
Abstrakt
V roce 2017 bylo do Poslanecké sněmovny v České republice zvoleno devět pol-
itických stran, což je největší počet v historii. Tato práce zkoumá volební účast
a výsledky jednotlivých stran za použití agregovaných dat na obecní úrovni.
Cílem je najít vhodné proměnné, které by umožnily najít souvislost mezi pop-
ulačními charakteristikami obyvatel a jejich volební účastí a výběrem politické
strany. Pro analýzu je použita metoda vážených nejmenších čtverců a její
výsledky jsou testovány na přítomnost prostorové autokorelace. Následně je
pro stejná data použit prostorový chybový model za účelem pozorování pros-
torových efektů ve volebních výsledcích a za účelem porovnání obou metod.
U volební účasti je nalezen negativní vztah s podílem lidí v exekuci, neza-
městnaností a podílem lidí bez základního vzdělání. Strany ANO, SPD a
KSČM dosahují větší podpory v obcích s vyšší nezaměstnaností a nižšími podíly
vysokoškoláků a podnikatelů. Na druhé straně, ODS, Piráti a TOP 09 vykazují
opačné trendy v těchto nezávislých proměnných.

Klasifikace JEL H70, I21, I30, J10, J11
Klíčová slova volební chování, volební účast, pros-

torová analýza, parlamentní volby, metoda
vážených nejmenších čtverců, prostorový
chybový model, Česká republika

Název práce Demografické charakteristiky voličů: po-
zorování z voleb do Poslanecké sněmovny
v České republice

E-mail autora jakub3456@seznam.cz
E-mail vedoucího práce petr.jansky@fsv.cuni.cz

https://ideas.repec.org/j/H70.html
https://ideas.repec.org/j/I21.html
https://ideas.repec.org/j/I30.html
https://ideas.repec.org/j/J10.html
https://ideas.repec.org/j/J11.html
mailto:jakub3456@seznam.cz
mailto:petr.jansky@fsv.cuni.cz

	Abstract
	Contents
	List of Tables
	List of Figures
	Acronyms
	Thesis Proposal
	1 Introduction
	2 Literature Review
	 Selection of Variables
	 Revenge through Ballot
	 Spatial Analyses

	3 Political Situation in the Czech Republic
	 History
	 Recent Situation

	4 Data
	 Parliamentary Election
	 Independent Variables
	 Weighting Matrix

	5 Methodology
	 Weighted Least Squares Model
	 Spatial Error Model

	6 Results
	 Weighted Least Squares Results
	 Testing the Data
	 Spatial Error Model Results

	7 Conclusion
	Bibliography
	A OLS Assumptions
	B Descriprion of Variables
	C Correlation Table

