní prospěch
Politika u nás stále méně a méně dbá na potřeby obyčejných lidí
O politice více než strany rozhoduje velký byznys
Svým hlasem v parlamentních volbách těžko něco změním
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273 respondentů starších 18 let, kteří by v současné době nevolili žádnou stranu nebo neví, koho by volili
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