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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice zájmu mladých lidí o politiku v České republice 

jako jednomu ze současných problémů občanské společnosti. Konkrétně je mobilizace, 

postavení a motivace členů mládežnických organizací politických stran pro vstup 

na politickou scénu analyzována na základě dotazníkového šetření. Dále se práce věnuje 

komunikaci těchto organizací směrem ke společnosti a využívání sociálních sítí ke zvýšení 

zájmu o politické dění ve věkové kategorii 15 až 35 let. Hlavní zjištění práce je takové, 

že komunikace směrem k mladým lidem ze strany mládežnických organizací 

je nedostatečná, o politické dění se zajímá minimum mladých lidí, kteří jsou schopni nebo 

ochotni navrhovat vhodná řešení problému.  

Annotation 

The bachelor thesis deals with the issue of interest in politics of young people in the Czech 

Republic as one of the current problems of civil society. Specifically, the mobilization, 

position and motivation of members of youth organizations of political parties to enter the 

political scene is analysed based on a questionnaire survey. In addition, the work focuses on 

communication of these organizations towards society and the use of social media to increase 

interest in politics among young people aged 15 to 35 years old. The main establishments of 

the thesis are that communication towards young people by youth organizations is 

insufficient, minority is interested in politics and suggests appropriate solutions to the 

problem. 
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1 Úvod 

Zájem o politické dění je v České republice více než podprůměrný, obzvláště u mladých lidí. 

Dle výzkumu ICCS z roku 2009 lze na tuto skutečnost poukázat v mezinárodním měřítku. 

Tato studie zkoumala občanské postoje žáků ve věku 14 až 15 let v 38 zemích světa a 

poukazuje na skutečnost, že čeští žáci zdůrazňují základní demokratické hodnoty, jako jsou 

rovnost, svoboda slova a právo volit, ale zřídka se přímo zapojují do politických aktivit nebo 

aktivit, kterými by mohli něco ve svém okolí změnit. Nejvíce se zajímají o témata životního 

prostředí a domácí politické situace, ale volí spíše jiné způsoby dosahování svých cílů než 

skrze politickou participaci, např. sběr podpisů pro petici nebo aktivity spojené s osvětou 

a ochranou životního prostředí (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr, & Losito, 2010).  

Mladí lidé bývají často považováni za homogenní skupinu, ale je to velice rozmanitá skupina 

lidí lišících se v politické orientaci, která závisí zejména na socio-ekonomických 

proměnných a vzdělanosti (Henn & Foard, 2013). Britta Busse a kol. v článku Two Worlds 

of Participation: Young People and Politics in Germany dále dělí mladé lidi do tří skupin: 

(1) ti, kteří se angažují v tradičních organizacích, (2) ti, kteří spíše podporují alternativní 

formy zapojení se do politiky a (3) ti, kteří jsou naprosto nezaujatí a nemají důvěru v žádnou 

formu participace. I přes všechny předsudky se většina mladých lidí o politiku zajímá a věří 

v dodržování demokratických hodnot (Henn & Foard, 2013). Nicméně z dlouhodobého 

hlediska se nacházíme v jakési politické krizi, dnešní mladá generace je považována 

za apatickou, na což poukazuje i jejich nízká volební účast v parlamentních volbách (Lamb, 

2002). Tato práce se zabývá především první skupinou, která má nejvyšší zájem na 

pochopení demokratického procesu a přijímá fakt, že demokratické rozhodování vyžaduje 

čas a výsledků se nedá dosáhnout okamžitě (Busse, Hashem-Wangler, & Tholen, 2015). Je 

to také vzorová skupina, která by nám mohla ukázat cestu, jak motivovat výše zmíněnou 

rizikovou skupinu (3), tedy nezaujaté.  

Další důležitou otázkou je dopad (ne)účasti mladých lidí v aktivní politice na budoucnost 

demokracie. Mezi stálými politiky se však tvoří elitní skupiny (Busse, Hashem-Wangler, & 

Tholen, 2015), a proto se mladí lidé cítí přehlíženi a jsou považováni za méně důležité (Henn 

& Foard, 2013). 

Pro vyšší míru zapojení navrhuje Berry Craig ve svém článku Labour's Lost Youth: Young 

People and the Labour Party's Youth Sections větší zapojení technologií 
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do vnitropolitického života na případu Labour party (Craig, 2008). William Cross a Lisa 

Young v článku Activism Among Young Party Members: The Case of the Canadian Liberal 

Party. Journal of Elections, Public Opinion and Parties zdůrazňují potřebu zapojení více 

mladých lidí, kteří jsou mnohem aktivnější a flexibilnější než ti, kteří vstupují ve vyšším 

věku. V první skupině Britty Busse se podle nich nachází jen minimum členů a většina volí 

spíše alternativní metody, což potvrzuje výše zmíněný výzkum. Dále poukazují 

na skutečnost, že čím více mladí členové věří ideologii své strany, tím je jejich aktivní účast 

ve straně vyšší (Cross & Young, 2008). Další zajímavou informací je, že muži se o politiku 

zajímají více než ženy a svými znalostmi politické situace jsou si jistější (Henn & Foard, 

2013). Lidé pocházející ze střední a vyšší třídy mají také vyšší zájem o politiku a vyšší 

vzdělání poukazuje na vyšší znalost politického dětí, což vede k vyššímu zájmu o tuto 

tématiku. Zmenšování sociálních rozdílů by tak mohlo přispět k míře demokracie 

v budoucnosti (Henn & Foard, 2013). 

Tato práce zkoumá politickou participaci mladých lidí, kteří se již politické scény účastní 

a jsou součástí mládežnických organizací politických stran. Tyto organizace hrají důležitou 

roli v rekrutování členů do politických stran (Lamb, 2002), např. 41 % belgických poslanců 

bylo rekrutováno právě přes ně (Hooghe, Stolle, & Stouthuysen, 2016). Mládežnické sekce 

ztratily od 80. let zhruba 60 % členů (Hooghe, Stolle, & Stouthuysen, 2016). 

Členové prezentují domovskou stranu mezi mládeží a dopomáhají k získávání příznivců 

z těchto řad, pomáhají při předvolebních kampaních k mobilizaci voličů, jsou loajální 

a ekonomicky nenáročným prostředkem pro tuto funkci. Podporou těchto organizací si také 

strana vychovává budoucí členy a vrcholné představitele. Mládeži naopak organizace tohoto 

typu nabízí možnost rozvoje v mnoha oblastech přispívajících k lepší budoucí profesní 

kariéře a zlepšení sociálního života. 

Cílem této práce je zjistit, jaká vnější i vnitřní motivace má vliv na rozhodnutí mladých lidí 

ke vstupu do politických organizací, a tedy i k jejich aktivnímu zapojení. Dle dosavadních 

výzkumů důležitou roli hraje jejich okolí a rodinná situace, a to nejen na samotný vstup 

do organizace, ale také na její výběr dle ideologie či možnosti seberealizace. Dalším 

zjištěním bude, zda jsou tito respondenti spokojení s fungováním jejich mládežnické 

organizace, případně co by chtěli změnit. Tyto informace nám pomohou lépe pochopit, co 

mladé lidi k zájmu o politiku motivuje a navrhnout cestu k přesvědčení více takových 

jedinců, aby se politické scény účastnili, nebo aby se alespoň zvýšil jejich zájem 
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o společenské dění. Na základě nastudované literatury byly vytvořeny následující hypotézy, 

které budou pomocí dotazníkového šetření testované: 

H1:  Vzdělání, ekonomický status a politická participace rodičů má vliv na zájem o politiku 

jejich dětí. Děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů s vyšším ekonomickým statusem, kteří se 

politické scény účastní, mají o politiku větší zájem. 

H2: Prostředí, ze kterého mladí lidé pochází, ovlivňuje jejich hlavní motivaci pro politickou 

participaci a tím pádem i ideologii, která se váže ke konkrétním politickým stranám. 

H3: Čím více mladí členové věří ideologii své strany, tím je jejich aktivní účast ve straně 

vyšší. 

H4: Jedinci na vyšších pozicích v rámci organizace mají ambice v budování profesionální 

politické kariéry. 

H5: Muži se o politiku zajímají více. 

H6: Zájem o politické dění je nízký zejména z důvodu malého zapojení mládeže 

do rozhodovacích procesů a jejich pocitu bezmoci cokoli prosadit či změnit. 

2 Teoretická část 

V této části bude popsán dosavadní výzkum současných autorů vztahující se k tématu práce. 

Nejprve bude popsán zájem o politické dění, vysvětleny příčiny nezájmu mladých lidí o 

politiku, nebo naopak, co je vede k zájmu o toto téma, následně bude definováno, co 

znamená mládežnická organizace a jaká kritéria musí splňovat a na závěr bude vytvořen 

profil členů těchto organizací a jejich dělení dle Reginy Weber (Why do young people join 

parties? The influence of individual resources on motivation, 2018). 

2.1 Zájem o politické dění 

Celou společnost v postkomunistických státech provází velký nezájem o politiku. Ta se 

v České republice nerozvíjela přirozeně a v 90. letech bez stabilních základů a bez 

zkušených politiků musely vzniknout politické strany, které pomáhaly vybudovat 

demokratickou společnost. Vládní představitelé nebyli zvyklí otevřeně jednat 

a spolupracovat s jinými zájmovými organizacemi či s veřejností. To vše se museli politici 

v porevoluční době učit za pochodu a důsledkem toho klesal zájem společnosti na vlastním 
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zapojování v aktivní politice. Naopak pozitivně občané vnímají ekologické iniciativy a 

organizace zabývající se lidskými právy. Důvodů nezájmu o politiku je hned několik, 

zejména za to mohou stereotypy s ní spojené. Po dlouhé nesvobodné éře vlády komunistů 

lidé zapomněli, jak projevovat vlastní názory, s touto dobou je také spojen pocit strachu 

z nedostatku, protože je za sebe každý ekonomicky odpovědný a primárně naplňuje 

individuální potřeby. V neposlední řadě zavinila nedůvěru v demokratický systém první 

česká vláda sestavená Václavem Klausem, která za sebou zanechala spoustu prostoru pro 

nápravu (Potůček, 2000).  

Všechny tyto nesrovnalosti v 90. letech způsobily nedůvěru v zastupitelskou demokracii 

a apatii vůči veřejnému dění. Od této divoké doby už uplynulo více než dvacet let a dospívá 

již druhá generace, která nezažila nesvobodný režim. Generace mileniálů a z části i generace 

Z jsou stále potomky rodičů tímto režimem ovlivněných, a právě oni na ně mají stále velký 

vliv. Mladí lidé by se o politiku jistě zajímali více, pokud by věděli, že to bude mít smysl. 

Zájem o politické dění u mladých lidí v pozorované věkové skupině studuje mnoho výzkumů 

i v České republice. Autoři se obecně shodují, že celkový zájem o politické dění je nízký 

zejména z důvodu nízkého zapojení mládeže do rozhodovacích procesů a jejich pocitu 

bezmoci cokoli prosadit či změnit. Nejvíce se zapojují do jim blízkých individuálních aktivit, 

či do dění přímo v jejich škole. Obecně platí pravidlo, které říká, že čím vzdálenější daná 

politika je, tím nižší zájem o ni mladí lidé projevují, tedy o celostátní úroveň se zajímá méně 

lidí než o komunální politiku, kde se domnívá až 55 % respondentů, že dokáže něco změnit 

(Sputný, 2020). Co se týče světové politiky či politiky EU, o tu je zájem českých občanů 

nejnižší. Pouze 38 % dotázaných se zajímá o celosvětovou politiku, a ještě o tři procenta 

méně se zajímá o úroveň EU (Hanzlová, 2020). Centrum pro výzkum veřejného mínění 

hodnotí postoj českých občanů jako spíše skeptický. Dle průzkumu z roku 2020 si většina 

(63 %) občanů myslí, že se o jejich názor zajímá jen menšina politiků a 11 % se dokonce 

domnívá, že o jejich názor nemá zájem vůbec žádný politik (Sputný, 2020). 

Za nejpřínosnější způsob participace považují mladí lidé zastupitelské orgány mládeže, 

např. studentské rady, školní parlamenty apod. Tuto důvěru v instituce lze přisuzovat 

k vnímání oficiálních skupinových organizací jako něčeho, čím lze ovlivnit tzv. věci veřejné, 

což je pro jednotlivce mnohem náročnější. Právě tato struktura na druhou stranu odrazuje 

mnoho mladých lidí, kteří nechtějí být svázáni. Členství v takovýchto institucích je 

atraktivní pouze pro třetinu mladých lidí a jen necelých 10 % se takovýchto akcí reálně 
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účastní (IPSOS Tambor, s.r.o., 2009, str. 7). 

O politické dění se v České republice zajímají alespoň okrajově zhruba dvě třetiny zkoumané 

věkové skupiny. Největší zájem projevují studenti vysokých a vyšších odborných škol, 

naopak žáci základních škol, nezaměstnaní a lidé na rodičovské dovolené projevují zájem 

nejnižší. Vzdělání rodičů na tuto oblast má také velký vliv. Děti vysokoškoláků se zajímají 

ze 75 %, zatímco děti rodičů s nižším vzděláním nedosáhnou se svým zájmem ani na 50 % 

(IPSOS Tambor, s.r.o., 2009, str. 29). 

Zajímavé je, že pro většinu mladých lidí byl před deseti lety hlavním zdrojem internet 

a televize. Nejsledovanějšími medii byla televize Nova a Seznam online zpravodajství. 

Zdroje informací se v poslední dekádě rapidně změnily a jak se předpokládalo, stoupl 

zejména zájem o sociální sítě, které jsou v současnosti velice dominantní v oblasti zdrojů. 

Velice přínosní v oblasti zvyšování zájmu o politiku jsou takzvaní opinion leadeři, které 

uživatelé sledují mimo svůj okruh přátel a se zájmem sledují jejich příspěvky, často politicky 

orientované. Těmito opinion leadery jsou často právě členové mládežnických organizací, 

nebo mladí politici, kteří svým zájmem a svou osobností dokážou zaujmout i jedince, kteří 

politické dění běžně nesledují. Nutno však podotknout, že tato skupina je náchylná 

k nevhodnému vyhodnocování relevance informací a jejich pravdivosti, proto je důležité 

i jejich zájem doprovázet osvětou věnovanou nakládání s takto získanými informacemi. 

2.2 (Ne)účast mladých lidí v aktivní politice 

Současná mladistvá generace je zatím nejvíce nezaujatou (Fox, 2015, str. 6). Skupina 

mladých lidí, která se o politiku nezajímá, považuje tento svět za příliš elitářský, nudný, 

matoucí, zkorumpovaný a prolhaný. Často se opakuje předsudek, že představitelům jde 

pouze o vlastní užitek, projev vlivu a síly (Henn & Foard, 2013, str. 367). I přes zvětšující 

se zájem o individuální a neformální participaci v jiných oblastech, mnozí stále chtějí, aby 

je političtí lídři poslouchali a věnovali pozornost jejich zájmům. Způsob účasti se stále 

posouvá dále od formální politiky, nicméně tento vztah vyžaduje další zkoumání, které 

nalezne znaky zájmů mladých lidí a propojí je. Jejich účast na tradiční politice je velice 

důležitá a mělo by se využít zkušeností akademiků, kteří s nimi pracují na denní bázi, aby je 

propojili a pracovali raději s nimi než proti nim. Důležité je u nich probudit pocit, že jsou to 

obyvatelé své země a že občanství má důležitý význam (Pruitt, 2016, str. 512). 

Někteří autoři naopak tvrdí, že úpadek zájmu o tradiční formu politiky, tzn. chození 
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k volbám a snaha stát se politickým představitelem, upadá, nicméně ho vynahrazují jiné 

způsoby participace, např. účast na demonstracích, sběr podpisů pro petice, organizace 

kampaní, účast v neziskových organizacích a zájmových skupinách (Bourne, 2010, str. 196; 

van Deth, 2001), což jim dává větší smysl. Generace tzv. mileniálů a generace Z jsou 

rozhodně mnohem méně zaujatí touto tématikou než generace jejich rodičů (Fox, 2015), 

mohlo by to znamenat, že demokracie je v ohrožení, nebo také, že jsou potřeba mnohé 

strukturální změny. 

Magdalina Kitanova (Youth political participation in the EU, 2020) ve svém výzkumu Youth 

political participation in the EU: evidence from a cross-national analysis zkoumá tuto 

problematiku v rámci Evropské unie. Vzhledem k tomu, že tento výzkum je jeden 

z nejnovějších, poskytuje aktuální informace. Tato práce vysvětluje objektivní i subjektivní 

důvody pro (ne)zájem o aktivní politiku. Z hlediska věku z jejího výzkumu vyplývá, 

že jedinci ve věku 18–24 let se více zajímají o vstup do alternativních organizací, zatímco 

respondenti starší 25 let jsou spíše tradičně orientovaní (Kitanova, 2020). Z toho vyplývá, 

že čím jsou jedinci starší, tím mají větší sklony k tradiční politice. Kitanova zkoumá 27 zemí 

EU, které dělí do dvou kategorií dle vyspělosti demokracie. První kategorie jsou tzv. 

„advanced“ demokracie, které vznikly před rokem 1988, postkomunistické státy jsou pak 

nazývány „new“. Tato proměnná se ukázala jako velice zásadní. Uvádí, že obecně 

v postkomunistických státech je zájem o formální politiku nižší, Česká republika má 

například zájem o formální politiku podprůměrný, ale naopak se mladí lidé zajímají 

o alternativní organizace víc než ve Francii, která je považovaná za střed (Kitanova, 2020). 

Toto může být způsobeno nestálým stranickým systémem, který neposkytuje jistoty 

v tradiční formě projevování politických zájmů. Tato nestálá situace a neustále měnící se 

multipartismus způsobuje nedůvěru, zatímco dlouhodobě fungující nezávislé organizace 

zaměřující se na konkrétní tématiku dávají pocit bezpečí a výsledky poskytují rychle. 

2.3 Mládežnické organizace politických stran 

Mládežnické organizace spadají do takzvané kategorie přidružených organizací, které mají 

sdružovat skupiny, ať už zájmové či profesní, s politickými stranami. Úkolem těchto 

organizací je artikulace zájmů určité skupiny a jejich naplňování. Věnují se pouze dílčím 

oblastem agendy strany a představují zprostředkovatele mezi stranou a voliči (Allern, a další, 

2020, str. 2). Mládežnickou organizaci lze definovat jako přidruženou organizaci politické 
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strany omezenou věkovým rozmezím 15 až 35 let a navázanou různými způsoby 

na domovskou politickou stranu.  

Většinou hrají roli jako levný marketingový nástroj, pomocí kterého se strany a hnutí 

dostanou lépe k vrstevníkům členů, ať už jejich účastí na kampaních, tak jednoduchým 

komunikováním programu a ideologie s přáteli a rodinou. Dále si mezi členy strana 

vychovává nástupce současné elity, poskytuje prostředí pro jejich politický rozvoj 

a navazování sociálních kontaktů.  

Participace mladých lidí není důležitá jen pro rozvoj občanské společnosti, ale má také 

význam pro fungování politických stran, zejména pak pro rekrutaci nových elit. Pokud by si 

politické strany nevychovávaly své nástupce, hrozilo by stárnutí elit a následně jejich zánik. 

Právě tyto mládežnické organizace mají pozitivní vliv na stabilizaci strany, tedy jako vnitřní 

i vnější zdroj institucionalizace politických stran (Harmel, 2019).  

2.4 Profil členů mládežnických organizací politických stran 

Regina Weber (Why do young people join parties? The influence of individual resources on 

motivation, 2018) popisuje profil a individuální motivaci členů mládežnických organizací. 

Rozděluje mladé členy do tří skupin: (1) První a největší skupina je motivovaná jak 

ideologicky, morálně, tak sociálně a má karierní cíle, (2) druhá skupina znevažuje 

profesionální cíle, ale považuje za důležité ty ideologické a (3) malá, třetí skupina, není 

motivovaná ničím výše zmíněným a jejich motivace zůstává nedefinovaná (Weber, 2018, 

str. 502). 

První skupina je největší, kolem 48 % členů a Regina Weber ji nazývá „Take All,“ protože 

reaguje na rozmanité pobídky, jak už bylo výše zmíněno – ideologické, morální, sociální 

i profesionální. Takzvaní „Ideologists“ druhá skupina, považují za důležité jen ideologické, 

morální a sociální druhy motivace, avšak profesionální jsou velice podprůměrné. Členů 

v této skupině je zhruba 40 %. Členové třetí skupiny pak nezvažují žádné z výše zmíněných 

kategorií motivace, jsou nazýváni „Reluctant,“ členů této kategorie je oproti ostatním dvěma 

opravdu málo, pouze 13 %. Reluctant se nazývají, protože jsou neochotni přijmout žádné 

nabízené běžné způsoby motivace a vyžadují další zkoumání. 

Naopak všichni mají společné, že touží po změně společnosti a podporují cíle strany, což je 

základ členství. Další důležitou proměnnou je doba, kterou v organizaci fungují. Ukazuje se, 
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že několikaletí členové ztrácí iluze o tom, že něco změní. Jejich cíle se většinou nenaplní 

a to je demotivuje. Přístup k členství také ovlivňuje věk, ve kterém se členové rozhodnou 

vstoupit na politickou scénu, vzdělání a projevená snaha dostat se do konkrétní organizace. 

Předešlé zkušenosti také jejich motivaci ovlivňují. Největší dopady má však věk. Mladší 

jedinci více vědí, čeho chtějí dosáhnout, jsou průbojnější ve svých ideologických cílech 

a spadají spíše do kategorií Take All a Ideologists. Naopak ti, kteří se rozhodnou pro vstup 

ve vyšším věku, spadají často právě do té třetí skupiny, kterou nelze přesně identifikovat, co 

se cílů týče, nicméně se ukazuje, že je ke vstupu vedou spíše osobní zájmy. Na osobní zájmy 

má také vliv doba, kterou stráví vzděláváním. Čím déle se na profesionální dráhu připravují, 

tím méně to probouzí potřebu naplňovat osobní a profesionální zájmy a z těchto lidí se 

stávají idealisté. Nutno podotknout, že cílová skupina obsahuje mnoho členů, kteří jsou stále 

v procesu vzdělávání a nelze předpovědět, jak dlouho se vzdělávání budou věnovat, co 

vystudují, a jestli se jejich preference v budoucnu změní. 

3 Metodologie 

3.1 Cíl výzkumu a výzkumný problém 

Cílem této práce je zjistit, jaká vnější i vnitřní motivace má vliv na rozhodnutí mládeže 

ke vstupu do politických organizací, a tedy i k jejich aktivnímu zapojení. Důležitou roli hraje 

jejich okolí a rodinná situace, a to nejen na samotný vstup do organizace, ale také na její 

výběr dle ideologie či možností seberealizace. Dalším zjištěním bude, zda jsou tito 

respondenti spokojení s fungováním jejich mládežnické organizace, případně co by chtěli 

změnit. Tyto informace nám pomohou lépe pochopit, co mladé lidi k zájmu o politiku 

motivuje a navrhnout cestu k přesvědčení více takových jedinců, aby se politické scény 

účastnili, nebo aby se alespoň zvýšil jejich zájem o společenské dění. Na základě odborné 

literatury byly vytvořeny výše zmíněné hypotézy, které budou pomocí dotazníkového šetření 

testované. 

3.2 Etika výzkumu 

Výzkum probíhal na platformě Lime Survey Professional a administrován byl z profilu IPS. 

Vzhledem k typu otázek, které se soustředily i na soukromí respondentů, byl kladen důraz 

na anonymitu a co největší zachování soukromí, aby nedošlo ke zneužití údajů. Výsledky 
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výzkumu slouží pouze k akademickým účelům a zpracování této bakalářské práce, která 

bude poskytnuta vedení zúčastněných organizací. 

3.3 Metoda sběru dat 

V první části empirické části jsou zúčastněné organizace analyzovány pomocí krátkých 

případových studií zaměřených na jejich aktivitu v rámci sociálních sítí a na jejich vnitřní 

fungování. Informace pro tuto část jsou získávané z veřejně dostupných prostředků, zejména 

jejich oficiálních webových stránek, zveřejněných stanov a v současnosti nejpopulárnějších 

sociálních médií: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok a Youtube. Cílem tohoto šetření je 

zjistit, jak konkrétní organizace fungují, jaký mají potenciál pro získávání členů 

pro domovské politické strany a pro šíření osvěty mezi své vrstevníky. 

Pro hlavní část empirické části byla vybraná kvantitativní analýza, jelikož umožňuje získat 

větší počet údajů, a zároveň zachovat anonymitu, která respondentům poskytne pocit 

bezpečného prostředí pro pravdivé a otevřené odpovídání. Pro hlubší zkoumání je jistě 

vhodná i kvalitativní metoda, například rozhovory, nicméně pro potřeby bakalářské práce 

s touto tématikou je vhodnější kvantitativní dotazníkové šetření, které poskytne obecné 

informace ke konkrétním otázkám a poskytne dostatečnou anonymitu. Hlavním zdrojem 

informací jsou v případě této bakalářské práce strukturované dotazníky určené členům 

mládežnických organizací, kterými jsou Mladí konzervativci, Mladí lidovci, TOPtým, Mladí 

Zelení, mSTAN a Mladí Občanští demokraté. Všichni respondenti jsou ve věkové skupině 

15 až 35 let1. 

Osloveny byly také organizace Mladé ANO, Mladí Piráti, Mladí Občané, Komunistický svaz 

mládeže, Mladí křesťanští demokraté a Mladí sociální demokraté. Tyto organizace bohužel 

dotazník mezi své členy i přes naléhání nerozšířily a neposkytly k tomuto výzkumu žádné 

odpovědi, nebo jich bylo méně než 10. Důvod nespolupráce bohužel neobjasnily, proto byly 

z výzkumu vyňaty. 

Dotazník je rozdělen do čtyř, respektive pěti skupin otázek, kterých je celkem 41. První 

skupinou (1) jsou Obecné informace, zejména o organizaci, jejíž jsou dotazovaní členy, jak 

 

1 V případě Mladých Občanských demokratů až 36 let 
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dlouho jsou její součástí a zda mají předchozí zkušenosti. Tato kategorie slouží zejména 

k rozdělení v případě porovnání jednotlivých organizací. Další skupinou je (2) Motivace, 

ve které se dozvíme, co mladé lidi na tradiční politice baví, co je přilákalo a čemu se chtějí 

věnovat. Předposlední kategorií jsou otázky ohledně (3) Fungování v rámci organizace, 

abychom se dozvěděli, jaké funkce respondenti plní a jak jsou rozdělení. Nakonec jsou také 

důležité (4) Demografické údaje, které nám určí sociální struktury, ze kterých dotazovaní 

pochází. Na závěr (5) měli všichni prostor vyjádřit své postřehy k dotazníku a zmínit 

informace, které chtěli poskytnout, ale neměli na ně prostor v předešlých sekcích. Pátá 

skupina proto obsahuje pouze jednu otázku a je dobrovolná. 

V dotazníku jsou použity zejména uzavřené, nebo polouzavřené otázky, u kterých je větší 

pravděpodobnost, že respondenti budou znát odpověď a nezabere jim to příliš mnoho času. 

Celé šetření bylo vytvořeno na platformě LimeSurvey Professional, protože poskytuje lepší 

možnosti zpracování dat než běžně používané Survio, či Google dotazník2. Vzhledem 

k omezené reprezentativnosti vzorku, organizace neměly demografické přehledy o členské 

základně, a ne všechny oslovené organizace se do výzkumu zapojily, nebyly použity testy 

statistické signifikace. Toto téma si zaslouží další podrobnější výzkum, který umožní užití 

těchto sofistikovanějších analytických nástrojů. 

4 Empirická část 

V empirické části jsou získaná data zpracovaná do přehledných tabulek a grafů, které slouží 

jako podklad k vysvětlení jednotlivých jevů a skutečností s přihlédnutím k výzkumným 

hypotézám vzešlým z předchozí literatury.  

Na základě testování zmiňovaných hypotéz bude vytvořen návrh na lepší cílení na mládež 

a zvýšení zájmu o politické a společenské dění. 

4.1 Představení zúčastněných mládežnických organizací 

V této kapitole jsou představené zúčastněné organizace Mladí lidovci, TOP tým, mSTAN, 

Mladí občanští demokraté, Mladí konzervativci a Mladí zelení. Každá organizace má 

 

2 Celý dataset je k dispozici na vyžádání 
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stanovy, ve které jsou popsané jak cíle a poslání, tak také jejich hlavní činnosti, podmínky 

členství a organizační struktura. Pro lepší chápání postojů jednotlivých členů je třeba 

pochopit, jaké prostředí si pro své fungování vybrali. V této části budou data získávaná 

z běžně dostupných zdrojů – webových stránek, sociálních sítí a stanov jednotlivých 

organizací. Právě sociální sítě a jejich aktivita na jednotlivých platformách prozradí mnoho 

a způsobech komunikace organizace s veřejností, protože Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube a TikTok jsou nejefektivnějšími komunikačními prostředky, pokud je cílovou 

skupinou věková kategorie 15 až 35 let. 

4.1.1 Mladí lidovci 

Mladí lidovci jsou oficiální mládežnickou organizací, která je založena na přijetí 

odpovědnosti za konstruktivní utváření budoucnosti Evropy. Základními hodnotami jsou 

pro ně křesťanské zásady, nabízí podporu křesťanské společnosti, ale také všem ostatním 

politicky angažovaným mladým lidem, kterým záleží na budoucnosti České republiky 

a Evropy. 

4.1.1.1 Poslání, cíle a činnost 

Za své poslání považují vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, 

politický a duchovní růst, zřetel kladou na společensko-politický růst, orientují se na mladé 

lidi, studenty a absolventy vysokých škol a snaží se je vzdělávat zejména v otázkách 

křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem na ukotvení hodnot založených na evropské 

křesťanské morálce, naplňování společenských potřeb, podporu vzájemné úcty, 

ohleduplnosti a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě. Iniciují 

rozvoj schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální 

odpovědností a podporují zvýšení informovanosti o politickém a kulturním dění ve světě, 

obzvláště v České republice a Evropské unii. Také pomáhají rozvíjet schopnost zaujímat 

a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám. 

Mladí lidovci se snaží pomocí různých projektů podpořit rozvíjení povědomí o současné 

politické situaci a přesvědčit mládež, aby se o politiku zajímala. Zejména zmiňují důležitost 

zapojení se již v nízkém věku, protože právě o budoucnost těchto lidí jde. Jejich nejsilnější 

komunikační platforma je určitě Facebook, kde mají přes 2 300 sledujících. Na Facebooku 

se věnují zejména komunikaci o dění v rámci organizace, informují o sjezdech, 

rozhodnutích, úspěších jednotlivců a skupin a o spolupráci se zahraničními partnerskými 
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spolky. Instagram informuje o jejich aktivitách a setkáních, navíc se snaží tvořit kampaň na 

podporu zvýšení zájmu o politiku a upozorňují na důležitost zapojení mládeže. Na Twitteru 

a TikToku sice mají profily, ale na těchto sociálních sítích příliš aktivní nejsou. Nachází se 

tam jen několik málo příspěvků, které netvoří celistvý obsah a mají jen minimum sledujících, 

nejspíše jen pár členů. Co se týče YouTube, tam jejich oficiální profil nabízí několik 

přednášek, ale neobsahuje nic aktuálního za poslední dva roky. 

4.1.1.2 Členství a organizační struktura 

Členem spolku může být osoba ve věku 15 až 35 let, která není členem žádné strany nebo 

její mládežnické organizace, s výjimkou domovské strany KDU-ČSL, či jiné její alternativy 

v cizině. O přijetí do spolku rozhoduje předsednictvo na základě podané přihlášky. Mezi 

jejich povinnosti patří zejména aktivní účast a plnění zadaných úkolů. 

Jako každý fungující a zapsaný spolek mají i Mladí Lidovci svou organizační strukturu. 

Základem je celostátní organizace všech členů, následně se dělí do krajských, okresních a 

místních organizací. Nejvyšším orgánem je celostátní výbor (Stanovy Mladí lidovci, z. s., 

2018) 

4.1.2 TOP tým 

TOP tým je mládežnická organizace založená v roce 2011 přidružená ke straně TOP 09. Jsou 

proevropsky orientovaní a aktivní v rámci spolupráce s domovskou stranou uznávající 

konzervativní a liberální hodnoty, zejména svoboda, demokracie, právní stát a respekt k sobě 

a druhým. Snaží se mládež sdílející tyto hodnoty sdružovat i napříč partnerskými spolky, 

otvírat diskuse o politických tématech i veřejnosti. 

4.1.2.1 Poslání, cíle a činnost 

Základními cíli spolku je sdružování podobně, zejména konzervativně a liberálně 

smýšlejících mladých lidí či spolků, podporovatelů strany TOP 09, šíření jejich ideologie, 

vedení k odpovědnosti a úctě k demokratickým hodnotám, podpora občanské angažovanosti 

a veřejné kontroly výkonu státní moci, či diskuse nad společensky významnými tématy. 

Vytvářejí potenciál pro dlouhodobou a systematickou komunikaci s politickými stranami, 

pořádají akce za účelem přímého setkávání mladých lidí hlásících se ke stejným hodnotám 

a také publikují. 

Co se týče sociálních sítí, na Facebooku, Twitteru i na Instagramu mají totožné příspěvky, 
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ale na Facebooku mají přes 3.5 tisíce sledujících a na Instagramu 1500 a na Twitteru něco 

málo přes 700. Na TikToku nejsou k nalezení. YouTube Toptýmu nabízí několik více než 

tři roky starých videí z přednášek a dvě videa představující organizaci, nicméně obsah je 

zastaralý a nenabízí nic aktuálního. Na sociálních sítích se věnují informování veřejnosti 

o aktuálním dění na české politické scéně a poukazování na důležitá společenská témata. 

Dalším projektem je představování jednotlivých členů organizace. Tyto medailonky ukazují, 

čeho lze dosáhnout v případě aktivní účasti v takové organizaci, jací členové jsou její 

součástí a jak si kolektiv vzájemně pomáhá. 

4.1.2.2 Členství a organizační struktura 

Členem se může stát jakákoli fyzická osoba ve věkovém rozmezí 15 až 35 let, která sdílí 

stejné hodnoty jako výše zmíněné hodnoty této organizace. TOP Tým ještě má přijímací 

řízení rozdělené do dvou kol. V prvním kole si potenciální člen podá přihlášku a ve druhém 

ještě projde vstupním pohovorem, aby došlo k ověření, že sdílí stejné hodnoty. Dalším 

zvláštním aspektem členství v tomto spolku je nutnost být součástí jiné právnické osoby. 

Ve svých stanovách totiž rozdělují mezi členem a Členem. 

Člen je právnická osoba, také mládežnický spolek, který podporuje stranu TOP 09. Ten musí 

mít minimálně tři vlastní členy a z každého kraje se může k TOP Týmu přidat pouze jeden 

takový spolek. V současné době je členů přesně 13, ale pokrývají všechny kraje. Pardubický 

a Královéhradecký se v roce 2020 spojily do jednoho. 

Výkonnými orgány jsou Sněm, Předsednictvo, Republiková rada a Revizní komise. Sněm je 

nejvyšším orgánem a skládá se ze zvolených zástupců každého z Členů. Právě podle počtu 

zastupovaných je zvolen počet zástupců, který však nesmí přesáhnout nadpoloviční většinu 

všech členů Sněmu. Ze Sněmu se následně volí Předsednictvo, které má sedm členů 

na dvouleté období a je kolektivním statutárním orgánem a TOPtým vede mezi zasedáními 

Sněmu. Republiková rada se skládá z předsedů všech Členů a rozhoduje mimo jiné o přijetí 

či nepřijetí nových členů, nebo naopak o jejich vyloučení. Posledním orgánem je Revizní 

komise, která plní kontrolní funkci a zastupuje spolek navenek. 

4.1.3 mSTAN 

Mladí Starostové a nezávislí jsou proevropsky orientovaným spolkem, který sdružuje mladé 

lidi s benevolentním věkovým rozpětím 15 až 36 let. Jedinou podmínkou je ztotožnění se 

s liberálně konzervativními hodnotami. Usilují o kultivaci politického prostředí a zasazují se 
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o zapojování mladých do veřejného života skrze domovskou politickou stranu Starostové a 

nezávislí. Zaměřují se zejména na komunální a regionální politiku. Velký důraz kladou na 

mezinárodní spolupráci s partnerskými spolky a pořádání debat či jiných vzdělávacích akcí 

či osvětu. 

4.1.3.1 Poslání, cíle a činnost 

Mládežnická organizace mSTAN se snaží soustředit demokraticky, liberálně-konzervativně 

smýšlející mladé lidi, kteří mají zájem o změnu ve svém blízkém okolí. Pořádají konference, 

semináře a další akce, které vedou k rozvoji jejich programových cílů. Spolupracují 

na projektu Youth, Speak Up!, jehož cílem je podpora mladých lidí v zájmu o dění kolem 

nich a pomoc při řešení důležitých společenských potřeb a problémů této generace. 

S politickou stranou STAN spolupracují na mnoha úrovních, zapojují se do volebních 

kampaní, pomáhají s fungováním krajských organizací STAN, jsou součástí programových 

komisí a dalších platforem v rámci hnutí. Domovská strana jim naopak nabízí navázání 

kontaktů, možnost seberealizace a mentoring jejich aktivit profesionály. 

Sociální sítě určitě Mladí starostové ovládají. Na Facebooku, Twitteru a Instagramu mají 

sice malou komunitu sledujících, ale za to se snaží být velice aktivní. Příspěvky se objevují 

několikrát do týdne a věnují se představování fungování a významných členů a upozorňují 

na důležité společenské události. Na TikToku a na Youtube naopak nemají ani vytvořené 

profily a tím pádem ani žádný obsah. 

4.1.3.2 Členství a organizační struktura 

Členem mSTAN se může stát občan členského státu Evropské unie, který dovrší věku 15 let 

a trvale se zdržuje na území České republiky, případně na území jiného členského státu, nebo 

na území státu, který je součástí Schengenského prostoru. Se členstvím v mSTAN je 

neslučitelné členství v jiné mládežnické organizaci politické strany či hnutí. 

Spolek sdružuje členy do menších klubů na úrovni obcí, které spravují krajské organizace. 

Jim jsou nadřízené tzv. republikové orgány: sněm, předsednictvo, předseda spolku, nejvyšší 

rada a výkonná rada. Funkční období členů těchto orgánů jsou dva roky. 

4.1.4 Mladí občanští demokraté 

Mladí občanští demokraté jsou mládežnickou organizací úzce spolupracující s politickou 

stranou ODS. Vznikla jako součást této strany v roce 2016 a zapojeni jsou její mladí členové 
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a podporovatelé, kteří mají možnost přímé účasti na tvorbě programu atraktivního pro mladé 

lidi do 35 let, účasti na pravidelně pořádaných společenských akcích, nebo jejich organizaci. 

Organizace také poskytuje blízký kontakt s vysokými představiteli strany a možnost 

seberealizace v mnoha profesních oblastech. Mladí občanští demokraté sdílí i liberálně 

konzervativní ideologii a na tradice evropské křesťanské civilizace, humanitní 

a demokratický odkaz první republiky a inspirují se zkušenostmi západních demokracií. 

Prosazují individualismus, vládu práva, volný trh a fungování liberální demokracie. 

4.1.4.1 Poslání, cíle a činnost 

Hlavními cíli Mladých občanských demokratů je spojovat schopné občany, prosazovat 

demokratické principy, podporovat proevropský postoj, účastnit se aktivně na každodenní 

bázi a dosáhnout svých ideologických cílů. Za své úkoly si stanovují být nástrojem 

volebního úspěchu, vybírat kandidáty, pomáhat jim ve volbách, stanovovat normy a pravidla 

jednání tak, aby poskytovala všem členům strany úplnou, včasnou a stejnou příležitost, 

účastnit se formulování politické linie a vedení jiných záležitostí strany, vzdělávat a 

vychovávat své členy. 

Mladí občanští demokraté na sociálních sítích příliš aktivní nejsou, ale za to mají velké 

množství sledujících na Facebooku i na Instagramu. Zveřejňují jen několik příspěvků 

za měsíc a tyto příspěvky se týkají informování o činnosti domovské politické strany. 

Na Twitteru mají nejnovější příspěvek z roku 2019 a na YouTube na TikToku nejsou 

k nalezení. 

4.1.4.2 Členství a organizační struktura 

Podmínky členství ani organizační struktura této mládežnické organizace nejsou známy. 

Bohužel nejsou k dispozici jejich stanovy, nicméně dle dostupných informací se dá 

předpokládat, že tato organizace nefunguje samostatně a je inkorporovaná přímo 

do domovské politické strany ODS. Nemají svého předsedu, pouze koordinátora, a jsou 

rozděleni do 14 regionů. Tento způsob formální spolupráce není typický, avšak lze ho 

považovat za velmi efektivní a silný. 

4.1.5 Mladí konzervativci 

Mladí konzervativci jsou zapsaným spolkem (vzniklým v roce 1991) mladých lidí ve věku 

15 až 35 let. Jejich cílem je prosazovat konzervativní a liberální hodnoty. Chtějí formovat 

a sdružovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokážou převzít odpovědnost 
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sami za sebe, za svou rodinu, obec i stát. Podporují ODS, se kterou navázali dlouhodobou 

spolupráci, ale na rozdíl od Mladých občanských demokratů na ni nejsou přímo vázaní.  Jsou 

také součástí mnoha mezinárodních organizací: European Young Conservatives, 

International Young Democrat Union, Democrat Youth Community of Europe a jsou také 

přidruženým členem European Democrat Students. Na bilaterální úrovni pak spolupracují 

s celou řadou organizací z Evropy i ze světa. 

4.1.5.1 Poslání, cíle a činnost 

Jejich hlavními cíli jsou prosazování konzervativních a liberálních hodnot s důrazem 

na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace, formování schopných, aktivních 

a sebevědomých mladých lidi, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou 

rodinu, obec a stát. podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním 

vzdělávacích akcí a vydáváním publikací. Spolupracují s podobně orientovanými 

mládežnickými organizacemi v České republice a zahraničí a rozvíjí tak myšlenky evropské 

a euroatlantické spolupráce. 

Co se týče aktivity na sociálních sítích, nejaktivnější jsou na Facebooku, na kterém mají 

rozmanité příspěvky, dokonce se snaží i o interakci se sledujícími. Na Instagramu je jejich 

aktivita nižší, příspěvků je pouze několik za měsíc. Účet na Twitteru sice mají, ale v podstatě 

tam je jen několik starých retweetů Václava Klause ml. a žádný aktuální obsah. Na YouTube 

je to dost podobné. Na jejich profilu můžeme najít několik nahrávek starých přednášek nebo 

medailonků, ale nic novějšího z posledních pěti let. Na TikToku žádný účet nemají. 

4.1.5.2 Členství a organizační struktura 

Tento spolek sdružuje osoby ve věkovém rozmezí 15 až 35 let. Každý člen má právo účastnit 

se všech akcí MK (Mladých Konzervativců), kongresu, volit orgány, být volen, pokud jsou 

starší 18 let, být informován o činnosti spolku a rozhodnutích jednotlivých orgánů, 

předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům. Je povinen dodržovat stanovy, 

programové prohlášení, dodržovat rozhodnutí a usnesení jednotlivých orgánů a platit 

členské příspěvky. 

Hlavními orgány jsou Kongres, předseda, Výkonný výbor, Republiková rada, Malá rada, 

Smírčí komise a Kontrolní revizní komise. Na regionální úrovni pak následuje Sněm, 

předseda revizní komise a Výbor revizní komise. 
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4.1.6 Mladí Zelení 

Mladí Zelení je spolek založený v roce 2001 se zaměřením na ochranu životního prostředí, 

udržitelný rozvoj, lidská práva a solidaritu. Mimo jiné pořádají i mezinárodní výměnné akce. 

Spojují mladé lidi ve věku do 35 let a pobočky mají pouze v Praze, Pardubicích, v Brně 

a na Ostravsku. 

4.1.6.1 Poslání, cíle a činnost 

Cílem spolku je vytvořit společnost, ve které jsou si všichni lidé rovni, jsou svobodní 

a respektují všechny živé bytosti a planetu Zemi. Ochrana přírody a krajiny je v organizaci 

velkým tématem. Věnují se udržitelnosti, životnímu prostředí, lidským právům, sociální 

spravedlnosti a spolupráci. Účastní se demonstrací, pořádají různé přednášky, konference 

a happeningy na podporu svých cílů s cílem osvěty.  

Co se týče sociálních sítí, na těch Mladí Zelení aktivní příliš nejsou. TikTok a YouTube je 

neznají, na Twitteru byli naposledy aktivní v roce 2019 a nejaktivnější jsou, nebo spíše byli, 

na Facebooku a na Instagramu, kde mají poslední příspěvky ze srpna/září 20203. Jejich obsah 

se zaměřuje zejména na informování o jejich aktivitách a činnostech, chybí obsah věnující 

se politicky orientované osvěty či představování členů, které by mohly přilákat nové členy. 

Další zajímavou kontroverzí je jejich úvodní fotografie na Facebooku, na které jsou členové 

organizace debatující o klimatických změnách a kolem nich spousta plastových 

jednorázových obalů. Tato fotografie jistě také vypovídá o promyšlenosti postavení jejich 

sociálních sítí a obecně jejich PR. 

4.1.6.2 Členství a organizační struktura 

Členem se může stát osoba mladší 35 let včetně, která splňuje podmínky pro vstup, zejména 

zájem o naplňování účelu spolku. Velice se soustředí na maximální zamezení diskriminace, 

zejména z důvodu barvy pleti, etnicity, místa narození, jazyka, přesvědčení, víry, 

náboženství, pohlaví, genderu, sexuální identity, věku, zdravotního stavu, sociálního 

původu, nebo jiných vnějších charakteristik. Ve svých stanovách také netradičně nazývají 

členy ženským rodem, tedy členky. 

 

3 Informace z 4. února 2021 
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Základními články spolku jsou místní organizace. Ty se v současné době nachází pouze 

v Praze, Pardubicích a v Ostravě. Ve výkonných orgánech se řeší genderová vyrovnanost 

neboli omezení maximálního počtu mužů, aby i ostatním genderům byly dveře otevřené. 

V tomto bodě se jistě naskýtá otázka, jaké mají možnosti místní organizace, které by byly 

složené pouze z mužů, zdali mohou vůbec existovat, nebo tyto organizace bez jiných 

genderů nemohou vzniknout. 

4.1.7 Shrnutí aktivit mládežnických organizací 

Vnější pozorování výše zmíněných mládežnických organizací ukazuje, že všechny fungují 

na podobné bázi. Organizační strukturou se velmi liší pouze Mladí občanští demokraté, kteří 

nejsou samostatným spolkem, ale součástí strany. Genderovou vyváženost naopak řeší 

pouze Mladí zelení.  

Využití sociálních sítí k propagaci jak jednotlivých organizací, tak k zvýšení zájmu 

o politiku, je všeobecně na velice nízké úrovni. Žádná organizace nenabízí komplexní obsah, 

který by byl zaměřený na získávání členů či zvyšování zájmu o politiku, mají ještě spoustu 

prostoru k zamyšlení. K lepší přehlednosti byly vytvořeny tabulky. Tabulka č. 1 ukazuje, 

na jakých sociálních sítích jsou organizace aktivní a kolik mají sledujících či odběratelů. 

Tato informace spíše vypovídá o tom, kolik lidí je sleduje pravidelně, nicméně ne příliš 

o dosahu konkrétních příspěvků. Na Facebooku a Instagramu můžeme najít všechny 

zmiňované organizace. Nejlépe si v tomto ohledu vede TOP tým, který má nadprůměrné 

hodnoty v obou případech. Sítě využívající spíše video, tedy TikTok a YouTube naopak 

využívá minimum organizací. Na TikToku vznikají zárodky profilu Mladých lidovců, kteří 

to však po přidání několika prvních videí začátkem roku 2020 vzdali. Právě tato síť má velký 

potenciál v šíření zajímavého obsahu pro mladé lidi, kteří kvalitní obsah oceňují čím dál tím 

více. Platformy pro sdílení spíše delších videí, tedy YouTube, využívá polovina zkoumaných 

organizací: Mladí konzervativci, TOP tým a Mladí lidovci, kteří však nemají zveřejněný 

počet odběratelů. Tyto organizace však YouTube nejvíce používaly před pěti lety 

a v současné době nejsou nová videa k dispozici. Samostatnou skupinou sociálních sítí je 

Twitter, který je nejvíce politicky laděný a zaměřený na stručné aktuální informace. Na něm 

si nejlépe, co se týče počtu sledujících, vede opět TOP tým. Naopak Mladí starostové 

a nezávislí vůbec této sítě nevyužívají.  
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Organizace Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube 

Mladí lidovci 2190 721 10 51 N/A 

Mladí konzervativci 3500 663 N/A 543 86 

Mladí zelení 2962 855 N/A 579 N/A 

TOP tým 3000 1572 N/A 743 31 

mSTAN 875 627 N/A N/A N/A 

Mladí občanští demokraté 3670 1167 N/A 274 N/A 
Tabulka 1 - Počet sledujících na sociálních sítích k 20. 4. 2021, zdroj: vlastní zpracování 

Dalším důležitým parametrem k porovnání je aktivita těchto organizací na sociálních sítích, 

která znamená, kolik času tomuto druhu komunikace věnují a do jaké míry ho využívají. 

Pro zvýšení přehlednosti byly hodnoceny na škále 1 až 5 (1 – několikrát týdně, 2 – několikrát 

měsíčně, 3 – k určitým příležitostem, alespoň jednou za měsíc, 4 – několikrát za rok, 5 – 

výjimečně nebo vůbec). Tato aktivita se týká četnosti sdílení příspěvků. Nejaktivnější jsou 

všechny organizace na Facebooku, většina se více méně snaží působit pravidelně 

i na Instagramu. Na Twitteru je pravidelně aktivní pouze TOP tým. Nejhůře si vedou sítě 

TikTok a YouTube, kde nikdo není v současnosti aktivní, nebo tam ani nemá založený profil. 

Organizace Aktivita 
Facebook 

Aktivita 
Instagram 

Aktivita 
TikTok 

Aktivita 
Twitter 

Aktivita 
Youtube 

Mladí lidovci 1 3 5 4 5 

Mladí konzervativci 1 4 5 5 5 

Mladí zelení 1 3 5 5 5 

TOP tým 2 2 5 2 5 

mSTAN 1 2 5 5 5 

Mladí občanští demokraté 2 4 5 5 5 
Tabulka 2 - Aktivita na sociálních sítích, zdroj: vlastní zpracování 

Předešlé dvě kategorie působí zejména na kredibilitu jednotlivých organizací a ukazují jejich 

snahu komunikovat. Poslední kritérium je pro získání pozornosti tím nejdůležitějším, 

protože právě zajímavost příspěvků a ucelenost projektů je důležitá pro tzv. engagement, 

neboli zájem a zajímavost pro sledující. Obsah byl opět hodnocen na škále 1 až 5 (1 – 

promyšlený, s konkrétním viditelným cílem, 2 – promyšlený, neucelené projekty s nejasným 

cílem, 3 – random příspěvky, obsahově zajímavé, 4 – random příspěvky nesouvisející 
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s tématem, nebo nesourodé, 5 – žádné příspěvky, nebo minimum, nelze určit). V tomto 

ohledu mají velice promyšlený Instagram a Facebook Mladí zelení, kteří se soustředí 

na dlouhodobé projekty spojené s ochranou životního prostředí. Promyšlený Instagram má 

také TOP tým. Na Facebooku a Instagramu si obecně dobře vedou všechny organizace, které 

prokazují snahu o svých aktivitách informovat, vyjadřovat se k současným společenským 

otázkám či podporovat domovskou stranu. 

 

Organizace Obsah 
Facebook 

Obsah 
Instagram 

Obsah 
TikTok 

Obsah 
Twitter 

Obsah 
Youtube 

Mladí lidovci 2 2 3 3 4 

Mladí konzervativci 3 3 5 5 3 

Mladí zelení 1 1 5 5 5 

TOP tým 2 1 5 2 4 

mSTAN 2 3 5 5 5 

Mladí občanští demokraté 2 3 5 5 5 
Tabulka 3 - Kvalita obsahu na sociálních sítích, zdroj: vlastní zpracování 

Současné mládežnické organizace komunikují s mladými lidmi mnoha způsoby. Pořádají 

přednášky, debaty, mají přehledné webové stránky a často jejich členy vídáme v ulicích 

pomáhat v kampaních či při dalších občanských aktivitách. Pro mladého člověka, obzvláště 

v posledním roce, kdy přichází o osobní kontakt se svým okolím kvůli „koronakrizi“, jsou 

sociální sítě jedním z nejpoužívanějších způsobů komunikace. Čeští uživatelé internetu 

v roce 2020 trávili na sociálních sítích dle AMI Digital Index 159 minut denně a téměř 

polovina je využívá jako zdroj informací (AMI Digital Index 2020, 2021). Nejsilnějším 

a nejdůvěryhodnějším médiem je dle tohoto průzkumu YouTube, který v současné době 

žádná z organizací nevyužívá. Za nejprogresivnější je naopak považován Instagram, který 

vykazuje dlouhodobý nárůst uživatelů o 5 % a většina aktivních uživatelů je ve věkové 

kategorii do 29 let. TikTok je využíván téměř výhradně mladými lidmi do 29 let a jeho 

potenciál je ještě neznámý, nicméně krátká videa, která tvoří jeho obsah, na popularitě 

stoupají, a vykazují trvalý nárůst uživatelů. Mládežnické organizace bohužel tohoto 

potenciálu sociálních sítí nevyužívají a většina buduje svůj profil spíše pro reprezentativní 

účely a jako vizitku, než k rekrutaci nových členů či tvorbě projektů zvyšujících zájem o 

politiku. 
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4.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření dokončilo 137 respondentů, ale Mladé ANO a Mladí Piráti neodeslali 

dostatečný počet odpovědí. Z tohoto důvodu nebyly představeny v předešlé kapitole. 

Na základě těchto odpovědí bude dotazníkové šetření vyhodnoceno tak, aby potvrdilo či 

vyvrátilo stanovené hypotézy. Nejvyšší počet odpovědí zaslali Mladí Lidovci. TOP tým, 

mSTAN, Mladí konzervativci a Mladí občanští demokraté taktéž vyplnili dostatečný počet 

dotazníků. 

Název organizace Procentuální vypracování dotazníku 

Mladí lidovci 27,01% 

mSTAN 17,52% 

TOPtým 17,52% 

Mladí konzervativci 15,33% 

Mladí občanští demokraté 13,87% 

Mladí zelení 6,57% 

Mladé ANO 1,46% 

Mladí Piráti 0,73% 

Celkem 100,00% 
Tabulka 4 - Počet zpracovaných dotazníků z jednotlivých organizací, zdroj: vlastní zpracování 

Vzorek respondentů se skládal z 66 % z mužů, 17 % bylo žen a 17 % se nevyjádřilo. 

Z celkového počtu 137 respondentů za svou národnost zvolilo 134 českou.  

 

Graf 1 - Věkové složení respondentů, zdroj: vlastní zpracování 

Věkové složení je velice rozmanité, ale nejvíce členů se pohybuje kolem 20 let. Tomu také 

odpovídá schéma bydlení, kdy s rodiči či příbuznými bydlí více než polovina, na koleji 8 %, 

ve sdíleném bytě 17 % a s partnerem/partnerkou bydlí necelá čtvrtina. Nezletilé dítě/děti 
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vychovává pouze 5 % respondentů. Nejvíce respondentů vstoupilo do své organizace 

v posledních čtyřech letech, ale součástí jsou i jedinci, kteří se podílí na fungování svých 

organizací více než 10 let. Tato data mimo jiné ukazují obměnu členů, která je naprosto 

přirozená vzhledem k charakteru spolku jakožto startovací pozice pro další růst pro většinu 

členů. 

4.2.1 Zájem o politiku a rodina 

Dosavadní zjištění poukazují na fakt, že vzdělání, ekonomický status a politická participace 

rodičů má vliv na míru zájmu o politiku jejich dětí. Předpokládá, že děti vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů s vyšším ekonomickým statusem mají o politiku přirozeně větší zájem 

než děti rodičů s nižším ekonomickým statusem a nižším vzděláním. V dotazníku se proto 

vyskytovaly otázky směřované na vzdělání rodičů a příjmy domácnosti. 

Ukázalo se, že ve vzorku aktivních mladých lidí se vyskytuje 40 % vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů, 36 % absolvovalo střední školu zakončenou maturitní zkouškou a pouze 

necelá čtvrtina rodičů má nižší vzdělání. 

V roce 2020 byl medián čistého měsíčního příjmu 37 604 Kč měsíčně na jednu domácnost. 

V jedné domácnosti je v průměru 2,34 členů (ČSÚ, 2021). Většina domácností respondentů 

právě tuto částku převyšuje. Vyšší ekonomický status rodin poskytuje dostatek prostoru 

pro politický rozvoj dětí a ukazuje, jakým směrem v rámci ideologie organizace se takové 

dítě vydá. Příjmy do 20 000 Kč má pouhých 13 % zkoumaných domácností a nejvyšší 

zastoupení mají mezi Mladými lidovci, kteří zase naopak ukazují, že mají výrazně méně 

domácností s příjmy nad 76 000 Kč. Celkově má největší množství domácností příjmy mezi 

31 000 Kč a 75 000 Kč, což poukazuje na vyšší ekonomický status převážné většiny členů. 

 TOPtý
m 

mSTA
N 

Mladí 
zelení 

Mladí 
občanští 

demokraté 

Mladí 
lidovci 

Mladí 
konzervativci Celkem 

101 000 Kč až 

150 000 Kč 
0,75% 2,24% 0,75% 0,75% 1,49% 2,99% 8,96% 

21 000 Kč až 

30 000 Kč 
1,49% 2,24% 0,00% 0,75% 1,49% 4,48% 10,45% 

31 000 Kč až 

50 000 Kč 
5,97% 4,48% 2,24% 2,99% 8,96% 2,24% 26,87% 

51 000 Kč až 

75 000 Kč 
2,99% 2,99% 0,00% 4,48% 7,46% 2,24% 20,15% 
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76 000 Kč až 

100 000 Kč 
3,73% 2,24% 0,00% 2,99% 4,48% 1,49% 14,93% 

do 20 000 Kč 2,99% 1,49% 2,99% 0,00% 3,73% 2,24% 13,43% 

Jiné 0,00% 2,24% 0,75% 2,24% 0,00% 0,00% 5,22% 

Celkem 17,91% 17,91% 6,72% 14,18% 27,61
% 15,67% 100,00% 

Tabulka 5 - Příjem domácnosti vs. mládežnické organizace, zdroj: vlastní zpracování 

Mimo socioekonomické ukazatele je také důležitým faktorem reálný zájem nejbližšího 

okolí, tedy rodiny, o politiku. Základními ukazateli zájmu o politiku jsou mimo jiné 

sledování zpráv, chození k volbám či dokonce aktivní participace. Téměř 15 % rodičů 

respondentů jsou aktivními členy politické strany a v podstatě všechny rodiny se 

o společenské dění zajímají pasivně, a to alespoň tak, že k volbám většinou chodí. Jen pouhá 

necelá 2 % rodin respondentů se o politiku nezajímají vůbec a nijak se jí neúčastní. 

Zájem rodiny o politiku 
 

Moje rodina se o politiku nezajímá a ani se jí neúčastní 1,57 % 

Moje rodina se o politiku příliš nezajímá, ale k volbám většinou chodí 16,85 % 

Moje rodina se o politiku zajímá pasivně (sleduje zprávy, pravidelně chodí k volbám) 66,64 % 

Moje rodina se o politiku zajímá, jsou aktivními účastníky politické scény (aktivní členové 
politické strany, zastupitelé, poslanci…) 14,94 % 

Celkem 100,00% 

Tabulka 6 - Zájem rodiny o politiku, zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti, kteří jsou aktivními účastníky politické scény, uvádí, že jejich rodiny mají 

nadprůměrné příjmy, vzdělání a účastní se politického dění, ať už aktivně, či pasivně. 

4.2.2 Motivace při výběru organizace 

Hlavní faktory při výběru konkrétní organizace jsou pro mladé lidi zejména ty ideologické. 

Při hodnocení důležitosti faktorů při volbě konkrétní organizace se téměř jednohlasně shodli 

právě na ideologickém přesvědčení a odpovědi „Politika mě baví“. Pro většinu dotázaných 

je to koníček, při kterém mohou udělat něco pro společnost, podpořit své oblíbené osobnosti 

na vyšších postech a inspirovat se jimi v dalším rozvoji. Naopak nejméně byli motivovaní 

tím, že by součástí konkrétní organizace byl někdo z přátel či rodiny, že by toužili někam 

patřit, nebo že by se chtěli uplatnit v politické kariéře. 
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Čas strávený prací 

pro organizaci 
1 2 3 4 5 Celkem 

16 až 30 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

31 až 40 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

6 až 15 81,25% 15,63% 0,00% 0,00% 3,13% 100,00% 

méně než 5 73,74% 21,21% 2,02% 3,03% 0,00% 100,00% 

více než 40 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Celkem 75,91% 18,98% 2,19% 2,19% 0,73% 100,00% 
Tabulka 7 - Čas trávený prací pro organizaci ve vztahu k ideologickému přesvědčení, zdroj: vlastní zpracování 

 Více než 50 % respondentů uvedlo, že hlavním cílem při vstupu do politické organizace 

bylo něco změnit. Vhodnou ideologii volí zejména na základě prostředí, ze kterého pochází 

a dle jejich osobních cílů. Dle tabulky č. 7 lze pozorovat, že ti, kteří tráví prací pro svou 

organizaci více času, se shodují na nejvyšší důležitosti ideologického založení jejich 

organizace. Naopak členové, kteří tráví méně než 15 hodin týdně prací pro organizaci, 

nepovažují ideologii za nejdůležitější faktor jejich rozhodnutí v rámci výběru vhodné 

organizace. Člověk, který má spíše levicové smýšlení, nebude vstupovat do organizací, které 

se vážou k pravicovým stranám. Dalším důležitým faktorem jsou určitě i kariérní cíle 

a vidina sebevzdělávání. Možnost politické kariéry za svou hlavní motivaci vybralo 27 % 

dotázaných. Velká část, která vybrala možnost „jiné“ také uvádí, že si nedokázali vybrat, 

chtěli si to vyzkoušet, dozvědět se více o fungování politiky a velká část také šla za konkrétní 

skupinou lidí, které považuje za podobně smýšlející. Další zajímavý poznatek je, že vstupem 

do konkrétní organizace deklarují svůj postoj vůči společnosti a osobní názory se ztotožňují 

s ideologií organizace. 

Motivátory Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Boj s kriminalitou 3,24 1,22 

Boj s nezaměstnaností 3,52 1,18 

Obhajoba národních zájmů 2,95 1,26 

Ochrana životního prostředí 2,73 1,32 

Posílení principů přímé demokracie 3,63 1,36 

Prohloubení evropské integrace 2,58 1,49 

Prosazení nižších daní 2,9 1,45 

Redukce etnické nerovnosti 3,18 1,42 
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Následně byla vybrána konkrétnější kritéria a respondenti byli dotázáni, do jaké míry 

s určitými cíli souhlasí. Na škále 1 až 5 (1 – určitě souhlasí, 5 – určitě nesouhlasí) je měli 

ohodnotit. Tato část byla vyhodnocena aritmetickým průměrem s přihlédnutím 

ke směrodatné odchylce, která se pohybovala do 1,5, což znamená, že se většina respondentů 

kolem tohoto průměru pohybovala a došli ke společnému závěru. Odpovědi byly získány 

z velké části od podobně smýšlejících organizací, jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1 

Představení zúčastněných organizací. 

Nejvíce se s průměrem 2,01 se respondenti shodují v důležitosti rozvoje jejich obce či 

regionu či na prosazení nižších daní. Naopak nejméně se s průměrem 3,63 zajímají o posílení 

prvků přímé demokracie a boj s nezaměstnaností. V tabulce 7 je možné vidět, že se zmíněné 

motivátory pohybují kolem čísla 3 s velmi nízkým rozptylem, tzn. žádný příliš nepřevažuje 

nebo naopak není opomínán. V tomto případě měli také respondenti možnost vyjádřit svou 

hlavní motivaci vlastními slovy, protože tato tématika je velice široká a pouze uzavřené 

otázky nepokryjí široké spektrum možných odpovědí. 

Této možnosti využilo mnoho dotazovaných, kteří zmiňovali spíše subjektivní motivace 

a pocity z tohoto rozhodnutí. Zejména často zmiňují, že to je pro ně koníček a životní styl, 

kterým chtějí pomoci společnosti místo toho, aby jen situaci komentovali. Mnoho dalších 

chtělo podpořit stranu, se kterou se ztotožňují. Je nutné také upozornit na častou volbu 

osobního rozvoje v oblasti diskusí, setkávání se s podobně smýšlející skupinou a touhou 

po poznání této oblasti společnosti. Díky ní chtějí podpořit demokratické principy, rozšířit 

povědomí o politice mezi širokou veřejností a vyvracet dezinformace. Další se netají 

svými kariérními ambicemi ve veřejné sféře, prosazením vlastních postupů a možností 

seberealizace. Dále chtějí prosadit nižší byrokracii, podporovat domovskou stranu a netají 

se ani touhou pomoci opozičním stranám se sesazením vlády vedené nepohodlným 

premiérem, někdy je dokonce hlavním cílem najít si partnerku či partnera. 

Redukce genderové nerovnosti 3,48 1,43 

Redukce sociální nerovnosti 3,15 1,41 

Rozvoj obce/regionu 2,01 1,16 

Celkový průměr 3,03 1,3 

Tabulka 7 - Motivátory, zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3 Individuální politické aktivity 

Mladí lidé jsou často nespokojení se současnou politickou situací, ale málokdo se jako občan 

zapojuje. Respondenti byli dotázáni na jejich individuální aktivity spojené s občanskou 

odpovědností a snahou něco ovlivnit sám za sebe či za organizaci. Téměř 95 % dotázaných 

chodí pravidelně k volbám. Vzhledem k tomu, že mezi respondenty jsou i nezletilí jedinci, 

mezi 5 % odpovědí „nechodím k volbám“ jsou většinou právě jejich odpovědi. Přes 90 % 

respondentů už někdy kontaktovalo nějakého politického představitele, voleného politika či 

významného představitele strany a pravidelně takto činí téměř polovina z nich. 

Tři čtvrtiny respondentů nosí odznaky či znaky politické organizace, zejména při konání 

důležitých událostí, nejčastěji voleb, s cílem poukázat na svůj postoj, osobní názor a podporu 

konkrétní organizace či osoby. Přes 90 % dotázaných už někdy podepsalo petici a tři čtvrtiny 

dokonce podepisují petice pravidelně několikrát za rok. V posledních letech začal narůstat 

počet demonstrací a protestů. Pravidelně se jich účastní téměř čtvrtina dotázaných, občas 

další polovina. Nikdy na demonstraci nebylo pouze 16 %. Členové mládežnických 

organizací jsou aktivní i v rámci individuálních aktivit a své postoje veřejně projevují. 

4.2.4 Aktivity spojené s prací v rámci organizace 

Téměř tři čtvrtiny respondentů tráví prací pro svou organizaci méně než 5 hodin týdně. Přes 

20 % potom tráví šest až 15 hodin týdně plněním svých úkolů. Více času svou prací 

pro organizaci tráví jen jednotky dotázaných. V tabulce č. 8 jsou shrnuty odpovědi 

na otázku, kolik času respondenti tráví prací v jednotlivých oblastech a na škále 1 až 5 (1 - 

několikrát týdně; 2 - několikrát měsíčně; 3 - párkrát za rok; 4 - jednou za rok; 5 - nikdy): 

vedení organizace vyznačili své odpovědi. Vzhledem k tomu, že se šetření zúčastnilo 

zejména vedení organizací (více než polovina uvedla, že se vedení organizace účastní), jsou 

tu tito členové porovnaní z hlediska plánů politické kariéry. Ti, kteří jsou aktivní v rámci 

vedení organizace několikrát týdně, jsou tedy na vyšších pozicích, plánují politickou kariéru 

z téměř 62 %. Ti, kteří se této aktivitě věnují několikrát měsíčně, už mají tyto ambice 

o pětinu nižší. Nejvíce času obecně všichni respondenti tráví správou sociálních sítí, 

přesvědčováním okolí k podpoře domovské strany, podporou konkrétních kandidátů během 

kampaní, účastí na debatách a dalších společenských akcích či veřejnou reprezentací. 

Nejméně času naopak tráví demonstrováním, administrativou či rozdáváním letáků 

a plakátů. Právě tato činnost byla v posledních letech nahrazena větší aktivitou na sociálních 
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sítích, která je považovaná za účinnější a ekologičtější. Zároveň je méně logisticky náročná. 

Politická kariéra/Čas tráví vedením 

organizace 
Několikrát týdně 

Několikrát 

měsíčně 
Celkem 

Ano 61,90% 38,10% 100,00% 

Ne 41,38% 58,62% 100,00% 

Celkem 50,00% 50,00% 100,00% 
Tabulka 8 - Budoucí politická kariéra členů ve vedení organizace, zdroj: vlastní zpracování 

Stejným způsobem měli respondenti hodnotit jednotlivé výroky týkající se jejich aktivit 

a působení v rámci organizace. První blok otázek se soustředí na jejich názor a vztah 

k organizaci a domovské straně. Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že jejich organizace má 

dostatečnou podporu domovské strany a jejich členství splňuje jejich očekávání. Více než 

polovina dokonce plánuje kariéru v domovské politické straně. Téměř tři čtvrtiny 

dotázaných se aktivně účastní všech akcí pořádaných jejich mládežnickou organizací. 

Mládežnickou organizaci plánuje opustit pouze 7 % respondentů, většinou z důvodu, 

že nesplňuje jejich očekávání, či nesouhlasí s jejím vedením. 

Výroky Souhlas Směrodatná odchylka 

Aktivně se účastním všech akcí a kampaní pořádaných 
mou mládežnickou organizací. 2,28 1,12 

Mládežnické organizace mají podporu politických stran, 
jakou si zaslouží. 2,64 1,17 

Moje členství spoňuje má očekávání. 2,14 1,16 

Moje organizace dostatečně spolupracuje s domovskou 
politickou stranou. 2,11 1,2 

Moje organizace má dostatečnou finanční podporu od 
domovské politické strany. 2,68 1,33 

Plánuji kariéru v domovské politické straně. 2,39 1,36 

Celkový průměr 2,37 1,22 
Tabulka 9 - Souhlas členů s fungováním organizace, zdroj, vlastní zpracování 

Loajalitu členů vůči domovské straně potom zkoumala otázka, zda někdy volili jinou než 

domovskou stranu. Odpověď „Ano“ zvolilo pouhých 8 %. Tři čtvrtiny z nich volily jinou 

stranu ve volbách do Evropského parlamentu. 

4.2.4.1 Financování mládežnických organizací z pohledu členů 

Mládežnické organizace jsou financované z více zdrojů. Jedním z nich jsou členské 
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příspěvky. Členové byli dotázáni, jakou částku za rok za tyto příspěvky zaplatí. V průměru 

člena roční členství stojí 726 Kč, nicméně medián činí pouhých 200 Kč. Většina organizací 

nemá pevně stanovenou částku, kterou členové musí platit, mají určené minimum, které 

se pohybuje kolem 100 Kč za rok, což umožňuje přístup téměř všem. Za důležité členské 

příspěvky z hlediska důležitosti financování považuje zhruba polovina respondentů. Mají 

srovnatelnou důležitost s příspěvky od soukromých podporovatelů. Dalšími vybranými 

zdroji financování byly státní příspěvky či příspěvky od firem, na které spoléhá zhruba 

čtvrtina členů. 

4.2.4.2 Vize budoucnosti členů 

Respondenti byli dotázáni, kde se v rámci své organizace vidí za 5 let. Téměř tři čtvrtiny 

chtějí zůstat aktivními členy domovské politické strany. Polovina členů chce do té doby 

získat mandát za svou stranu, či získat vyšší vnitrostranickou pozici. Zhruba třetina chce 

pracovat ve veřejné správě. Zůstat pasivním členem, nebo dokonce opustit stranu a podpořit 

jinou organizaci, plánuje pouhých 10 % dotázaných. 

Obecně se téměř polovina dotázaných vidí za 5 let v politice, necelých 40 % by chtělo 

pracovat v soukromé sféře, 20 % podnikat, nebo ještě studovat, 16 % vůbec netuší a necelá 

3 procenta se za 5 let vidí na rodičovské dovolené.  

5 Závěr 

Mladé lidi vede ke vstupu do politických organizací zejména touha po změně ve společnosti 

a obecný zájem o tuto oblast. Důležitou roli hraje prostředí, ze kterého pochází. Dotázaní 

aktivní účastníci politické scény uvádí, že 98 % rodin, ze kterých pochází, se o politiku 

zajímá alespoň pasivně. Většina těchto domácností disponuje nadprůměrnými příjmy a tři 

čtvrtiny rodičů členů mají středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší. Právě tato 

zjištění potvrzují hypotézu 1 - tyto faktory ovlivňují jejich motivaci v rámci politické 

participace, kdy nejčastěji zmiňují důležitost ochrany životního prostředí, zvýšení míry 

evropské integrace, prosazení nižších daní a rozvoj jejich obce a regionu (H1). 

Dotazníkového šetření se však nezúčastnily všechny oslovené mládežnické organizace, 

proto nelze určit, zda by se důležitost motivátorů lišila v závislosti na ideologických cílech 

organizací jako takových, protože se šetření zúčastnily pouze podobně smýšlející 

organizace, které ve svých stanovách uvádí téměř totožné cíle. Z tohoto důvodu se ani 
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odpovědi příliš neodchylovaly od ostatních a respondenti si v podstatě ve všech oblastech 

rozuměli. Vzhledem k tomu, že respondenti pochází z podobného prostředí a jsou součástí 

podobně smýšlejících organizací, lze usoudit, že prostředí má vliv na ideologii, kterou si 

v souvislosti s výběrem organizace volí a je tak potvrzená i hypotéza č. 2 (H2). 

Takřka jednohlasně se respondenti shodují v sounáležitosti s ideologií a cíli své organizace, 

vedení se věnuje necelá polovina a jen zlomek dotázaných tráví prací pro mládežnickou 

organizaci více než 5 hodin týdně. Ideologii domovské strany věří skoro všichni členové, 

avšak není to nutnou podmínkou k větší míře aktivity v rámci jejich působení (H3). Naopak 

vliv na vyšší výkon v rámci práce pro organizaci má spíš jejich osobní cíl v budování 

politické kariéry. 

Respondenti z velké části chtějí zůstat aktivními členy svých organizací, nebo domovských 

stran i v budoucnosti a polovina z nich plánuje profesionální politickou kariéru. 

V dotazníkovém šetření odpověděli zejména členové, kteří se určitým způsobem na vedení 

organizace podílí. Ti, kteří tráví prací pro organizaci více času, z větší části chtějí budovat 

politickou kariéru (H4). Genderovou vyváženost ve svých stanovách řeší pouze Mladí 

Zelení, ale každá ze zúčastněných organizací disponuje ve svém vedení ženami. Jejich 

množství na vyšších pozicích však odpovídá celkovému složení pouhých 17 % žen. Předešlé 

výzkumy upozorňují na vyšší míru zájmu o politiku ze strany mužů a toto šetření to jistě 

potvrzuje (H5). 

Do mládežnických organizací vstupují zejména mladí lidé, kteří jsou průbojní a chtějí něco 

změnit svým přičiněním. Takových občanů je ve společnosti velice málo. Většina lidí 

se necítí komfortně v situacích, kdy veřejně vystupují, mají debatovat či argumentovat, 

ale zároveň jsou frustrovaní z nedostatečného zapojení do rozhodovacích procesů a pocitů 

bezmoci cokoli prosadit či změnit (H6). Tento pocit vede ke zjednodušení cesty apatií 

a ignorováním společenského dění. To samozřejmě způsobuje nedostatečný zájem 

a následné rozhodování s nedostatečným množstvím podkladů z rozhodnutí, co je pro ně to 

správné. Tito lidé jsou často mediálně negramotní a lehce zmanipulovatelní pomocí fake 

news a hoaxů, či dobře promyšlených marketingových či předvolebních kampaní.  

Právě mládežnické organizace se na sociálních sítích snaží na tuto problematiku 

upozorňovat. Z tohoto důvodu byla provedena analýza těch nejčastěji využívaných mladými 

lidmi s důrazem na četnost příspěvků, obsah a počet sledujících. Obecně lze shrnout, 

že potenciálu sociálních sítí mládežnické organizace nevyužívají dostatečně, nicméně snaha 
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je viditelná. Tyto organizace mají zavedené postupy a jen těžko se zavádějí nové metody 

reprezentace. Této platformy využívají spíše za účelem informování o vlastních aktivitách 

a postrádají ucelené projekty zaměřené na širokou veřejnost. 

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaká vnější i vnitřní motivace má vliv na rozhodnutí 

mládeže ke vstupu do politických organizací, a tedy i k jejich aktivnímu zapojení, 

a na základě těchto zjištění navrhnout možné řešení dané problematiky. Mládežnické 

organizace jsou bezpečným prostorem pro politický a osobní růst a nabízejí mladým lidem 

prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet. Politickým stranám poskytují možnost přípravy 

budoucích vrcholných politiků a spolupracovníků v blízkých oborech, či finančně nenáročný 

a kvalitní prostředek k šíření povědomí o jejich aktivitách mezi mladými lidmi. Členové mají 

širokou škálu možností seberealizace a osobního rozvoje. I přes to, že se členové postupně 

obměňují, určitá rezervovanost a pevná struktura vede mnoho mladých lidí spíše k méně 

formálním způsobům politické angažovanosti. Právě zaměření se na komunikaci by mohlo 

pomoci k mobilizaci nových členů a podporovatelů mládežnických organizací, tím posílit 

jejich dosah a úspěšně pozvednout zájem o politiku mezi mladými lidmi. Jinými slovy, 

klíčovým nástrojem k rekrutaci nových členů a podporovatelů je zejména komunikace 

a následování nových trendů, které mladé lidi dokážou zaujmout. 
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8 Teze bakalářské práce  

Název práce: Mobilizace a postavení členů mládežnických organizací politických stran  

Jméno: Simona Křivánková 

Zdůvodnění výběru práce 

Mládežnické organizace politických stran sdružují většinou mladé lidi ve věku 15 až 35 let 

a mají velký význam v mnoha oblastech, tato práce je však zaměřena zejména na tu 

politologickou. Tito lidé mají možnost aktivního zapojení se do politiky, což jim přinese 

zkušenosti v různých oblastech managementu, marketingu a rozvoji jejich organizačních 

schopností. Dále mohou prezentovat zájmy mládeže uvnitř politické strany a ve společnosti. 

Členové prezentují domovskou stranu mezi mládeží a dopomáhají k získávání příznivců 

z těchto řad, pomáhají při předvolebních kampaních k mobilizaci voličů, jsou loajální 

a ekonomicky nenáročný prostředek pro tuto funkci. Podporou těchto organizací si také 

strana vychovává budoucí členy. 

Předpokládaný cíl 

Cílem této práce je zjistit, co vede mladé lidi ke vstupu do mládežnických polických 

organizací, co jejich rozhodnutí a volbu ovlivňuje, do jaké míry tyto organizace 

s domovskou stranou reálně spolupracují a zda splňují očekávání těchto nově získaných 

členů.  

Nejprve je třeba odpovědět na tři zásadní otázky. (1) Co ovlivňuje mládež ke vstupu 

do mládežnických politických organizací? Je to jejich ideologie, sociální zázemí, či touha 

po změně? (2) Jaké faktory ovlivňují výběr konkrétních organizací? Vybírají si mladí lidé 

svou organizaci na základě doporučení, ideologie, sociálního zázemí, rodinné tradice, nebo 

možností uplatnění? (3) Odpovídají reálné zkušenosti s organizací jejich očekáváním, 

případně co by chtěli změnit? Tato zjištění by mohla dopomoci k přesvědčení více mladých 

lidí k zájmu o politické a společenské dění. 

Metodologie 

Pro získání co nejobjektivnějšího výsledku budou osloveny mládežnické organizace 

co nejvíce politických stran s prosbou o spolupráci. Konkrétně budou osloveni: Mladé ANO, 

Mladí konzervativci, Komunistický svaz mládeže, Mladí lidovci, Mladí křesťanští 

demokraté, Mladí sociální demokraté, TOPtým, Mladí Zelení, Mladí Občané a Mladí 



 

 

38 

demokraté z organizací, které již mají svou tradici. Dále budou osloveny nově vzniklé 

organizace mSTAN, Mladí Piráti a Mladí Občanští demokraté. Pro všechny jejich členy 

bude vytvořen dotazník a následně přes komunikující představitele organizací rozeslaný 

každému z nich. 

Pomocí těchto dotazníků získáme přínosná data, která budou vyjadřovat, jaké faktory, a do 

jaké míry, již aktivní mládež ovlivnily ke vstupu na politickou scénu, jaké faktory a do jaké 

míry ovlivnily jejich výběr konkrétní organizace, jestli organizace splňuje jejich očekávání, 

kolik času svými aktivitami v rámci organizace tráví, jaké činnosti zejména vykonávají a jak 

vidí svou budoucnost v rámci domovské politické strany. 

Na základě získaných dat bude vybraná jedna organizace, která bude nejméně odpovídat 

předpokladům, nebo jejíž členové budou vykazovat systematicky nejvyšší rozdíly oproti 

předpokladům. Právě na tuto organizaci bude provedena případová studie. V tomto případě 

bude proveden rozhovor s hlavními představiteli organizace, kteří výsledky doplní o vlastní 

poznatky, aby toto zkoumání bylo komplexnější. 

Data 

Data budou získávána z anonymních strukturovaných dotazníků pro všechny členy 

organizací, z rozhovoru s hlavními představiteli vybrané organizace a pozorováním jak 

veřejně dostupných zdrojů, tak stanov organizací a chování jejich členů. 

Struktura práce 

Práce bude zahájená úvodem, ve kterém se zaměříme zejména na dosavadní poznání 

a objasnění výběru práce s určením jejího cíle. V další, metodologické, části bude určen 

postup získání výsledků a jejich zpracování. 

Druhá část bude obsahovat již zpracované výsledky dotazníků a jejich analýzu, zaměří se 

zejména na překvapivé a zajímavé výsledky, které budou porovnávané z různých pohledů, 

přínosných pro cíl této práce.  

Jak již bylo nadneseno v metodologii, třetí část se bude věnovat jedné konkrétní organizaci, 

která se bude nejvíce vyčleňovat. V této části bude organizace detailně rozebraná a budou 

zde uvedeny výstupy z rozhovoru s hlavními představiteli. 

Na závěr budou všechny získané poznatky shrnuty a na jejich základě bude navržen další 



 

 

39 

postup zkoumání této oblasti. 

Základní charakteristika tématu 

Zájem mládeže o politické dění v České republice je mizivý. Dle výzkumu ICCS 

(International Civic and Citizenship Education Study) z roku 2009, který probíhal 

ve 38 zemích světa, vyplývá, že mladí lidé v České republice mají podprůměrný zájem 

o politické dění4 a jejich předpokládaná budoucí angažovanost v politice je nejnižší ze všech 

zkoumaných států. 

I přes to, že je rozhodnuto vstoupit do politiky pouze 9 % čtrnáctiletých respondentů5, mají 

několik možností, jak se účastnit. Existují politické i nepolitické organizace, které jsou 

aktivní mládeži otevřené, mohou se v nich realizovat a případně připravovat pro své budoucí 

fungování v této oblasti. Proč si však mladí lidé vybírají tyto konkrétní politické organizace? 

Jejich mobilizaci a faktorům ovlivňujícím jejich volbu se věnuje Regina Weber ve svém 

článku Why do young people join parties? The influence of individual resources on 

motivation. Věnuje se zejména členům německé SPD6, ale tento výzkum porovnávající hned 

několik těchto organizací na české scéně zatím chybí. 

Pro možné zvýšení efektivity motivace konkrétní skupiny mladistvých pro vstup 

 

4 ZEIPELTOVÁ, Světlana, 2010. Občanské postoje 14letých. Národní zpráva z Mezinárodní 

studie občanské výchovy. Ústav pro informace ve vzdělávání, 68-76. 

 

5 ZEIPELTOVÁ, Světlana, 2010. Občanské postoje 14letých. Národní zpráva z Mezinárodní 

studie občanské výchovy. Ústav pro informace ve vzdělávání, s. 78. 

 

6 WEBER, Regina, 2018. Why do young people join parties? The influence of individual 

resources on motivation. Party Politics. DOI: 10.1177/1354068818792576. ISSN 1354-0688. 

Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068818792576 
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do aktivního politického dění a jejich vhodné volby by tato práce mohla být přínosem. Pokud 

zjistíme, co již aktivní mládež k této aktivitě dovedlo, z jaké pocházejí společenské skupiny 

a co jí organizace reálně nabízí a předává, bude možné lépe zacílit na většinu mladých 

politicky a občansky neaktivních lidí, jejichž, i minimální, účast by byla pro společnost 

přínosem. 
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9 Příloha – seznam otázek v dotazníku 

Mládežnické organizace politických stran 

Obecné informace 

1  

Které mládežnické organizace politické strany jste členem/členkou? (pouze jedna odpověď) 

* 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Mladé ANO 

Mladí konzervativci 

Komunistický svaz mládeže 

Mladí lidovci 

Mladí křesťanští demokraté 

Mladí sociální demokraté 

TOPtým 

Mladí zelení 

mSTAN 

Mladí Piráti 

Mladí občanští demokraté 

 

2 Kdy jste do této organizace vstoupil/a? Uveďte prosím rok, ve kterém jste se 

přidal/a. * 

Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla. 

Prosím napište svou odpověď zde: 
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3  

Byl/a jste někdy před tím členem nějaké jiné mládežnické organizace politické strany? 

* 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Pokud vyberete "1", vyplňte prosím také svoji volbu v doplňkovém textovém poli. 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

ne 

Jiné 

Motivace 

4 Vyberte jedno z následujících tvrzení: * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Moje rodina se o politiku zajímá, jsou aktivními účastníky politické scény (aktivní členové 

politické strany, zastupitelé, poslanci…) 

Moje rodina se o politiku zajímá pasivně (sleduje zprávy, pravidelně chodí k volbám) 

Moje rodina se o politiku příliš nezajímá, ale k volbám většinou chodí 

Moje rodina se o politiku nezajímá a ani se jí neúčastní 

5 Následující tvrzení ohodnoťte na škále 1 až 5 (1 – určitě souhlasí; 2 – spíše souhlasí; 3 

– nevím/nelze určit; 4 – spíše nesouhlasí; 5 – určitě nesouhlasí). 

Mým cílem při vstupu do organizace bylo/je ovlivnit následující: 

  

* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 
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 1 2 3 4 5 

Boj s nezaměstnaností      

Prosazení nižších daní      

Ochrana životního prostředí      

Posílení principů přímé demokracie      

Prohloubení evropské integrace      

Obhajoba národních zájmů      

Boj s kriminalitou      

Rozvoj obce/regionu      

Redukce sociální nerovnosti      

Redukce etnické nerovnosti      

Redukce genderové nerovnosti      

6 Pokud je/bylo Vaší motivací pro vstup a participaci v mládežnické organizaci 

jiný důvod, prosím uveďte: 

Prosím napište svou odpověď zde: 

7 Jak často chodíte k volbám? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

nikdy jsem nevynechala 

většinou jsem volil/a 

vybírám jen ty pro mě důležité 
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když mi to zrovna vyjde 

nechodím k volbám 

8 Co Vás vedlo ke vstupu do této organizace? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Snaha něco změnit 

Možnost politické kariéry 

Jiné 

9 Jak často kontaktujete politické představitele, volené politiky a významné členy 

strany? Na škále 1 (nikdy) až 5 (často) vyberte jednu možnost. * 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

1  

2  

3  

4  

5  

10 Nosíte někdy odznaky, nebo znaky nějaké politické organizace, hnutí, nebo 

strany? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Ano, pravidelně 

Ano, občas (např. akce pořádané stranou nebo mlážežnickou organizací, volby) 

ne 

11 Kolikrát za poslední rok jste podepsal/a petici? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 
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Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Více než 10krát 

5 až 9 krát 

2 až 4krát 

jednou 

za poslední rok ne, ale někdy v minulosti už ano 

nikdy v životě 

12 Účastníte se veřejných demonstrací? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

ano, pravidelně 

ano, občas 

ano, jednou 

nikdy 

13  

Následující tvrzení ohodnoťte na škále 1 až 5 (1 - určitě souhlasí; 2 - spíše 

souhlasí; 3 - nevím/nelze určit; 4 - spíše nesouhlasí; 5 - určitě nesouhlasí.) 

* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

Organizaci jsem si vybral/a, protože nejvíce odpovídá mému ideologickému 

přesvědčení. 
     

Organizaci jsem si vybrala, protože její součástí je někdo z přátel, nebo z rodiny.      

Organizaci jsem si vybral/a, protože nabízí skvělé uplatnění v politické kariéře.      
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 1 2 3 4 5 

Organizaci jsem si vybral/a, protože nabízí pro mě přínosné benefity.      

Organizaci jsem si vybral/a, protože jsem chtěl/a někam patřit.      

Organizaci jsem si vybral/a, protože mě politika baví.      

Organizaci jsem si vybral/a, protože mě zaujala konkrétní osobnost domovské 

politické strany. 
     

14  

Následující tvrzení ohodnoťte na škále 1 až 5 (1 – určitě souhlasí; 2 – spíše souhlasí; 3 – 

nevím/nelze určit; 4 – spíše nesouhlasí; 5 – určitě nesouhlasí). 

* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

Mým cílem je něco dokázat.      

Mým cílem je něco změnit v sociální oblasti.      

Mým cílem je být odpovědným občanem.      

Mým cílem je dostat se do vysoké politiky.      

Mým cílem je získat zkušenosti v politice a kontakty.      

Mým cílem je setkat se se zajímavými lidmi.      

Mým cílem je podpořit mou domovskou stranu.      

Mým cílem je podpořit konkrétního kandidáta.      

15 Jsou Vaši rodiče členy nějaké politické strany? * 
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Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Ano 

Ne 

16  

Pokud ano, uveďte prosím i název strany, jejíž jsou součástí. 

* 

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

Odpověď byla 'Ano' k otázce '15 [B12a]' (Jsou Vaši rodiče členy nějaké politické strany?) 

Komentář pouze pokud je vybrána odpověď. 

Prosím zvolte vše, co je relevantní, a doplňte komentář: 

Matka 

Otec 

Fungování v rámci organizace 

17 Kolik hodin týdně strávíte prací pro Vaši mládežnickou organizaci? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

méně než 5 

6 až 15 

16 až 30 

31 až 40 

více než 40 

18  

Kolik času v rámci své agendy trávíte jednotlivými činnostmi v oblasti kampaní? 

Vyznačte prosím své odpovědi na škále 1 až 5. (1 - několikrát týdně; 2 - několikrát měsíčně; 3 - párkrát 

za rok; 4 - jednou za rok; 5 - nikdy) 
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* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

aktivity v rámci sociálních sítí      

rozdávání letáků a vyvěšování plakátů      

podpora konkrétních kandidátů během kampaně      

snaha přesvědčovat své okolí pro podporu domovské politické strany      

veřejná reprezentace      

účast na party a dalších společenských akcích      

19  

Jaké aktivity vykonáváte v rámci svého fungování v organizaci v oblasti běžného 

provozu? 

Vyznačte prosím své odpovědi na škále 1 až 5. (1 - několikrát týdně; 2 - několikrát 

měsíčně; 3 - párkrát za rok; 4 - jednou za rok; 5 - nikdy) 

* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

účast v interních debatách      

účast na tvorbě programu      

účast na party a dalších společenských akcích      
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 1 2 3 4 5 

demonstrování      

konkurenční boj proti ostatním organizacím      

administrativa      

personální agenda      

vedení organizace      

20 Následující tvrzení ohodnoťte na škále 1 až 5 (1 – určitě souhlasí; 2 – spíše souhlasí; 3 

– nevím/nelze určit; 4 – spíše nesouhlasí; 5 – určitě nesouhlasí).* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

Mládežnické organizace mají podporu politických stran, jakou si zaslouží.      

Moje organizace dostatečně spolupracuje s domovskou politickou stranou.      

Moje organizace má dostatečnou finanční podporu od domovské politické strany.      

Moje členství splňuje má očekávání.      

Plánuji kariéru v domovské politické straně.      

Aktivně se účastním všech akcí a kampaní pořádaných mou mládežnickou 

organizací. 
     

21 Plánujete opustit mládežnickou organizaci/politickou stranu? * 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Ano 

Ne 
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22 Proč zvažujete opustit mládežnickou organizaci? * 

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

Odpověď byla 'Ano' k otázce '21 [C5]' (Plánujete opustit mládežnickou 

organizaci/politickou stranu?) 

Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti. 

Prosím zvolte vše, co je relevantní: 

nesplňuje má očekávání 

nesouhlasím s jejím vedením 

nerozumím si s ostatními členy 

nemám na aktivní účast čas 

Jiné: 

23 Volil/a jste za dobu členství v mládežnické organizaci jinou než domovskou 

stranu? * 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Ano 

Ne 

24 Pokud v nějakém případě ano, uveďte prosím stranu, kterou jste volil/a. * 

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

Odpověď byla 'Ano' k otázce '23 [C6a]' (Volil/a jste za dobu členství v mládežnické 

organizaci jinou než domovskou stranu?) 

Komentář pouze pokud je vybrána odpověď. 

Prosím zvolte vše, co je relevantní, a doplňte komentář: 

ano, v parlamentních volbách 

 

ano, v komunálních volbách 

ano, ve volbách do EP 
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25 Jakou částku jste za posledních 12 měsíců utratil/a za členské příspěvky? (v 

Kč) * 

Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla. 

Prosím napište svou odpověď zde: 

 

26  

Ohodnoťte prosím důležitost druhů financování mládežnických organizací z hlediska 

nepostradatelnosti pro fungování: 

Následující tvrzení ohodnoťte na škále 1 až 5 (1 – určitě souhlasí; 2 – spíše souhlasí; 3 – 

nevím/nelze určit; 4 – spíše nesouhlasí; 5 – určitě nesouhlasí).  

  

* 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 1 2 3 4 5 

důležitost členských příspěvků      

důležitost státních příspěvků      

důležitost financování od soukromých podporovatelů      

důležitost financování od firem      

27 Jste zároveň členem/členkou politické strany? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

ano, jsem členem/členou domovské politické strany mé organizace 

ano, jsem členem/členkou jiné politické strany 

nejsem, ale chtěl/a bych být 
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nejsem, a ani neplánuji do strany vstoupit 

28 Kde se vidíte za 5 let v rámci své mládežnické organizace? * 

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

Odpověď byla 'ano, jsem členem/členou domovské politické strany mé 

organizace' nebo 'ano, jsem členem/členkou jiné politické strany' nebo 'nejsem, ale chtěl/a 

bych být' k otázce '27 [C9]' (Jste zároveň členem/členkou politické strany?) 

Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti. 

Prosím zvolte vše, co je relevantní: 

získat mandát za svou stranu 

získat vyšší vnitrostranickou pozici 

pracovat ve veřejné správě 

opustit stranu 

podpořit jinou organizaci 

zůstat aktivním členem strany 

zůstat pasivním členem strany 

29 Kde se vidíte za 5 let? * 

Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti. 

Prosím zvolte vše, co je relevantní: 

plánuji politickou kariéru 

pracovat ve veřejné správě 

pracovat v soukromé sféře, ale využít nabyté zkušenosti z politické mládežnické organizace 

ještě nepracovat, ale studovat 

na rodičovské dovolené 

podnikat 

vůbec netuším 

Demografie 
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30 Vyberte prosím Váš gender: 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Žena  

Muž  

31 Vyberte prosím Vaši národnost: * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

česká 

slovenská 

Jiné 

32 Jaký je Váš věk? * 

Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla. 

Prosím napište svou odpověď zde: 

 

33 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

základní 

středoškonské bez výučního listu 

středoškolské s výučním listem 

středoškolské s maturitou 

vyšší odborné 

vysokoškolské, bakalářský program 

vysokoškolské, magisterský program 

vysokoškolské, doktorský program 



 

 

56 

34 Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaši současnou situaci? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Bydlím s rodiči, nebo s příbuznými. 

Bydlím se svým partnerem/partnerkou. 

Bydlím ve sdíleném bytě. 

Bydlím na koleji. 

35 Vychováváte nezletilé dítě? * 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

Ano 

Ne 

36 Kolik nezletilých dětí vychováváte? * 

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 

Odpověď byla 'Ano' k otázce '35 [D6]' (Vychováváte nezletilé dítě?) 

Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla. 

Prosím napište svou odpověď zde: 

 

37 Jaká je Vaše náboženská příslušnost? * 

Prosím napište svou odpověď zde: 

38 Do jaké skupiny se řadíte? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

student/ka střední školy 

student/ka vysoké školy 

student/ka vysoké školy s brigádou/částečným úvazkem (do 30 hodin týdně) 
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student/ka vysoké školy s plným úvazkem (40 hodin týdně) 

pracující s dálkovým studiem 

pracující / na rodičovské dovolené 

nezaměstnaný/á 

39 Jaký je přibližně měsíční příjem Vaší domácnosti? * 

Zvolte jednu z následujících odpovědí 

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: 

do 20 000 Kč 

21 000 Kč až 30 000 Kč 

31 000 Kč až 50 000 Kč 

51 000 Kč až 75 000 Kč 

76 000 Kč až 100 000 Kč 

101 000 Kč až 150 000 Kč 

Jiné 

40 Jakého nejvyššího vzdělání dosáhli Vaši rodiče? 

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: 

 Rodič 1  Rodič 2 

Základní vzdělání    

Středoškolské vzdělání bez výučního listu    

Středoškolské vzdělání s výučním listem    

Středoškolské vzdělání s maturitou    

Vyšší odborné vzdělání    
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 Rodič 1  Rodič 2 

Vysokoškolské vzdělání - bakalářský program    

Vysokoškolské vzdělání - magisterský program    

Vysokoškolské vzdělání - doktorský program    

 


