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I. Úvod

Sb r odpov dí v rámci pr zkumu „Volby 2017 a lingvisté“ probíhal od 21. 8. 2017 do
27. 8. 2017. Internetový dotazník obsahoval 6 otázek (1 byla povinná). Ú astníci také
mohli na záv r napsat komentá . Respondenti byli osloveni p es n kolik diskusních skupin
na Facebooku a dále p es web ProZ.com. Dotazník vyplnilo 209 osob. Získaná data
v nezpracované podob  (v etn  nepovinných komentá  k dotazníku) jsou k dispozici
v samostatném souboru.

tená i by p i rozboru dotazníku a tení následujících stránek m li vzít v potaz, že zhruba
40 procent respondent  uvedlo jako místo pobytu / výkonu práce Prahu a zhruba
50 procent respondent  je ve v kové kategorii 20–29 let; ob  hodnoty p edstavují
nepom rn  vyšší zastoupení dané skupiny v i pr ru v celkové populaci R.

II. Voli ské chování

Na otázku Kdyby se dnes konaly volby do Poslanecké sn movny, jakou stranu byste
volili nebo jak byste se zachovali? (jediná povinná otázka) byly reakce následovné
(se azeno dle etnosti reakcí, p i shod  po tu reakcí abecedn ):
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strana / typ chování po et hlas  / rozhodnutí
(procentuální zastoupení)

TOP 09 59 (28,2 %)
eská pirátská strana 47 (22,5 %)

Strana zelených 28 (13,4 %)
Ob anská demokratická strana (se Soukromníky) 15 (7,2 %)

es anská a demokratická unie –
eskoslovenská strana lidová (KDU- SL)

12 (5,8 %)

Starostové a nezávislí (STaN) 9 (4,3 %)
Strana svobodných ob an 6 (2,9 %)

eská strana sociáln  demokratická ( SSD) 5 (2,4 %)
Svoboda a p ímá demokracie – Tomio Okamura 5 (2,4 %)
ANO 2011 4 (1,9 %)
K volbám bych nešel/nešla z jiného d vodu 4 (1,9 %)
Realisté 3 (1,4 %)
K volbám bych nešel/nešla, protože m  politika
nezajímá

3 (1,4 %)

Blok proti islamizaci – Obrana domova 2 (1,0 %)
Komunistická strana ech a Moravy (KS M) 2 (1,0 %)
Referendum o Evropské unii 2 (1,0 %)

lnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 1 (0,5 %)
Ob anská demokratická aliance (ODA) 1 (0,5 %)
U voleb bych do urny hodil/a prázdný hlas
(prázdnou obálku)

1 (0,5 %)

Tabulka 1: Volební chování (209 respondent ; procentuální podíly jsou zaokrouhleny a sou et iní 100,2 %)

tiprocentní limit pot ebný pro vstup do Sn movny by p ekro ilo 5 stran. Celkem
by si hlasy respondent  rozd lilo 16 stran. Strany (celkem kandiduje 31 stran) a
možnosti (další 3 možnosti), které byly v dotazníku obsaženy, ale nejsou uvedeny
v tabulce, neobdržely žádný hlas. K volbám by nešlo 7 respondent , prázdný hlas by
hodil 1 respondent.

III. Rozložení sil

Nyní se podíváme, jak by vypadalo rozložení sil ve Sn movn  po p epo tu hlas  po
ode tení stran, které by nezískaly 5 %, a po ode tení rozhodnutí, která nep edstavují hlas
pro žádnou stranu. Podotýkám, že se jedná o zjednodušený p epo et, p i skute ných
volbách hraje p i p id lování mandát  roli i po et hlas  v jednotlivých krajích, což zde není
možné zohlednit už z toho d vodu, že v n kterých krajích bylo v pr zkumu ud leno mén
hlas  (p ípadn  žádný), než kolik má daný kraj k dispozici mandát .

Po ode tení hlas  pro strany, které nezískaly 5 %, zbývá 161 hlas  z 209, které
epo teme dle p edchozí tabulky na 200 mandát  (koeficient 1,24).
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strana po et mandát
(procentuální zastoupení)

TOP 09 73 (36,5 %)
eská pirátská strana 58 (29,0 %)

Strana zelených 35 (17,5 %)
Ob anská demokratická strana (se Soukromníky) 19 (9,5 %)

es anská a demokratická unie –
eskoslovenská strana lidová (KDU- SL)

15 (7,5 %)

Tabulka 2: Rozložení mandát  (161 zapo ítaných odpov dí)

Další otázka zn la Byli jste volit ve volbách do PSP v roce 2013? Tato otázka byla
nepovinná, odpov lo 205 respondent . 158 respondent  uvedlo, že ano,
47 respondent  uvedlo, že ne.

Graf 1: Volební ú ast respondent  v roce 2013 (205 respondent )

Zajímavé je srovnání d ív jšího a sou asného chování. Vzhledem k v kovým kategoriím
je z ejmé, že ást respondent  nem la v roce 2013 voli ské právo (2 respondenti ve

kové kategorii „18 nebo 19 let“ a dále ást respondent  ve v kové kategorii „20–29 let“
– nelze p esn  odhadnout podíl, statisticky by to byla zhruba 1/4, ale d vody d ív jší
neú asti mohly být i jiné než v k). Ve v kové kategorii 20–29 let by z 27 respondent ,
kte í v roce 2013 nehlasovali (z jakéhokoli d vodu), nyní hlasovalo 25 respondent .
Naopak ze 76 respondent  v téže v kové kategorii, kte í v roce 2013 hlasovali, by se
nyní jen 1 voleb nezú astnil a 1 by nehlasoval pro žádnou stranu.

Za pozornost stojí také vývoj voli ské ú asti u respondent  v dalších v kových
kategoriích. Ze 17 osob ve v kových kategoriích od 30 do 69 let, které nebyly v roce
2013 u voleb (z jakéhokoli d vodu), by nyní nešli volit jen 3 respondenti.
Respondenti z této podskupiny, kte í by se letos voleb ú astnili, by volili p edevším

eskou pirátskou stranu (5 hlas ), další strany by dostaly po jednom i dvou hlasech.

IV. V k respondent  a hlasování

Následující otázka zn la Jaká je vaše v ková kategorie? Na tuto nepovinnou otázku
odpov lo 207 respondent , podrobnosti viz tabulka níže. Sou asn  jsou uvedeny
nejvolen jší strany v p íslušné kategorii.
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ková kategorie po et respondent
(procentuální zastoupení)

i nejpreferovan jší volby
v dané kategorii

18 nebo 19 let 3 (1,4 %) 3 r zné volby (v . 1× „K volbám
bych nešel/nešla z jiného d vodu“)

20–29 let 105 (51,2 %) TOP 09 (30 hlas )
eská pirátská strana (27 hlas )

Strana zelených (15 hlas )
30–39 let 58 (28,0 %) TOP 09 (14 hlas )

Strana zelených (13 hlas )
eská pirátská strana (10 hlas )

40–49 let 31 (15,1 %) TOP 09 (11 hlas )
eská pirátská strana (6 hlas )

KDU- SL (4 hlasy)
Starostové a nezávislí (4 hlasy)

50–59 let 5 (2,4 %) eská pirátská strana (2 hlasy)
3 r zné strany po 1 hlasu

60–69 let 5 (2,4 %) 5 r zných stran
Tabulka 3: V k respondent  a preferované strany

(207 respondent ; procentuální podíly jsou zaokrouhleny a sou et iní 100,5 %)

Pro zajímavost uvádím, že pouze TOP 09 a eská pirátská strana bodovaly ve všech
kových kategoriích. Naopak a koli Strana zelených dosáhla celkov  na t etí místo, ve
kových kategoriích nad 40 let nezískala ani jeden hlas.

Ze stran, které v pr zkumu získaly aspo  t i hlasy, byly z hlediska nejvyššího zisku hlas
pro danou stranu v jediné v kové kategorii nejp ínosn jší tyto kategorie:

ková kategorie strana (strany), která ze svého celkového zisku
obdržela nejvíce hlas  práv  v této kategorii

18–19 let, 50–59 let, 60–69 let 0
20–29 let TOP 09 (30 hlas )

eská pirátská strana (27 hlas )
Strana zelených (15 hlas )
KDU- SL (5 hlas )
ODS (se Soukromníky) (5 hlas )
Strana svobodných ob an  (5 hlas )
ANO 2011 (3 hlasy)

SSD (2 hlasy)
Svoboda a p ímá demokracie (2 hlasy)

30–39 let ODS (se Soukromníky) (5 hlas )
SSD (2 hlasy)

Svoboda a p ímá demokracie (2 hlasy)
40–49 let Starostové a nezávislí (4 hlasy)

Tabulka 4: Nejlepší zisk strany dle v kových kategorií
(207 respondent ; SSD, ODS a SPD obdržely stejný po et hlas  od respondent  dvou v kových kategorií)
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V. Místo výkonu práce / bydlišt  respondent  a hlasování

Nyní se podíváme na výsledky dle místa a kraje výkonu práce. Na otázku Místem výkonu
vaší pracovní innosti je (primárn ) obec/m sto, kde žije... (následovala p edem
stanovená rozp tí po  obyvatel) odpov lo 206 respondent , na otázku V jakém kraji
(primárn ) p sobíte? pak 207 respondent .

Zd raz uji, že tyto otázky nezjiš ovaly bydlišt  (s výjimkou nepracujících
respondent ), ale místo výkonu práce (vzhledem k tomu, že socioekonomický status a
s tím áste  související politické preference jsou ovlivn ny pracovními p íležitostmi).

Zárove  platí, že u mnoha pracujících respondent  rozdíl mezi pracovišt m a
bydlišt m neexistuje – zejména u p ekladatel  na volné noze (kte í byli v pr zkumu
zastoupeni zdaleka nej ast ji, viz dále; toto také byla hypotéza p i tvorb  otázek), kte í
z domova vytvá ejí p eklady pro zákazníky z celého sv ta na dálku (s vým nou
dokument  p es internet).

po et obyvatel
v obci/m st

respondent nej ast jší volby

1.000 obyvatel
nebo mén

10 eská pirátská strana (6 hlas )
KDU- SL (2 hlasy)

1.001–5.000 obyvatel 13 Ob . demokratická strana (3 hlasy)
eská pirátská strana (2 hlasy)

TOP 09 (2 hlasy)
5.001–10.000 obyvatel 8 eská pirátská strana (2 hlasy)
10.001–20.000 obyvatel 6 TOP 09 (3 hlasy)

ANO 2011 (2 hlasy)
20.001–50.000 obyvatel 16 eská pirátská strana (4 hlasy)

TOP 09 (4 hlasy)
ANO 2011 (2 hlasy)

50.001–100.000 obyvatel 21 TOP 09 (7 hlas )
eská pirátská strana (5 hlas )

(ostatní 2 nebo mén  hlas )
100.001 až
1 milion obyvatel

46 eská pirátská strana (9 hlas )
TOP 09 (8 hlas )
Ob . demokratická strana (7 hlas )

Více než
1 milion obyvatel

86 TOP 09 (31 hlas )
eská pirátská strana (18 hlas )

Strana zelených (17 hlas )
(ostatní 4 nebo mén  hlas )

Tabulka 5: Respondenti a hlasy dle místa výkonu práce nebo dle bydlišt  (206 respondent )

Zajímavosti:
SSD získala všech 5 hlas  od respondent  p sobících nebo bydlících v m stech nad

100.001 obyvatel.
ODS získala všech 15 hlas  od respondent , kte í p sobí nebo bydlí bu
v obcích/m stech do 10.000 obyvatel, nebo ve m stech nad 100.000 obyvatel.
Hlasy t í respondent , kte í obec/m sto neuvedli, náležejí TOP 09 (2×) a ODA.
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Pro srovnání uvádím také výsledky bez nepracujících respondent  (v etn  student ) a
bez p ekladatel , tedy výsledky skupin, kde se teoreticky m že více projevit „cestování za
prací“.

po et obyvatel
v obci/m st

respondent nej ast jší volby

1.000 obyvatel
nebo mén

3 eská pirátská strana (2 hlasy)

1.001–5.000 obyvatel 2 2 r zné volby (v . 1× „K volbám bych
nešel/nešla, protože m  politika
nezajímá“)

5.001–10.000 obyvatel 4 4 r zné volby
10.001–20.000 obyvatel 2 2 r zné volby
20.001–50.000 obyvatel 8 eská pirátská strana (2 hlasy)

TOP 09 (2 hlasy)
50.001–100.000 obyvatel 7 Strana zelených (2 hlasy)

TOP 09 (2 hlasy)
100.001 až
1 milion obyvatel

16 Ob anská demokratická strana (5 hlas )
(ostatní 2 nebo mén  hlas )

Více než
1 milion obyvatel

39 TOP 09 (14 hlas )
eská pirátská strana (6 hlas )

Strana zelených (5 hlas )
(ostatní 4 nebo mén  hlas )

Tabulka 6: Respondenti a hlasy dle místa výkonu práce nebo dle bydlišt ; bez nepracujících
a bez p ekladatel  (81 respondent ; jeden respondent, který profesi/status neuvedl, není zahrnut)

Pro úplnost dodávám, že n kolik respondent  uvedlo jako místo výkonu práce m sto nad
1 milion obyvatel, ale zárove  v další otázce uvedli jiný kraj než Prahu, a naopak.
10 respondent  také uvedlo, že je v zahrani í.
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V p ípad  kraj  je situace následující:

kraj respondent nej ast jší volby
Hlavní m sto Praha 79 TOP 09 (28 hlas )

eská pirátská strana (18 hlas )
Strana zelených (15 hlas )
(ostatní 4 nebo mén  hlas )

St edo eský 14 TOP 09 (4 hlasy)
eská pirátská strana (4 hlasy)

(ostatní 2 nebo mén  hlas )
Jiho eský 4 eská pirátská strana (2 hlasy)
Plze ský 5 5 r zných stran
Karlovarský 0 0
Ústecký 4* 4 r zné strany
Liberecký 5 Starostové a nezávislí (2 hlasy)
Královéhradecký 6 eská pirátská strana (2 hlasy)

Strana zelených (2 hlasy)
Pardubický 4 TOP 09 (2 hlasy)
Vyso ina 2 2 r zné strany
Jihomoravský 35 TOP 09 (8 hlas )

eská pirátská strana (6
(ostatní 4 nebo mén  hlas )

Olomoucký 13 TOP 09 (5 hlas )
eská pirátská strana (4

(ostatní 2 nebo mén  hlas )
Moravskoslezský 18 Strana zelených (4 hlasy)

(ostatní 4 nebo mén  hlas )
Zlínský 8 eská pirátská strana (3 hlasy)

(ostatní 2 nebo mén  hlas )
zahrani í 10* TOP 09 (3 hlasy)

(ostatní 2 nebo mén  hlas )
Tabulka 7: Respondenti a hlasy dle kraje p sobení nebo bydlišt  (207 respondent )

* Na základ  komentá e respondenta byla jedna odpov  ode tena
z Ústeckého kraje a p tena do kategorie „zahrani í“

Volba „Jsem v zahrani í“ byla do dotazníku dopln na v pr hu dotazování

Zajímavosti:
Strana svobodných ob an  ze 6 hlas  získala 4 v Jihomoravském kraji.
Nejv tší rozmanitost hlas  nebyla pon kud p ekvapiv  v Praze (10 r zných stran), ale
v Jihomoravském kraji (12 r zných stran).
Hlasy dvou respondent , kte í kraj neuvedli, náležejí TOP 09.
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VI. Povolání respondent  a hlasování

Graf 2: Respondenti a hlasy dle profese (208 respondent )

povolání / socioekonomický status respondent nej ast jší volby
ekladatel/ka 87 TOP 09 (25 hlas )

eská pirátská strana (22 hlas )
Strana zelených (13 hlas )
(ostatní 6 nebo mén  hlas )

Student/ka 38 eská pirátská strana (12 hlas )
TOP 09 (11 hlas )
Strana zelených (4 hlasy)
(ostatní 3 nebo mén  hlas )

Jiná profese související s jazyky 25 TOP 09 (7 hlas )
eská pirátská strana (5 hlas )

Ob . dem. strana (4 hlasy)
(ostatní 3 nebo mén  hlas )

Jiná profese NEsouvisející s jazyky 18 TOP 09 (5 hlas )
(ostatní 2 nebo mén  hlas )

Lektor/ka jazyk  (v jazykové škole, na
volné noze apod. – NE u itel/ka jazyk
v klasické škole)

17 eská pirátská strana (5 hlas )
KDU- SL (3 hlasy)
(ostatní 2 nebo mén  hlas )

Tlumo ník/tlumo nice 12 TOP 09 (4 hlasy)
(ostatní 2 nebo mén  hlas )

itel/ka nebo profesor/ka jazyk
na základní, st ední, vysoké škole

9 TOP 09 (4 hlasy)
(ostatní 2 nebo mén  hlas )

Nepracuje (v domácnosti,
v d chodu, nezam stnaný/á)

2 2 r zné strany

Tabulka 8: Respondenti a hlasy dle profese (208 respondent )
U profese „Lektor/ka jazyk ...“ byla b hem dotazování provedeno up esn ní

z „...jazyk  ve škole)“ na „...jazyk  v klasické škole)“

VII. Vypo ádání p ipomínek

Krom  n kolika dopl ujících poznámek zazn la v komentá ích jedna výhrada. Protože
dotazník byl anonymní, pokusím se k ní vyjád it zde.

Komentá :
„Otázka "Místem výkonu vaší pracovní innosti je (primárn ) obec/m sto, kde žije...
(pokud nejste živnostník, odpov zte dle bydlišt )"
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Je scestná. P ece mnozí zam stnanci jezdí k zákazník m a mnozí živnostníci mají
provozovnu nebo pracují z domu. To je stejn  nesmyslné d lení jako otázka "máte
ervené auto, nebo jste vegetariáni?"

A dotazník nevyužil potenciál zeptat se na minule volenou stranu, to je velké selhání,
nejzajímav jší je práv  sledovat p echody voli  od koho ke komu.“

1) Byl uplatn n p edpoklad, že pr zkumu se zú astní p edevším p ekladatelé, resp.
obecn  OSV . S tím, že p ekladatelé pracují z domu, pr zkum i konkrétn  tento dotaz
po ítal. Jak již bylo nastín no výše, ú elem této otázky primárn  nebylo zjistit, kolik
respondent  cestuje za prací, ale orienta  zmapovat, v jak velké obci / velkém m st
pracují (odkud mají p íjmy; tím jsou zohledn ny i provozovny v p ípad  n kterých
živnostník ), což m že mít význam p i hlasování.

(Up esn ní pro „nepracující živnostníky“ možná nebylo dokonalé, ale nebylo ani
nesmyslné dle citovaného p íkladu. Bez ohledu na výše uvedené by u zam stnanc
v tomto ohledu nehrálo dle názoru autora pr zkumu roli místo pln ní zakázek „v terénu“,
ale místo, kde se nachází jejich „hlavní“ pracovišt  nebo sídlo zam stnavatele.) Možná
jsem námitku nepochopil zcela p esn , v p ípad  p etrvávajících výhrad i zájmu
o spolupráci na p íprav  budoucích pr zkum  jsem autorovi komentá e k dispozici na
e-mailu uvedeném v úvodu t chto výsledk .

2) Dotazník zjiš oval p edpoklad volebního chování v srpnu 2017, nikoli skute nost z íjna
2017. Srovnáváním p edpokladu z jednoho období se skute ností z jiného období by se
míchala dohromady jablka a hrušky. Voli ské nálady se za dva m síce mohou výrazn
zm nit. Nejde o selhání, ale o zám r srovnávat srovnatelné. Jediné smysluplné srovnání
s minulostí by zde bylo takové, které by porovnávalo p edpoklad ze srpna 2017
s p edpokladem volebního chování ze srpna 2013 (tato data nelze z pochopitelných

vod  zp tn  dotazníkovým šet ením získat). Porovnat skute né hlasování 2013/2017 je
jedna z možností pro p ípadný budoucí dotazník.

VIII. Záv r

Pr zkum ukázal, že mezi respondenty jsou výrazn  preferovány strany st edového až
pravicového a liberálního nebo liberáln -konzervativního charakteru.

Je ovšem nutno mít na pam ti, že v pr zkumu nebyly rovnom rn  zastoupeny v kové
kategorie ani regiony R. Lze p edpokládat, že p i vyšším zastoupení st ední/starší
generace a respondent  mimo Prahu a další velká m sta by se zvýšil podíl hlas  pro
strany st edové až levicové a strany populistické. Z stává výzvou do budoucna, jak
vhodn  oslovit dostate  reprezentativní skupinu respondent .

Osobn  m  zaujalo, že oproti volbám 2013 chce nyní více respondent  volit (i po
zohledn ní možné p ekážky v minulosti v podob  nízkého v ku), než kolik se jich nyní
chce oproti roku 2013 volebním místnostem vyhnout.

kuji všem respondent m za ú ast v pr zkumu.


