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Anotace 

 Cílem diplomové práce je za přispění metodologických východisek analyzovat 

postavení hnutí ANO v českém stranickém systému. Diplomová práce se zaměřuje na 

posouzení voličských přesunů a volebních programů českých politických stran ve srovnání 

s hnutím ANO před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. K analýze voličských 

přesunů využívá autor Bayesovský hierarchický model ekologické inference, který má 

pomocí statistického modelování získat hodnoty, jak se přesouvali voliči během dvou 

posledních parlamentních voleb. Pro porovnávání a analýzu sbližování volebních programů 

využije autor kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Při kvantifikaci volebních 

programů bude využito kódovací schéma skupiny Comparative Manifesto Project, které 

přináší strukturovanou metodiku vhodnou ke kvantifikaci oblastí, na které se politické strany 

ve svých volebních programech zaměřují. Analytická část práce by měla přispět ke 

zhodnocení, kde hnutí ANO od začátku své existence čerpalo své voliče, na jaká témata 

typicky cílí ve svém volebním programu a jaký styl volebního programu hnutí využívá 

v porovnání s ostatními politickými subjekty. Závěr práce má za úkol komparovat hnutí ANO 

s ostatními politickými aktéry a přinést odpovědi na otázky o voličských přesunech a 

volebních programech.  

  



 
 

Annotation 

 The main objective of my diploma thesis is to analyze and evaluate the Political 

Movement ANO positioning within the political parties system of the Czech Republic by 

using a methodological framework approach. The thesis provides an analysis of electorate 

shifting and selected political parties manifestos as well as their comparison with the Political 

Movement ANO. Timewise, my focus is on the period prior to the election to the Chamber of 

Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2017. As for analytical purposes, the 

Hierarchical Bayesian Modeling has been used. This statistical model helps to get the 

respective values and to show the electoral vote changes between the last two parliament 

elections (to Chamber of Deputies).  The author uses quantitative and qualitative research for 

comparison and analysis of programmatical convergency as defined in the election manifestos 

of various political parties. For manifestos quantification a coding scheme by a Comparative 

manifesto project group has been applied. The reason for using the above mentioned scheme 

is that it provides a structured methodology to quantify the domains that the political parties 

do focus the most in their manifestos. The aim of the analytical part of the thesis is to define 

how and especially from where the Movement ANO has been gaining its voters since the very 

beginning of its existence, which topics were included in its manifesto with a special focus to 

those that distinguish ANO from the other political parties. The conclusion of the thesis 

should reveal the comparison between the Political Movement ANO and its political rivals as 

well as to explain the reasons for electorate transfers and to respond to questions related to the 

political parties election manifestos and their convergence.  
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Úvod 

 Český stranický systém byl od vzniku České republiky považován za systém 

strukturovaný, usazený, neměnný, poměrně stabilní s omezeným prostorem pro nové politické 

strany. (Charvát, 2015) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 

2010 a 2013 však znamenaly značnou změnu. Do Parlamentu se dostaly nově vzniklé 

subjekty, které cílily na nespokojené voliče napříč politickým spektrem a oslabovaly 

etablované politické strany v rámci celého pravolevého dělení. (Gregor, 2014) Tento trend 

nových politických stran se promítl i do zisku poslaneckých mandátů. V roce 2010 znamenaly 

volby do Poslanecké sněmovny 65 poslaneckých mandátů pro nové politické strany (TOP 09 

a VV), v roce 2013 získaly nové politické „strany“ (ANO 2011 a Úsvit) mandátů 61. Krizi 

tradičních systémových stran (ODS, ČSSD, KDÚ-ČSL) definitivně potvrdilo hnutí ANO, 

které dokázalo během šesti let své existence, oslovit voliče po celém ideologickém spektru a 

volba tohoto hnutí se stala rovněž hlasem změny a protestu proti establishmentu. Po volbách 

2013 zamířilo hnutí do vlády, kde hrálo významnou roli, a během čtyř let se vypracovalo 

v nejsilnější koaliční subjekt. Volby 2017 pak dále potvrdily hegemonii hnutí a naplno 

ukázaly naprosté rozbití štěpení pravice-levice, resp. ODS-ČSSD v českém stranickém 

systému. Hnutí nepoškodily ani aféry kolem svého lídra Andreje Babiše a vzájemná negativní 

kampaň s ostatními politickými subjekty.  

Cílem diplomové práce je analýza postavení hnutí ANO 2011 před parlamentními 

volbami v roce 2017 v porovnání s ostatními politickými subjekty českého stranického 

systému. Práce se bude zaměřovat zejména na alokaci voličské podpory a analýzu volebních 

programů. Ambicí autora je provést výzkum postavení hnutí ANO v rámci českého 

stranického systému, konkrétně jaké voliče dokázalo od počátku své existence přilákat, a na 

jaká hlavní témata cílí svůj volební program.  

První hypotéza (H1) se zaměřuje na kapitolu voličských přesunů. V první hypotéze 

(H1) autor tvrdí, že hnutí ANO dokázalo ve volbách v roce 2013 získat voliče zejména z řad 

pravice (voliče ODS). V roce 2017 se pak podle této hypotézy situace obrátila a hnutí začalo 

cílit a získávat voliče levice, kde posilovalo zejména z řad voličů ČSSD. Potvrzení této 

hypotézy by přispělo k posílení názoru o velmi problematické zařaditelnosti hnutí v rámci 

štěpení pravice-levice uvnitř českého stranického systému. Zároveň by se tím potvrdila teorie 

o silné diverzifikaci voličské podpory hnutí ANO, která se projevuje silnou tendencí 

oslovovat voliče po celém spektru českého politického systému. Druhá hypotéza (H2) vychází 
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z tvrzení o sbližování volebních programů v rámci českého stranického systému. 

Předpokladem této hypotézy je, že strany cílí ve svých programech na podobná témata a 

využívají k přilákání nových voličů co nejobecnějších cílů. Volební program hnutí ANO se 

dle této hypotézy ve svém výskytu zaměření podobá volebním programům ostatních 

politických stran, se kterými hnutí soupeří během voleb o své voliče. V tomto ohledu je cílem 

(H2) prokázat podobnosti ve výskytu hlavních témat přiblížených v metodologii práce a 

kvalitativně porovnat sbližování volebních programů hnutí ANO a konkurenčních politických 

aktérů. Poslední hypotézu (H3) vede autor v kontextu politického programu hnutí ANO, kde 

předpokládá, že hnutí ANO je typickým subjektem bez politické ideologie, jehož politický 

program je sice rozsáhlý, ale velmi těžko splnitelný a zároveň nepřináší mnoho politických 

řešení, která by se v rámci českého stranického systému výrazněji názorově vyhraňovala.  

V tomto ohledu bude autor při analýze využívat měření salience výskytu pozičních výroků a 

kvalitativní analýzu volebních programů. 

Metodou celé práce bude jednopřípadová studie zaměřená na výzkum hnutí ANO 

2011 před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 

v kontextu ostatních politických stran. Snahou autora bude potvrdit nebo vyvrátit hypotézy 

z úvodu práce, které bude verifikovat na základě vytčených metodologických východisek 

přiblížených v další části práce. Celkové shrnutí práce by mělo přispět k definování problému, 

kde v rámci českého stranického systému stojí momentálně nejsilnější politický subjekt hnutí 

ANO, na jakou skupinu voličů zejména cílí, kde hnutí alokovalo svoji podporu, a jak se 

vymezuje oproti ostatním politickým stranám v rámci politického programu.  

Při ověřování hypotéz bude autor využívat metody blíže představené v metodologii 

práce. Hlavní metodou pro analýzu voličských přesunů bude pokročilé statistické modelování 

pomocí Bayesovského hierarchického modelu. Zobrazena bude rovněž možnost využití 

dotazníkového šetření jako alternativy k statistickým metodám ekologické inference. 

Hypotézy zaměřující se na volební programy budou analyzovány pomocí metodiky 

Comparative Manifesto Project, kterou vydává kolektiv autorů kolem Andrey Volkens. Při 

kódování dle příručky CMP může autor vysledovat, zda se politické programy vybraných 

politických stran orientují na podobná témata. Metoda CMP rovněž poskytne analýzu míry 

„pozičnosti“ jednotlivých výroků, a může sloužit k zobrazení, zda volební program spíše cílí 

na obecné cíle valenčním charakterem výroků nebo pro většinu témat daný volební program 

zaujímá jasná stanoviska a poziční postoje. Na základě kvalitativní analýzy jednotlivých 
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programů konkurenčních stran pak bude zkoumán volební program hnutí ANO v porovnání 

s ostatními politickými subjekty. 

Hnutí od svého počátku navazuje na Akci nespokojených občanů, prostřednictvím 

které Andrej Babiš vstoupil do veřejného prostoru a následně do politiky. Silná anti-

establishment rétorika, opírající se jako již tradičně o kritiku korupce a politických poměrů 

v rámci politické kultury, dokázala Andreji Babišovi alokovat silnou voličskou podporu 

voličů napříč pravolevým politickým spektrem. Už od svého počátku hnutí disponuje silným 

finančním zázemím, které se projevuje pevnou mediální základnou a profesionalitou celého 

hnutí. Politický marketing a zacílení kampaně je jeden z důležitých bodů úspěchu hnutí. 

Zatímco během voleb 2013 oslovovalo hnutí prostřednictvím své anti-establishment rétoriky 

nespokojené voliče s tehdejší politickou kulturou, v roce 2017 už muselo cílení své kampaně 

mírně redefinovat, a spíše než na kritiku celého politického systému se zaměřit na ty politické 

subjekty, proti kterým se bude vymezovat. Politický marketing hnutí necílí na jednu konkrétní 

homogenní skupinu definovatelnou specifickou sociální vrstvou, ale maximalizuje volební 

zisk pomocí vícesměrného targetingu. Marketingový tým hnutí segmentuje několik 

heterogenních voličských skupin, na které je kampaň cílena pomocí variabilních 

komunikačních prostředků (Kubánek, 2016) Hnutí mobilizuje největší část svých voličů 

využitím lidového stylu jazyka, oslovujícím segment nespokojených voličů. Hnutí od začátku 

odmítalo zařazení na pravolevé škále politického spektra i z důvodu absentující politické 

ideologie a snažilo se, jak je zvykem u stran bez ideologického ukotvení, poukazovat na silně 

expertní strukturu hnutí. (Perottino, 2015)   

Aby mohlo být hnutí ANO 2011 zařazeno dle vytčených hypotéz, musí autor v práci 

nejdříve předložit komplexní přehled literatury, z kterého bude vycházet v teoretické části 

práce. Důležitost zvolení vhodné literatury a správných zdrojů pro teoretickou část je 

významným prvkem pro finální zařazení hnutí ANO 2011 a jeho analýzu. V rámci definičních 

vymezení politických stran a hnutí nepanuje v politologické obci shoda, tudíž definic 

v literatuře nalezneme mnoho. Díla, která autor v práci považuje za důležitá pro teoretické 

ukotvení politických stran jsou zejména Wirtschaft und Gesselschaft od Maxe Webera 

(Weber, 1976), minimální definice od Giovanni Sartoriho představená v roce 1976 v díle 

Parties and party systems: a framework for analysis (Sartori, 1976) a kniha Political parties 

and political development od autorů Myrona Weinera a Josepha LaPalombary. (Weiner a 

LaPalombara, 1966) Z českých autorů je pravděpodobně nejvýznamnější definice v knize 

Systémy politických stran z roku 1997 od Miroslava Nováka. (Novák, 1997) Mnoho 
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významných politologů se konkrétní definici vyhýbá a připouští, že definic politických stran 

je tolik, kolik autorů o nich píše. V rámci definic politických stran se rovněž můžeme setkat 

s teorií o její neexistenci, kterou ve svém díle Die Parteien in der Gesselschaft sowie eine 

Entleitung zur Diskusssion über eine „allgemeine Parteientheorie“ představil Thomas 

Greven v roce 1993. (Greven, 1993) Pravděpodobně nejcitovanější typologií pro pozdější 

určování politických stran je vývojová typologie Maurice Duvergera představená v knize 

Political Parties: Their Organization and Activities in the Modern State. (Duverger, 1954) 

V České republice tuto typologii asi nejvýrazněji představují Petr Fiala a Maxmilián Strmiska 

v knize Teorie politických stran z roku 1998. (Fiala a Strmiska, 1998) Mezi další významné 

typologie politických stran můžeme zařadit stranu typu Catch-all, v práci též nazývanou jako 

stranu univerzální. S tímto typem politické strany přišel Otto Kirchheimer v kapitole The 

Transformation of Western European Party Systems v roce 1966. (Kirchheimer, 1966) Toto 

dílo je velmi významné pro teoretické ukotvení sbližování programů politických stran v rámci 

stranických typologií. Důvody úspěchu všeobecných neboli univerzálních stran pak shrnul 

Michal Klíma v knize Volby a politické strany v moderních demokraciích v roce 1998. 

(Klíma, 1998) Dalším významným typem politických stran vývojové typologie je strana 

kartelu od Richarda Katze a Petera Maira. Tito autoři v článku The Emergence of the Cartel 

Party ukázali kartelové strany jako typ politických stran vedoucích ke smazávání rozdílů mezi 

stranami a k vymizení politické soutěže. (Katz a Mair, 1995) V českém prostředí se stranám 

kartelu věnuje Michal Klíma, který se v článku Strana kartelového typu zaměřuje na podobný 

koaliční potenciál těchto stran, který může ústit ve větší zájem o strany antisystémové. 

(Klíma, 1996)  

Dalším typem politické strany, kterou autor v práci představí, a která je nutná pro 

teoretické ukotvení diplomové práce, je typ strany Profesionálně volební od Angela 

Panebianca z roku 1988. Tento typ strany představený v knize Political Parties: Organisation 

and Power se zaměřuje na strany se silně oportunistickou strategií. (Panebianco, 1988) 

Dalším typem jsou strany moderní kádrové od Ruuda Kooleho z roku 1994. (Koole, 1994) Se 

stranami mezery přišel v roce 2005 Bonnie Meguid v článku Competition between Unequals: 

The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success. (Meguid, 2005) 

Z ekonomického a business modelu vychází Kenneth Carty v roce 2004 v článku The 

Stratarchical and Organizational Imperative. V článku představuje tzv. franšízovou stranu, 

která přejímá know how a základní podporu od svého franchisora. (Carty, 2004) Dalším 

typem moderní strany je strana sítě od Susan Scarrowové z knihy Parties and their 
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members:organizing for victory in Britain and Germany, která je typická uvolňováním vazeb 

uvnitř stran. (Scarrow, 1996) Významnou typologií, do které někteří autoři zařazují hnutí 

ANO, je typologie od Jonathana Hopkina a Cateriny Paolucci, kteří přišli v roce 1999 s typem 

strany typu firmy v článku The business firm model of party organisation. (Hopkin a 

Paolucci, 1999) V českém prostředí se straně typu firmy věnoval rovněž např. Vít Hloušek, 

který tento teoretický model aplikoval na tehdy nově vzniklý politický subjekt Věci veřejné 

v článku Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy. (Hloušek, 2012) 

Přibližování politických programů a stranických nabídek není v rámci politologie 

zkoumáno pouze v rámci typů politických stran, ale rovněž v kontextu strategického chování 

stran. Tomuto tématu se věnoval Anthony Downs, který v roce 1957 v článku An economic 

theory of political action in a democracy zobrazoval na grafických modelech strategické 

chování politických stran při výběru náplně volebních programů. Ve svém článku vycházel 

Downs z díla Harolda Hotellinga, který v roce 1929 představil svůj ekonometrický model v 

článku Stability in Competition. Hotellingův model (1929) se zaměřoval na znázornění 

strategického chování dvou subjektů v unidimenzionálním prostoru. (Hotelling, 1929) Oba 

autoři se ve svých dílech věnují strategickému chování dvou a více subjektů v ohraničeném 

prostoru. Hotelling svůj model ukázal na chováním dvou obchodníků, kteří strategicky 

umísťují své stánky v prostoru, s cílem maximalizace svého zisku. Downs Hotellingovu práci 

modifikoval na strategické chování politických stran v rámci ideologického spektra a 

stranického systému. (Downs, 1957) 
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1. Teoretické vymezení práce 

1.1 Definice politické strany 

Politická strana nebo politické hnutí jsou pojmy, které jsou velmi široce uchopitelné, a 

v rámci politologie se můžeme setkat s mnoha definicemi těchto termínů. V České republice 

bývají tyto dva termíny mnohdy zaměňovány, a dokonce i předseda nejúspěšnějšího hnutí 

v České republice Andrej Babiš se často vyjadřuje o svém hnutí jako o politické straně. Na 

oba tyto možné politické subjekty se v České republice vztahuje zákon č. 424 z roku 1991, 

který stanovuje pro politická hnutí a politické strany stejné podmínky. (Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2018)  

Politické strany a jejich definice se v čase vyvíjejí a vyvíjely a mnohdy jsou ovlivňovány 

nejen postupným dějinným vývojem, ale i geografickými faktory. Těžko uchopitelná definice 

politických stran je důvodem, proč i někteří významní autoři jako třeba Maurice Duverger 

nebo Klaus von Beyme se vědomě vyhýbají konkrétní definici. (Fiala a Strmiska, 1998) 

V historii se politickým stranám věnovali autoři jako David Hume, George Washington, 

Edmund Burke nebo Montesquieu, ale až v první polovině 20. století se můžeme setkat 

s novými definicemi, které pro výzkum politických stran považujeme jako klasické. Mezi 

prvními můžeme jmenovat definici Maxe Webera z roku 1919, který považuje politické 

strany za dobrovolně vytvářené skupiny s prioritním cílem získání politické moci. (Weber, 

1976) V 50. letech rozšířil Weberovu definici Sigmund Neumann, který definoval politickou 

stranu jako jasně definovatelnou organizaci, která prostřednictvím svých aktérů soutěží o 

vládní moc. (Neumann, 1956) Joseph LaPalombara a Myron Weiner při rozpracování definice 

politické strany definovali čtyři základní kritéria. (1) Politická strana je trvalá organizace, 

která přežije své vůdce. (2) Politická strana je dobře zařízená a trvalá místní organizace 

udržující pravidelné a rozmanité vztahy v rámci celého státu. (3) Politická strana má vůli o 

ideologickou prezentaci politického programu prostřednictvím celostátních a místních lídrů. 

(4) Politická strana vyhledává podporu lidu ve volbách. (LaPalombara a Weiner, 1966) 

Trvalosti a stálosti politických stran se rovněž věnoval Raymond Aron (1993), který trvalost 

v ohledu politických stran považoval jako jev, kdy životnost a funkčnost strany není přímo 

úměrná s životností jejích politických lídrů. (Aron, 1993) S minimální definicí přišel 

Giovanni Sartori, který definoval politickou stranu jako politickou skupinu lidí, která se 

účastní voleb a je schopna své kandidáty umístit do veřejných úřadů. (Sartori, 1976) Tato 

minimální definice přináší do poznání politických stran specifickou vlastnost, kterou je široký 

potenciál zahrnující všechny typy politických stran. (Fiala a Strmiska, 1998) Nevýhodou 
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tohoto definičního zobecnění může být nižší vypovídající hodnota pro určování politických 

stran a její přílišné zobecnění. Nejvýznamnějším českým teoretikem politických stran je 

Miroslav Novák, který definuje politickou stranu jako trvalou organizaci, která je uspořádána 

na místní až celostátní úrovni. Prostřednictvím lidové podpory a následného koaličního 

fungování se snaží o dobytí a vykonávání moci, prostřednictvím které bude naplňovat svůj 

ideologický program. (Novák, 1997) Michal Klíma nepřináší do vymezení politických stran 

přesnou definici, ale přichází se čtyřmi základními kritérii politických stran. (1) Politické 

strany mají konkrétní cíl získání politické moci. (2) Politické strany usilují o veřejnou 

podporu prostřednictvím voleb. (3) Politické strany prosazují společné politické představy 

v rámci svého programu a ideologie. (4) Politická strana je dobrovolná a má otevřené členství. 

(Klíma, 1998)  

Pokud se zaměříme na vymezení výše zmíněných teoretických definic politických stran, 

tak můžeme potvrdit, že většina autorů považuje politické strany za dobrovolné trvalé 

organizace prosazující svůj politický program prostřednictvím voleb. Politické strany se dle 

výše zmíněných teoretických vymezení snaží o alokaci podpory lidu a pokouší se o zisk 

politické moci. Fiala a Strmiska (1998) však narážejí na fakt, že ne všechny politické strany 

usilují o politickou moc v rámci voleb a mnohé body jednotlivých definic jsou poměrně 

sporné. Jsou to například strany exilové, které sice usilují o politickou moc a snaží se naplnit 

svůj ideologický program, avšak neúčastní se voleb, jak to některé definice politických stran 

podmiňují. Zároveň autoři poukazují na dost problematické vyjádření trvalé organizace, která 

je mnohdy poměrně obtížně specifikovatelná. (Fiala a Strmiska, 1998) Velmi kriticky hodnotí 

vůli po definici politických stran Michael Greven, který tvrdí, že neexistuje konsenzus 

v rámci politické vědy na konkrétní představě zmíněné definice. V rámci studia politických 

stran tak podle Grevena neexistuje žádný společný pojem nebo společné pojetí definice a není 

žádná shoda v tom, čím by obecná teorie politických stran měla být. (Greven, 1993) 

1.2 Problematika klasifikace a typologizace politických stran 

 V rámci politologie se můžeme setkat s různými typy klasifikace nebo typologizace 

politických stran. Samotná metodologie výzkumu se pro tyto dva pojmy velmi různí a pro 

poznání přinášejí oba pojmy odlišné přístupy. Klasifikace uspořádává objekty na základě 

stanovených pravidel a daný objekt vždy náleží do jedné specifické kategorie. Typologie 

naopak dělí objekty dle typických kritérií a samotné zařazení není tak striktní jako u 

klasifikace. U typologií ještě rozlišujeme na typologie klasifikační, kde je vyžadováno 

jednoznačné rozdělení podle typických příznaků, a typologii komparativní, kde jsou objekty 
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rozdělovány podle odpovídajících kritérií. (Fiala a Strmiska, 1998) Klasifikace v politologii 

využíváme nejčastěji v případě třídění politických systémů, u kterých můžeme jednoznačně 

určit počet relevantních stran v systému, což může být jasným definičním znakem pro 

klasifikaci. Při určování politických stran se ovšem s podobnou klasifikací setkat nemůžeme, 

a proto je pro tyto účely využívána komparativní typologie, pomocí které je možné definovat 

pouze ideální typy politických stran, ke kterým se reálně strany pouze blíží. Komparativní 

typologie je nejčastěji využívána při analýze politických stran z důvodu možného překrývání 

jednotlivých charakteristik a eventuálního prolínání individuálních typů politických stran.  

(Fiala a Strmiska, 1998)  

1.3 Vývojová typologie politických stran 

Jako základní a klasické vymezení typů politických stran je obecně přijímáno 

Duvergerovo (1954) rozdělení politických stran na strany kádrové a masové. (Duverger, 

1954) Duverger v rámci své typologie připouštěl vyšší stupeň stranického uspořádání u stran 

masových a považoval tak strany masové za další vývoj stran kádrových nejen z hlediska 

časové posloupnosti, ale rovněž i vývoje stranické organizace. (Klíma, 1998) Typologii 

politických stran se věnoval i Sigmund Neumann, který se podobně jako Duverger nebo 

Weber pokusil zachytit organizační změnu v rámci politických stran. Neumann rozlišoval ve 

své typologii strany individuálního zastoupení a strany sociální integrace. Základním rozdílem 

mezi těmito dvěma typy byla organizační struktura. Pro stranu individuálního zastoupení 

platilo, že se jedná o vcelku liberálně pojaté zastoupení pro potřeby voleb. Strana sociální 

integrace měla podle Neumanna již mnohem strukturovanější organizaci, stálou základnu a 

tyto politické strany ovlivňovaly členy společnosti po celou délku života jedince. (Klíma, 

1998) Neumann pracoval na příkladu německých stran SPD a Zentrum. Dalším autorem, 

který jednoznačně vychází z Duvergerova přístupu byl Francouz Jean Charlot s teorií 

sbíhavosti (convergence) a novým pojetím politické strany, strany voličů. Jean Charlot (1971) 

vycházel z francouzských gaullistických stran a základem jeho analýzy byly ideální typy 

stran, které před ním typizoval Maurice Duverger. Charlot konstatuje, že dochází ke 

sbíhavosti stranických organizací, kdy se kádrová strana organizačně přeměňuje do reality 

masové strany a je vedená silným politickým lídrem. Masová strana je naopak ovlivněna 

organizačními výsledky kádrových stran a má tendenci směřovat ke stranám notáblů. Dochází 

ke sbíhavosti do třetí podoby stran; strany voličů. Strana voličů odmítá ideologický 

dogmatismus, uznává masovou demokracii a odmítá liberální individualismus. Strana voličů 

se nesnaží získat co největší počet členů, ale co největší počet voličů. (Charlot, 1971) 
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Richard Katz a Peter Mair inspirováni autory jako jsou Otto Kirchheimer, Maurice 

Duverger nebo Max Weber, přišli se základní vývojovou typologií politických stran, podle 

které můžeme rozdělit politické strany nejen na základě jejich organizace, ale i podle časové 

relevance. (Fiala a Strmiska, 1998) Katz a Mair (1995) zařazují jednotlivé typy politických 

stran ke konkrétním obdobím a tím přinášejí do rozpoznávání typologie nový rozměr. Autoři 

ve svém díle ukazují, že elitní strany existovaly především v 19. století, masové strany 

dominovaly mezi lety 1880 a 1960, všelidové strany byly nejčastějším typem politických 

stran od roku 1945 a kartelové strany, ze kterých vycházejí mnohé nové teorie politických 

stran, jsou patrné od roku 1970. (Katz a Mair, 1995) Katz a Mair tedy poukázali na fakt, že 

v rámci politické vědy může docházet k prolínání jednotlivých typologií nejen organizačně, 

ale i časově. (Fiala a Strmiska, 1998) 

1.3.1 Kádrové strany 

Maurice Duverger ve své typologii vychází z představy, že kádrové strany se budou 

přeměňovat ve strany masové. Sám byl obvykle velmi často kritizován pro přílišné 

zjednodušování celého systému a ovlivnění francouzskou realitou. Důležitá byla pro 

Duvergera stranická organizace, zejména s ohledem na vnitřní organizaci bez ohledu na 

volební výsledek politické strany. Duverger rozlišoval strany na kádrové a masové, přičemž 

masové strany jsou rozvinutím a dalším vývojovým stádiem stran kádrových. Kádrové strany 

bývají mnohdy nazývány jako strany elitní, honorační nebo strany notáblů. Jedná se o strany, 

které se váží zejména s 19. stoletím a jsou jakýmsi prvotním stádiem politických stran. 

Kádrové strany vycházejí z tehdejší situace, kdy docházelo ke vzniku parlamentních skupin, 

které ovlivňovaly veřejné dění společnosti. Z těchto skupin vznikaly volební výbory, z 

kterých nakonec došlo k vytvoření politických stran, které Duverger pojmenoval jako strany 

kádrové. (Duverger, 2016) Období, pro které je Maurice Duverger typizoval, je specifické 

politickou soutěží na půdě parlamentu. Ta byla omezena na malou skupinu obyvatelstva. 

Nejvyšší postavení v rámci společnosti měla aristokratická elita. Elitní strany tak vyrůstaly 

z parlamentu, konkrétně z potřeby zajištění koordinace prosazení zájmů privilegované části 

společnosti v rámci volebního procesu. (Klíma, 1998) Kádrové strany byly specifické svou 

organizační strukturou a zastupovaly zejména zájmy privilegovaných obyvatel. Tento typ 

stran se tak nejčastěji skládal z nejvýše postavených členů společnosti, jako byli právníci, 

novináři, lékaři nebo významní finančníci. (Simon, 2002) Kádrové politické strany se 

vyznačovaly uzavřenou organizační strukturou, která měla podobu exkluzivního členství a 

institucionální podoba těchto politických stran byla velmi slabá. Duverger ještě v rámci 
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kádrových stran vymezil dvojí typologii vzniku těchto stran. Rozdělil strany na interně a 

externě vzniklé. Interní vznik stran definoval jako politické strany, které se adaptovaly 

v rámci politických elit kolem podobných zájmů aristokratických kruhů a formovaly se do 

zvláštních zájmových bloků. Tento typ vzniklých kádrových stran měl původ v parlamentu, 

z kterého se postupně přeměňoval v reálné politické strany. Strany vzniklé externě Duverger 

považoval jako strany, které vznikly zespoda a byly odvozené od zájmů do té doby níže 

privilegovaných skupin obyvatelstva. Externě vzniklé strany prosazovaly své zástupce do 

mocenských struktur. Prvotním politickým reprezentantem externě vzniklých politických 

stran byly sociálnědemokratické skupiny, které byly napojeny na další mocenské organizace. 

(Strmiska, 2005) 

1.3.2 Masové strany 

Masové strany mají dle Duvergera oproti kádrovým stranám propracovanější 

organizační strukturu. V porovnání se stranami kádrů jsou také masové strany typické 

početnější členskou základnou, která se projevuje prorůstáním politiky do veřejného života 

členů. V rámci masových politických stran funguje participace členů na aktivitách politické 

strany. To má za důsledek silnou stranickou identifikaci a propojenost voličů s ideologií 

strany po celý život členů. (Strmiska, 2005) Propracovaná organizační struktura masových 

stran měla i výhodný ekonomický pohled, jelikož členské příspěvky se výrazně podílely na 

financování volební kampaně a běžném chodu strany. (Strmiska, 2005) Masovost politických 

stran, všeobecné volební právo a vznik těchto politických stran zejména z dělnických a 

nižších vrstev obyvatel zajišťoval stranám silně centralizovanou organizační strukturu 

s disciplinovaností svých členů a poměrně agresivně vymezenou politickou ideologií v rámci 

politického systému. (Fiala a Strmiska, 1998) Možná i z důvodu silného napojení na konkrétní 

sociální skupiny byly mnohé masové strany spjaty s radikální až antisystémovou pozicí 

v rámci politického systému. (Klíma, 1998) V porovnání obou dosud zmíněných typů stran, je 

největším rozdílem vnitřní organizační struktura. Tuto změnu má na svědomí postupné 

zavádění všeobecného volebního práva a přesun rozhodovacích pravomocí od 

aristokratických kruhů do nižších socioekonomických struktur obyvatelstva. Základní 

organizační jednotkou kádrové strany byl místní výbor (caucus), který byl postupně 

nahrazován pobočkou (branch) u masových stran. Pobočka jako základní organizační 

jednotka je součástí celku, a na rozdíl od místního výboru nedokáže fungovat autonomně. 

Strany zakládající se na pobočkách fungují disciplinovaněji a jejich vedení je centralistické. 

Nejdůležitější složkou pobočky se tak stává početnost členů, prostřednictvím které podporují 
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svou otevřenost. (Klíma, 1998) Typickým znakem masových stran bylo zahrnutí širokého 

spektra lidí do veřejné politiky. Socialistické strany tímto způsobem organizovaly masy, 

dávaly jim politické vzdělání a volily své dělnické vůdce. (Klíma, 1998) 

Tabulka č. 1: Porovnání kádrových a masových stran 

 Místní výbor (kádrová strana) Pobočka (masová strana) 

Kvantita členstva malý počet členů (uzavřenost) co nejvíce členů (otevřenost) 

Kvalita členstva Skupina privilegovaných 

s velkým vlivem 

důležitá – nikoliv však 

určující; orientace na masy  

Okruh působnosti na základě geografického členění 

(okresy, městský obvod) 

Důraz na působení přímo ve 

společenství lidí – těsné 

spojení s nimi (pracoviště, 

bydliště) 

Období aktivizace hlavně pro volební účely Aktivní i po volbách – 

pravidelné schůze (1x až 2x 

týdně) 

Tématika schůzí Volební taktika Kromě volební taktiky i 

politické vzdělávání 

(sociální doktrína) 

Zdroj: (Klíma, 1998) 

 Duverger si byl v rámci své typologie vědom, že tyto dva ideální typy politických jsou 

pouze modelovou ukázkou fungování politických stran a reálná politická strana vždy spíše 

modelový ideální typ strany připomíná, než aby ho přesně kopírovala. Rovněž Duverger 

prosazoval názor, že masové strany nahrazují postupně strany elitní a jsou jakýmsi vyšším 

stupněm stranické organizace. (Duverger, 1954) (Klíma, 1998)  

1.3.3 Catch-all strany 

V 60. letech 20. století přišel Otto Kirchheimer s novým typem politické strany. 

Jednalo se o tzv. stranu univerzální neboli catch-all. Kirchheimer postavil teoretické vymezení 

univerzálních stran na pěti základních prvcích typických pro tyto strany. (1) Omezení 

ideologické zátěže strany, (2) zvýšení úlohy stranického vedení a posílení lídra, (3) snížení 

úlohy individuálního členství ve straně, (4) menší důraz na vedlejší zájmy strany. (5) zajištění 

přístupu k různorodým skupinovým zájmům. (Kirchheimer, 1966) Kirchheimer modelem 

univerzální strany poukazoval na přechod k postindustriální společnosti, ve které se strany 
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v rámci zvýšení své volební efektivity musely začít zbavovat ideologické zátěže. (Klíma, 

1998) Nový teoretický koncept odrážel situaci ve společnosti, která se projevovala menší 

provázaností mezi politickými stranami a společností. Kirchheimer definoval dva typy 

politických stran: masové integrační strany a široké neboli univerzální strany. Kirchheimer 

tyto dva typy popisoval jako pouhá vývojová stádia přechodu od jednoho typu k druhému. 

Postupně tak mělo docházet k přechodu od masových integračních stran ke stranám catch-all. 

Vzniku univerzálních politických stran rovněž napomohla situace ve společnosti, která se 

projevovala postupným zvyšováním životní úrovně a rozvojem sociálního zabezpečení. 

(Klíma, 1998) Zvýšení prosperity společnosti vedlo ke spotřebnímu způsobu života, což 

narušovalo jednolitost masových stran. Kirchheimerovo pojetí catch-all strany bylo jakýmsi 

dodavatelem zboží krátkodobé spotřeby, které plnilo úlohu dobře zavedené značky. (Klíma, 

1998)  

Charakter univerzálních stran spočíval zejména v nízké ideologické vyhraněnosti, 

která znamenala postupnou deideologizaci politických stran. Docházelo k mnohem širšímu 

uchopení politických programů, ve kterých např. strany dělnické už necílily pouze na dělníky, 

ale snažily se obsáhnout mnohem širší spektrum společnosti. Kirchheimer zmiňoval jakožto 

jeden z nejtypičtějších rysů univerzálních stran silnou pozici lídra. Politická kampaň 

vykreslovala pouze nejsilnější aktéry jednotlivých stran a snižoval se tak vliv řadových členů 

v rámci stranické organizace. (Kirchheimer, 1966) Docházelo ke stále silnější personalizaci 

politických stran a stranických lídrů. Kirchheimer ve své práci považoval za nejtypičtější 

příklad catch-all stran strany v USA, které naplňují Kirchheimerovu teorii o deideologizaci 

politického programu za účelem oslovení co nejširšího spektra voličů. (Kirchheimer, 1966) 

Organizační struktura univerzálních stran se vyznačovala poklesem vlivu řadových členů na 

chod strany. Stranické vedení bylo hodnoceno spíše dle schopnosti řešit problémy celé 

společnosti než na základě partikulárních zájmů strany. Fenomén univerzálních/catch-all stran 

ovšem podle Kirchheimera vedl i k negativním vlivům na stranický systém, který se 

projevoval zvýšenou nestabilitou. Došlo k silné destabilizaci voličstva, která se začala 

projevovat vyšší voličskou fluktuací a nižší participací společnosti v rámci politických stran. 

Zároveň tento nový typ politických stran znamenal konec masových integračních stran a 

jejich rozdělování sféry vlivu v rámci politického trhu s voliči. (Kirchheimer, 1966) Se 

zranitelností univerzálních stran pracuje Steven Wolinetz. Podle něj se catch-all strany 

vyznačují slábnoucí členskou základnou a při své ambici oslovit co nejširší spektrum voličů 

jsou závislé na podpoře nejistých voličů, kteří nedokáží pro tento typ stran zajistit stabilitu. 



13 
 

Strany se tak stávají poměrně slabými subjekty, které jsou závislé na nerozhodných voličích. 

(Wolinetz, 1991) Podle Krouwella je teorie catch-all strany postavena na erozi parlamentní 

demokracie, formování kartelu stát-strany, profesionalizaci stranického aparátu, depolitizaci 

veřejné politiky a politické apatii ve společnosti. (Krouwell, 2006) 

1.3.4 Strany kartelu 

 P. Mair a R. Katz přišli s evoluční vývojovou řadou střídání typů politických stran, 

podle které se z kádrových stran stávají strany masové, z těch pak strany catch-all, a ze stran 

univerzálních se stávají kartelové strany. (Katz a Mair, 1995) Kartelové strany představují 

nové globální vysvětlení vývojové typologie politických stran a novou interpretaci 

stranických organizací. Základní myšlenkou kartelových stran je stále častější odpojování 

politických stran od společnosti. Kartelové strany se stávají polo-veřejnými agenturami, 

opírající se o moderní způsoby komunikace, jsou závislé na státních prostředcích a vytvářejí 

kartel s ostatními stranami. (Katz a Mair, 1995) Michal Klíma ve své interpretaci stran 

kartelového typu rozlišuje dva možné přístupy ke studiu tohoto typu stran. Prvním je strana 

jako individuální jedinec v rámci stranického systému, tedy zaměření na její fungování a 

organizační strukturu. Druhým přístupem je vymezení strany kartelu v rámci stranického 

systému a vliv stran tohoto typu na politickou soutěž. (Klíma, 1996) Pokud se zaměříme na 

první přístup náhledu na strany kartelu, tak se jedná o politické subjekty se stratarchickou 

organizační strukturou. Stratarchie se projevuje v decentralizovaném uspořádání v rámci 

strany. Ve struktuře těchto stran dochází k relativní autonomii jednotlivých úrovní, avšak 

hlavní mocenské funkce jsou stále vykonávány z centra. Dominantní postavení si stále 

udržuje vedení strany, které má hlavní vliv na taktiku a strategii strany. Strany kartelu se 

rovněž vyznačují slábnoucí úlohou členské základny a do čela strany se stále více prosazují 

manažeři nebo experti na sdělovací prostředky. Strana se nakonec zejména kvůli novým 

médiím a důležitosti marketingové kampaně profiluje spíše jako společenství manažerů a 

profesionálů nežli uskupení politiků. (Polášek a kol., 2012) (Klíma, 1996) Druhým možným 

způsobem nahlížení na strany kartelu, je zaměření se na ně v rámci celého stranického 

systému. Strany se obecně stále více vzdalují společnosti a lidé se čím dál méně identifikují 

s politickými stranami. Voliči už nevolí na základě své sociální identity nebo 

socioekonomické struktury, ale volí stranu, která je oslovuje svou kampaní. To ovšem vede ke 

sbližování politických programů jednotlivých stran a k vymizení politické soutěže mezi nimi. 

(Klíma, 1996) Volební kampaň, která je pro strany nákladná, je pak strategicky vedena pouze 

politickými lídry se snahou maximalizovat volební výsledek. Právě kvůli nízké politické 
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soutěži mezi stranami dochází k postupnému vymizení diferenciace politických stran a voliči 

mohou nacházet zastoupení svých zájmů u stran antisystémových, zaměřených proti 

extablishmentu, „které se alespoň proti něčemu vymezují“. To u stran kartelu vede k situaci, 

ve které volič nemá šanci ovlivnit politiku v rámci stranického systému a občané tak ztrácí 

zastoupení svých zájmů v politice, pokud se nerozhodnou volit formou protestního hlasu. 

(Klíma, 1996) Antisystémové nebo protestní strany se nicméně po volebním úspěchu adaptují 

na nové podmínky a stávají se součástí nesoutěžního stranického systému. Kartelové strany se 

tudíž vzdalují od zájmů občanské společnost a stále více dochází k rostoucímu propojování se 

státem nejen v rámci financování. Úspěšné politické strany se snaží kontrolovat politickou 

soutěž a jejich cílem je spíše než sociální změna stabilita stranického systému a koaliční 

potenciál u všech relevantních politických stran. (Klíma, 1996) 

1.4 Další typy politických stran 

 S dalším typem politické strany přišel v 80. letech italský politolog Angelo 

Panebianco. Jednalo se o model strany profesionálně volební, tedy takový ideální typ 

politické strany, který nepřímo navazoval na stranu masovou a všelidovou. Panebiancovo 

pojetí profesionálně volební strany poukazovalo na významnou roli profesionálů v rámci 

struktury politických stran. Lidé najmutí na předvolební kampaň byli mnohdy těmi 

nejdůležitějšími články v rámci politické strany. Profesionálně volební strany definoval jako 

strany, které se aktivují během předvolebního období a jejichž volební strategie je čistě 

oportunistická. (Panebianco, 1988) Panebianco ve své typologii definoval 5 základních znaků 

profesionálně volebních stran. (1) Výraznou roli v rámci politické strany hrají profesionálové 

na volební kampaň, (2) zvýšená aktivita profesionálně volebních stran v předvolebním 

období, (3) oportunistická strategie předvolební kampaně, (4) převaha politických zástupců a 

(5) nadvláda kariéristů v rámci politické strany. (Panebianco, 1988) Panebianco si 

uvědomoval měnící se situaci ve společnosti napříč Evropou, a jako jeden z prvních 

politologů si všímal silné profesionalizace stranické organizace politických stran. Ve stranách 

tohoto typu tak docházelo k silné deideologizaci politického programu, centralizaci moci 

kolem lídra a profesionalizaci členské základny. (Mejstřík, 2013) 

 V roce 1994 odhalil nizozemský politolog Ruud Koole navazující typ politické strany, 

stranu moderní kádrovou. Tento typ strany Koole zasadil na stranický systém Nizozemska 

v 60. letech. Steven Wolinetz (2002) uvádí, že uplatnění tohoto typu politických stran pro jiné 

stranické systémy by bylo poněkud obtížné. (Wolinetz, 2002) Koole na příkladu několika 

nizozemských stran 60. let poukázal na smazávání organizačních rozdílů mezi masovými a 
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kádrovými stranami. Zároveň vymezil 6 základních prvků nového typu stran; (1) převaha 

kruhu kolem lídrů – notáblů, kteří formují směřování strany (2) nízký poměr členů k počtu 

voličů, (3) strana zaměřená na voliče, (4) struktura masové strany s vnitřní stranickou 

demokracií, (5) financování z členských příspěvků a veřejných zdrojů zároveň, (6) výrazné 

zaměření na mezistranickou konkurenci. (Koole, 1994) Strany, tak jak je Koole vymezil, 

začaly být finančně závislé nejen na členských příspěvcích, ale rovněž i na finanční podpoře 

ze strany státu. Tato podpora byla navázána na volební úspěch strany, tudíž se politické strany 

soustředily zejména na alokování co nejvyššího množství volebních hlasů.  

 Dalším typem stran, se kterým se v odborných pracích můžeme setkat, jsou takzvané 

strany mezery neboli „niche parties“. Jedná se o strany, které odmítají klasické třídní zacílení 

společnosti a upouštějí od tradičních témat a společenských problémů. (Meguid, 2005) 

Meguid (2005) s Wagnerem (2012) se shodují, že tyto strany opouštějí klasická ekonomická 

témata a místo nich politizují témata nová, která mohou oslovit určité spektrum voličů. 

Typologii stran mezery mohou odpovídat strany po celém stranickém spektru, od stran 

ultrapravicových, přes etnicko-teritoriální, až po strany zelené. (Meguid, 2005) Strany mezery 

odmítají tradiční štěpení společnosti a jejich chování na politické scéně se od tradičních 

značně liší. Wagner ve své práci z roku 2012 poukázal na dva základní rozdíly mezi 

tradičními politickými stranami a stranami mezery. Strany mezery charakterizuje to, co nabízí 

svým voličů, oproti tradičním stranám, které jsou charakterizovány ideologickou příslušností. 

Wagnerova definice stran mezery ukazuje, že strana vnímaná jako strana mezery musí 

splňovat dvě kritéria; vyhnout se ekonomickým tématům a věnovat se úzkému souboru 

neekonomických témat. Markus Wagner zároveň připouští, že strana mezery není 

definitivním stádiem politických stran a ukazuje, že může dojít k přeměně z tradiční strany na 

stranu mezery a obráceně. V tomto případě ale musí dojít ke změně politického programu a 

zahrnutí ekonomických témat pro přeměnu ze strany mezery na tradiční stranu nebo k 

vypuštění ideologického zaměření a ekonomických témat při přeměně z tradiční politické 

strany na stranu mezery. (Wagner, 2012) 

 Dalším možným pojetím typu politických stran je franchise party neboli franšízová 

strana. Tento model vychází z ekonomického modelu, který v principu znamená dohodu o 

poskytnutí know-how franchisora pro franchisee za smluvenou odměnu. Organizační 

strukturou odpovídají franšízové strany Eldersveldovu pojetí stratarchie. (Eldersveld, 1982) U 

těchto stran je silně oslabena stranická hierarchie, v některých případech vykazuje úplnou 

nefunkčnost. Stratarchie znamená, že moc uvnitř strany není koncentrována na jednom místě, 
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ale je alokována na více místech stranické organizace zároveň, včetně nižších stranických 

struktur. Lokální organizační jednotky politických stran podle Cartyho (2004) mají na starost 

přímý kontakt s voliči a centrála zajišťuje integraci a jednotu. Jednota ve straně být musí, 

jinak organizace padá. U franšízových stran platí myšlenka kontinuity stranické struktury a 

balancování mezi autonomií a kontrolou shora. U tohoto typu strany také dochází ke 

ztenčování členské základny a oportunismu projevujícím se ve využívání catch-all prvků 

politického programu. (Carty, 2004) 

 V roce 2003 Knut Heidar a Jo Saglie v článku Predestined Parties? Organizational 

change in norweigan political parties představili tzv. network party jako nový typ politické 

strany. (Heidar a Saglie, 2003) Tento typ strany byl významně založen na Kooleho (1994) 

moderní kádrové straně. Strany sítě, jak bychom mohli tento termín volně přeložit, jsou 

mixem všech předešlých typů politických stran. Zvláštním prvkem v jejich fungování je 

organizační struktura, která navenek drží, ale uvnitř je patrné značné rozvolňování vazeb. 

Susan Scarrow (1996) u stran sítě hledá odpovědi na 3 zásadní otázky, (1) jaká je organizace a 

jaké jsou aktivity členů, (2) jak probíhá rozhodovací proces uvnitř strany, (3) a jaká je 

komunikace mezi lídry a členy. (Scarrow, 1996) 

1.4.1 Koncept strany typu firmy 

Teoretických typů politických stran je mnoho a stále budou vznikat další možné 

typologie. Jedním z nevýznamnějších ještě nezmíněných typů je model strany typu firmy od 

autorů Jonathana Hopkina a Cateriny Paolucci (1999). Autoři rozpracovávají Panebiancův 

(1988) model volebně-profesionální strany propojením profesionalizace strany zapadající do 

Panebiancova modelu s nízkou institucionalizací strany. Základní tezí konceptu strany typu 

firmy je orientace politických lídrů strany na volební výsledek podobně, jako je tomu 

v případě firmy orientované na zisk. (Hopkin a Paolucci, 1999) V rámci strany typu firmy je 

důležitá deideologizace politického programu, která se projevuje v oslabování provázanosti 

mezi voliči a stranou. Pro stranu typu firmy je typické silné postavení lídra strany projevující 

se silnou centralizací v rámci rozhodovacího procesu. Všechna důležitá témata uvnitř 

politické strany se tak přenášejí na osobu lídra. Hopkin a Paolucci ve svém konceptu vymezili 

šest základních znaků, které jsou pro strany typu firmy specifické.  

1) Nízká míra institucionalizace strany a neochota strany o její posilování  

2) Nezájem o etablování a udržování početné stranické základny a koherentní voličské 

základny 
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3) Tendence k outsourcingu aktivit strany spojená s udržováním limitovaného stranického 

aparátu 

4) Vnímání voličů jako konzumentů politiky, ne jako těch, kteří se s danou stranou 

identifikují 

5) Silná pozice lídra strany jakožto politického podnikatele, což je spojeno s vysokou mírou 

centralizace rozhodování o politické linii a zdrojích strany 

6) Absence oficiální ideologie strany spojená s velkou flexibilitou v politických postojích 

podle měnících se nálad voličů tak, jak je ukazují průzkumy veřejného mínění a jak jsou 

ovlivňovány nástroji politického marketingu. (Hopkin a Paolucci, 1999) 

Autoři ve své typologii zmiňují esenciální roli lídra, který bývá obvykle základním 

stavebním kamenem celé politické strany, bez kterého by nebyla funkční. Politická strana 

zapadající do typologie business-firm party obvykle přebírá organizační strukturu, která je 

nastavena mateřskou firmou, a není tudíž nutné tvořit byrokratický aparát, který je typický pro 

jiné politické strany. To ovšem vede k dalšímu posílení lídra strany, který se tím stává osobou 

bez jakékoliv opozice ve straně. (Hopkin a Paolucci, 1999) Model strany typu firmy bývá 

typicky orientovaný spíše „napravo“ v rámci politického spektra a větší tendenci k existenci 

má v zemích s kratší demokratickou historií nebo ve státech s nízkou kontinuitou stranických 

systémů. (Hloušek, 2012) Jonathan Hopkin a Caterina Paolucci zmiňovali i možnost dvojího 

typu využití konceptu strany firmy. První byl model fungující ve Španělsku, kdy politická 

strana Unión de Centro Democrático Adolfa Suareze byla nejdříve klasickou politickou 

stranou, za kterou se později postavily vlivné ekonomické subjekty, které determinovaly i 

strukturu politické strany. Druhým příkladem byla italská strana Silvia Berlusconiho Forza 

Italia, která se naopak stala politickou stranou na základě firmy, jež politické straně vytvořila 

ekonomickou a mediální základnu. Samotný model strany typu firmy navazuje na modely 

představené dříve a je další možnou typologií pro politické strany. Model strany typu firmy je 

typicky použitelný pro takové subjekty, které se prostřednictvím politické strany chtějí 

domoci osobních výhod a zvýšení ekonomického zisku mateřské firmy. Pokud to shrneme, 

tak strana typu firmy se organizační strukturou podobá firemní struktuře, je postavena kolem 

silné osoby lídra, vyznačuje se silnou profesionalizací politického marketingu, deideologizací 

politického programu a snaží se maximalizovat volební výsledek. (Hopkin a Paolucci, 1999) 

1.5 Sbližování programových nabídek politických stran 

 Ke sbližování volebních programů politických stran nedochází pouze na základě 

vývojové proměny politických stran, ale rovněž prostřednictvím soutěže politických stran na 
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trhu s voliči. Z tohoto konceptu trhu vycházel Anthony Downs (1957) ve své teorii racionální 

volby a mediánového voliče. Podle něj se politické strany chovají podobně jako obchody 

v Hotellingově modelu (Hotelling, 1929) a snaží se přilákat co největší počet 

zákazníků/voličů a maximalizovat tak tím svůj zisk. (Chytilek a Eibl, 2011) Základním 

předpokladem Downse tedy je, že politické strany musí volit takovou politickou nabídku pro 

voliče, která stranám dopomůže k maximalizaci volebního zisku. Předpokladem tohoto 

modelu je pak racionální chování voličů, kteří volí takové politické subjekty, které nejvíce 

odpovídají preferencím voličů.  

 V roce 1929 přišel americký ekonom, statistik a matematik Harold Hotelling 

s ekonometrickým modelem o chování obchodních společností na lineárním ohraničeném 

konkurenčním modelu trhu. V rámci tohoto modelu zkoumal Hotelling (1929) strategické 

chování obchodních provozoven v unidimenzionálním prostoru, ve kterém jednotlivé 

obchody soupeří o zákazníky a jejich hlavním cílem je maximalizace ekonomického zisku. 

(Savigny a Marsden, 2011) Obchodní provozovny pak volí takový strategický záměr umístění 

své provozovny, jehož cílem je oslovit co nejširší spektrum nakupujících a získat tak určité 

prostorové monopolní postavení. (Damborský a Wokoun, 2010) Zákazníci se při rozhodování 

o volbě provozovny, kde budou realizovat nákupy, rozhodují na základě (1) vzdálenosti, (2) 

ceně, (3) kvalitě výrobků a (4) dalších vztazích, jako můžou být například sympatie, osobní 

vazby a další. Zákazník se vždy rozhoduje dle ordinálního porovnání vlastních užitků o 

výsledné volbě provozovny, kde bude nakupovat. (Hotelling, 1929) Hotelling ve svém 

modelu předpokládal zejména vzdálenostní dimenzi při rozhodování zákazníků a z toho pak 

vycházel při strategickém rozmístění provozoven. Zároveň pro zákazníky platila rovnoměrná 

distribuce po celém lineárním trhu a možnost vlastníků provozoven umístit své prodejny 

kdekoliv podél celého trhu. 

 Oba obchodníci mají hlavní cíl maximalizovat svůj zisk na trhu. Ideální strategické 

rozmístění obou obchodníků by tak bylo v bodech A a B. Obchodník A by ovládal část trhu a, 

a k tomu by měl dominantní postavení na části trhu x. Obchodník B by naopak ovládnul část 

trhu b a dominantní postavení by měl v části y. V ideálním rozložení trhu by oba obchodníci 

dokázali alokovat stejný tržní podíl a předpokladem ideálního postavení obou subjektů by 

bylo vyjádření a+x=b+y. Obchodníci by si za tohoto předpokladu podělili trh na dvě 

rovnoměrné části. V tomto případě zanedbáváme dimenzi cenových rozdílů, která by mohla 

pro oba obchodníky znamenat další možnost odlišení se, a zákazníci by do svých užitkových 

funkcí zanášeli kromě nákladů na dopravu ještě cenové rozdíly.  
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Schéma č. 1: Hotellingův model: Ideální umístění obchodníků na jednoduchém modelu trhu 

  

Zdroj: Autor dle Hotelling, 1929 

 Schéma č. 1 by představovalo rovnoměrné rozdělení tržního podílu mezi dva subjekty. 

Pro každý subjekt však toto rozdělení znamená stav, kdy přesunutí stánku blíže středu rozšíří 

tržní podíl a zvýší ekonomický zisk daného obchodníka oproti konkurentovi. Oba obchodníci 

tak budou motivováni k umisťování svých stánku blíže středu a východiskem se tak stane 

situace, kdy se uprostřed trhu oba obchodníci setkají. Nakonec tak může dojít k absolutnímu 

vymizení vzdálenosti mezi oběma prodejci a vznikne tak rovnoměrné rozdělení trhu jako 

v případě schématu č. 1. Rozdílem oproti první situaci pak budou (schéma č. 2) výrazně vyšší 

náklady zákazníků v obou extrémech trhu, tedy u hranice 0 a 1. Situace ovšem bude znamenat 

definitivní situaci, kdy obchodníci nebudou motivování k dalšímu přesouvání stánků, a dané 

strategické rozmístění bude konečné.  

Schéma č. 2: Konečné rozmístění stánků 

 

Zdroj: Autor dle Hotelling, 1929 

 Hotellingův prostorový model v rámci politologie rozpracoval Anthony Downs 

v článku z roku 1957, kde Hotellingova východiska o chování dvou obchodníku 

v unidimenzionálním prostoru aplikoval na chování politických stran. Downs místo zákazníků 

uvažoval voliče, místo obchodů dosadil politické strany a náklady na přepravu pak byli pro 

Downse odlišné ideologické preference v rámci pravo-levého rozdělení. Podle Downse se 

politické strany chovají tak, aby maximalizovaly svůj zisk. V politickém prostředí znamená 

zisk politické strany alokaci takového počtu voličů, který povede k získání politické moci. 

(Eibl, 2007) Naproti tomu voliči se rozhodují podle svých užitkových funkcí, kde se rozhodují 
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pro takovou politickou stranu, která bude na ose pravice-levice nejblíže jejich preferenčním 

hodnotám. (Downs, 1957) Downs ve svém článku dochází k závěru, že v případě voličského 

rozmístění jako ve schématu č. 3, bude potvrzena Hotellingova predikce o tendenci sbližování 

dvou subjektů v ohraničeném prostoru. Strana A tak začne na hodnotě 25 a strana B na 

hodnotě 75. Při snaze obou stran oslovit co nejširší spektrum středových voličů se strany 

budou tak dlouho přibližovat mediánovému voliči, dokud nezaujmou blízké pozice na středu 

politického spektra. 

Schéma č. 3: Rozložení stran při jednom voličském módu 

 

Zdroj: Autor dle Downs, 1957 

 V případě, že distribuce voličů odpovídá dvěma voličským módům, pak chování 

politických stran naopak nebude tendovat ke středu, ale strany se budou více oddalovat vstříc 

k extrémním hodnotám. Obě strany budou dle schématu č. 4 vedeny k tendenci směřovat své 

politiky spíše k ideologické polarizaci, ve které se v tomto případě nachází více voličů než ve 

středu politického spektra. Taková situace může nastat zpravidla pokud je elektorát voličů 

polarizován na dvě hlavní složky v rámci pravolevého politického štěpení. 

Schéma č. 4: Diferenciace stran při dvou voličských módech 

 

Zdroj: Autor dle Downs, 1957 

 Downs se pokusil svůj model aplikovat rovněž na vícestranický systém, ve kterém 

zmiňuje určité limity Hotellingova modelu, který se zastavoval pouze u dvou firem 



21 
 

v unidimenzionálním prostoru. Downs se v rámci prostorového modelu pokouší zanést více 

politických stran v případě, že je distribuce voličů v prostoru vícemodální. Politické strany 

pak praktikují takové strategické chování, které jim bude alokovat co možná nejvyšší volební 

zisk. Zpravidla budou strany tendovat k situaci naznačené na schématu č. 5, kde by jakékoliv 

přesunutí subjektu P-S znamenalo narušení rovnováhy mezi jednotlivými stranami a ztrátu 

určitého množství voličů napravo nebo nalevo. Výhodou vícestranického systému je pak dle 

Downse možnost voličů vybrat si z více subjektů v rámci naznačeného politického prostoru.  

Schéma č. 5: Diferenciace stran při více voličských módech 

 

Zdroj: Autor dle Downs, 1957 

Downs ukazuje, že strategické chování politických stran v systému dvou stran a více-

stranickém systému se může značně odlišovat. Uvnitř systému se dvěma stranami s jedním 

voličským módem bude docházet ke sbližování programových nabídek. Pro systém dvou 

stran a více voličských módů bude docházet naopak k diferenci programových nabídek mezi 

stranami a tendenci politické nabídky více polarizovat. (Downs, 1957) U vícestranického 

systému pak strany budou provádět jistou segmentaci voličů a cílit na ty skupiny voličů, kteří 

jsou na daném stranickém kontinuu nejpočetnější. Downs nakonec i přes tyto mírné odlišnosti 

s Hotellingovým modelem dochází k tvrzení, že politické strany se v politickém prostoru 

chovají strategicky a svou politickou nabídku cílí podobně, jako když se v Hotellingově 

modelu rozhodují jednotliví obchodníci o rozmístění svých provozoven s cílem maximalizace 

obchodního zisku. (Downs, 1957) 
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2. Metodologie 

Analytická část této diplomové práce je rozdělena na výzkum dvou dimenzí se zaměřením 

na hnutí ANO před volbami v roce 2017. První částí je výzkum volebních přesunů, které 

budou zkoumány na základě pokročilého statistického modelování. V rámci voličských 

přesunů budou ukázány i jiné možné metody výzkumu přesunů, které jsou pro danou 

problematiku využitelné. Druhou dimenzí, které se bude autor v analytické části práce 

věnovat, je komparace politických programů s využitím programového kódování dle 

metodiky Comparative Manifesto Project. Při analýze voličských přesunů bude výzkum 

zaměřen na to, kde hnutí ANO dokázalo dle výzkumných metod alokovat svou podporu 

v letech 2013 a 2017. Při výzkumu volebních programů bude analyzováno vymezení 

politického programu hnutí ANO oproti ostatním politickým stranám, jaká jsou jeho patrná 

specifika, a na jaký segment voličů cílí.  

 Pro analýzu voličských přesunů je možno využít dvou základních metod. První 

metodou jsou dotazníková šetření, která fungují na principu dotazování respondentů na jejich 

voličské preference ve volbách minulých a nadcházejících. Problémem tohoto šetření je jeho 

vysoká nákladnost, časová náročnost, možnost zkreslení kvótním výběrem vzorku a mnohdy i 

nepravdivost odpovědí respondentů, která může mít vědomou i nevědomou podobu. Výhoda 

dotazníkových šetření naopak tkví v „reálnosti“ dat, která jsou přímo uchopitelná, a vycházejí 

z reálných odpovědí voličů. Druhou možností, jak analyzovat přesuny voličů v určitém 

časovém horizontu, je pokročilé statistické modelování, které vychází z principu 

pravděpodobných voličských přesunů. (Gregor, 2014) Tato metoda využívá metodu 

Bayesovské ekologické inference.  

 Analýza volebních programů a jejich komparace bude provedena dle kódovacího 

schématu skupiny Comparative Manifesto Project (CMP). (Volkens a kol., 2015) Za politické 

strany, které autor uvažuje jako relevantní pro výzkum volebních programů, bude autor 

považovat ty, které mají voličský průnik s hnutím ANO dle modelu ekologické inference. 

Výsledná analýza volebních programů bude provedena syntézou kvantitativní metody CMP a 

kvalitativní analýzy provedené autorem. V rámci kvalitativní analýzy volebních programů 

budou hledány společné a odlišné postoje na konkrétní témata uvnitř volebních programů 

zvolených stran.  
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2.1 Vývoj ekologické inference  

 Metoda ekologické inference je pokročilá statistická metoda, která pomocí 

statistického modelování pozorovaného chování velké skupiny dokáže modelovat 

nepozorované chování jednotlivců uvnitř, aniž by k tomu potřebovala agregovat data na 

individuální úrovni. (Schuessler, 1999) Prvopočátky využití ekologické inference v politologii 

jsou patrné už v 17. století v dílech Williama Pettyho (1690) nebo Johna Graunta (1692). 

(Gregor a Pink, 2011) S mnohem propracovanějším využitím ekologické inference přišel 

americký sociolog Wiliam Ogburn s Inezem Goltrou v roce 1919, kteří využili metodu 

korelační analýzy na postoje mužů a žen během referend v Oregonu. (Ogburn a Goltra, 1919) 

Už Ogburn s Goltrou přišli na problém, který pak v roce 1950 popsal William Robinson jako 

ekologický neboli skupinový klam. (Robinson, 2009) Tento klam se věnuje problému, v rámci 

něhož všechna data zobrazená na agregované úrovni nemusejí vždy odpovídat 

nepozorovanému chování jednotlivců. Simpson v roce 1951 podrobil závěry z korelační 

analýzy ještě silnější kritice a ve svém článku dokonce dospěl k závěrům, že některé vztahy 

na individuální úrovni jsou naprosto opačné, než jak je modely ekologické inference definují 

z agregovaných dat. Závěr je pak v odborné literatuře pojmenován jako Simpsonův paradox. 

(Simpson, 1951) Robinsonovy a Simpsonovy závěry přispěly k určitému odklonu od 

využívání agregovaných statistických metod na úroveň jednotlivců. Zároveň však tato díla 

motivovala autory ke vzniku modifikovanějších verzí ekologické inference, které vycházely 

ze statistického usuzování. (Gregor a Pink, 2011) Metoda, která se neúspěšně pokoušela 

korelační analýzu vylepšit, byla Goodmanova ekologická regrese z roku 1953, na kterou 

postupně začali navazovat další autoři. Mezi navazujícími autory byli Otis Duncan a Baverly 

Davis, kteří přišli s metodou hranic. (Freedman, 1999) Tato metoda byla významná zejména 

využitím intervalového měření, při kterém jsou zaznamenávány nejvyšší a nejnižší možné 

hodnoty dvou nepozorovaných proměnných. (Duncan, Davis, 1953) Výrazným posunem 

v modelech ekologické inference se poté stal Nebayesovský model ekologické inference 

Garyho Kinga, kterému se podařilo sloučit do sebe dva předchozí již zmíněné modely, tedy 

Goodmanovu ekologickou regresi a metodu hranic od Otise Duncana a Baverlyho Davise. 

Model fungoval na principu dvou fází. (Lyons, 2008) V první fázi bylo pomocí metody hranic 

vytyčeno maximum a minimum, resp. interval nepozorovaných proměnných. V druhé fázi 

pak byla všem hodnotám uvnitř intervalu přiřazena určitá míra pravděpodobnosti vycházející 

z Goodmanova regresního modelu. (King, 1997) Kingův model z roku 1997 byl kritizován 

zejména z důvodu problematizace rozdělení hodnot v extrémech intervalu, a rovněž i pro 

skutečné rozdělení nepozorovaných hodnot v populaci, které podléhá statistické 
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neurčitelnosti. (King, Rosen, Tanner, 2008) (Gregor a Pink, 2011) S modifikací ekologické 

inference přišli v roce 1997 Gary King, Ori Rosen a Martin Tanner. Skupina autorů vyvinula 

binomický beta hierarchický model, který vychází z Kingovy (1997) ekologické inference a 

algoritmů Markovových řetězců Monte Carlo. Bayesovská ekologická inference tak vychází 

z dvourozměrného modelu Garyho Kinga z roku 1997. 

2.2 Bayesovská ekologická inference 

 Bayesovský model pracuje ve třech krocích. (Lyons, 2008) Prvním krokem je výběr 

vhodného rozdělení nepozorovaných proměnných na základě pozorovaných hodnot, kterými 

jsou v případě voličských přesunů počty voličů jednotlivých stran ve volbách v letech 2013 a 

2017. První krok tedy ústí do kontingenční tabulky, kde proměnná v₀ značí podíl nevoličů ve 

volbách t.  Proměnná v₁ až vi-1 jsou podíly hlasů pro i-1 relevantních stran a proměnná vi 

vyjadřuje podíl hlasů pro ostatní nerelevantní strany. Proměnná s₀ pak značí počet nevoličů 

v následujících volbách, s₁ až sj-1 podíly voličů jednotlivých stran a proměnná sj značí podíl 

hlasů pro ostatní politické subjekty. Pod údaji pro hodnoty ß jsou hodnoty nepozorovaných 

proměnných, které budou modelovány, a které představují pravděpodobné kombinace 

volebního chování. (Gregor, 2014) Předpokladem modelu pak je, že výsledné hodnoty ß 

sledují vícerozměrné dirichletovo rozdělení, které předpokládá kopírování reálných hodnot. 

(Gregor, 2014) 

Tabulka č. 2: Obecný tvar kontingenční tabulky 

  Výsledky voleb t 

  Nevoliči 
Strana 
1 

Strana 
2 … 

Strana i-
1 

Ostatní 
strany Celkem 

V
ýs

le
d

ky
 v

o
le

b
 t

+1
 Nevoliči β00 β10 β20 … βi-10 βi0 s0 

Strana 1 β01 β11 β21 … βi-11 βi1 s1 

Strana 2 β02 β12 β22 … βi-12 βi2 s2 

… … … … … … … … 

Strana j-1 β0j-1 β1j-1 β2j-1   βi-1 j-1 βij-1 sj-1 

Ostatní 
strany β0j-1 β1j β2j … βi-1j βij sj 

Celkem v0 v1 v2 … vi-1 vi 1 
Zdroj: Kamil Gregor, 2014 

Ve druhém kroku je pak pomocí metody hranic vypočítán interval, uvnitř kterého vždy 

leží hodnoty nepozorovaných proměnných. Metoda hranic tak umožňuje pomocí hodnot βn a 

βc zúžit interval od <0,1> a poté ještě pomocí proměnných Ti a Xi interval zúžit na základě 
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reálných hodnot. (Gregor, 2014) Na reálném případě pak metoda hranic funguje na principu, 

při kterém strana A získala ve volbách t 100 hlasů a strana B získala ve volbách t+1 200 

hlasů. V reálném případě pak přesun voličů ze strany A do strany B mohl být maximálně 

v intervalu <0,100>, v žádném případě vyšší.  

Rovnice dle metody hranic: 

βn
i max (

Ti−(1−Xi)

Xi
) min (1, 

Ti

Xi
)  

βc
i max (

Ti−(1−Xi)

1−Xi
) min (1, 

Ti

1−Xi
)  

 V posledním kroku jsou pak na základě dirichletova rozdělení přiřazeny hodnotám β 

uvnitř intervalu hodnoty s relativní pravděpodobností. Dirichletovo rozdělení zaručuje, že 

výsledné hodnoty mohou nabývat vícevrcholových hodnot, což zajišťuje, že nejsou zkoumány 

a vypočteny pouze nejpravděpodobnější hodnoty, ale i hodnoty s nižšími pravděpodobnostmi. 

(Rosen a kol., 2001) Výpočet pravděpodobnosti pak vychází z teorie bayesovského teorému, 

který můžeme vyjádřit jako výskyt určitého zkoumaného jevu za předpokladu výskytu jevu 

jiného, který je jevem souvisejícím. Bayesův teorém je vhodný zejména proto, že jednotlivé 

nepozorované proměnné nepřiřazuje pravděpodobnosti libovolně, ale pouze na základě 

proměnných pozorovaných. (Gregor, 2014) Bayesův teorém pravděpodobnosti vychází 

z předpokladu, kdy máme dvě hodnoty A a B, kterým jsou přiřazeny pravděpodobnostní 

hodnoty P(A) a P(B). Hodnota P(B) se nesmí rovnat nule. Hodnota P(A│B) je 

pravděpodobností výskytu jevu A, když nastává jev B. Hodnota P(B│A) je pravděpodobnost 

výskytu jevu B při výskytu jevu A. Hodnoty P(A) a P(B) jsou pak samostatné 

pravděpodobnosti, které se vyskytují na sobě nezávisle a vyjadřují hodnoty mezních 

pravděpodobností jednotlivých veličin.  

Bayesův teorém pravděpodobnosti lze zapsat ve tvaru:  

𝑃(𝐴𝐵) =
P(BA) P(A)

P(B)
 

Zdroj: Stuart, 1994 

2.3 Zdrojová data pro voličské přesuny 

 Možnost využití pokročilého statistického modelování pro účely voličských přesunů 

má mnoho nutných podmínek při agregaci dat. Pro strukturu práce, ve které je ambicí autora 
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věnovat se volebním přesunům mezi jednotlivými stranami před parlamentními volbami 

v roce 2017, je nutné agregovat data voleb stejné úrovně. Při analýze voleb do Poslanecké 

sněmovny v roce 2017 je nutné agregovat hodnoty z voleb do této komory Parlamentu v roce 

2013. Data jsou pak analyzována ve strojově čitelném formátu, který je dostupný na webu 

KohoVolit.eu, a pro finální analýzu jsou pak data analyzována pomocí běžných funkcí 

programu Excel. Výhodou pro podobu práce byla rovněž existence rozsáhlého modelovaného 

datasetu z portálu kohovolit.eu ve strojově čitelném formátu. Pro analýzu voličských přesunů 

bylo tedy nutné ho pouze zpracovat do formy, která bude odpovídat potřebám práce. Data 

volebních výsledků jsou agregována na územních jednotkách co nejnižší úrovně. V případě 

této analýzy se jedná o samosprávné obce, přičemž ty největší byly rozděleny dle volebních 

okrsků pro zachování přibližné velikosti při agregaci. Při statistickém modelování voličských 

přesunů je zanedbávána odchylka změn populace na daném území ve zkoumané časové 

periodě. Při analýze voličských přesunů mezi lety 2013 a 2017 se tedy uvažovalo 

s konstantním složením populace, přestože si je autor vědom, že v rámci České republiky 

k jistým změnám došlo. Pokud je pak v rámci konkrétního územního celku vypozorován 

počet voličů, který se v daném celku neshoduje s hodnotami z minulých voleb, pak je tento 

rozdíl přičten ke skupině nevoličů. V rámci výzkumu jsou pak strany, které se nedostaly ve 

volbách přes hranici 5 %, zahrnuty do skupiny ostatní. (Gregor, 2014) (kohovolit.eu, 2018) 

 V případě analýzy voličských přesunů na základě metody dotazníkového šetření 

využíval autor data agentury Median. Zmíněné údaje o voličských přesunech vycházejí 

z dotazníkového šetření provedeného v období od 1.7. 2017 do 14.10. 2017. Počet 

respondentů během šetření byl N=5157. Výběr respondentů byl zvolen kvótním výběrem tak, 

aby odpovídal socioekonomickým charakteristikám, které by byly zobecnitelné pro území 

České republiky. Metoda sběru dat pak probíhala proškolenými pracovníky agentury Median 

a soustřeďovala se na konkrétní přesun voličských preferencí mezi volbami v letech 2013 a 

2017. Respondenti, kteří volbu sdělit nechtěli nebo si ji nepamatovali, byli pro zjednodušení 

interpretace dat zahrnuti do skupiny nevoličů. (Median, 2017) 

2.4 Kódovací schéma CMP 

 Jednou z nejrozšířenějších metod pro komparaci politických programů je kódovací 

manuál skupiny Comparative Manifesto Project, který v české odborné literatuře představila 

Zdeňka Mansfeldová v roce 2003. (Mansfeldová, 2003) Manifest skupiny CMP je modelován 

tak, aby kodér dokázal kvantifikovat politické programy, prohlášení a postoje dle sjednocené 

klasifikace na základě rozdělení do smysluplných větných celků. (Chytilek a Eibl, 2011) Tuto 
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klasifikaci pak skupina Volkens a kol. v nejnovějším vydání z roku 2015 představuje ve 

formě kódovacího manuálu. Kódovací schéma je rozděleno na 7 hlavních oblastí, které jsou 

později rozděleny do 56 subkategorií (viz. příloha č. 1). Hlavní oblasti, do kterých budou 

jednotlivé části programu kódovány jsou: 

• Zahraniční vztahy 

• Svoboda a demokracie 

• Politický systém 

• Ekonomika 

• Blahobyt a kvalita života 

• Společenské uspořádání 

• Sociální skupiny 

Mnoho autorů, jako například Mikhaylov a kol. (2008), podrobují manuál kritice v ohledu 

problematičnosti kódování větných celků do jednotlivých subkategorií. Autoři pak při 

kódování hovoří o vhodnosti využití pouze kategorií hlavních. (Mikhaylov a kol., 2008) 

Výskyt jednotlivých větných celků v politických programech relevantních politických stran je 

poté převeden na procentuální hodnoty, které měří míru salience tématu na celý politický 

program. (Volkens a kol., 2015) Proces kódování nezahrnuje přiřazování větných celků pouze 

do jednotlivých oblastí zmíněných výše, ale rovněž zařazuje zkoumané útvary dle pozice. 

Obsah zkoumaných částí rozřazuje autor na obsah poziční a valenční. Útvar, který 

považujeme jako větný celek s pozičním charakterem, je taková kvazi-věta, u které by mohla 

alespoň jedna ze zkoumaných stran mít opačné stanovisko, než je explicitně v programu 

napsáno. Pozičnímu obsahu by tak odpovídalo např.: Zavedení dalších fází EET podpoříme 

přeřazením služeb s vysokým podílem lidské práce do nejnižší sazby DPH. Valenční charakter 

pak odpovídá tvrzení, které je přijatelné pro všechny relevantní politické strany, tomu by 

odpovídalo např.: Hlavním cílem české zahraniční politiky je posilovat bezpečnost a 

prosperitu. (Volební program hnutí ANO, 2017) 

 Proces kódování probíhá celý na základě kódovacího manuálu skupiny Volkens a kol. 

Kódováno je vždy tělo politického programu. Kódovány nejsou názvy kapitol, hlavičky 

programů a doplňující tabulky a grafy. Kódér pročte celý program a rozdělí jej na analytické 

jednotky, tzv. kvazi-věty. Jedna kvazi-věta odpovídá jedné myšlence, resp. jedné 

subkategorii. Většinou odpovídá kvazi-věta přesně jedné větě, ale někdy může být věta 

rozdělena na více kvazi-vět. Vždy záleží na tom, kolik kódovatelných politických myšlenek 

se ve větě nachází. Kvazi-věty, které nenesou žádnou politickou myšlenku nebo nespadají do 
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žádné subkategorie, jsou pak kódovány jako kvazi-věty bezobsažné (000). Výsledná 

kódovaná matice zachycuje absolutní hodnoty výskytu v rámci jednotlivých tematických 

kategorií a rovněž pozici myšlenek v programech zvolených politických stran. Limity dané 

metody jsou zejména v možném chybném zakódování jednotlivých kvazi-vět, což může při 

srovnávání s již kódovanými politickými programy vést k určitému zkreslení. Je samozřejmé, 

že kódování vždy záleží na subjektivním úsudku kódéra, který ale vždy vychází z kódovacího 

manuálu skupiny CMP. (Chytilek a Eibl, 2011) Proti zkreslení pak rovněž pomáhá kódovat 

politické programy zvolených stran postupně a kódování větných celků provést vícekrát. 

 Jako doplnění kvantitativního výzkumu volebních programů dle metodiky CMP bude 

zvolena kvalitativní analýza volebních programů, která se bude věnovat konkrétním postojům 

zvolených stran na témata obsažená ve volebních programech politických subjektů. Cílem 

kvalitativní analýzy volebních programů bude analýza postoje vybraných politických subjektů 

k hlavním tématům v rámci volebních programů. Základní metodou výzkumu pak bude 

komparace postojů na hlavní politická témata, jež zaujímá hnutí ANO, oproti ostatním 

politickým stranám. Syntéza kvalitativní a kvantitativní části výzkumu politických stran bude 

sloužit k verifikaci hypotéz o volebních programech.  

3. Analytická část 

Analytická část práce bude zkoumat postavení hnutí ANO 2011 oproti konkurenčním 

politickým subjektům. Zkoumanými dimenzemi ke komparaci budou voličské přesuny mezi 

volbami do Poslanecké sněmovny a výzkum volebních programů před volbami v roce 2017. 

Úvodní část analytické práce bude představovat krátký přehled toho, jak dopadly parlamentní 

volby od roku 2010 se zaměřením na parlamentní subjekty. Následně autor představí část 

výzkumu věnující se analýze volebních přesunů a vůbec tomu, kde se berou voliči hnutí 

ANO, a s kterými stranami má hnutí průnik ve voličské podpoře. Politické strany, které budou 

vyhodnoceny jako strany cílící na podobnou skupinu voličů jako hnutí ANO, pak bude autor 

považovat za relevantní při analýze a komparaci volebních programů. V části týkající se 

volebních programů autor provede kvalitativní analýzu volebního programu hnutí ANO před 

parlamentními volbami 2017 a prostřednictvím metody CMP, která je popsána v metodologii 

práce, kvantifikuje programy vybraných politických stran.  

3.1 Výsledky parlamentních voleb od roku 2010 

 Stranický systém byl od vzniku České republiky na evropské poměry velmi stabilním 

a neměnným systémem, který se zároveň vyznačoval nízkou možností pro vstup nových stran. 
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(Charvát, 2015) Výraznou změnu znamenal rok 2010, mnohými autory považován za rok 

„politického zemětřesení“. (Hanley, 2011) Značný podíl na úspěchu nových politických stran 

Věcí veřejných a TOP 09 měla změna volatility voličů, která do té doby byla v českém 

politickém systému něčím zcela výjimečným. Nové politické subjekty dokázaly oslovit voliče 

zejména od etablovaných aktérů a rozpohybovaly celý stranický systém v České republice. 

(Linek a Lyons 2013) Toto politické zemětřesení mělo vliv na strukturu politického systému a 

samotná změna a přesun voličských preferencí v roce 2010 měli následně vliv i na volební 

výsledky do Poslanecké sněmovny v letech 2013 a 2017. V roce 2013 se hnutí ANO a Úsvitu 

přímé demokracie Tomia Okamury povedlo zdatně cílit na nespokojené voliče napříč 

politickým spektrem. Tento trend ve volebních výsledcích pak stále více oslaboval štěpení 

pravice-levice v českém politickém prostoru a programy politických stran se začaly od roku 

2010 stále méně vyhraňovat. (Gregor, 2014) 

Tabulka č. 3: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny od roku 2010 (parlamentní subjekty) 

  
Výsledky voleb 

2010 
Výsledky voleb 

2013 
Výsledky voleb 

2017 

  abs. % abs. % abs. % 

ANO xxx 927 240 18,65 1 500 113 29,64 

ČSSD 1 155 267 22,08 1 016 829 20,45 368 347 7,27 

ODS 1 057 792 20,22 384 174 7,72 572 962 11,32 

TOP09 873 833 16,7 596 357 11,99 268 811 5,31 

KSČM 589 765 11,27 741 044 14,91 393 100 7,76 

VV 569 127 10,88 xxx xxx 

ÚSVIT xxx 342 339 6,88 xxx 

KDÚ-ČSL xxx 336 970 6,78 293 643 5,8 

PIRÁTI xxx xxx 546 393 10,79 

SPD xxx xxx 538 574 10,64 

STAN xxx xxx 262 157 5,18 

Zdroj: Autor na základě dat ČSÚ, volby.cz 

Do roku 2010 byl český stranický systém považován ze všech postkomunistických 

zemí za jeden z nejstabilnějších politických systémů. Od poloviny 90. let se do Parlamentu 

pravidelně dostávaly politické strany ODS, ČSSD, KSČM a KDÚ-ČSL. (Strmiska, 2005) 

V předčasných volbách 2010 se však naprosto změnil charakter výsledků, jemuž 

pravděpodobně nahrála i velmi nestabilní a netransparentní politika etablovaných subjektů a 

poměrně kladně veřejností hodnocená politika úřednické vlády Jana Fischera. Nejsilnějšími 

dvěma politickými subjekty se sice znovu staly strany ČSSD a ODS, avšak jejich volební 

výsledek dosáhl historického minima a obě strany zaznamenaly rapidní pokles hlasů oproti 
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volbám minulým. V absolutních číslech oproti volbám v roce 2006 evidovala ČSSD pokles o 

více než 700 000 hlasů a ODS o více než 800 000. KDÚ-ČSL jako tradiční politická strana 

zaznamenala ztrátu zhruba 150 000 voličů, což pro ni poprvé v historii znamenalo ztrátu 

zastoupení v Poslanecké sněmovně. I vždy stabilní KSČM si ve volbách v roce 2010 

pohoršila o téměř 100 000 voličů, ale dle procentuálních ztrát nezapsala takové úbytky jako 

ostatní tradiční strany. Tento volební výsledek se projevil v podpoře nových politických stran. 

Do Poslanecké sněmovny se poprvé dostala nově založená TOP 09 kolem Miroslava 

Kalouska a Karla Schwarzenberga. Druhým novým subjektem, který překročil hranici 5 %, se 

stala politická strana Věci veřejné. Oba nové politické subjekty sice měly jisté zkušenosti 

s českou politikou v personální rovině, avšak v rámci voleb do Poslanecké sněmovny se 

jednalo o úplně nové politické subjekty.  

 V roce 2013 pak pokračoval trend ústupu tradičních českých politických stran a 

úspěch nových politických aktérů. Předčasné volby se konaly po pádu vlády Petra Nečase a 

následném zadržení několika čelních politických činitelů z důvodu zneužívání pravomocí 

úřední osoby. Do celé aféry byla zapojena skupina blízkých spolupracovníků tehdejšího 

předsedy vlády včetně jeho nejbližší spolupracovnice a následné manželky Jany Nagyové. 

Celá kauza se podepsala velmi výrazně na dalším volebním výsledku etablovaných stran a 

ukázala pokračování trendu, který započaly volby v roce 2010. Situaci nepomohla ani velmi 

nestabilní politická situace ohledně Věcí veřejných, které defacto přestaly fungovat. Z Věcí 

veřejných se poté odštěpila skupina politiků vedená Karolínou Peake s názvem LIDEM. Tato 

nestabilní a pro voliče těžko čitelná situace pak dala možnost dalším novým politickým 

subjektům poměrně jednoduše překonat pětiprocentní hranici a s akcentem na nespokojené 

voliče oslovit voliče napříč politickým spektrem. Andreji Babišovi s hnutím ANO 2011 a 

Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamury se to povedlo díky cílení své politiky proti 

dosavadnímu politickému establishmentu a silné kritice tehdejších politických poměrů. I 

samotná programová politika hnutí ANO vycházející z „manifestu“ Akce nespokojených 

občanů měla silný negativní akcent cílící na voliče napříč pravolevým politickým dělením, 

kteří jsou nespokojeni s politickými poměry v zemi. Volby v roce 2013 tak pokračovaly 

obrovským propadem ODS, která se dostala hluboko pod 10 %. ČSSD zaznamenala další 

pokles o více než 100 000 voličů. KSČM a KDÚ-ČSL se naopak podařilo mobilizovat své již 

ztracené voliče a zaznamenat po volbách v roce 2013 dílčí úspěch. Pro KDÚ-ČSL to 

znamenalo po 3 letech návrat do Poslanecké sněmovny a pro KSČM podporu téměř 15 %, což 

představovalo v porovnání s volbami v roce 2010 nárůst o více než 3 %.  
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 Volby v roce 2017 znamenaly pokračování trendu vymizení štěpení pravice-levice 

z českého politického systému a po markantní a téměř likvidační ztrátě ODS ve volbách 

v roce 2013 zaznamenala tento propad ČSSD. ČSSD se při uplynulých volbách propadla o 

zhruba 13 %, což představuje další oslabení etablovaných stran, které opanovaly český 

stranický systém do roku 2010. ODS ve volbách v roce 2017 dokázala zpátky oslovit jistou 

skupinu voličů, a tím se dostala nad 10% hranici, což při povolebních analýzách mohla 

považovat za dílčí úspěch. Do Poslanecké sněmovny se ještě kromě etablovaných KDÚ-ČSL, 

KSČM, ODS, ČSSD dostala TOP 09 a nově i subjekty Piráti, STAN a SPD, jakožto 

následovník zaniklého Úsvitu Tomia Okamury. Volby však naprosto opanovalo hnutí ANO 

2011, které dokázalo oslovit více než 1,5 milionu voličů, což se naposledy povedlo ČSSD a 

ODS při volbách v roce 2006. Vyvstává tak otázka, zda jsme svědky etablování nového 

silného politického subjektu, který má potenciál se usadit v českém stranickém systému, nebo 

se jedná o subjekt, který dokáže mobilizovat nespokojené voliče, ale v jeho politickém 

programu není obsažena žádná politická ideologie, která by mohla etablovat hnutí v českém 

stranickém systému na delší časový úsek. Další otázkou pak je, kde tento subjekt mobilizoval 

voliče, a které politické strany jsou ty, o jejichž voliče hnutí během voleb úspěšně soupeřilo. 

První dimenze této diplomové práce bude věnována analýze voličských přesunů v rámci 

českého stranického systému se zaměřením na hnutí ANO. Druhá část bude věnována 

politickému programu hnutí v porovnání s konkurenčními politickými subjekty.  

3.2 Volební volatilita 

 Analýza volební volatility zachycuje kolísání voličské podpory jednotlivých stran. 

Výrazné vychylování volební volatility mnohdy indikuje určitou míru nestability stranického 

systému. Vysoká volatilita je často spojená s růstem podpory catch-all stran a hnutí, jelikož 

poukazuje na rozvolňování vztahu mezi voličem a politickou stranou. Mnoho autorů pak 

přičítá úspěch populistických stran právě volební volatilitě, která může mít tendenci 

k ohrožování demokratičnosti systému. (Linek a Lyons, 2013) Výzkum volební volatility má 

za cíl vyjádřit míru změny podpory politických stran mezi voliči. Volební volatilita je 

měřitelná dvěma základními metodami, první je tzv. čistá volatilita využívající agregovaná 

data volebních výsledků a podpory jednotlivých stran, měřená pomocí Pedersenova indexu. 

Druhým typem analýzy je tzv. celková volatilita vycházející z dat naměřených 

v dotazníkových šetřeních ohledně přesunu voličů mezi politickými stranami. (Linek, 2014) 

Nejběžnější metodou měření volební volatility je metoda čisté volatility, která ale naráží na 

mnoho problémů během výzkumu. Hlavní překážka spočívá zejména v agregaci dat, jelikož 
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dokáže zobrazit pouze agregované voličské přesuny mezi politickými stranami, avšak 

nedokáže zachytit přesuny individuální. (Bartolini a Mair, 2007) Pro přesnější analýzu 

volební volatility pak byl Pedersenův index modifikován na vnitroblokovou a meziblokovou 

volatilitu, jež dokáží zachytit přesuny mezi a uvnitř bloky politických stran v rámci 

stranického systému. (Šedo, 2011) (Bartolini a Mair, 2007) Druhým rozšířením výpočtu 

volební volatility pak bylo rozlišení na vnitrosystémovou a vněsystémovou volatilitu, která 

dekomponuje Pedersenův index na dvě složky měření. První složkou je měření pouze těch 

stran, které soutěžily ve dvou po sobě jdoucích volbách a druhý, který do měření zahrnuje 

zánik a vznik politických subjektů. (Linek, 2014) 

3.2.1 Čistá volební volatilita v období 1992 - 2013 

 Jak ukazuje tabulka č. 4, tak od voleb v roce 1992 můžeme vysledovat určité tendence 

ve vývoji volební volatility, které mají dopad na současný politický systém a zejména 

voličské přesuny, které budou zkoumány v další části práce. Index vyjadřující 

vnitrosystémovou volatilitu poukazuje na stoupající tendenci přesunu mezi etablovanými 

stranami od roku 1998 do roku 2006, kdy se tento index ustálil. Naopak vněsystémová 

volatilita zobrazuje výraznější odchylky ve sledovaném období a významně ovlivňuje 

celkovou agregovanou čistou volatilitu. Vněsystémová volatilita značí míru přesunu 

volebních hlasů od zaniklých politických stran k novým politickým stranám. Tento jev byl do 

roku 2010 významně patrný v roce 1992, kdy došlo k rozpadu Občanského fóra. Pokud se 

zaměříme na celou časovou řadu, pak další výrazné odchýlení lze spatřit v letech 2010 a 2013, 

což přímo ovlivňuje i naměřené hodnoty celkové čisté volatility. Nízké hodnoty 

vněsystémové volatility pak verifikují tvrzení o stabilitě českého stranického systému do roku 

2010 a rovněž potvrzují výrok o politickém zemětřesení v roce 2010. Jak Hanley (2011) 

uvádí, tak přítomnost nových politických stran je v českém stranickém systému do roku 2010 

velmi okrajovým problémem, avšak po roce 2010 to vypadá, že se může jednat o zcela nový 

fenomén českého stranického systému, který nabourá zažité pořádky a jistou míru 

krystalizace stranického systému patrnou do roku 2010. (Hanley, 2011) Měření vnitroblokové 

a meziblokové volatility zobrazuje, jak se ve zvoleném období měnilo rozložení podpory mezi 

a uvnitř stranických bloků (pravice-levice). Měření ukazuje velmi nízké meziblokové přesuny 

volební podpory. V českém stranickém systému nedocházelo k přílišné volatilitě mezi pravicí 

a levicí. Vnitrobloková volatilita ukazuje na výrazný nárůst v letech 2010 a 2013, který 

reprezentuje zejména nižší volební výsledky etablovaných politických subjektů a vyšší zisky 

nových politických stran a hnutí.   
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Tabulka č. 4: Čistá volební volatilita v procentech (1992-2013) 

  1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

Čistá volatilita celkem (Pedersenův index) 62 30 18 16 19 39 38 

Vnitrosystémová volatilita 8 16 8 12 16 17 16 

Vněsystémová volatilita 55 15 11 4 4 22 22 

Podíl vnitrosystémové a vněsystémové 87 48 58 25 20 56 56 

Vnitrobloková 54 15 13 13 14 31 37 

Mezibloková 8 15 5 4 5 7 1 

Podíl meziblokové volatility 14 50 29 24 28 19 2 

Zdroj: Linek, 2014 

Volby v roce 2010 znamenaly pro český stranický systém značnou změnu oproti předchozím 

volbám a Česká republika se podle některých autorů rokem 2010 vrátila do poloviny 90. let, 

kdy procházel český stranický systém fází krystalizace. (Linek, 2014) Vyšší hodnoty čisté 

volatility od roku 2010 mohou být interpretovány dvěma způsoby. První možností je, že nové 

politické strany byly natolik schopné a kvalitní oslovit voliče. Druhou a pravděpodobně 

přesnější variantou je, že rok 2010 byl vyústěním nespokojenosti a frustrace voličů 

s etablovanými politickými aktéry a tato nespokojenost se projevila vysokou vněsystémovou 

volební volatilitou. (Šedo, 2010) 

3.3 Přesuny voličů 

 Velké změny zaběhnutých struktur českého stranického systému od roku 2010 ukazují 

na poměrně zajímavý jev, a tím jsou přesuny voličských preferencí mezi stranami. Usazenost 

a neměnnost stranického systému do roku 2010 je vysoce spjata se stabilní voličskou 

podporou jednotlivých stran a nízkou volební volatilitou. Analýza přesunu voličů tak zkoumá 

několik po sobě jdoucích voleb a dle nich se snaží zjistit, jak se voliči rozhodovali, a jak se 

měnily jejich preference. Výzkum volebních přesunů vzhledem k tajnosti voleb může 

využívat zpravidla dvě metody výzkumu, jak se přesouvaly voličské preference v rámci 

politických stran. První metodou je využití dotazníkového nebo panelového šetření, pomocí 

kterého se dají zjistit konkrétní voličské přesuny mezi jednotlivými stranami. Hlavní 

nevýhody tohoto měření spočívají zejména ve vysoké nákladnosti časové i finanční, a rovněž 

i možném zkreslení, jelikož voliči si ne vždy pamatují svá minulá rozhodnutí při volbách. 

(Havlík, 2014) Tato metoda je velmi často využívána výzkumnými agenturami STEM MARK 

nebo Median. Druhou možnou metodou výzkumu je využití statistických metod vycházejících 

ze statistických metod odhadování pravděpodobnosti na základě kontingenční tabulky. Tato 

metoda je mnohem méně nákladná, avšak potřebuje strojově čitelná data o výsledcích voleb 

z co nejnižších volebních jednotek.  
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3.3.1 Přesuny voličů – Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (ekologická 

inference) 

 S využitím ekologické inference se můžeme zaměřit na přesuny voličů před volbami 

v roce 2013. Tabulka č. 5 ukazuje procentuální rozmístění odchodu voličů po volbách v roce 

2010. Pro následující vývoj voličských přesunů jsou důležité hodnoty pro Věci veřejné, které 

se v roce 2012 rozpadly, a jejichž více než půl milionů hlasů se během voleb v roce 2013 

rozdělovalo mezi ostatní politické subjekty. Dle tabulky je patrné, že hlasy Věcí veřejných se 

rozdělily zejména ve prospěch hnutí ANO a Úsvit. Tyto strany dohromady dokázaly alokovat 

téměř 50 % voličů Věcí veřejných, což v absolutních hodnotách mohlo znamenat podporu 

zhruba 176 000 voličů ve prospěch hnutí ANO a 96 000 voličů pro Úsvit. Zbylí voliči Věcí 

veřejných se rozdělily mezi ČSSD, ostatní neparlamentní politické subjekty a nevoliče. 

Specifický je rovněž pohled na věrnost voličů mezi volbami 2010 a 2013. V tomto případě si 

největší voličskou základnu udržela KSČM, a to konkrétně 83 %. Další stranou, která 

dokázala udržet poměrně soudržné jádro svých voličů, byla ČSSD. Velmi zajímavý je v tomto 

ohledu pohled na ODS, která oproti volbám v roce 2010 udržela pouze 36 % svých voličů a 

TOP 09, jež udržela 50 % voličů. Podle Bayesovského hierarchického modelu je patrné, že 

voliči levice (KSČM a ČSSD) byli v podpoře svých stran stabilnější než voliči pravice (ODS 

a TOP 09), kteří mezi volbami v roce 2013 nedokázali oslovit takové procento „svých“ 

voličů.  

Tabulka č. 5: Odchody voličů po volbách v roce 2010 

2010-2013 ČSSD ODS TOP 09 KSČM VV Ostatní Nevoliči 

ČSSD 68 % 1 % 1 % 3 % 9 % 10 % 2 % 

ANO 4 % 21 % 22 % 1 % 31 % 10 % 6 % 

KSČM 10 %     83 % 1 % 8 % 1 % 

TOP 09   19 % 50 %   1 %     

ODS   36 % 1 %         

ÚSVIT 4 % 5 % 3 % 1 % 17 % 8 % 1 % 

KDÚ-ČSL 1 %   2 %   1 % 28 %   

Ostatní 1 % 11 % 16 % 1 % 19 % 20 % 2 % 

Nevoliči 13 % 6 % 6 % 11 % 21 % 15 % 80 % 

Zdroj: Kamil Gregor, 2014 

 Tabulka č. 6 znázorňuje procentuální alokaci voličů ve prospěch politických stran 

v roce 2013 dle modelu ekologické inference. Zde je nejvíce markantní propad podpory 

pravicových ODS a TOP 09, udržení si podpory ČSSD a alokace voličů pro hnutí ANO. S 

výsledky voleb pak velmi značně zahýbala podpora nevoličů z roku 2010, kteří hromadně 
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podpořili hnutí ANO, konkrétně 23 %, což by mohlo podpořit tvrzení, že se hnutí ANO 

podařilo během voleb 2013 využít silný negativní apel na nespokojené občany a dokázalo tak 

oslovit nejen voliče ostatních politických stran, ale rovněž i nevoliče z voleb v roce 2010. Dle 

tabulek č. 5 a č. 6 je patrné, že se nekonaly meziblokové volební přesuny mezi pravicí a 

levicí, pokud budeme pro český stranický systém považovat levici jako ČSSD a KSČM a 

pravici jako ODS a TOP 09. Pro český stranický systém je rovněž specifický fakt, že ČSSD 

dokázala procentuálně mnohem více oslovit voliče KSČM, než tomu bylo obráceně. Tudíž 

bychom mohli předpokládat, že voliči na levici politického spektra se dle modelu ekologické 

inference více umírňovali a směřovali spíše do středu v rámci ideového štěpení pravice-levice, 

což mohlo vyústit v roce 2017 v další posun do středu ideologického spektra při podpoře 

hnutí ANO.  

Tabulka č. 6: Voličské přesuny v parlamentních volbách 2013  

2010-2013 ČSSD ODS TOP 09 KSČM VV Ostatní Nevoliči 

ČSSD 77 % 1 % 0 % 2 % 5 % 10 % 5 % 

ANO 4 % 23 % 19 % 1 % 19 % 11 % 23 % 

KSČM 15 %   0 % 70 % 1 % 11 % 4 % 

TOP 09   32 % 66 %   1 %   1 % 

ODS   96 % 2 %   1 %   1 % 

ÚSVIT 12 % 15 % 6 % 1 % 28 % 25 % 13 % 

KDÚ-ČSL 3 % 1 % 5 %   2 % 85 % 3 % 

Ostatní 2 % 18 % 20 % 1 % 17 % 33 % 10 % 

Nevoliči 4 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 84 % 

Zdroj: Kamil Gregor, 2014 

 Hnutí ANO 2011 dokázalo během Parlamentních voleb v roce 2013 roztříštit český 

stranický systém a dalo tím za pravdu celé řadě autorů (Linek, 2014) nebo (Balík, 2010), kteří 

považovali český stranický systém za usazený a neměnný do roku 2010. Od roku 2010 pak 

tito autoři evidovali čím dál silnější podporu dosud neetablovaných politických subjektů. 

ANO získalo při volbách v roce 2013 podporu 927 240 voličů (viz. Tabulka č. 3), což 

procentuálně znamenalo volební zisk 18,65 %. Hnutí se tím stalo druhým nejsilnějším 

politickým subjektem, který získal v Poslanecké sněmovně celkem 47 mandátů, a rovněž se 

podílel na skládání a fungování vládní koalice. Hnutí tak ihned při svých prvních 

parlamentních volbách stalo jedním z nejsilnějších politických aktérů v zemi a jeho vliv se 

během koaličního vládnutí s ČSSD a KDÚ-ČSL nadále zvyšoval.  

Dle modelu ekologické interference dokázalo ANO v roce 2013 alokovat volební 

podporu od celého politického spektra a nestalo se subjektem, který by přebral voliče pouze 
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jedné politické straně. Při pohledu na konkrétní čísla se zisk hnutí ANO skládal z voličů všech 

parlamentních subjektů z roku 2010. Nejvyšší procentuální počet voličů ANO pocházelo od 

ODS, konkrétně 23 %. Dalšími subjekty, odkud ANO výrazně čerpalo své voliče, byla 

TOP 09 (19 %) a VV (19 %). Pokud se vrátíme k tabulce č. 5, která značí procentuální 

odchody, tak zde je patrné, že ANO ubralo ODS 21 % volebních hlasů a TOP 09 22 %, což 

při pohledu na absolutní čísla mohlo znamenat přesun zhruba 390 000 voličů od těchto 

pravicových subjektů. Téměř třetina voličů pak směřovala z tábora VV, což v celkovém 

rozložení u hnutí ANO znamenalo v roce 2013 zmíněných 19 %. Během voleb v roce 2013 

ANO oslovilo dle statistického modelování spíše voliče pravice a levici dokázalo ubrat voliče 

„pouze“ v řádu desítek tisíc, ČSSD necelých 40 000 a KSČM necelých 10 000. Od 

neparlamentních subjektů pak získalo ANO 11 %. Tato procenta mohou pocházet 

nejpravděpodobněji od SPOZ, SZ a Suverenity. Další velkou skupinou, ze které ANO čerpalo 

nové voliče, byla skupina nevoličů. Nevoliči představují dvě skupiny osob, první jsou 

prvovoliči a druhou je skupina, která během voleb v roce 2010 nevolila. Tato skupina 

dokázala ANO přilákat více než 200 000 voličů a znamenala více než pětinu všech hlasů 

ANO. Na základě toho je patrné, že ANO se i díky manifestu Akce nespokojených občanů 

podařilo cílit na nespokojené občany, kteří se nacházeli buď mimo politický systém v roce 

2010 (nevoliči) nebo na pravici stranického systému (ODS, TOP 09). Další významnou 

skupinou, kterou ANO oslovilo, je skupina po rozpadlých Věcech veřejných. ANO bychom 

po volbách v roce 2013 dle modelu ekologické inference mohli typizovat jako politický 

subjekt, který alokoval své voliče spíše na pravici politického spektra. Významnou část voličů 

rovněž hnutí oslovilo z řad nevoličů, které pravděpodobně oslovilo svým akcentem změny a 

kritikou dosavadních politických poměrů.   
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Graf č. 1: Alokace voličů hnutí ANO během voleb v roce 2013 (přesuny) 

 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat Miloš Gregor (2014) 

3.3.2 Přesuny voličů – Volby do Poslanecké sněmovny 2017 (ekologická 

inference) 

 V tabulce č. 7 jsou zachyceny procentuální odchody voličů politických stran mezi 

volbami 2013 a 2017. Pokud tato čísla budeme uvažovat v kontextu čísel absolutních, pak 

největší odchod voličů zaznamenala ČSSD, které se podařilo udržet pouze 201 701 “svých“ 

voličů. Nejvíce voličů ČSSD pak opustilo ve prospěch hnutí ANO, konkrétně 364 385, což 

znamenalo úbytek oproti volbám v roce 2013 ve výši 36,3 %. Celkem 26 % voličů ČSSD se 

pak stalo v roce 2017 nevoliči. V absolutní hodnotě byl počet nevoličů, kteří byli alokováni 

z voličů ČSSD 260 703 (viz. Příloha č. 2) Zajímavé postavení v rámci porovnání voličských 

přesunů zaznamenali Piráti. V roce 2013 dosáhla Česká pirátská strana 2,66 %, což 

znamenalo dohromady 132 417 voličů. Dle ekologické inference se ovšem voliči pirátské 

strany značně proměnili a Piráti si udrželi 17,9 % voličů z minulých voleb a zbytek voličů 

naopak ztratili po celém politickém spektru. U Pirátů by ovšem mohl nastat problém 

představený v metodologii práce související s metodou ekologické inference, která mohla 

představovat mírné zkreslení dat pro tuto politickou stranu z důvodu nižšího volebního 

výsledku ve volbách v roce 2013. Při analýze odchodu voličů TOP 09 je nejvíce signifikantní 

odchod voličů směrem k ODS (31,1 %), což představovalo 177 852 voličů, dále od TOP 09 

přešlo 136 267 voličů směrem k Pirátům, a pouze 17,3 % voličů zůstalo, což bylo necelých 
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100 000 voličů. U TOP 09 je tak vidět podobný jev jako u ČSSD, který se projevuje ve velmi 

nízkém procentu stabilních voličů. U ODS je jev v porovnání s těmito dvěma stranami úplně 

opačný. ODS dosáhla svého minima během voleb v roce 2013, při kterých ji procentuálně 

voliče přebralo především hnutí ANO a TOP 09. Mezi volbami 2013 a 2017 dokázala ODS 

své věrné voliče udržet, a naopak získat svou voličskou podporu částečně zpět. Odchody 

voličů ze strany tak byly procentuálně a zejména v absolutních hodnotách oproti minulým 

volbám výrazně nižší. K Pirátům přešlo 67 328 voličů, k ANO už pouze 38 810 a do skupiny 

nevoličů se zařadilo 71 228 voličů. Nejvíce voličů (152 956) zůstalo mezi volbami u ODS. 

Tato skupina představovala 41,2 % voličů mezi analyzovanými volbami. ODS se tak 

procentuálně zařadila mezi 3 subjekty s nejstabilnějším voličským jádrem mezi zkoumanými 

volbami, a to hned po KDÚ-ČSL a ANO. KDÚ-ČSL mezi volbami voliče prakticky 

neztrácela. Žádná politická strana nedokázala oslovit více než 10 % voličů KDÚ-ČSL z voleb 

v roce 2013. Naopak si strana udržela 194 148 svých voličů, což představovalo 57 % 

v kontextu voleb 2013. Úsvit přímé demokracie dokázal během voleb v roce 2013 oslovit 

dohromady 342 339 voličů. Tato voličská skupina se ovšem musela před volbami v roce 2017 

realokovat do jiného politického uskupení, jelikož Úsvit byl v roce 2017 přeměněn na spolek 

a ve volbách nekandidoval. Voliči Úsvitu se tak rozprchli po celém stranickém spektru, a 

nejvíce voličů zamířilo logicky za Tomiem Okamurou do SPD, která dokázala oslovit téměř 

30 % (102 299) těchto voličů. Dále dokázalo voliče Úsvitu v roce 2017 oslovit hnutí ANO, 

které získalo 87 619 voličů a 71 228 voličů se stalo v roce 2017 nevoliči. Úsvit tak více než 

polovinu svých voličů alokoval do hnutí ANO a SPD. Velmi specifická je pak situace ohledně 

hnutí ANO, které dokázalo udržet téměř 50 % (448 372) voličů oproti volbám v roce 2013. 

Tato silná a početná stabilita voličského elektorátu přispěla k výraznému volebnímu úspěchu 

hnutí během voleb. Tato výrazná voličská stabilita v kontextu voleb 2013 předznamenala 

výrazný úspěch ve volbách v roce 2017. Zbylých 50 % voličů, které hnutí mezi volbami 

ztratilo, se vyjádřilo ve volbách 2017 ve prospěch skupiny nevoličů (143 876), ODS (49 997) 

a SPD (51 746). Procentuálně se ovšem nejednalo o výrazné ztráty, které by mohly ohrozit 

vítězství hnutí, naopak charakter pouze mírných procentuálních ztát přispěl k jeho drtivému 

vítězství. Výrazný úbytek voličů naopak zaznamenala KSČM, která ztratila téměř 350 000 

voličů viz. Tabulka č. 3. To zapříčinila zejména výjimečně nízká „věrnost“ voličů strany, 

která byla v kontextu zkoumaných dvou voleb pouze 34,2 %, což v absolutních číslech 

znamenalo podporu 254 240 voličů z podpory strany ve volbách v roce 2013. Voliče pak 

KSČM ztratila zejména ve prospěch hnutí ANO, které dokázalo KSČM přetáhnout 199 602 

voličů. Celkem 110 886 voličů z voličů KSČM získala SPD a 101 635 (13,7 %) se stalo 
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nevoliči. Když porovnáme naměřené hodnoty mezi volbami 2010-2013 a 2013-2017, tak 

KSČM zaznamenala velmi výrazný propad v podpoře svých tradičních voličů. V roce 2013 

dokázala KSČM oslovit 83 % ze svých voličů z roku 2010 (viz. Tabulka. č. 4), avšak v roce 

2017 se jí podařilo získat pouze 34 % voličů, které oslovila v roce 2013. Tento výrazný 

pokles tak znamenal dramaticky nižší podporu strany v rámci uplynulých voleb do 

Poslanecké sněmovny.  

Tabulka č. 7: Odchody voličů 2013 (v procentech) 

2013 
odchod ODS ČSSD STAN KSČM Piráti 

TOP 
09 ANO 

KDU-
ČSL SPD Ostatní Přišlí Nevoliči 

ČSSD 1,3  20,1 1,1 2,7 1,8 0,9 36,3 0,9 7,0 1,4 0,6 26,0 

Piráti 6,5  6,0 8,5 3,8 17,9 3,5 11,4 2,5 11,1 11,8 1,3 15,6 

TOP 09 31,1  1,5 9,2 1,1 23,9 17,3 3,8 1,1 1,2 6,0 0,7 3,1 

ODS 41,2  2,1 2,7 1,8 18,0 3,9 10,4 1,2 2,6 5,2 0,8 10,1 

KDU-
ČSL 2,9 5,3 2,5 2,1 4,1 1,6 9,5 57,0 3,1 3,7 0,9 7,3 

Úsvit 2,5 3,0 2,6 4,5 3,2 1,3 25,6 1,3 29,9 4,5 0,9 20,8 

ANO 5,5 1,5 2,8 1,6 7,0 1,1 49,5 0,9 5,7 7,8 0,6 15,9 

KSČM 1,2 3,5 0,9 34,2 1,2 0,8 26,9 0,8 14,9 1,3 0,6 13,7 

Ostatní 4,6 3,8 3,0 1,7 17,4 2,0 11,3 1,4 7,5 12,0 0,9 34,7 

Odešlí 12,8 3,0 6,3 2,5 12,8 5,3 7,6 2,0 5,6 5,0 0,6 36,4 

Nevoliči 2,4 1,5 3,2 1,4 2,4 2,4 6,2 1,5 3,4 1,5 5,1 69,0 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat kohovolit.eu 

 Tabulka č. 8 zobrazuje příchody voličů během voleb v roce 2017. Nejvíce různorodé 

spektrum v tomto ohledu získaly nové subjekty Piráti a SPD. Velmi výrazné během voleb 

2017 je zmrtvýchvstání ODS, jejíž volební výsledek představoval z 27,8 % zisk ODS ve 

volbách v roce 2013, největší část voličů představovali voliči TOP 09 z minulých voleb a 9 % 

získala ODS od hnutí ANO. Téměř 15 procent pak dokázala ODS alokovat ze skupiny 

nevoličů v roce 2013. ČSSD naopak zaznamenala během voleb v roce 2017 rapidní pokles 

voličů, který nakonec znamenal, že voliči ČSSD představovali z 55,1 % voliče ČSSD z roku 

2013 a ze 7,1 % voliče KSČM. Tento výsledek svědčí o tom, že ČSSD kromě toho, že ztratila 

mezi volbami téměř 80 % svých voličů (viz. tab. č. 7), rovněž nedokázala absolutně oslovit 

voliče jiných politických stran a nejvyšší přesun voličů z jiného politického subjektu je tak 

z KSČM. Hnutí STAN se dle získaných dat dokázalo přehoupnout přes 5% hranici zejména 

díky skupině nevoličů z roku 2013, kteří představovali 40,3 % celkového výsledku hnutí. 

Dále pak STAN podle očekávání oslovil voliče TOP 09, respektive své minulé voliče 

(19,9 %) a voliče ANO (9,6 %). Pro KSČM nastala ve volbách (2017) prakticky totožná 

situace jako u ČSSD. Strana rovněž ztratila velké množství „svých“ voličů, téměř 66 %. 
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V uplynulých volbách se tak podpora KSČM alokovala z 64,1 % ze svých voličů, ale 

v kontextu nižšího volebního výsledku se jednalo o výrazně nižší podporu oproti roku 2013. 

Dále KSČM oslovila skupinu nevoličů z 12,1 % a voliče ČSSD ve výši 6,9 %. KSČM tak 

zaznamenává podobné problémy jako ČSSD, tedy slábnoucí podporu svých tradičních voličů, 

a zároveň velmi nízké procento příchodu voličů z jiných politických stran. Alokace voličů 

Pirátů směřovala zejména z TOP 09, což představovalo 26,1 % zisku Pirátů. Piráti dále získali 

voliče ODS z roku 2013 (12,9 %) a voliče ANO (12,1 %). Ze skupiny nevoličů dokázali Piráti 

oslovit přes 15 %. TOP 09 se během voleb v roce 2017 dostala do poměrně zajímavé situace, 

v uplynulých volbách totiž alokovala 39,3 % svých voličů z voleb v roce 2013 a dále 

nedokázala prakticky oslovit voliče žádné jiné politické strany, a naopak ztrácela ve prospěch 

ostatních stran. Účast v Parlamentu tak straně s největší pravděpodobností zajistila skupina 

nevoličů z roku 2013, která nakonec představovala 32,4 % zisku strany. KDÚ-ČSL čerpala ve 

volbách v roce 2017 zejména ze své základny stabilních voličů, která čítala 65,9 % všech 

hlasů KDÚ-ČSL. 16,6 % voličů KDÚ-ČSL představovali nevoliči z roku 2013. Zajímavá je 

pak situace kolem SPD, která získala ve volbách 538 574 hlasů voličů. Tyto hlasy poměrně 

překvapivě nepředstavovaly z největší části hlasy voličů Úsvitu, ale právě KSČM. Právě 

voliči KSČM z roku 2013 představovali v roce 2017 20,7 % hlasů SPD. Druhá nejvyšší 

alokace ze stranického systému vzešla od zmiňovaného Úsvitu (19,1 %). Bývalí voliči ČSSD 

představovali 13,1 % voličů SPD a voliči ANO 9,7 %. Více než jedna pětina voličů pak 

pocházela z tábora nevoličů, kteří během voleb v roce 2013 nevolili.  

Tabulka č. 8: Voličské přesuny v parlamentních volbách 2017 (v procentech) 

2017 
příchod ČSSD Piráti 

TOP 
09 ODS 

KDÚ-
ČSL Úsvit ANO KSČM Ostatní Odešlí Nevoliči 

ODS 2,3 1,5 32,2 27,8 1,8 1,5 9,0 1,6 3,9 3,5 14,8 

ČSSD 55,1 2,1 2,3 2,2 5,0 2,8 3,8 7,1 4,9 1,2 13,5 

STAN 4,0 4,1 19,9 3,8 3,3 3,4 9,6 2,6 5,3 3,7 40,3 

KSČM 6,9 1,2 1,7 1,7 1,8 3,8 3,7 64,1 2,0 1,0 12,1 

PIRÁTI 3,4 4,4 26,1 12,9 2,6 2,1 12,1 1,7 15,7 3,7 15,3 

TOP 09 3,6 1,8 39,3 5,8 2,2 1,8 3,9 2,3 3,7 3,2 32,4 

ANO 24,7 1,0 1,5 2,6 2,2 5,9 30,3 13,5 3,6 0,8 13,9 

KDÚ-
ČSL 3,2 1,1 2,1 1,6 65,9 1,5 2,9 1,9 2,2 1,1 16,6 

SPD 13,1 2,7 1,3 1,8 2,0 19,1 9,7 20,7 6,6 1,6 21,5 

Ostatní 4,6 4,9 11,3 6,3 4,1 5,0 23,1 3,2 18,4 2,5 16,5 

Přišlí 3,2 0,8 2,0 1,5 1,5 1,4 2,8 2,0 2,0 0,4 82,3 

Nevoliči 8,1 0,6 0,5 1,2 0,8 2,2 4,5 3,2 5,1 1,7 72,0 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat kohovolit.eu 
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 Hnutí ANO získalo v parlamentních volbách dohromady 1 500 113 hlasů. Alokace 

voličské podpory hnutí se oproti volbám v roce 2013 proměnila a hnutí v uplynulých volbách 

dokázalo mobilizovat nejen své voliče z roku 2013, ale rovněž i voliče z jiných politických 

stran. Nejvíce voličů, konkrétně 448 372, získalo hnutí ANO z kategorie svých voličů z roku 

2013, což představovalo téměř jednu třetinu celé podpory hnutí a zároveň nejvyšší počet 

voličů, kteří zůstali v mezivolebním srovnání věrni stejné straně. Pro porovnání druhou 

nejstabilnější voličskou základnu měla dle metody ekologické inference v absolutních 

hodnotách KSČM, která oslovila v roce 2017 celkem 254 240 svých voličů z roku 2013. 

Rozdíl mezi nejvyšší a druhou nejvyšší základnou věrných voličů tak bylo propastných 

200 000 hlasů. Druhou nejpočetnější skupinou voličů hnutí se v roce 2017 staly hlasy voličů 

ČSSD z roku 2013. Těchto hlasů bylo dle modelu ekologické inference dohromady 364 385 a 

hnutí ANO tak pravděpodobně díky cílení svého programu a charakteru své kampaně 

dokázalo oslovit voliče do té doby nejsilnějšího levicového subjektu, ČSSD. Další část voličů, 

konkrétně 13,5 %, pocházelo z tábora KSČM. V absolutních číslech se jednalo o necelých 

200 000 voličů od této strany. Dohromady 5,9 % voličů přešlo od Úsvitu, což vzhledem 

k poměrně vysoké podpoře Úsvitu v roce 2013 činilo 87 619 hlasů. Méně voličů pak dokázalo 

ANO alokovat ve středu a napravo politického spektra. Procentuální výsledek hnutí ANO 

pocházel pouze z 2,6 % od voličů ODS, 2,2 % od KDÚ-ČSL, 1,5 % od TOP 09 a 1 % od 

Pirátů. Posledním silným segmentem volební podpory hnutí se stala skupina nevoličů, v rámci 

které alokovalo hnutí pro stranický systém poměrně standardní podporu kolem 14 %. Tato 

podpora ovšem v kontextu volebního výsledku hnutí znamenala zisk 206 103 voličů, kteří 

byli v roce 2013 nevoliči. V porovnání s daty pro rok 2013 je patrný značný vývoj alokace 

voličů hnutí ANO. Ve volbách v roce 2013 oslovilo ANO zejména voliče pravice. Právě hlasy 

voličů stran ODS, TOP 09, VV z roku 2010 znamenaly ve volbách 2013 pro hnutí ANO 

výraznou volební podporu. V roce 2017 se situace značně proměnila a hnutí dokázalo zacílit 

zejména na voliče levice (ČSSD a KSČM). Zjednodušený pohled na přesuny voličů týkajících 

se hnutí ANO zachycuje, že v roce 2013 získalo hnutí 61 % své podpory (zhruba 565 600 

voličů), od pravicových politických subjektů (ODS, TOP 09, VV). Od levicových ČSSD a 

KSČM pocházelo pouze 5 % z volebního úspěchu hnutí, což dělalo dohromady necelých 

50 000 voličů. V roce 2017 se situace naprosto otočila a hnutí oslovilo pouze přes 4 % 

(61 504 hlasů) voličů pravicových subjektů (ODS, TOP 09). Naopak drtivá podpora 38,2 %, 

konkrétně 573 043, pocházela od voličů, kteří v roce 2013 hlasovali ve prospěch ČSSD a 

KSČM. Tento rapidní obrat podpory hnutí vedl k tomu, že tradiční štěpící linie pravice-levice, 

která byla tak patrná pro český stranický systém, byla hnutím narušena a ANO dokázalo 
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v roce 2013 přetáhnout velkou část pravicových voličů, aby v roce 2017 získalo více než půl 

milionu voličů levicových. Tento trend extrémních výkyvů v přesunech voličů by se mohl stát 

novým typickým jevem českého stranického systému. Otázkou pro další část práce zůstává, 

zda i v porovnání politických programů je u hnutí ANO cítit snaha o oslovení voličů po celém 

ideologickém spektru. 

Graf č. 2: Alokace voličů hnutí ANO během voleb v roce 2017 (přesuny) 

 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat kohovolit.eu 

3.3 Přesuny voličů – Volby do Poslanecké sněmovny 2017 (dotazníkové šetření) 

 Analýzu volebních přesunů je možné zkoumat nejen pomocí pokročilých statistických 

metod, ale rovněž i dotazníkovým šetřením. Tento volební průzkum provedla agentura 

Median před uplynulými volbami na vzorku 5157 respondentů, jejichž výběr prováděla 

kvótně ve všech okresech České republiky. Rozdíl mezi oběma metodami je na první pohled 

patrný. Metoda ekologické inference měří hodnoty zpětně na základě volebních výsledků a 

dopočítává hodnoty dle statistické pravděpodobnosti pro volební přesuny. Median se 

zaměřuje na dotazníkové šetření relevantního vzorku voličů. Data Median sbírá již před 

volbami a výzkumným cílem je zjistit, jak se změnily preference dotazovaných voličů. Obě 

metody mohou mít určitou míru zkreslení a odchylky. Ekologická inference podléhá 

statistické pětiprocentní odchylce. U dotazníkového šetření naopak může být problém se 
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špatně zvoleným vzorkem respondentů nebo jednotlivými problémy přímo u odpovědí. Ty 

mohou podléhat jisté formě zkreslení z důvodu toho, že si voliči nepamatují svou minulou 

volbu nebo odmítají mluvit pravdu při šetření. V rámci výzkumu je pak na čtenáři, které 

metodě bude při pochopení voličských přesunů dávat přednost, a kterou bude považovat za 

spolehlivější. 

 Model Medianu vycházel z analýzy dotazníkového šetření, kterého se voliči zúčastnili 

v období 1.7.–14.10., tedy těsně před volbami v roce 2017. (Median, 2017) V rámci analýzy 

bylo zkoumáno, jakou politickou stranu v nadcházejících volbách budou voliči preferovat, a 

jak volili v posledních parlamentních volbách. V rámci následující části práce pak bude 

analyzováno, jaké podobnosti a odlišnosti obě metody vykazují.   

 Dle tabulky č. 9 je evidentní, že analýza agentury Median vykazuje odlišné 

procentuální hodnoty od modelu ekologické inference. Tato odchylka je výrazná při pohledu 

na „věrnost“ voličů během zkoumání dvou posledních voleb do Poslanecké sněmovny. 

V rámci těchto voleb model Medianu více předpokladá „věrnost“ voličů, než tomu bylo u 

modelu ekologické inference. Model Medianu tak poukazuje na fakt, že 72,4 % voličů hnutí 

ANO mělo volit hnutí i ve volbách v roce 2017, ČSSD mělo volit 52,6 % voličů z voleb 

v roce 2013, KSČM 69,2 %, TOP 09 42,4 %, ODS 73,6 %, Úsvit respektive SPD by zůstalo 

věrných 61,9 % voličů a nejvyšší hodnotu věrných voličů měla dle šetření KDÚ-ČSL, které 

mělo zůstat 72,7 % voličů. Výsledky modelu jsou zpochybnitelné při zpětné analýze a 

možnosti naměřené hodnoty porovnat s reálnými hodnotami volebních výsledků. Dle 

volebních výsledků je totiž evidentní, že pokud by ČSSD zůstalo věrných 52,6 % voličů, pak 

by její volební výsledek z voličů ČSSD z roku 2013 byl jistě přes 500 000, což v kontextu 

toho, že ČSSD dokázala dohromady získat 368 347 voličů, poukazuje na velmi výraznou 

odchylku v měření. Tyto hodnoty pak jsou dále patrné při pohledu na strany KSČM a 

TOP 09, kde by rovněž věrnost voličů z roku 2013 znamenala mnohem vyšší volební 

výsledek těchto stran, než kterého tyto strany reálně dosáhly. V rámci této metody výzkumu 

tak musíme hovořit o jisté míře zkreslení zmíněných dat už pouze na základě zpětné analýzy 

volebních výsledků. Autor tímto pohledem rozhodně nemá za cíl zpochybnit dotazníková 

šetření, avšak při voličských přesunech si můžeme všimnout jistého zkreslení procentuálních 

dat ve prospěch „věrnosti“ voličů mezi zkoumanými volbami. 
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Tabulka č. 9: Voličské přesuny po parlamentních volbách 2013 (v procentech) 

2013 
odchod ANO ČSSD KSČM ODS 

TOP 
09 SPD Piráti 

KDÚ-
ČSL STAN Ostatní Nevoliči 

ANO 72,4 2,7 0,6 2,4 0,9 5,9 3,6 0,2 2 2,6 6,7 

ČSSD 23,4 52,6 3,7 1,3 0,3 3,5 1,5 1,5 1,2 2 9 

KSČM 6,3 2,5 69,2 0 0 1,7 0 0,3 0,7 2,9 16,4 

TOP 09 6,9 2,2 0,3 10,4 42,5 2,8 11,1 4,5 7,7 7 4,6 

ODS 7,1 1 0,8 73,5 3 1,5 1,6 1,1 0,6 3,3 6,5 

ÚSVIT 9,7 2,8 0,8 1 0,8 61,7 1,6 1,6 3 11,4 5,6 

KDÚ-ČSL 5,7 1 0 2,1 1,3 2,2 4,2 72,7 9 1,5 0,3 

Nevoliči 6,5 2,3 0,9 2,4 0,9 3 3,2 1,3 1,4 2,4 75,7 

Prvovolič 9,2 0,9 0,2 1,6 4,1 7,8 12,8 1,8 0,8 4,6 56,2 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat median.eu 

 Při pohledu na tabulku č. 10 je patrné, že model Medianu všechna data poněkud 

vychyluje ve prospěch hodnot, které by poukazovaly na nižší volatilitu voličů, než jaká je ve 

skutečnosti. Pokud se částečně oprostíme od procentuální alokace podpory jednotlivých stran 

ve volbách v roce 2017, pak si můžeme všimnout určitého jevu, který oba modely vykazují 

podobný. Tím je ordinální seřazení, odkud strany alokovaly své voliče nejvíce. Oba modely 

se shodovaly, že ANO čerpalo své voliče zejména ze skupiny voličů ANO, skupiny nevoličů 

a skupiny ČSSD. Stejně tak se oba modely shodují pro další politické strany, jako jsou ČSSD, 

KSČM, ODS a TOP 09. U všech zmíněných politických stran se sice procentuální naměřené 

hodnoty rozcházejí, ale oba modely se zpravidla shodují na třech skupinách, odkud jednotlivé 

strany čerpaly v roce 2017 voliče. U dalších stran se oba modely shodly vždy alespoň ve dvou 

ze tří největších skupin odkud strany voliče čerpaly. V tomto ohledu si můžeme všimnout 

faktu, že při měření konkrétních procent nejsou výsledky signifikantní pravděpodobně 

z důvodu odchylek v měření způsobených vyšší reálnou volatilitou, než předpokládá model 

Medianu. Naopak při porovnávání toho, odkud alokují strany své voliče, můžeme zjistit určité 

prvky shody mezi oběma modely. Oba modely pravděpodobně nedokážou zachytit shodně 

konkrétní reálné procentuální voličské přesuny, avšak dokážou seřadit skupiny voličů, ze 

kterých politické strany čerpaly své voliče. K těmto závěrům je nutno porovnat tabulky č. 6 a 

č. 8, které poukazují na jistou míru shody ohledně rozložení alokace podpory vybraných stran.  
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Tabulka č. 10: Voličské přesuny v parlamentních volbách 2017 (v procentech)  

2017 
příchod ANO ČSSD KSČM 

TOP 
09 ODS ÚSVIT 

KDÚ-
ČSL Piráti Ostatní Nevoliči 

Nebylo 
18 

ANO 45,8 16,4 3,2 2,8 1,8 2,2 1,3 0 3 20,1 3,4 

ČSSD 3,4 73,7 2,5 1,8 0,5 1,3 0,5 0,2 1,1 14,3 0,7 

KSČM 1 6,1 84,6 0,2 0,5 0,4 0 0,2 0,5 6,3 0,2 

ODS 4,2 2,5 0 11,7 53,4 0,6 1,3 0,5 3,4 20,8 1,6 

TOP 09 2,3 0,9 0 71,6 3,3 0,8 1,3 1 1,7 10,9 6,2 

SPD 9,7 6,5 2,2 3 1 37,1 1,4 0,4 6,8 24,5 7,4 

Piráti 6,7 3,1 0 13,3 1,3 1 2,9 24,4 4,6 29 13,7 

KDÚ-ČSL 0,6 4 0,6 7 1,2 1,4 64,7 0 2,5 15,5 2,5 

STAN 8 5,1 2,3 19,6 1 4,3 13,3 0,7 16,6 27,3 1,8 

Nevoliči 1,5 2,2 3 0,7 0,6 0,5 0 0 1,4 82,8 7,3 

Zdroj: Zpracování autor na základě dat median.eu 

3.4 Volební přesuny – shrnutí 

 Volební přesuny můžeme zkoumat pomocí dvou základních metod. První metodou je 

složitější statistické modelování na základě analýzy pravděpodobnosti přesunu voličů mezi 

stranami v jednotlivých volebních obvodech. Tato analýza funguje na zpětné analýze 

volebních výsledků dvou po sobě jdoucích voleb stejné úrovně a využívá ekologickou 

inferenci, která počítá s 5% odchylkou měření. Druhou metodou je dotazníkové šetření, které 

naopak vychází z konkrétního předem určeného vzorku populace. Na tomto vzorku jsou pak 

přesuny zkoumány na stejném principu, tedy mezi volbami stejné úrovně a jednotlivými 

politickými subjekty. Obě metody se téměř jistě shodovaly v pořadí, ve kterém jednotlivé 

strany v roce 2017 alokovaly voliče nejvíce. Oba modely dokázaly potvrdit, že hnutí ANO 

čerpalo nejvíce voličů v roce 2017 z řad svých voličů z roku 2013, z voličů ČSSD a ze 

skupiny nevoličů v roce 2013. V seřazování podpory stran vykazovaly obě metody podobné 

ordinální roztřídění voličské podpory. Modely se naopak lišily v konkrétních procentuálních 

hodnotách volebních přesunů, jelikož volební model Medianu velmi zkreslil procentuální 

hodnoty ve prospěch nižší volatility voličů, než která pak reálně během voleb byla evidována. 

Je pravděpodobné, že pokud by výzkum proběhl až těsně po volbách, odchylka mezi 

naměřenými hodnotami by byla nižší. Někteří autoři jako např. Kamil Gregor (2014), hovoří 

o tom, že dotazníková šetření bývají při analýze volebních přesunů zkreslena nesystematickou 

výběrovou chybou, odmítnutím odpovědět nebo neschopností vybavit si svou poslední volbu. 

(Gregor, 2014) Analýza volebních přesunů pomocí dotazníkového šetření poukázala na 

skupiny voličů, z kterých strany čerpaly během parlamentních voleb v roce 2017 nejvíce. 

Konkrétní procentuální výsledky lze podle autora očekávat přesnější na základě metody 
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ekologické inference, jelikož metoda Medianu byla mezi zkoumanými volbami příliš 

optimistická ve prospěch stabilních voličských preferencí. 

3.5 Politické programy 

 Pro srovnání politických programů bylo využito kódovacího manuálu skupiny 

Comparative Manifesto Project, který byl popsán v metodologii práce. Politické programy 

byly rozděleny na kvazi věty a ty pak byly dále rozčleněny do sedmi hlavních kategorií viz. 

příloha č. 2. Hlavní oblasti, do kterých byly větné celky zařazovány zahrnovaly (1) zahraniční 

vztahy, (2) svoboda a demokracie, (3) politický systém, (4) ekonomika, (5) blahobyt a kvalita 

života, (6) společenské uspořádání a (7) sociální skupiny. V rámci kódování bylo kromě 

zařazování do zmíněných oblastí ještě usuzováno o jednotlivých větných celcích dle pozice. 

V tomto ohledu bylo zkoumáno, zda je výrok poziční nebo valenční. Poziční výrok má 

specifické prvky pro konkrétní politickou stranu a vyjadřuje osobitý postoj strany na řešenou 

problematiku. U valenčních výroků se jedná o ty větné celky, které by mohly být platné pro 

jakoukoliv politickou stranu v českém stranickém systému a přednáší svůj pohled zcela 

obecně. Kódovány byly politické programy těch politických stran, se kterými má hnutí ANO 

průnik svých voličů dle předchozí části práce nebo by u nich mohl být předpoklad v rámci 

hypotézy o sbližování volebních programů. Těmito stranami byly politické subjekty ODS, 

ČSSD, KSČM a SPD.  

 Při kódování politických programů mělo nejrozsáhlejší politický program hnutí ANO, 

kterému bylo v jeho rámci zakódováno 885 jednotek. Druhá ČSSD měla politický program 

téměř o polovinu kratší a její program před volbami v roce 2017 obsahoval 487 zakódovaných 

jednotek. V rámci politického programu ODS bylo zakódováno 307 větných celků a tento 

program se svým rozsahem řadí spíše k těm kratším. Politické programy KSČM a SPD byly 

nejkratší, SPD měla 271 zakódovaných jednotek a KSČM 265. Dle kódovací metodiky mělo 

nerozsáhlejší volební program hnutí ANO, jehož politický program byl dvojnásobně až 

trojnásobně obsáhlejší oproti všem svým konkurentům. I tento jev může poukazovat na to, že 

hnutí se v rámci politického programu chovalo jako hnutí využívající catch-all prvky 

k oslovení co nejširšího spektra voličů.  
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Tabulka č. 11: Počet zakódovaných jednotek dle metody Comparative manifesto project 

Počet zakódovaných jednotek 

ANO 885 

ČSSD 487 

ODS 307 

KSČM 265 

SPD 271 

Zdroj: Autor 

3.5.1 Zastoupení tematických oblastí v politických programech 

 Při analýze salience jednotlivých oblastí v politických programech relevantních 

politických stran je patrné, že v některých aspektech se výskyt témat v programech 

politických stran podobá. Nejčastější zastoupení mají oblasti ekonomika a blahobyt a kvalita 

života. Nejméně se pak politické strany věnovaly svobodě a demokracii a sociálním 

skupinám. U zahraniční politiky byla nejčastější témata pro nebo proti nadnárodním 

organizacím a institucím, pro světový mír a zvýšení výdajů na armádu. U svobody a 

demokracie byly kódovány větné celky věnující se lidským právům, důrazu na demokracii a 

vládu práva. V rámci oblasti politického systému se nejčastěji v politických programech 

objevovala témata zmiňující decentralizaci, vládní a administrativní efektivitu včetně prvků e-

government a důraz na odbourání politické korupce. Ekonomická oblast je dle kódovacího 

manuálu CMP nejširší a nejčastěji zahrnovala efektivnější výběr daní, změnu rozpočtového 

určení a podporu technologií a infrastruktury. Oblast blahobyt a kvalita života se zaměřovala 

zejména na sociální systém, ochranu životního prostředí a zvýšení výdajů na školství, kulturu 

a sport. V rámci oblasti společenského uspořádání se nejvíce vyskytovala témata proti 

migraci, proti multikulturalismu a výzvy k dodržování tradic a pořádku v rámci republiky. 

Poslední oblast sociální skupiny obsahovala témata k jednotlivým segmentům obyvatelstva, a 

to zejména k zemědělcům a zaměstnancům.  

 Hnutí ANO se ve svém programu nejvíce věnovalo oblasti ekonomiky (29,72 %) a 

blahobytu a kvalitě života (27,57 %). V rámci těchto témat se v programu objevovala 

nejčastěji témata o hospodaření státu, daních, financích, nové rozpočtové politice, ochraně 

spotřebitele, novém sociálním systému nebo podpoře školství. Jak už rozsah a počet 

zakódovaných jednotek v politickém programu hnutí ANO napovídá, věnuje se politický 

program hnutí úplně všem oblastem hospodářské politiky státu. V tomto ohledu bylo hnutí 

ANO nejaktivnější a těžko se najde oblast, které by se politický program nevěnoval. Nejméně 

zakódovaných jednotek pak měla oblast svoboda a demokracie (2,15 %), což v absolutních 



48 
 

číslech činilo 19 výroků. ČSSD dosáhla při analýze na nejvyšší procentuální výskyt v oblasti 

ekonomiky, a to konkrétně 34,5 %. U ČSSD je poměrně signifikantní nižší výskyt témat 

věnujících se politickému systému (8,62 %). Naopak jako již tradičně se v politickém 

programu objevuje poměrně vysoké procento témat věnujících se zlepšení sociálního systému 

a prvkům státu blahobytu (26,69 %). Co se týká kvality politického programu, ze všech 

analyzovaných programů politických stran byl program ČSSD nejméně srozumitelný a pro 

následné kódování nejobtížněji zpracovatelný.  

ODS se jako již tradičně nejvíce věnovala ekonomice, poměrně překvapivě i 

sociálnímu a politickému systému. Vysoký výskyt větných celků věnujících se ekonomické 

oblasti napomohly výroky zaměřené na zefektivnění výběru daní, inovace, digitalizaci a 

efektivnější infrastrukturu. KSČM se jako jediná politická strana zaměřovala ve svém 

programu více na oblast blahobytu a kvality života než na ekonomickou oblast. Zároveň se 

také v programu strany objevil poměrně častější výskyt témat o novém společenském 

uspořádání a změně politického systému. Témata, která jsou v politickém programu 

nejčastější, jsou zejména důraz na rovnost v rámci sociálního systému a dostupných veřejných 

služeb. U SPD byl výskyt témat nejvyrovnanější a zejména oblast společenského uspořádání 

byla oproti ostatním politickým stranám mnohem využívanější. V tomto ohledu byl největší 

důraz kladen na migrační otázku a boj proti multikulturalismu. Poměrně vysokou salienci 

vykazovala SPD pro oblast zahraničních vztahů, kde strana cílila na témata proti Evropské 

unii s apelem na změnu migrační politiky.  

Tabulka č. 12: Zastoupení tematických oblastí v procentech 

  ANO ČSSD ODS KSČM SPD 

Zahraniční vztahy 9,04 10,27 7,17 9,43 14,02 

Svoboda a demokracie 2,15 2,26 6,19 6,42 5,54 

Politický systém 17,06 8,62 12,70 12,08 13,65 

Ekonomika 29,72 34,50 31,60 24,53 21,03 

Blahobyt a kvalita života 27,57 26,69 24,43 28,68 19,19 

Společenské uspořádání 8,36 9,03 11,07 14,34 21,03 

Sociální skupiny 6,10 8,62 6,84 4,53 5,54 

Zdroj: Autor 

 Nejvíce se při porovnání salience témat odlišovala SPD, která svou striktně odmítavou 

migrační politikou reflektovala zejména oblasti zahraničních vztahů a společenského 

uspořádání. Vyšší odlišnosti rovněž vykázala i v oblasti politického systému, což je 

zapříčiněno prosazováním prvků přímé demokracie. Kvantifikace salience témat poukazuje na 
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velmi signifikantní odlišnosti u hnutí ANO v oblasti politického systému. Důvodem 

nadměrného výskytu jsou zejména první tři kapitoly programu hnutí ANO, které se postupně 

věnují administrativní efektivitě, boji proti korupci a eGovernmentu. Hnutí ANO je také 

jediným politickým subjektem, který se podrobněji věnuje problematice eGovernment. Hnutí 

je pak poměrně specifické nižším výskytem témat věnujících se migrační krizi. Témata o 

společenském uspořádání se vyskytovala u SPD téměř třikrát častěji než v případě hnutí 

ANO. Poměrně překvapivý je nízký výskyt témat věnujících se sociálním skupinám u KSČM, 

která se této oblasti věnovala v 4,53 % svého programu. Nejvyšší salienci v této oblasti 

získala ČSSD. KSČM se oproti ostatním politickým stranám věnovala poměrně málo 

zemědělcům a farmářům, na které by historicky měla cílit svůj politický program. V tomto 

ohledu už nižší zastoupení zájmů zemědělců vykázala pouze SPD, která ve svém programu 

zmínila téma zemědělců pouze dvakrát.  

Graf č. 3: Grafické zobrazení procentuálního zastoupení oblastí  

 

Zdroj: Autor 

 U absolutního zastoupení oblastí v programech dominuje hnutí ANO, které z důvodu 

rozsahu svého politického programu dokázalo ve všech definovaných oblastech alokovat 

nejvíce větných celků. V tomto ohledu analýza napovídá, že hnutí ANO definovalo před 

volbami svůj politický program tak, aby oslovilo co nejširší spektrum voličů napříč 
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strany jsou v rámci politického programu poněkud ve stínu hnutí ANO a v rámci svých 

programů oslovovaly voliče spíše než na základě kvantity programových bodů podle svých 

programových priorit. U ODS to byl zejména akcent na zefektivnění veřejné správy, 

modernizaci, průmysl nebo na podporu podnikání a zjednodušení celého procesu pro 

podnikatele, od výběru daní, až po zrušení živnosti. (Volební program ODS, 2017) SPD 

nejvíce výroků směřovala k migrační otázce, evropské unii a změně politického systému se 

zaměřením na prvky přímé demokracie. Z politického programu SPD byla znatelná konkrétní 

politika, jakou by se chtěla strana ubírat, přestože by se dalo spekulovat o velmi populisticky 

zaměřených tématech. (Volební program SPD, 2017) Nejsložitěji uchopitelný byl program 

ČSSD, který byl z pohledu autora nejsložitější na kódování, jelikož v jednotlivých kapitolách 

se nejvíce prolínaly kódované oblasti, mnohdy i bez větší souvislosti. ČSSD se také jako 

jediná ze zkoumaných politických stran vyjádřila pro regulaci sdílené ekonomiky. (Volební 

program ČSSD, 2017) Na základě zakódovaných větných celků bychom mohli potvrdit 

podobný výskyt salience témat u subjektů ODS, ČSSD a ANO. Odlišnosti se projevovaly 

spíše v jiném náhledu na fungování ekonomiky. ODS cílila zejména na snižování a 

zjednodušení daní, které povede k volné tržní ekonomice. ČSSD se v případě daní spíše 

soustředila na redistribuci a zachování sociální rovnosti s akcentem na sociální zabezpečení. 

ANO se svým programem snažilo balancovat někde mezi a svým programem prakticky 

slibovalo výhody jak pro podnikatele a lidi pravicově smýšlející, tak pro lidi vyznávající 

ekonomii blahobytu a důraz na sociální jistoty. KSČM se od těchto tří politických subjektů 

odlišuje hlavně v oblasti sociální rovnosti, kde se snaží klást důraz na společenské uspořádání, 

tradiční morálku a rovněž do svého programu zahrnuje řešení migrační krize. (Volební 

program KSČM, 2017) Vůbec nejméně větných celků věnujících se migrační politice měla 

ČSSD. Nejvíce se od zbylých politických stran odlišoval volební program SPD, který svou 

silně poziční strukturou stavěl svůj program zejména na migrační politice a prvcích přímé 

demokracie. Mezi programem hnutí ANO a SPD nebylo v konkrétních politických otázkách 

k nalezení příliš mnoho společných programových priorit. Jedním z mála společných 

pozičních témat v programech SPD a ANO byl zájem o trestní odpovědnost politiků a 

byrokratů. SPD však v tomto ohledu vykazovala výrazně pozičnější akcent na tuto 

problematiku než hnutí ANO. (Volební program hnutí ANO, 2017) (Volební program SPD, 

2017) 
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Graf č. 4: Grafické zobrazení absolutního zastoupení oblastí  

 

Zdroj: Autor  
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má hnutí SPD, které rovněž alokovalo těsně přes 66 % pozičních výroků. Poziční výroky se 

týkaly zejména oblastí zahraničních vztahů a společenského uspořádání. Pozičnost volebního 

programu vychází zejména z jasného stanoviska strany na zahraniční politiku a migrační krizi, 

na které strana postavila svůj volební program. Dohromady bylo ve volebním programu SPD 

zakódováno 180 pozičních výroků a 91 valenčních. ČSSD a KSČM na tom byly ohledně 

pozice volebních programů velmi podobně a výskyt pozičních větných částí k valenčním byl 

u obou stran kolem 50 %. Ve volebním programu ČSSD se objevilo 52 % pozičních a 48 % 

valenčních výroků. Dohromady to dělalo 254 pozičních a 233 valenčních výroků. U ČSSD se 

nejvíce poziční oblastí programu stala oblast zahraničních vztahů a nejvíce valenčních 

větných celků spadalo do oblasti svoboda a demokracie. U KSČM bylo napočítáno jen lehce 

nad 50 % pozičních větných celků, které dohromady v celém programu představovaly 133 

zakódovaných jednotek. 132 větných celků pak spadalo do kategorie valenčních. Nejvíce 

poziční oblastí v programu KSČM se stala oblast politického systému. Ze všech 

analyzovaných politických stran se nejvíce valenčních výroků vyskytovalo v politickém 

programu hnutí ANO, které ve svém velmi rozsáhlém programu představilo 378 pozičních a 

507 valenčních výroků. V tomto ohledu procento valenčních výroků bylo u hnutí ANO 

suverénně nejvyšší ze všech sledovaných stran a dosahovalo hodnot přes 57 %. Nejvíce 

valenčních výroků se vyskytovalo v oblasti blahobytu a kvality života, a naopak nejvíce 

poziční částí programu hnutí ANO se stala oblast o společenském uspořádání.  

Graf č. 5: Pozice témat v programech zvolených stran 

 

Zdroj: Autor 
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 Hnutí ANO vykazuje ze všech zkoumaných stran nejvyšší procento valenčních 

výroků, což vzhledem k délce volebního programu rovněž znamená, že v absolutních 

hodnotách hnutí ANO využilo v programu 507 valenčních výroků oproti druhé ČSSD s 233 

valenčními výroky. Co se týká celkového rozložení, volební program hnutí ANO vykazoval 

57 % valenčních výroků a 43 % pozičních. Největší procentuální koncentraci valenčních 

výroků je možno najít v oblasti svoboda a demokracie, kde se vyskytovalo 74 % výroků 

valenčních a 26 % procent výroků pozičních. Druhé nejvyšší procento valenčních výroků je 

v oblasti týkající se sociálních skupin, kde 70 % výroků bylo naměřeno jako valenčních a 

30 % jako výroků pozičních. 61 % výroků valenčních bylo pak v oblasti blahobytu a kvality 

života, která se nejvíce soustředí na sociální otázky a sociální zabezpečení. Právě v této 

oblasti se dá předpokládat, že hnutí ANO cílilo nejvíce na voliče ČSSD, a programové body 

v této oblasti pravděpodobně pomohly přetáhnout určitou část voličů. Pozičních výroků v této 

oblasti bylo naměřeno 39 %. Oblast zaměřující se na politický systém vykázala 60 % 

valenčních výroků oproti 40 % výroků pozičních. Nejvíce zakódovaných větných celků 

vykazuje hnutí ANO v oblasti ekonomiky, ve které bylo dohromady napočítáno 263 větných 

celků, z nichž 136 jako výroků valenčních a 127 jako výroků pozičních. V procentech 

valenční výroky pro oblast ekonomiky představují 52 % a poziční 48 %. Na poměry ANO se 

vyšší míra pozičnosti v oblasti ekonomiky odvíjí zejména od poměrně specifických 

rozpočtových a daňových názorů. Nejnižší podíl valenčních výroků ve volebním programu 

hnutí ANO byl naměřen v oblastech zahraničních vztahů a společenského uspořádání. 

V rámci obou oblastí bylo zakódováno 51 % výroků jako valenčních a 49 % výroků 

pozičních. V tomto ohledu pomohlo hnutí ANO k vyšší salienci výskytu pozičních kvazi-vět 

poměrně jasné stanovisko k otázce zahraničních vztahů a vztahu České republiky 

k mezinárodním organizacím.    
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Graf č. 6: Pozice témat ve volebním programu hnutí ANO 

 

Zdroj: Autor 
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ke vstupu České republiky do eurozóny. Volební program hnutí explicitně zmiňuje, že pokud 

eurozóna neprojde rozsáhlou reformou, pak hnutí nepodpoří vstup České republiky do 

eurozóny. (Volební program hnutí ANO, 2017) Není však bez povšimnutí, že společenské 

naladění je v České republice silně proti přijetí eura a body v programu hnutí ANO mohou 

spíše než specifický postoj poukazovat na určité přiklonění se k názoru společnosti s cílem 

získat voliče u určité části elektorátu. ČSSD se v porovnání s hnutím ANO věnuje zahraničně 

politickým otázkám s výrazně nižší intenzitou. ČSSD se ohrazuje proti povinně zaváděným 

kvótám, je naladěna spíše pro Evropskou unii, NATO a OSN. Poměrně nepochopitelně se 

ČSSD ve volebním programu vyhýbá klíčové otázce přijetí eura, kterou ve volebním 

programu vůbec nezmiňuje, přestože se političtí lídři vůči euru v mnoha prohlášeních staví 

poměrně kladně. (Volební program ČSSD, 2017) Postoj KSČM k oblasti zahraničních vztahů 

bychom mohli definovat jako nadprůměrně poziční, jelikož KSČM explicitně zmiňuje svůj 

postoj k hlavním zahraničně politickým organizacím nebo smlouvám. Kromě valenčních 

výroků ohledně přeshraniční spolupráce a zvýšení efektivity Evropské unie se KSČM 

nevyjadřuje proti Evropské unii. Naopak strana požaduje okamžité ukončení účasti České 

republiky ve strukturách NATO. (Volební program KSČM, 2017) ODS se v předvolebním 

programu v oblasti zahraniční politiky vyjadřuje velmi kriticky k fungování Evropské unie a 

eurozóny. Strana deklaruje prosazování trvalého opt-outu pro Českou republiku z povinnosti 

přijetí eura, silnou revizi fungování Evropské unie a zrušení povinných kvót při přijímání 

uprchlíků ze zemí mimo EU. (Volební program ODS, 2017) SPD se v rámci důležitých a 

strategických témat v oblasti zahraničních vztahů vyjadřuje nejagresivněji ze všech stran. 

Silný akcent je patrný zejména s cílem prosadit referendum občanů o vystoupení z Evropské 

unie a jiných mezinárodních organizací. Zároveň se SPD vymezuje proti všem nařízením, 

které přicházejí od nadnárodních aktérů, a zmiňuje tím důležitost co nejvyšší autonomie 

České republiky v zahraniční politice. (Volební program SPD, 2017) 

Oblast svoboda a demokracie se ve volebních programech vybraných stran 

vyskytovala velmi sporadicky a charakter výroků spadajících do této oblasti měl zpravidla 

valenční obsah. Pokud se strany této oblasti ve svém programu věnovaly, pak vykazovaly 

prakticky velmi podobná hesla cílící na podporu demokratického světa, ochrany lidských práv 

nebo svobody slova. Jedinou stranou, která zmiňuje v oblasti svoboda a demokracie 

konkrétnější témata, je SPD, která ve svém programu explicitně jmenuje akutní ohrožení 

svobody a demokracie v důsledku narůstajícího multikulturalismu v Evropě. SPD vidí nutnost 

řešit tento problém prostřednictvím zavedení prvků přímé demokracie a širokým zapojením 
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občanů do chodu státu. V tomto ohledu však v programu nepřináší příliš konkrétních 

stanovisek, jak by k této přeměně chtěla strana dospět. (Volební program SPD, 2017) 

V oblasti politického systému množstvím výroků vládlo hnutí ANO. Výroky v této 

oblasti se vyznačovaly nadprůměrnou obsahovou valencí, která se zaměřovala na nutnost 

decentralizace, vymýcení korupce a zvýšení vládní a byrokratické efektivnosti. Kromě ČSSD 

a KSČM se všechny strany výrazně vyjadřují proti přílišné byrokratizaci veřejné správy a pro 

zavedení digitalizace ve všech oblastech. V rámci zvyšování efektivity státní správy má 

nejpropracovanější program ODS, naopak ČSSD se tomuto tématu vyhýbá téměř úplně. 

V oblasti politického systému je zároveň patrné velké množství větných celků zaměřujících se 

na vymýcení korupce. V tomto ohledu je suverénně nejdůslednější hnutí ANO, které 

problematiku korupce ve svém programu zmiňuje jedenáctkrát oproti druhé SPD, která má 

korupci ve svém programu ve čtyřech větných celcích. (Volební program hnutí ANO, 2017) 

(Volební program SPD, 2017) Nejvíce poziční program má v oblasti politického systému 

SPD, která trvá na radikální změně politického systému s hlavním důrazem na prosazení 

prvků přímé demokracie, zavedení referenda a přímé odvolatelnosti politiků. Pro obecné 

přijetí zákona o referendu je kromě SPD ještě KSČM. Ostatní strany se tomuto tématu ve 

volebních programech výrazněji nevěnují. (Volební program SPD, 2017) (Volební program 

KSČM, 2017) 

Oblastí, kde se zpravidla objevuje nejvyšší salience tematických výroků, je oblast 

ekonomiky. Oblasti ekonomiky se dle absolutního počtu výroků jako tradičně nejvíce 

věnovalo hnutí ANO, které následovaly strany ČSSD a ODS. Naopak nejméně výroků 

tykajících se oblasti ekonomiky bylo poměrně logicky ve volebním programu SPD. Nejvíce 

se strany v oblasti ekonomiky zaměřily na hesla o ekonomické situaci země a daňovém 

zatížení obyvatelstva. V tomto ohledu ČSSD explicitně zmiňuje snahu o progresivní zdanění 

příjmů, které by snížilo daně 98 procentům zaměstnanců a zvýšení by se týkalo dvou procent 

vysoce příjmových zaměstnanců. (Volební program ČSSD, 2017) ODS v případě oblasti daní 

zaujímá opačné stanovisko, a naprosto odmítá jakoukoliv možnost o progresivní zdanění a 

zmiňuje snahu o snižování daňového břemene pro všechny ekonomické subjekty. ODS tímto 

poukazuje na co možná největší liberalizaci volného obchodu a snahu vymýcení zásahů státu 

do trhu a příjmů jednotlivých ekonomických subjektů. (Volební program ODS, 2017) Hnutí 

ANO se k daňové politice staví po svém a tvrdí, že bude prosazovat snižování daní pro 

nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro vysokopříjmové skupiny nebude prosazovat jejich 

zvyšování. ANO zároveň v daňové oblasti využívá pro ekonomii dosud neexistující termín 
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neutrální daňový systém. ANO se nejdůkladněji ze všech stran věnuje nutnosti snížení daňové 

zátěže u klíčových statků, jakými jsou pro hnutí maso, mléko, chléb, ovoce, zelenina nebo 

řezané květiny. (Volební program hnutí ANO, 2017) KSČM v oblasti daní představuje 

typický levicový subjekt prosazující paušální zdanění pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a 

progresivní zdanění od určitého stanoveného příjmu, které bude namířeno zejména proti 

vysoko příjmovým skupinám. (Volební program KSČM, 2017) SPD se vzhledem k akcentu 

na migrační politiku nevěnuje problematice ekonomiky příliš do hloubky, ale přesto se snaží 

stylizovat jako subjekt snažící se o plošné snižování daní pro všechny ekonomické subjekty. 

(Volební program SPD, 2017)  

V oblasti blahobyt a kvalita života je na první pohled patrný podobný procentuální 

výskyt výroků u jednotlivých stran, který se projevuje snahou stran zahrnout témata věnující 

se sociální politice, vzdělávání, zdravotnictví a dalším prvkům směřujícím ke zvyšování 

životní úrovně obyvatel. Jako již tradičně nejvyšší počet absolutních výroků v oblasti má 

hnutí ANO. ČSSD se rovněž této oblasti věnuje s nadprůměrnou četností a její program 

vykazuje určité systematičtější a propracovanější prvky než u zbylých oblastí. Kromě 

tradičních velmi valenčních hesel na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu nebo zdravotnictví 

se strany v této oblasti pozičně věnují sociálnímu zabezpečení. ČSSD ve svém programu 

přímo zmiňuje nutnost státu aktivně se podílet na snižování rozdílů ve společnosti. Stát by tak 

měl lidem pomáhat v závažnějších sociálních událostech a měl by se snažit zabezpečovat 

vyšší mzdy na trhu práce, chránit zaměstnance, finančně podporovat rodiny, bydlení nebo 

přispět ke zvyšování minimální mzdy. (Volební program ČSSD, 2017) ČSSD tak v rámci 

sociální politiky prosazuje redistributivní model dle Titmussovy typologie sociální politiky. 

(Titmuss, 1974) V rámci sociální politiky a ekonomie blahobytu se žádná z politických stran 

pozičností a svými tématy výrazně neodlišovala od ostatních. Jako již tradičně nejvyšší 

množství výroků v oblasti mělo hnutí ANO, kde se za poziční výroky v této oblasti může 

považovat snaha o snížení sociálního pojištění na 2-5 % nebo zodpovědnost obcí za sociální 

bydlení. Většina výroků v této oblasti využívá obecná hesla typu: „Stát musí garantovat 

zajištění sociálních služeb v potřebné kapacitě a kvalitě tak, aby ji člověk v případě potřeby 

dostal bez zbytečných průtahů a byrokratických překážek“. (Volební program hnutí ANO, 

2017) Z volebních programů je tak zcela patrné, že politické strany oblast blahobytu a kvality 

života do svých programů čile zahrnují, ale bez jakýchkoliv uchopitelných a proveditelných 

myšlenek. ODS se v této oblasti vymezuje vůči štědrému sociálnímu systému a státu 
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blahobytu. Sociální potřeby jednotlivých ekonomických subjektů by podle ODS měly být 

uspokojovány dle výkonu a potřeby. (Volební program ODS, 2017) 

Oblast společenského uspořádání se procentuálně nejvíce vyskytovala ve volebním 

programu SPD. V tomto ohledu SPD velmi pozičně útočila proti rostoucímu 

multikulturalismu v Evropě a pro nutnost obrany vnějších evropských a národních hranic. 

SPD a hnutí ANO se vymezili proti nárůstu islamizace v evropské společnosti. (Volební 

program SPD, 2017) (Volební program hnutí ANO, 2017) Všechny zkoumané strany se staví 

proti kvótám na přerozdělování uprchlíků v rámci Evropské unie a zmiňují nutnost autonomie 

rozhodování členských států při jejich přijímání.  

V oblasti sociálních skupin je poměrně překvapivá nižší salience výroků u KSČM. 

Naopak jako tradičně se sociálním skupinám v absolutních hodnotách nejvíce věnuje hnutí 

ANO a ČSSD. Všechny strany se velmi valenčně vyjadřují na podporu zemědělství a 

domácích výrobců. Za typické výroky v této oblasti se dají považovat výroky orientované na 

podporu domácích výrobců, zaměstnanců nebo jiných sociálních skupin společnosti. 

Konkrétní stanoviska a řešení, jak by dané skupiny měly být podpořeny, však politické strany 

nepřinášejí. Často pak politické strany hovoří o návratu prestiže a významu těchto skupin 

obyvatelstva v rámci společnosti. SPD se například oblasti sociálních skupin nevěnuje téměř 

vůbec. (Volební program SPD, 2017) 

3.5.4 Volební program hnutí ANO 

 Volební program hnutí ANO je na první pohled koncipován tak, aby zasáhl co nejširší 

spektrum voličů. Cílová skupina volebního programu hnutí ANO je nejrozsáhlejší ze všech 

komparovaných politických stran. Hnutí si stejně jako v roce 2013 ponechalo svou anti-

establishement strategii, kterou se snaží cílit na boj proti korupci, bezpečnost, investice a 

zlepšení ekonomické situace. Zároveň se však v politickém programu hnutí ANO objevuje 

prvek, kterým je explicitní se vymezení proti jiným politickým subjektům a aktérům. Oproti 

politickému programu v roce 2013 se tak hnutí nevymezuje proti všem, ale svůj politický 

postoj zaměřuje zejména proti ODS a ČSSD. Přímo pak hnutí ANO ve svém programu 

zmiňuje bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, který se tak dle programu stal největším 

nepřítelem hnutí a podle volebního programu i celé republiky. Volební program je rozdělen 

na dvě části, na část úvodní, kde má předseda hnutí Andrej Babiš předmluvu a dále stanovuje 

programové priority. V druhé části pak představuje samotné tělo volebního programu s 22 
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kapitolami, což v porovnání s ostatními politickými stranami je něco naprosto unikátního, 

pokud se zaměříme na rozsah volebního programu. (Volební program hnutí ANO, 2017) 

  Čtyři nejdůležitější programové priority definovalo hnutí ANO jako „bezpečnost, 

efektivní a hospodárný stát, investice do naší země a investice do našich lidí“. (Volební 

program hnutí ANO, 2017) Obsah předmluvy má velmi valenční charakter, a v případě, že by 

se dle manuálu kódovaly i tyto části volebních programů, pak by salience valenčních výroku 

ještě narostla. Andrej Babiš v jednom z posledních slibů své předmluvy tvrdí: „Ostatní strany 

se do svých programů nestydí napsat cokoliv, i když dobře vědí, že to nemohou splnit. Já ale 

svoje plány chci splnit.“ (Volební program hnutí ANO, 2017) S ohledem na to, jak rozsáhlý je 

následně celý volební program, a kolik politických slibů se v něm nachází, působí tato slova 

přímo rozporně s tím, co zaznívá v předmluvě předsedy hnutí. 

 Samotný volební program je rozdělen do 22 kapitol, které jsou koncipovány tak, aby si 

v politickém programu hnutí mohl najít každý volič své priority. (Volební program hnutí 

ANO, 2017) V úvodu práce bylo zmíněno, že politické programy se v čase sbližují a 

pravicové strany musejí přijímat určitá levicová témata, a naopak levicové strany se ve svých 

programech musejí věnovat liberálnějším ekonomickým tématům se zaměřením například na 

podnikatele nebo prvky volného obchodu. Hnutí ANO však toto sbližování posouvá na další 

úroveň, zejména co do rozsahu a absolutní nevyhraněnosti celého programu. Volební program 

hnutí ANO by se dal charakterizovat jako volební program všech politických stran kromě 

SPD, jejíž názory se oproti názorům hnutí ANO odlišují, a pro Andreje Babiše jsou 

pravděpodobně v otázkách zahraniční politiky a politického systému více poziční a 

extremistické, než si je hnutí ANO schopno dovolit. Jinak hnutí ANO zahrnuje všechny 

programové body, které jsou patrné u ostatních politických stran a volič, který by se při 

oproštění od všech dalších vlivů chtěl rozhodovat pouze podle politického programu, by 

musel volbu hnutí ANO zvážit za všech okolností. Hnutí má tudíž na základě programové 

analýzy programový a tematický překryv s téměř všemi zkoumanými stranami a velmi 

zjednodušeně by se dalo tvrdit, že slibuje všechno všem. (Volební program hnutí ANO, 2017) 

  Program hnutí ANO by se dal v kontextu ostatních stran považovat za program 

ukázkově valenční. Oproti ostatním stranám má celou řadu specifik. Například oproti ČSSD 

je ve volebním programu hnutí naprosto zřejmá linie témat, jaká jsou pro hnutí nejdůležitější. 

Tato témata jsou pak voličům prezentována jednoduchou a pochopitelnou formou. Pokud se 

tento prvek porovná s volebním programem ČSSD, tak je na první pohled patrné, že volební 
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program hnutí je mnohem lépe zpracovaný, srozumitelnější a je z něj cítit profesionální 

přístup. I to je možná důvod, proč hnutí ANO dokázalo oslovit tolik voličů ČSSD, přestože se 

názory na klíčové otázky ve stěžejní oblasti sociální politiky velmi podobají. Hnutí ANO 

představilo ve svém volebním programu body, které jsou typické pro ČSSD a před volbami 

v roce 2017 je předkládá mnohem srozumitelnějším a pro voliče uchopitelnějším způsobem. 

Hnutí ale svůj program nekoncipuje jako čistě levicový, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

V programu jsou rovněž vysledovatelné prvky pravicové politiky, zejména v oblasti 

ekonomiky, financí, daní a rozpočtové politiky. V rámci těchto témat se vyskytuje asi nejvyšší 

procento pozičních výroků. Hnutí ANO se pravděpodobně prostřednictvím těchto bodů snaží 

oslovit pravicové voliče, resp. udržet si tu skupinu pravicových voličů, kterou dokázalo hnutí 

alokovat ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013.  

Politický program hnutí ANO k volbám do Poslanecké sněmovny evidentně cílí na 

všechny skupiny obyvatel a věnuje se od témat čistě pravicových, např. zjednodušení 

podnikání, až k tématům velmi levicovým, zejména z oblasti sociální politiky. V programu se 

věnuje migrační krizi, zlepšení infrastruktury, zdravotnictví, školství, ale např. i využívání 

online komunikačních kanálů v rámci státní správy. (Volební program hnutí ANO, 2017) 

Pokud se volební program porovná s ostatními politickými stranami, tak ty se mohou 

politickým odlišit ostatní politické subjekty pouze v rámci pozice a valence jednotlivých 

výroků. V tematických oblastech už by se jen těžko hledala oblast, která byla v politickém 

programu hnutí ANO zapomenuta, a která by mohla pomoci k oslovení nějaké větší skupiny 

obyvatel. Kromě toho, že politický program hnutí ANO je v rámci českého stranického 

systému naprosto nezařaditelný a celkově nesplnitelný, je nutno zmínit, že hnutí přece jen 

mírně pozměnilo svou rétoriku vůči ostatním politickým subjektům oproti volbám v roce 

2013. V politickém programu se méně vymezuje proti „všem“, a spíše se snaží vymezovat 

vůči konkrétním politickým soupeřům, jako zmíněnému Bohuslavu Sobotkovi, ČSSD nebo 

ODS. Dalším jevem, kterým se hnutí ANO snaží odlišit vůči zbylým politickým aktérům, je 

čtyřleté koaliční vládnutí s ČSSD a KDÚ-ČSL. Jako demonstrující fakt, že vláda hnutí ANO 

byla úspěšná, zmiňuje hnutí velmi dobrou ekonomickou situaci země projevující se stabilním 

růstem inflace a vyrovnaným růstem hrubého domácího produktu. (Volební program hnutí 

ANO, 2017) Hnutí ANO se také snaží využít přebytek státního rozpočtu z roku 2016 a velice 

mírný deficit z roku 2017 jako pozitivum, které přineslo společné vládnutí s ČSSD a KDÚ-

ČSL. Při bližším pohledu je toto tvrzení velmi problematické zejména s ohledem na to, že za 

rozpočtovým přebytkem stojí zpravidla poddimenzované státní investice a špatná fiskální 
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politika vlády. Hnutí ANO dokáže i takováto témata do svého programu zahrnout a celý 

program tak na první pohled působí velmi rozumně, ekonomicky příznivě a profesionálně. Při 

důkladnější analýze však vyplyne na povrch, jak široký celý program je, jak nesplnitelné jsou 

jeho body, a zejména také to, že se opírá mnohdy o zavádějící kladné hodnocení své vlastní 

administrativy s výrazně valenčním charakterem jednotlivých výroků. Na druhou stranu 

volební program hnutí vykazuje výraznou míru profesionality a např. při porovnání 

s volebním programem ČSSD si čtenář může všimnout naprosto markantních rozdílů v kvalitě 

zpracování celého programu. Hnutí ve svém programu srozumitelně argumentuje všech 22 

prioritních témat logicky a postupně, což se např. u programu ČSSD rozhodně tvrdit nedá. 

Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo analyzovat postavení hnutí ANO 2011 před 

parlamentními volbami v roce 2017 v kontextu ostatních politických stran. Ambicí autora 

bylo zaměření se na dvě dimenze analýzy, kterými byly voličské přesuny a volební programy. 

Analytická část práce se věnovala alokaci voličů hnutí ANO a kvantifikaci hlavních témat, na 

která se hnutí ve svém předvolebním programu zaměřilo. Dvě zkoumané dimenze měly 

směřovat k lepšímu zařazení hnutí ANO v rámci českého stranického systému zejména 

s ohledem na charakter voličů a témata obsažená v předvolebním programu. 

 Práce byla rozdělena na teoretickou, metodologickou a analytickou část. V rámci 

teoretické části autor představil teoretickou reflexi definic politických stran a hnutí, 

vývojovou typologii politických stran a teoretické ukotvení sbližování volebních programů v 

politologii. V rámci teoretické definice politických stran bylo čerpáno zejména z děl autorů 

Josepha LaPalombary, Myrona Weinera, Sigmunda Neumanna a Giovanniho Sartoriho. 

Z českých autorů byla využita díla Miroslava Nováka, Maxmiliána Strmisky nebo Petra Fialy. 

Při reflexi typů politických stran vycházel autor diplomové práce z autorů Maurice 

Duvergera, Otto Kirchheimera, Petera Maira, Richarda Katze, Angela Panebianca, Ruuda 

Kooleho a dalších. Pro analýzu sbližování volebních programů politických stran bylo čerpáno 

zejména z díla Anthonyho Downse, který vycházel z ekonometrických modelů Harolda 

Hotellinga. Metodologická část práce se zaměřila na dvě základní metody výzkumu, které 

diplomová práce využívá. První metodou byl Bayesovský hierarchický model ekologické 

inference, který složí pro analýzu voličských přesunů. Druhou metodou zaměřující se na 

kvantifikaci volebních programů byla metodika skupiny Comparative Manifesto Project. 

V analytické části bylo za využití zmíněných metodologických východisek zkoumáno 
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postavení hnutí ANO v rámci alokace voličské podpory v porovnání s ostatními politickými 

stranami a komparace volebních programů dle kvantitativní analýzy na základě metodiky 

CMP. Pro finální zhodnocení konkrétních postojů hnutí ANO byla využita kvalitativní 

analýza provedená autorem diplomové práce. Ambicí autora bylo verifikovat hypotézy 

z úvodu práce, které měly směřovat k lepšímu pochopení postavení hnutí ANO v rámci 

českého stranického systému.  

První hypotéza (H1) z úvodu práce byla potvrzena. Podle statistického modelování na 

základě Bayesovské ekologické inference bylo prokázáno, že hnutí ANO získalo hlavní 

podporu v roce 2013 z řad pravicových (ODS, TOP 09) voličů a v roce 2017 zejména z řad 

voličů levicových (ČSSD, KSČM). Hnutí ANO tak od začátku své účasti v politickém 

systému dokázalo oslovit voliče jak na levici, tak na pravici politického spektra. Výsledky 

statistického modelování zároveň potvrdily změnu toku voličských preferencí ve 

prospěch hnutí ANO mezi zkoumanými lety. Voličská podpora se v letech 2013 a 2017 

značně proměnila, a zatímco v roce 2013 načerpalo hnutí ANO 42 % své podpory od 

pravicových subjektů, v roce 2017 byla alokována výrazně vyšší procentuální část voličů 

(38 %) z řad levicových stran. Hnutí ANO tak dle výsledků šetření nemůžeme jednoznačně 

považovat za subjekt typický pro levicové potažmo pravicové voliče, jelikož struktura voličů 

hnutí je za 7 let jeho existence značně různorodá. Na základě analýzy tak můžeme potvrdit 

hypotézu z úvodu práce, že voliči hnutí ANO pochází z obou částí ideologického spektra. 

Druhá hypotéza (H2) vycházela z tvrzení o sbližování programových nabídek mezi 

politickými stranami. Podle této hypotézy autor práce předpokládal výrazné sbližování 

volebního programu hnutí ANO a dalších politických subjektů. Hnutí ANO se na základě 

kvantitativní a kvalitativní analýzy voličských programů orientuje při skládání svého 

programu zejména na rozsáhlost volebního programu, jehož hlavním cílem je oslovit co 

možná nejširší spektrum voličů a obsáhnout co možná největší množství společenských témat. 

V tomto ohledu pak hnutí ANO využívá jak témata typická pro levicové subjekty (sociální 

politika, sociální zabezpečení, zdravotnictví a další), tak i témata charakteristická pro strany 

pravicové (daně, podnikatelé, zvyšování efektivnosti atd.). Výraznější odklon u zkoumaných 

stran je v rámci programových nabídek mezi ANO a SPD. Zmíněné rozdílnosti se projevují 

zejména v pozičnějších výrocích SPD v kontextu zahraniční a bezpečnostní politiky. Druhou 

hypotézu na základě analýzy volebních programů nelze potvrdit, jelikož v případě hnutí ANO 

nemůžeme hovořit o sbližování voličského programu vůči jiným politickým subjektům, ale 

spíše o obsahování všech dostupných společenských témat, která by mohla hnutí přinést 
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jakoukoliv voličskou podporu navíc. V kontextu druhé hypotézy tak můžeme hovořit spíše o 

syntéze všech volebních programů v případě hnutí ANO než o konvergenci ke konkrétní 

programové nabídce určité strany, resp. stran. Poslední hypotéza práce se zaměřovala na míru 

vyhraněnosti volebního programu hnutí. Verifikace třetí hypotézy (H3) byla provedena 

s cílem identifikace určité ideologické linie ve volebním programu hnutí a zhodnocení 

pozičnosti obsažených témat. Práce na základě analýzy CMP přichází s tvrzením, že hnutí 

ANO má ze všech zkoumaných politických stran nejvyšší procento valenčních výroků a 

v kontextu rozsahu svého programu se jedná o volební program s téměř absolutně valenčním 

významem bez výraznější pozičnosti obsažených témat. Jedinou oblastí, ve které hnutí 

vykazuje mírně nadprůměrnou pozičnost důležitých témat, je zahraniční politika, kde se 

explicitně vyjadřuje proevropsky a zároveň proti přijetí eura za stávajících podmínek. Žádné 

jiné výraznější názorové vyhranění ve volebním programu patrné není. Autor tak na základě 

analýzy potvrzuje třetí hypotézu, podle které volební program hnutí nevykazuje žádnou 

výraznější ideologickou profilaci obsažených témat a ze všech zkoumaných politických stran 

by se dal program hnutí považovat za nejvíce valenční. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo pomocí zvolených metod přiblížených 

v metodologii práce objasnit postavení hnutí ANO v českém stranickém systému se 

zaměřením na dimenze voličských přesunů a volebních programů. Na základě analytické části 

práce se dá zhodnotit, že se hnutí ANO v rámci voličských přesunů a volebního programu 

snaží zaujmout co možná nejširší skupinu voličů na úkor určité míry pozičnosti svých výroků. 

Hnutí se dá tudíž považovat jako typický politický subjekt orientovaný na maximalizaci počtu 

voličů bez ohledu na jakákoliv politická témata. Tomuto tvrzení odpovídá i naprosto zřejmá 

alokace voličských přesunů od vzniku hnutí, z čehož je patrné, že od roku 2011 dokázalo 

hnutí čerpat jak z pravicového, levicového, tak i středového spektra voličů. Volební program 

hnutí a jeho následná analýza pak poukazují na extrémně valenční charakter programu hnutí 

mající evidentní cíl zahrnout co možná největší množství společensky atraktivních témat a 

aktivizovat tím široké spektrum voličů. 

V rámci dalšího možného výzkumu zaměřeného na voličské přesuny a volební 

programy v kontextu hnutí ANO by mohlo být přínosné sledovat vývoj postavení hnutí 

v porovnání s ostatními politickými subjekty. Autor předpokládá, že široké ukotvení 

volebních priorit bude hnutí praktikovat i v budoucím politickém boji o voliče. Při analýze 

voličských přesunů může být dalším cílem výzkumu, zda může hnutí ještě navyšovat své 

voličské preference a oslovit tak další skupiny voličů. Na první pohled se totiž zdá, že hnutí 
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během voleb 2017 již dosáhlo svého volebního potenciálu a dokázalo tak oslovit pro hnutí 

maximálního množství voličů na obou stranách politického spektra. V rámci voličských 

přesunů pak může nastat jev, při kterém bude v rámci stranického systému docházet k návratu 

nespokojených voličů od hnutí ANO zpátky ve prospěch tradičních politických stran.  
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Summary 

  The main objective of the thesis is to place the Political Movement ANO in a political 

party system of the Czech Republic. The thesis focuses on the electorate shifting and 

programmatical convergency of ANO´s election manifesto and the manifestos of its 

competitive political parties. The thesis is divided into three main sections: 1. theoretical, 2. 

methodological and 3. analytical ones. The first part provides a theoretical background, such 

as a definition of the political parties or movements, their typology and also a theoretical 

framework of the election manifestos point of convergence. In the second part, the two 

methods used in the thesis are listed and presented. The first method in use is an ecological 

inference, especially Bayesian Hierarchical model, which infers individual behavior from the 

group-level dataset. A coding scheme from the group of authors around Andrea Volkens 

(Comparative Manifesto Project – hereinafter referred to as „CMP“) is the second method 

used in the thesis. CMP helps with an analysis and quantification of the election manifestos 

and the policy preferences of the political parties. The third part of the thesis is focused on 

finding answers to the questions raised in the thesis introduction. The main objective of the 

analytical part is to identify the sources of the Political Movement ANO´s voters since the 

beginning of its existence as well as to show how close is the election manifesto to other 

political parties.  

    The conclusion of the thesis reveals that political Movement ANO obtained in 2013 voters 

from parties on the right side of the ideological spectrum, especially from the ODS. The thesis 

also found a significant formula of shifting voters from ČSSD in behalf of Movement ANO in 

election 2017. These findings show that ANO´s voters are coming from all wings of the 

ideological spectrum, both right and left as well as the center one. The thesis has also revealed 

the absence of any ideological crystallization as there is no clear orientation or focus on the 

main social and political issues. Apparently, the Movement ANO try to aim at the huge group 

of voters along the ideological/political spectrum. That is the reason why ANO avoids any 

strong position statements in the field of the major social issues. The only hypothesis 

stipulated in the introduction that occurred not to be proved was the assumption of the 

programmatical (manifestos) convergence between the Movement ANO and its political 

rivals. This premise could not prove any convergency as the Movement ANO uses much more 

the synthesis of the manifestos of other political parties for creating its own one than any 

convergence approach.  
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    Based on the above mentioned outcomes the author found and described a specific position 

of the Political Movement ANO in the Czech party system. The thesis conclusion tries to 

define the sources from which the Movement ANO gain its voters and what are the main 

topics stipulated in its election manifesto.  
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Zdůvodnění výběru práce 

Předčasné parlamentní volby v roce 2013 znamenaly pro český stranický systém značné 

změny. Voličské preference se od etablovaných politických aktérů přesunuly k dosud 

neparlamentním politickým subjektům. (Gregor, 2014) Tento trend přesunu volebních 

preferencí se nejvíce odrazil při úspěchu hnutí ANO 2011 vedeném slovenským podnikatelem  

 

Andrejem Babišem. Prvotní mobilizace voličů hnutí proběhla v roce 2012 prostřednictvím 

výzvy, která se svým prohlášením zaměřovala zejména na nespokojené občany a měla silně 

protestní charakter. Politický marketing hnutí necílil na jednu velkou homogenní skupinu, 

která by byla definovatelná specifickou sociální vrstvou, ale maximalizace volebního zisku 

byla provedena formou dvojsměrného nebo vícesměrného targetingu. Segmentace, kterou 

provedl marketingový tým hnutí vymezil několik heterogenních voličských skupin, na které 

byla kampaň cílena pomocí variabilních komunikačních prostředků (Kubánek, 2016) Hnutí 

nakonec mobilizovalo největší část svých voličů využitím lidového stylu jazyka, oslovujícím 

segment nespokojených voličů. Celá kampaň využívala catch-all prvky napříč pravolevým 

politickým spektrem a nejtypičtějším předvolebním tématem hnutí byl silný apel proti 

hlavním politickým aktérům. Hnutí od začátku odmítalo zařazení na pravolevé škále 

politického spektra i z důvodu absentující politické ideologie.   

 Do nadcházejících parlamentních voleb vchází hnutí v úplně jiné pozici, než v které 

bylo v roce 2013. Hnutí je největším favoritem voleb a účastní se jich jako jeden z členů 

vládní koalice. V rámci cílení své předvolební kampaně tak musí upravit rétoriku komunikace 

se svými voliči a redefinovat svůj předvolební marketing. Pro hnutí bude složité upustit od 

silné "antiestablishment" politiky mobilizující nespokojené voliče. V tomto ohledu se chování 

hnutí s blížícími volbami diametrálně mění a hnutí se začíná vymezovat nejen proti svým 

opozičním konkurentům, ale čím dál tím více i proti koaličním partnerům.   

 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce  
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Předpokládaný cíl 

Cílem diplomové práce je s vyžitím teoretických východisek a komparativní analýzy oproti 

minulým volbám, analyzovat chování hnutí ANO 2011 před nadcházejícími parlamentními 

volbami. Ambicí práce je definovat, jaké prvky volební kampaně hnutí využívá, jak cílí svůj 

politický marketing, zda v politickém programu je přítomna definovatelná politická ideologie, 

a jak je hnutí vedeno po organizační struktuře.  

 Výzkumné otázky jsou vedeny i s ohledem na současnou politickou situaci a už 

probíhající předvolební kampaň. První hypotéza (H1) tvrdí, že hnutí začalo znovu svou 

politickou kampaň s výraznými prvky negativní kampaně, avšak už necílí obecně proti 

celému českému politickému establishmentu, ale vybírá si jednotlivé politické aktéry pro svou 

antikampaň. (H2) vychází z tvrzení o absenci politické ideologie hnutí a nezařaditelnosti 

tohoto politického subjektu v rámci pravolevého dělení v českém stranickém systému. V 

tomto ohledu bude zkoumáno, zda má politický program před volbami znovu prvky catch-all 

hnutí, případně, jestli jsou v tomto ohledu definovatelné prvky populismu jako komunikační 

strategie s voliči. Třetí hypotéza (H3) deklaruje, že hnutí je typickým představitelem modelu 

strany typu firmy.  Hnutí je dle této hypotézy vedeno silným lídrem, jehož nedotknutelné 

postavení ještě posílil nedávno skončený sněm hnutí. Silná postava lídra se odvíjí od 

ekonomické situace hnutí, které je zcela závislé na podnikatelských aktivitách Andreje 

Babiše. 

Metodologie práce 

Metoda práce bude odpovídat jednopřípadové studii zaměřené na výzkum hnutí ANO 2011 

před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Snahou 

autora bude propojit představená teoretická východiska s předvolební kampaní hnutí a 

celkovou strukturou fungování tohoto politického subjektu. Autor provede komparativní 

analýzu politického programu hnutí mezi volbami 2013 a 2017, a pokusí se definovat, zda se 

hnutí ve své politické kampani a postavením v českém stranickém systému oproti minulým 

parlamentním volbám nějak zásadně proměnilo. 

Základní charakteristika tématu 

Téma práce by mělo přinést odpovědi, kde v rámci českého stranického systému stojí hnutí 

před blížícími se parlamentními volbami a jakých metod při předvolební kampani využívá. 
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Celá práce by měla rovněž ukázat proměnu chování hnutí v porovnání s předešlými 

parlamentními volbami a jeho změnu v politickém marketingu. Teoretická část práce se 

zaměří na vymezení teoretické definice strany typu firmy, populismu jako formy politického 

marketingu a protestní strany se zaměřením na politický marketing cílený na nespokojené 

voliče.  Tato teoretická východiska bude autor testovat v praktické části práce, kde se bude 

věnovat předvolební kampani hnutí, interakcím vůči ostatním politickým aktérům a funkční 

struktuře hnutí.   

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Teoretické vymezení tématu 

2.1 Model strany typu firmy 
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2013-2017 ODS ČSSD STAN KSČM Piráti TOP ANO KDU-ČSL SPD Ostatní Přišlí Nevoliči

ČSSD 12695 201701 10578 27524 17668 8908 364385 9448 69898 14247 6525 260703

Piráti 8351 7679 10842 4881 22912 4474 14647 3162 14201 15160 1726 19990

TOP 177852 8493 52475 6569 136267 98583 21723 6218 7086 34513 4029 17509

ODS 153956 8015 10031 6606 67328 14451 38810 4635 9642 19399 3073 37683

KDU-ČSL 9826 18188 8603 7061 13854 5535 32260 194148 10482 12670 3145 24791

Úsvit 8432 10272 8894 15255 10775 4508 87619 4348 102299 15330 2984 71228

ANO 49997 13883 25384 14661 63181 9895 448372 8448 51746 70882 5792 143876

KSČM 9046 26028 6920 254240 9132 5655 199602 5724 110886 9902 4200 101635

Ostatní 21744 17825 13936 8067 82127 9339 53114 6494 35217 56409 4024 163677

Odešlí 19463 4539 9638 3820 19572 8144 11589 3103 8504 7668 915 55406

Nevoliči 81557 49616 106022 48181 80234 81205 206103 48981 114819 50523 169626 2304456


