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OD VOLEB LIDÉ ČEKALI PŘEDEVŠÍM ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ STÁTU  

A ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH PROBLÉMŮ.  

Co lidé očekávali od předčasných voleb? Skoro polovina z těch, kteří čtrnáct dní před 

volbami uváděli, že půjdou volit, chtěla celkově zlepšit fungování státu a řešit dlouhodobé 

problémy země. Méně často zmiňovali lidé sociální jistoty, životní úroveň či hospodářský 

růst. A jen necelých deset procent očekávalo od voleb, že se objeví nové tváře v politice. 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky 

starších 18 let ve dnech 8.-15. října 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. 

Na otázky odpověděl soubor 1052 respondentů. 

Zhruba dva týdny před předčasnými volbami do poslanecké sněmovny se STEM ptal lidí na to, 

co od nadcházejících voleb a dalšího vývoje v zemi očekávají. Mohli vybrat ze sedmi možností, 

případně uvést nějakou vlastní.  

Nejvíce lidí očekávalo, že po volbách se prosadí politici, kteří se přičiní o celkové zlepšení 

fungování státu a začnou řešit dlouhodobé problémy země (celkem 44 % z těch, kteří 

jednoznačně uvedli, že půjdou volit). Další třetina z odhodlaných voličů si slibovala vyšší životní 

úroveň a sociální jistoty. Desetina věřila v obnovení růstu ekonomiky. A pouze 7 % z těch, kteří 

deklarovali vůli jít k volbám, vidělo jako hlavní přínos voleb vstup nových lidí do politiky. 

„Lidé si slibují od voleb různé věci. Vyberte z následujících možností, co si od předčasných voleb 

a dalšího vývoje v zemi slibujete Vy osobně nejvíce.“ (%) 

Všichni respondenti Jen ti, kteří uvedli, že půjdou volit
 

Pramen: STEM, Trendy 10/2013, 1052 respondentů starších 18 let 
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Porovnáme-li tato očekávání veřejnosti s výsledkem voleb, nabízí se otázka, proč uspěla 

nejvýrazněji právě ta uskupení, která přinášela do politiky nové osobnosti. Částečně napoví 

podrobnější údaje, co očekávali stoupenci nejsilnějších stran. 

 „Lidé si slibují od voleb různé věci. Vyberte z následujících možností, co si od předčasných voleb 

a dalšího vývoje v zemi slibujete Vy osobně nejvíce.“ (%) 

(stoupenci stran) 
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Pramen: STEM, Trendy 10/2013, 1052 respondentů starších 18 let 

Pozn.: Údaje za stoupence Úsvitu a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru pouze orientační. 
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Důraz na dlouhodobé problémy a obnovení ekonomického růstu je nejsilnější u lidí, kteří byli 

odhodláni volit TOP 09. Ukazuje se, že stoupenci TOP 09 se ve svých motivacích nezvykle 

výrazně odlišili od příznivců ODS, jejichž očekávání v podstatě splývají s celkovým názorem 

občanů, kteří se chystali k volbám přijít. 

Akcent na sociální jistoty a vyšší životní úroveň pro „lidi, jako jsem já“ je nejvýraznější  

u stoupenců KSČM a ČSSD, u nichž jsou sociální jistoty dokonce silnější než zlepšení fungování 

státu, které bylo proklamováno v ústředním hesle kampaně ČSSD („Zajistíme fungující stát“). 

Nejčastějším očekáváním je zlepšení fungování státu u příznivců KDU-ČSL. 

Mezi stoupenci ANO je relativně nejméně lidí, kteří si od voleb neslibovali nic. I v tom je vidět 

jejich silná motivace skutečně k volbám jít. Stoupenci hnutí ANO spolu se sympatizanty Úsvitu 

přímé demokracie Tomia Okamury jasně nejčastěji také zmiňovali potřebu přivést do politiky 

nové tváře a oživit zájem o politiku. Avšak i mezi těmi, kteří hnutí Andreje Babiše nebo Tomia 

Okamury nakonec pravděpodobně volili, je nejsilnějším očekáváním, že se po volbách zlepší 

celkové fungování státu a že se budou řešit dlouhodobé problémy země. Lze to chápat i jako 

výzvu „starým stranám už nevěříme, vy jste noví, očekáváme, že snad s tím něco uděláte“. 

 

 


