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ZHRUBA ČTVRTINA LIDÍ BY PO DVOU LETECH PŘEHODNOTILA  

SVOU VOLBU DO PS 
 

Přibližně každý čtvrtý volič v dubnu 2012 nepovažoval svou volbu do sněmovny v roce 

2010 za správnou. Častěji se to týká lidí, kteří před dvěma lety volili některou 

z koaličních stran, zvláště těch, kteří dali hlas Věcem veřejným. Naopak dosti 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 18.–29. 4. 2012. 

Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 

1084 respondentů. 

Ve svém dubnovém pravidelném výzkumu se společnost STEM podrobněji zaměřila na 

problematiku voličského rozhodování. Kromě otázek na důvody volby a na důvody neochoty 

účastnit se voleb
1
 se ptala i na to, jak nyní, po dvou letech, voliči reflektují své volební 

rozhodnutí z posledních voleb do poslanecké sněmovny. Téměř tři čtvrtiny považují své 

rozhodnutí dát hlas straně, kterou volili, za správné (28 % „určitě“ a 43 % „spíše“), čtvrtina si 

dnes myslí, že před rokem správně nevolila (13 % „určitě“, 16 % „spíše“). 

Podle očekávání je situace odlišná v táborech příznivců různých politických 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 04/2012, 1084 respondentů starších 18 let 

                                                 
1
 Tiskové zprávy byly vydány dne 25. 5. 2012. 
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Jak ukazuje předchozí graf, voliči opozičních stran byli v dubnu o správnosti své volby 

přesvědčeni podstatně častěji a pevněji než voliči stran koaličních. Zatímco mezi voliči ČSSD 

a KSČM považuje svou volbu za správnou více než devadesát procent, mezi voliči ODS a 

TOP 09 jsou to tři čtvrtiny, resp.dvě třetiny. Zvláštní kapitolou jsou voliči Věcí veřejných, 

mezi nimiž si za svým rozhodnutím z roku 2010 dosud stojí jen asi desetina. 

STEM se respondentů ptal na stejnou otázku už před rokem. Z porovnání tehdejších a dnešních 

výsledků můžeme usuzovat, že k „erozi“ elektorátů koaličních stran (výrazněji u TOP 09) 

dochází průběžně, zatímco voliči opozice si v naprosté většině za svým rozhodnutím stojí 

celkem stabilně. 

"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 (podíly kladných odpovědí v %)
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Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 04/2012 

 

Výzkum dává odpověď i na otázku, jaké je současné „volební rozpoložení“ voličů, kteří jsou se 

svou volbou v roce 2010 nespokojeni. Především značná část z nich, čtvrtina (24 %), nyní neví, 

kterou stranu by volila, a dalších 8 % by nevolilo žádnou stranu. Z jednotlivých stran by od 

této skupiny voličů nejvíce hlasů dostala ČSSD (28 %), dále by nespokojení dali své hlasy 

KSČM (10 %), TOP 09 (6 %), ODS (3 %), KDU-ČSL (3 %), Straně zelených (3 %), 

Suverenitě (3 %), SPOZ (2 %). Ukazuje se, že mezi voliči nespokojenými s volbou v roce 2010 

mají silnější pozici malé, neparlamentní strany. 


