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Opět se ukázalo, že měla na podporu větší vliv oblast nežli konfliktní linie město – venkov.  

Co se ale potvrdilo byly ekonomické rozdíly v zemi, respektive se ukázaly okresy, které se 

potýkaly s vysokou nezaměstnaností a okresy, kde byla nezaměstnanost nízká. Na základě 

výše uvedených výsledků lze v případě ČR potvrdit existenci ekonomické konfliktní linie.   

6.3.4 Vliv faktoru cizinců na volbu SPD 

Z Obr. 32 je dobře patrné, že podíl cizinců v Moravskoslezském ohnisku vysoké volební 

podpory hnutí byl minimální.  

Obr. 31: Faktor cizinců, Česko 

 

Zdroj dat: ČSÚ (2020), zpracováno v programu ArcMap 

Pozn.: z 524 tis. evidovaných cizinců bylo necelých 112 000 Slováků, které pro naší 

společnou historii nelze za cizince skoro považovat. 264 tis. cizinců bylo v Praze  

a přilehlém Středočeském kraji 
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vyhledávaném Českém Krumlově. Ze čtyř venkovských okresů, které zároveň jsou 

součástí NP Šumava, byla největší volební podpora SPD právě tam, zdůvodňuji  

ji nespokojeností některých místních obyvatel se zvýšenou přítomností cizinců v něm. 

Obr. 34: Souvislost podílu trestných činů s volbou SPD 

 
Zdroj dat: ČSÚ (2017), zpracováno v programu IBM SPSS 

Pozn.: rozdíl ve volbě SPD se diametrálně lišil u měst, kde byla kriminalita největší – 

Praha, Ostrava. 

6.3.6 Vliv faktoru náboženství na volbu SPD  

Je nutné připomenout, že použitá data se vztahovala k roku 2011, nelze ale očekávat,  

že by se podíl věřících v zemi dramaticky změnil. Souvislost faktoru náboženství s volební 

podporou SPD se prokázala jako málo významná. Při pohledu na mapový výstup  

(viz Obr. 36) je viditelné, že se podíl věřících zvětšoval od severozápadu země  

po jihovýchod. Centrum velkého podílu věřících bylo v kraji Vysočina (22,42 %)  

a ve Zlíně. 

Celkově byl větší podíl věřících na Moravě. Ve všech Moravskoslezských krajích byla  

i nadprůměrná volební podpora SPD. Naopak v kraji Vysočina byla podpora hnutí třetí 
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nejmenší (9,6 %). Největší podíl věřících 37,94 % byl v Uherském Hradišti (Zlín. kr.), hned 

za ním Žďár n. S. (32,16 %, kr. Vysočina). Zatímco u Žďáru n. S. byla volební podpora 

hnutí mezi nejmenšími (8,19 %), v okresu Uherské Hr. byla tato hodnota nadprůměrná 

(11,98 %), a to platilo i v ostatních okresech největších okrajových hodnot věřících 

(Hodonín 12,65 %, Vsetín 12,92 % a Opava 12,41 % hlasů). Faktor náboženství 

nekoreloval s druhým ohniskem velké volební podpory SPD v Ústeckém kraji. Podíl 

věřících v něm byl výrazně nejnižší (5,31 %).  

Obr. 35: Faktor náboženství, Česko 

 

Zdroj dat: ČSÚ (2020), zpracováno v programu ArcMap 

V hustě zalidněných městech byla silná nesignifikantní souvislost podílu věřících a volbou 

SPD (0,592). Mezi hodnotami panoval zřetelný nesoulad vyplývající z mapových výstupů 

Obr. 27 a Obr. 36. Zajímavější hodnoty byly ve venkovských oblastech. Kromě 

vyčnívajícího okresu Jeseník, měly okresy při rozložení hodnot kolem regresní přímky 
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negativní souvislost. Nerovnoměrnost souvislosti náboženství s volbou SPD potvrzuje  

i Obr. 37, ve kterém jsou hodnoty pro všechny okresy ČR. Povšimněte si zcela opačné 

podpory SPD v případě podobných hodnot kolem podílu 11 % (i jiných) věřících. 

Obr. 36: Souvislost podílu věřících s volbou SPD 

 
Zdroj dat: ČSÚ (2017), zpracováno v programu IBM SPSS 

Dle výše uvedeného se u hodnot faktoru náboženství a volby SPD prokázal velký rozdíl, 

proto bylo vyřazení vlivu tohoto faktoru správné. Allenův teoretický předpoklad nemůže 

být naplněn, jelikož se vysoký podíl věřících nepotvrdil jako související s volbou SPD. 

Tím pádem se hypotéza č. 4 této práce zamítla. Faktor náboženství sice nepřispěl 

k prokázání existence konfliktní linie město – venkov, ale i z mapového výstupu pro tento 

faktor je patrná existence náboženské konfliktní linie, která tvořila „cleavage“ na Moravě. 

Specifickou oblasti pak byla oblast Ústeckého kraje, kde byl podíl věřících minimální,  

a která sahala i do krajů jemu přilehlých. 

6.3.7 Vliv faktoru obyvatel starších 65 let na volbu SPD 

Podíl starších obyvatel 65 let byl v ČR nerovnoměrně rozložen, a proto se mapový výstup 

výrazněji nepodobal s žádným z předchozích, viz Obr. 38. Oblasti s největším podílem 

starších obyvatel 65 let ale spadaly do oblasti nízké volební podpory hnutí. Jediný kraj, kde 
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hodnoty faktoru sahaly nad 20 %, byl Hradec Králové (20,73 %, SPD 10,05 %). Vysoký 

podíl obyvatel důchodového věku mimo tento kraj byl i např. v Písku (21,13 %), 

Pelhřimově (21,01 %) nebo Klatovech (20,91 %), i tam byla podpora SPD malá  

(pod 10,1 %). Stejně jako v případě Kodaně byla kolem hlavního města oblast s nízkým 

podílem starších (Praha-východ i Praha-západ měly hodnoty pod 15,3 %) a nízkou volební 

podporou hnutí.  

Obr. 37: Faktor obyvatel starších 65 let, Česko 

 

Zdroj dat: ČSÚ (2020), zpracováno v programu ArcMap 

U okresů s nízkým podílem starších byly kromě Středočeského kraje hodnoty volební 

podpory SPD častěji nadprůměrné (např. Tachov 12,2 %, Chomutov 13,39 %, Brno-

venkov 11,68 %, Česká Lípa 12,36 % hlasů). Opět zde hrála hlavní roli oblast, kde se okres 

nachází, což platilo u venkovských oblastí i u měst. Korelogram tohoto faktoru pro celou 

ČR potvrdil, že vliv tohoto faktoru na volbu SPD byl minimální, viz. Obr. 39. Hodnoty  


