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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá odklonem voličů od tradičních politických stran k novým, 

konkrétně odklonem voličů od ČSSD a ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR v roce 2010 k hnutí ANO ve volbách v roce 2013. Jednotlivé voliče 

v jejich volbě ovlivňuje řada faktorů, především pak příslušnost k sociální třídě, věk, 

nejvyšší dosažené vzdělání, informovanost a vnímání jejich zařazení na levo-pravé 

škále. Práce se v této souvislosti věnuje vstupu nového subjektu na českou politickou 

scénu a jeho vlivu na rozložení volebních preferencí. Autorka v práci analyzuje zmíněné 

proměnné v kontextu volby respondentů v roce 2010 a 2013. Ve volbách v roce 2010 

občané nejvíce podpořili dvě klasické politické strany, levicovou ČSSD a pravicovou 

ODS. Ve volbách do PSP v roce 2013 se část voličů z důvodu nespokojenosti od 

tradičních stran odklonila a dala hlas ANO. Část bývalých voličů tradičních stran pak 

ANO přitáhlo zejména díky jejímu širokému rozptylu na levo-pravé škále. Hnutí ANO 

volili lidé levicově i pravicově zaměření, lidé různého vzdělání, věku či třídní 

příslušnosti. A se pak jeví jako tzv. univerzální (catch-all) strana, čemuž odpovídá nejen 

rozložení voličů, ale i jeho volební program. 

 

 

Abstract 

This Bachelor thesis analyzes the departure of the voters from the traditional parties to 

the new parties, specifically the departure of the ČSSD and the ODS voters in the 

elections to the Chamber of Deputies in 2010, to the ANO party in the elections in 2013. 

The voters are influenced by many factors, especially belonging to a social classes, their 

age, education, awareness and the left or the right wing orientation. The thesis describes 



   

the entry of the new party on the Czech political scene and its influence of electoral 

preferences. The author analyzes the variables in the context of the election of the 

respondents in 2010 and 2013. There was a classical division into two large groups of 

voters (voters of ČSSD and ODS) in 2010, but in the elections to the Chamber of 

Deputies in 2013, the number of voters diverted from traditional parties because of their 

dissatisfaction and they voted ANO. The part of the voters of the traditional parties 

moved to ANO especially because of its election program or because of the party 

theme. There is a movement of left-wing and right-wing voters to ANO party. Voters in 

a different age, different educated voters or class affiliation have moved to ANO party. 

On the many points of view, ANO seems as a typical catch-all party, which is reflected 

not only by the distribution of voters, but also by its electoral program. 
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nová politická strana, všelidová strana  
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Předpokládaný název:  

Odklon prvovoličů z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

v roce 2010 od tradičních politických stran 

 

Úvodní vymezení 

Předmětem této bakalářské práce bude porovnání různých typů mladých voličů strany 

ANO (Akce nespokojených občanů). 

Pokusím se zaměřit na prvovoliče z voleb do parlamentu v květnu roku 2010, kteří 

v těchto volbách volili tradiční české politické strany a kteří pak, na základě různých 

podnětů, v  předčasných volbách na podzim roku 2013 volili politickou stranu ANO. 

Průzkum chci provádět mezi mladými lidmi ve věku 22 až 26 let (tedy mezi těmi, kteří 

v roce 2010 poprvé volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Budu zkoumat 

různé skupiny podle vzdělání a socioekonomického a kulturního statusu. 

 

Cíle 

Cílem práce je zmapovat pohnutky, které přivedly různé typy mladých voličů (s různým 

vzděláním, socioekonomickým statusem atd.) k volbě jedné politické strany.  

Diferencovanost voličů hnutí ANO je široká, jejich voliči jsou jak bývalými voliči ať už 

TOP 09, ODS či ČSSD, ale i voliči, kteří v minulých volbách vházeli prázdnou obálku a 

takzvaní „nedůvěřiví voliči“. [ČT 24, 2014] 

 

Hypotézy 

Zaměřím se na odlišné typy voličů (od pravicových a středopravicových až 

k levicovým) a pokusím se zmapovat různé pohnutky, které vedly ke změně jejich 

politického názoru právě k volbě strany ANO v čele s Andrejem Babišem. Za stěžejní 

považuji právě otázku, na základě jakého důvodu voliči nevolili stranu, kterou si vybrali 

Institut sociologických studií 
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při jejich prvních volbách a proč přešli právě ke straně ANO. Jestli mělo na volbu vliv 

například zklamání či rezignace na tradiční politické rozdělení, vliv rodiny a okolí 

(předpokládám, že většina voličů při jejich prvních volbách studovali např. na střední 

škole a bydleli s rodiči, kdežto ve volbách 2013 už mnozí bydleli sami, další vliv může 

mít odchod na vysokou školu či do zaměstnání a tedy i setkání se s odlišnými lidmi než 

doposud). Rovněž se pokusím zkoumat i stálost těchto voličů - budu analyzovat jejich 

současnou spokojenost s politickým vývojem a zda, kdyby se teď konaly volby do 

parlamentu, by u hnutí ANO zůstali, volili původní stranu či volili úplně někoho jiného. 

Ve výsledcích očekávám, že každá ze skupin voličů (pravicových, levicových, atd.) 

měla odlišné důvody k volbě ANO, proto bude zajímavé zkoumat je v kontextu 

s volebním programem. 

 

 

Metody sběru dat 

Data budu sbírat jak kvalitativně, tak kvantitativně. V první fázi výzkumu provedu 

kvalitativní rozhovor s deseti respondenty (pěti muži a pěti ženami). Dále pak budu 

voliče zkoumat pomocí metody focus groups, kdy v několika skupinových diskuzích, 

budou respondenti rozděleni podle voličských preferencí z parlamentních voleb v roce 

2010. Poté provedu šetření s několika sty respondenty. Data bych sbírala pomocí on-line 

dotazníků nebo ve spolupráci s výzkumnou agenturou. Následně získaná data pak budu 

analyzovat pomocí programu SPSS.  

 

Očekávaná zjištění 

Očekávám, že zjistím důvody a kritéria, podle kterých se voliči rozhodli odklonit se od 

strany, kterou volili v roce 2010 ke straně ANO. Pravicoví voliči se ke straně ANO 

zřejmě uchýlili kvůli bodům volebního programu ve kterém ANO slibuje podporu 

drobných živnostníků a podnikatelů (například slib, že jim nebudou zvyšovat daně), 

transparentnější politiku atd. Levicoví voliči se pravděpodobně pro stranu pod vedením 

Andreje Babiše rozhodli kvůli bodům o snížení nezaměstnanosti obyvatel ČR, o sociální 

politice, o podpoře mladých rodin s dětmi a seniorů. 

Velmi významnou roli zde sehrála dobře cílená marketingová kampaň, ve které ANO 

využila populární slavné osobnosti a snažila se v očích populace působit lidsky 

(například svými slogany typu: „Aby tu mohly žít i naše děti“, „Ano, bude líp“ atd.) 

[ANO, online] Další roli zde jistě sehrálo I to, že se jedná o novou politickou stranu, 



   

která se v počátcích prezentovala spíše než jako strana, jako uskupení nespokojených 

občanů, kteří přišli takzvaně „z lidu“ a kteří chtějí politickou situaci v ČR zásadně 

změnit. 
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Úvod 

Volební preference každého z nás se liší, stratifikace politických stran zrcadlí 

společenské struktury. Jedincovu volbu může ovlivnit řada faktorů, jako je zařazení do 

sociální třídy, ekonomické faktory, věk, náboženství atd. Až do předčasných voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 byli čeští voliči celkem jasně 

rozděleni na dva tábory – levicové a pravicové.   

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 jsou u klasických politických 

stran, ctící levo-pravé rozdělením, jako je ODS, KDU-ČSL a ČSSD, znatelné změny. 

Občanští demokraté po řadě afér zaznamenali, do té doby, zatím nejnižší zájem voličů 

za dobu jejich existence, sociální demokraté pak nejnižší zájem za posledních osmnáct 

let. Lidovci nedosáhli na pětiprocentní hranici hlasů a do parlamentu se nedostali. 

Naopak TOP 09 a Věci veřejné, dvě nové strany, se do Poslanecké sněmovny 

parlamentu dostali, dohromady měly tyto dvě nové strany 26,7 procent hlasů. [Hanley 

2011: 115-117]. Ve volbách do PS v roce 2013 pak veliký zájem voličů zaznamenala 

Asociace nespokojených občanů, nové politické hnutí, které založil podnikatel Andrej 

Babiš. Voliči tohoto nového politického subjektu byli jak voliči levicových, tak voliči 

pravicových stran. ANO, které se v počátcích jasně nevymezovalo na levo-pravé škále, 

volilo mnoho bývalých voličů Občanské demokratické strany, která po minulých 

aférách prodělala u zájmu voličů marginální propad. Rovněž hnutí zaznamenalo 

úspěchy i u levicových respondentů, zejména pak bývalých voličů sociální demokracie 

[MEDIAN a STEM/Mark 2013]. V této bakalářské práci se zaměřím na voliče, kteří ve 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 volili tradiční politické strany ČSSD a 

ODS a v předčasných volbách do PS 2013 volili nový politický subjekt, hnutí ANO
1
. 

Budu analyzovat, oproti původnímu záměru věnovat se pouze na prvovoliče z voleb do 

PSSP v roce 2010
2
, voliče v poměrném zastoupení k obyvatelstvu České republiky. 

Teoretická část je pak věnována příčinám volebního jednání a rozebrání nové strany 

ANO. V další části pak analyzuji jednotlivé proměnné v kontextu volebního jednání u 

jednotlivých typů respondentů. 

                                                 
1
 Nebylo dostupné uspokojivé množství respondentů, odpovídajících profilu voliče zadaného v projektu 

2
 Straně Úsvit přímé demokracie se práce nevěnuje, strana nedosáhla tak velkého množství voličů jako 

hnutí ANO, rovněž velké procento voličů strany byli bývalí voliči Věcí veřejných z voleb v roce 2010 (22 

% z celkového počtu voličů VV) [MEDIAN a STEM/Mark 2013]. 
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1. Vymezení pojmů 

1.1 Politická strana 

Politická strana je organizace, která propojuje jedince se státem. V demokratických 

systémech je tak přítomnost politických stran a jejich vzájemná soutěž nepostradatelná. 

Politické strany jsou seskupením občanů daného státu, kteří zastávají jistou ideologii či 

zájmy a prostřednictvím hlasů voličů ve volbách se snaží obsadit místa ve veřejných 

úřadech [Kopeček 2005: 9-11]. Politické strany tedy jen neprosazují jisté veřejné zájmy 

a ideologie, ale právě i zájmy svých členů. Vzájemnou soutěží mezi jednotlivými 

politickými stranami se pak myslí boj o výkon moci, o řízení struktur státu či aspoň o 

podílení se na moci [Novák 1997: 21,22]. Existuje mnoho typů rozlišování politických 

stran. Můžeme je dělit na levicové a pravicové, liberální a konzervativní, na nové či 

tradiční atd. Této tématice se budu věnovat níže.  

1.2 Politické hnutí 

Politická hnutí často vycházejí z občanských iniciativ a od politických stran se liší v 

tom, že se snaží zastupovat veřejné zájmy v širším měřítku. Mnohá politická uskupení, 

která se označují za hnutí, se na počátku jejich fungovaní snaží demonstrovat jejich 

odlišnost od současných politických stran právě tímto.  Je možné, že se tak děje proto, 

že pojem ‚politická strana‘ mnohdy ve společnosti evokuje negativní konotace. Tato 

hnutí se snaží „omladit“ politické scény a nahradit, podle nich zkostnatělé, tradiční 

strany. Hnutí se však mnohdy v politické strany, vlivem jejich dalších postupů v 

politice, proměňují. V knize Politické strany moderní Evropy je uveden příklad na 

německé Zelené (Die Grünen). Toto původně hnutí v počátcích svého působení 

kritizovalo stranické struktury mnohých zavedených německých politických stran. 

Vlivem jejího delšího působení v politice a snah konkurovat silným politickým stranám, 

muselo původní hnutí pozměnit struktury fungování jejich vnitřní politiky [Kopeček 

2005: 13,14]. Dnes můžeme tedy Die Grünen považovat za plnohodnotnou politickou 

stranu [Grune 2015]. Podle Václava Bělohradského je hlavním rozdílem mezi hnutím a 

stranou skutečnost, že hnutí musí vést charismatický vůdce. Hnutí je tedy založeno na 
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hodnotách, idejích a motivaci a později se strukturalizuje a stane institucí [Bělohradský 

2013: 21:03]. 

 

1.3 Levo-pravé rozdělení politických stran 

Dělení stran na levicové a pravicové je jedním z nejčastějších typů kategorizací. 

Existuje takzvané lineární spektrum, které rozčleňuje jednotlivé politické proudy zleva 

doprava podle hodnotového žebříčku (komunismus, socialismus, liberalismus, 

konzervatismus, fašismus), kdy komunismus představuje extrémní či krajní levici a 

fašismus zase extrémní či krajní pravici. Do této škály je velmi obtížné zařadit 

anarchismus, který se jakékoli typizace vymyká (některé hodnoty zastávají sejné 

hodnoty jako krajní levice, některé naopak krajně pravicové). 

Levicově orientované strany zastávají názor, že všichni členové společnosti jsou si rovni 

a mají mít všichni stejné příležitosti a možnosti. Pravicové strany ovšem rovnost 

považují za nemožnou, zejména co se osobního vlastnictví a ekonomických faktorů týče 

[Heywood 2013, 1. kapitola]. Levo-pravé rozdělení je v Evropě velmi časté, lidem 

usnadňuje vymezení se v politických názorech, pomáhá jim určit jejich hodnoty či 

ideologie.  „Díky konceptu levice-pravice (střed) získávají voliči nástroj pro 

systematickou klasifikaci nejen jejich vlastních orientací, ale i programu politických 

stran. Levo-pravá orientace je užitečným nástrojem především proto, že ani jedinci, ani 

strany si nevytvářejí oddělené politické preference a postoje, ale shlukují je dohromady 

do obecných hodnotových či ideologických orientací.“ [Linek, Lyons 2013: 81,82] 

1.4 Nová politická strana 

Nové politické subjekty začaly konkurovat těm tradičním poměrně nedávno, koncem 

minulého století. Pojem „nová strana“ může být velmi obtížně definovatelný. Pracuji s 

definicí Simona Huga, který za novou politickou stranu považuje stranu, která se poprvé 

účastní voleb a která nevznikla odštěpením se z již existující politické strany. Rovněž je 

nutno brát v potaz, že nová politická strana nemůže vzniknout ze dne na den. 

Potenciální nová politická strana může prvně působit jako hnutí, občanské sdružení či 

iniciace (například z ekologického hnutí vznikne strana zelených) [Hug 2001: 13-15]. 
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1.5 Univerzální neboli všelidová strana 

Takzvané univerzální neboli všelidové strany (můžeme se setkat i s anglickým pojmem 

Catch-all parties, který definoval Otto Kirchheimer) jsou stranami, které se snaží být 

přitažlivé pro co nejširší spektrum voličů. Jedná se o strany, které nekladou velký důraz 

na ideologii a na řešení úzce vymezeného typu problémů (snaha zbavit se tazv. 

ideologického břemena).  Všelidová strana by měla mít silné a efektivně pracující 

vedení, rovněž by úloha jednotlivých členů měla být co nejnižší. Dále se všelidová 

strana snaží reprezentovat zájmy co nejvíce obyvatel, především početné střední třídy 

[Krouwel 2003: 25 - 27]. Univerzální strana, která byla definována Kirchheimerm jako 

nový typ strany, který převezme v Evropě vedoucí úlohu,  se soustředí, namísto 

sjednocení ideově podobně smýšlejících lidí, na co jen nejvyšší možný a okamžitý 

úspěch během voleb [Van Biezen 2003: 7, 16]. 

 

2. Cíle práce 

Cílem této práce je pomocí analýzy objasnit důvody, z jakých v České republice ztrácejí 

tradiční politické strany své voliče a ti se následně se svou volbou obracejí k novým 

subjektům, dále pak příčiny volby nového hnutí Asociace nespokojených občanů. Podle 

vztahů jednotlivých proměnných (sociální, ekonomické, věkové atd.) se pokusím 

vysvětlit důvody a pohnutky respondentů, kteří volili hnutí ANO ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 a jejich odklon od tradičních a 

zavedených politických stran (ČSSD a ODS), které volili v roce 2010. 

Hnutí ANO v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2010 

zaznamenala poměrně veliký (dostala se na druhé místo), pro novou stranu nezvyklý, 

úspěch a zájem voličů. Cílem práce je tedy analyzovat jednání lidí, kteří ve volbách do 

PS v roce 2010 volili tradiční politickou stranu (ODS či ČSSD) a o tři a půl roku 

později pak stranu novou (hnutí ANO, které zaznamenalo téměř třikrát vyšší počet hlasů 

než Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury). V této práci si kladu otázku, jak se 

z pravicového a levicového voliče stanou voliči jedné strany. Ptám se zde, jak ANO 

dokázalo zaujmout tak velké spektrum lidí a rovněž to, jak voliči (pravicoví, středoví i 

levicoví) danou stranu vnímají a co si myslí o ostatních voličích ANO, kteří 

v předchozích volbách volili jinak než oni. Dále pak, z jakých pohnutek ve volbách do 

PS v roce 2010 volili jednu z tradičních stran. 
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3. Metodologie výzkumu 

Empirická část této práce čerpá pro kvantitativní analýzu z dat již provedeného 

výzkumu „Naše společnost“, který byl proveden v říjnu 2013, tedy těsně před 

předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jako doplňkovou část 

analýzy pak využívám výzkumu agentur MEDIAN a STEM/Mark provedené pro ČT 

těsně před předčasnými volbami v říjnu 2013. 

3.1 Hypotézy 

Pro tuto práci si stanovuji dvě základní hypotézy. Vycházím z cílů mé práce, což je objasnit 

příčiny odklonu voličů od tradičních politických stran (ČSSD a ODS) ke stranám novým (ANO). 

Na základě tohoto formuluji následující dvě hypotézy: 

H1: voliči byli přitaženi novou stranou ANO, která se jim zdála atraktivnější než strany, které 

doposud volili, je zde přitahující efekt nové strany (tzv. Pull efect) 

H2: voličům přestaly tradiční strany vyhovovat, proto se od nich odklonili (tzv. Push efect)  

3.2 Datový soubor výzkumu 

Výzkum „Naše společnost“, který využívám jako stěžejní pro svou práci, byl proveden 

týmem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM ) Sociologického ústavu 

Akademie věd České republiky v rámci kontinuálního měsíčního výzkumu ‚Naše 

společnost 2013‘. Šetření bylo prováděno prostřednictvím kvótního výběru s 1043 

respondenty reprezentující obyvatele České republiky starších patnácti let (pro potřebu 

analýzy jsem ale pracovala pouze s respondenty starších osmnácti let věku). 

Respondenti odpovídají zastoupení obyvatel ČR podle sociodemografických 

charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk) i podle území. Daní respondenti jsou tedy podle 

CVVM dobře odpovídají poměrnému zastoupení obyvatel ČR s tolerancí minimálních 

odchylek [CVVM 2013]. Analýza je pak doplněna o data z výzkumu agentur MEDIAN 

a STEM/Mark. Šetření bylo uskutečněno pro Českou televizi těsně před volbami do 

PSP, tedy ve dnech od 22. do 26. října a mapuje přeliv voličů z voleb 2010. Data 

vycházejí ze spojených dat CAPI a CATI výzkumů. Celkem bylo v tomto výzkumu 

dotázáno 2800 respondentů ve věku 18 let a více. 
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4. Teoretické přístupy k příčinám volebního jednání  

Jednotlivci volí podle mnohých kritérií, jedním z hlavních je zařazení do sociálních 

skupin, může se jednat o rozdělení podle toho, do jaké generace jednotlivec spadá, do 

jaké patří sociální třídy, jaké má vzdělání, jakým způsobem je informovaný. 

 

4.1 Socioekonomické faktory, věk a vzdělání 

Socioekonomické faktory jsou považovány za stěžejního hybatele politických názorů 

jedince.  Majetek, příjem a třídní příslušnost mohou být stěžejním faktorem, na základě 

kterého se jednotlivec rozhodne vymezit doprava, doleva či zůstat ve středu politického 

spektra. To, jaké má člověk zaměstnání a měsíční mzdu, z jaké pochází rodiny, jaké je 

jeho nejvyšší dosažené vzdělání, jsou pak významným predikátorem toho nejen jakou 

stranu či typ strany bude jedinec volit, ale ovlivňují i názory na společenské otázky jako 

jsou např. přistěhovalectví [Novák 1997: 47-49]. Sociální příslušnost jedince zpravidla 

(najdou se i tací, kteří volí v rozporu s jejich třídní příslušností) úzce souvisela s jeho 

volebními názory a preferencemi. Dělnické třídy byly spíše levicově politicky 

orientované, volily strany levicové - sociální či komunistické, které jim slibovaly 

sociální jistoty od státu, střední a vyšší třídy pak zpravidla volily pravicové strany. 

Příslušníci střední třídy pak volí jak pravicové, tak levicové strany, nejvíce ČSSD a 

ODS (zástupci nižší střední třídy především ČSSD a ODS, vyšší střední třídy pak ODS). 

Podle analýzy UniCredit Bank z roku 2013, střední třídu tvoří lidé, jejichž měsíční 

příjem domácnosti činí 30 - 40 tisíc Kč. Počet lidí patřící do střední třídy se stále 

zvyšuje [Eurozprávy 2013]. 

S třídní příslušností souvisí nejen politické názory, ale i samotná účast ve volbách. 

V České republice platí, že vyšší třídy mají percentuálně ve volbách účast vyšší než 

třídy nižší, tedy čím je člověk výše na společenském žebříčku, tím spíše volí pravicovou 

politickou stranu a tím častěji jde k volbám a naopak [Vlachová, Řeháková 2009: 133 - 

138].  

Co se vzdělání týče, platí v České republice, že podpora levicových stran vychází 

především od méně vzdělaných lidí než u stran pravicových. Podle Vlachové a 

Řehákové je vzdělání považováno za klíčový ukazatel toho, do jaké sociální třídy bude 

jedinec či jedinci spadat a rovněž i toho, jakou stranu (či typ strany) bude volit. Dále je 

také nutné brát v potaz, že výchozí třídní příslušnost jedince nemusí korespondovat 

s jeho vzděláním (např. pochází z nižší třidy a dosáhl vysokoškolského vzdělání). Tudíž 
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je třeba na jeho volbu hledět v kontextu se vzděláním, i když by mohlo být v rozporu 

s jeho třídní příslušností. Tímto pak lze vysvětlit odchylky ve volbě podle sociálních 

tříd. Spolu se třídním rozdělením patří vzdělání mezi nejzásadnější vlivy na 

rozhodování voličů v jejich volbě a v preferenci dané politické strany nebo směru.  

Podle výzkumu „Česká volební studie 2006“, která zkoumala volbu lidí s maturitou a 

bez maturity, je vyšší šance volby ODS u vyšších nemanuálních pracovníků s maturitou, 

naopak dělníci bez maturity spíše volili ČSSD. Pravděpodobnějším voličem ODS je 

člověk s vyšším než středoškolským vzděláním, oproti tomu voliči s nižším vzděláním 

(základním vzděláním a střední školou bez maturity) dávali spíše přednost volbě ČSSD. 

Obecně i nižší odborníci a lidé nepracující manuálně, kteří mají maturitu, dávají své 

preference pravicové ODS. Pokud se jedná o nižší odborníky bez maturity, pak volí 

spíše ČSSD [Vlachová, Řeháková 2009: 135 - 144]. Obecně tedy v České republice 

platí, že méně vzdělaní voliči volí spíše levicové strany, kdežto voliči s vysokoškolským 

vzděláním tíhnou vice k pravicovým stranám. Ku příkladu ve volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2013 se ukázala skutečnost, kdy měla KSČM nejvyšší podporu od lidí 

se základním vzděláním, nejméně pak od vysokoškolsky vzdělaných voličů. Podobná 

úměra platí u levicové strany ČSSD, rozdíly však nejsou tak markantní jako je tomu u 

komunistické strany [MEDIAN a Stem/MARK 2013]. 

 

Věk a generační kategorie ovlivňují politickou volbu, nejedná se však o stejné pojmy.  

Existují dva modely, prvním je model ‚životního cyklu‘, druhým pak model 

‚politických generací‘. Co se týče věku, neboli životního cyklu, jednotlivec si osvojuje 

názory a způsoby života postupně. Zpravidla čím je starší, čím jsou jsou jeho názory 

ustálenější a stranická identifikace pevnější. Rovněž je jedinec během svého života 

rozdílně ekonomicky aktivní, v různých věkových etapách je nerovnoměrně závislý na 

sociálních službách a zabezpečení. Na základě tohoto pak může v různém věku volit 

jinak, tento model má pak podobné dopady jako sociální třída. Generační vlivy jsou pak 

založené na době, kdy jedinec žil a v jakém věku v té či oné době byl a vnímal 

politickou situaci. V mládí jedinec nejvíce rozvíjí a formuje svůj hodnotový žebříček, 

prostřednictvím kterého pak čerpá po zbytek života. Co se týče hodnot v oblasti 

politiky, začíná se jedinec socializovat zhruba kolem patnáctého roku života. Podle 

tohoto modelu kupříkladu můžeme očekávat, že podpora KSČM klesá u jedinců 

narozených po roce 1973, zejména pak u jedinců narozených p roce1984 (jedná se o 
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generace socializované po Sametové revoluci) a u jedinců, kteří se socializovali 

v období normalizace. [Linek, Lyons 2013: 138-140]. 

 

4.2. Politická informovanost 

Politická informovanost zastává při volbě politické strany nemalou úlohu. Role 

informovanosti jednotlivých voličů o stranách účastnících se voleb však může být 

sporná, kdy různé teorie jí připisují různou váhu. “Zatímco všichni souhlasí s tím, že pro 

efektivní fungování demokratického státu jsou informovaní občané lepší než 

neinformovaní, menší shoda existuje o tom, kolik by toho průměrný občan měl znát.” 

[Linek, Lyons 2008: 14] 

 Většina voličů se o politiku zajímá pouze povrchně a není dostatečně informovaná 

[Linek, Lyons 2008: 11]. Na druhé straně, pokud se volič rozhodne jít k volbám, 

poměrně dobře zná volební programy a i si uvědomuje skutečnost, že strana není 

schopna dodržet všechny body programu, které slibuje [Linek, Lyons 2013: 85]. Voliči 

se při své volbě řídí snadno dostupnými informacemi. Zatímco ještě zhruba před 

patnácti lety byly hlavní zdrojem informací samotné politické strany, dnes jím jsou 

především masová média. Pokud jsou informace obtížněji dostupné, občané spíše 

nevynaloží úsilí je hledat a rozhodují se podle jiných kritérií Zároveň platí úměra, kdy 

čím méně politicky vzdělaný člověk, tím spíše se uchyluje k masovým médiím jako k 

jedinému zdroji informací.  

Se znalostmi a kvalitou informovanosti voliče pozitivně souvisí proměnné, které se 

přímo vztahují k aktivitě jedince v politice (účast ve volbách, vymezení se na politickém 

poli atd.).  Rovněž zde hrají roli proměnné jako věk, nejvyšší dosažené vzdělání či 

měsíční příjem domácnosti. Platí zde přímá úměra, kde čím vyšší vzdělání volič má, tím 

hlubší jsou jeho politické znalosti a informovanost. Stejně tak se s věkem člověka 

zvyšuje znalost a informovanost. Naopak proměnné ‚sociální třída‘ či ‚velikost obce‘ 

zde zásadní vliv nemají. Pokud se zaměřím na míru informovanosti a hloubku znalosti o 

politice, nejsou zde mezi pravicovými a levicovými voliči zásadní rozdíly. Pravicoví 

voliči jsou o trochu lépe informovanější než levicoví, rozdíly jsou však minimální 

[Linek, Lyons 2008: 12-26]. Podrobněji tyto vztahy popíši v analytické části práce.  
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4.3 Levice a pravice 

V počátcích devadesátých let byl pro občany České republiky problém se na poli levo-

pravého rozdělení vymezit. Svůj podíl na tomto faktu mají předchozí čtyři dekády 

komunistického režimu. Respondenti tehdy nebyli schopni přiřadit levici a pravici 

charakteristické znaky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 již ale levo-

pravé rozdělení svou důležitost mělo. Podle dat CSEP bylo volební chování pro tato 

volební období v České republice úzce spojeno právě s levo-pravou orientací. 

Skutečnost, zda je strana levicová či pravicová, zde bylo významnějším ukazatelem,  

než je například sociální třída, náboženství či socioekonomický status voliče [Linek, 

Lyons 2013: 82-84]. 

Na české politické scéně je nejvíce nalevo KSČM, nejvíce vpravo je pak ODS. Pro 

dělení na pravici a levici jsou v ČR nejvýznamnějším ukazatelem ekonomické faktory 

[Linek, Lyons 2013: 96-101]. 

Dělení politických stran na pravicové a levicové vzniklo v 18. století a přiřazovali se mu 

další dimenze jako sociální stát, konzervativní, totalitní atd. Především v hospodářské 

politice se ale rozdíly v přístupech odlišných politických křídel mažou.  Jiří Pehe dále 

zaznamenal, že se voličům po roce dva tisíce levo-pravé rozdělení politických stran 

může zdát matoucí či zbytečné. Levicové strany reformují a pravicové zavádějí vyšší 

daně. „V posledních desetiletích už prostě automaticky neplatí, že pravice omezuje daně 

i výdaje, zatímco levice utrácí.“ [Pehe 2006] 

Teorii zániku levo-pravého rozdělení zastává i sociolog a filosof Václav Bělohradský, 

který po volbách v roce 2013 definuje pravici pojmy jako: „svoboda, podnikání, nízké 

daně“ levici pak pojmy „solidarita, sociální stát“. Toto rozdělení již ale podle jeho slov 

není aktuální, místo toho vznikají podle jeho slov „obrazce“, kdy mezi sebou 

spolupracují naprosto odlišné strany, jejichž programy spolu nekorespondují. Dále bylo 

podle Bělohradského obvyklé, že se levicoví a pravicoví voliči mezi sebou vzájemně 

nemíchali a nepřebíhali. Pouze malé procento z nich přestoupilo na opačný pól. Toto 

rozdělení však již, podle Bělohradského,  nefunguje. [Bělohradský 2013: 12:31-21:03]  

 

4.4. Změna volebního chování a vstup nového subjektu 

Pokud porovnám chování voličů ve volbách do PS v roce 2010 a 2013, jsou zde 

zaznamenány viditelné změny. Voleb do Poslanecké sněmovny České republiky se 
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účastní v průměru 60 procent voličů. Ve volbách do PS v roce 2010 i 2013 dalo nejvíce 

voličů svůj hlas sociálním demokratům. Tento fakt na první pohled může vypadat, že 

situace je konstantní, ale není. Oproti roku 2010, kde získali velké tradiční strany 

(ČSSD, ODS, TOP 09) kolem 60% hlasů, ve volbách o tři roky později to bylo zhruba o 

20% méně. Velké oslabení u voličů zaznamenala, po velkých aférách, především ODS a 

nová strana Věci veřejné. Ve volbách v roce 2013 pak úspěch zaznamenal nový 

politický subjekt – Asociace nespokojených občanů. Tu ve volbách podpořilo svým 

hlasem přes 18,5 procent občanů, kteří šli volit. Je tedy zřejmé, že voliči ANO se 

rekrutovali hlavně z voličů Věcí veřejných, ODS, ale i TOP 09 a ČSSD. [ČSÚ 2013]  

“Elektorát ANO odpovídá profilu catch-all strany a vychází poměrně rovnoměrně z 

odpadlíků od levicových i pravicových parlamentních stran z minulých voleb (kromě 

KSČM) a z velké části od neúčastníků. ÚSVIT nejvíce čerpal z voličů VV a má silné 

postavení mezi prvovoliči, bez nichž by se pohyboval blíže hranici vstupu do Sněmovny. 

Naopak díky nižší vzdělanostní struktuře nepřebíral hlasy TOP 09.“ [MEDIAN a 

STEM/Mark 2013] 

Hnutí ANO, založené na podzim roku 2011 Andrejem Babišem, vstoupilo na politickou 

scénu v květnu roku 2012 a o rok a půl později pak představilo své kandidáty pro 

jednotlivé kraje do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. [Ano, bude líp 2015: 

historie].  Pouze dva roky staré hnutí ve volbách získalo 18,65 procent hlasů, tedy jim 

svůj hlas dal téměř milion voličů a umístilo se tak v celostátních volbách na druhém 

místě [iDnes 2013].Hnutí ANO získalo své hlasy od voličů napříč politickým spektrem. 

Od pravicových konzervativců a liberálů přes voliče středových politických stran až 

k voličům sociální demokracie [MEDIAN a STEM/Mark 2013]. 

„ANO, bude líp“, „Aby tu mohly žít i naše děti“ [Ano, bude líp 2013]. Takovýmito a 

dalšími slogany na voliče cílila mediální kampaň hnutí ANO v čele s Andrejem 

Babišem před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Celý koncept 

kampaně cílené na voliče spočíval především na tváři jednoho muže, samozvaného 

nepolitika – Andreje Babiše. Andrej Babiš je úspěšný podnikatel a miliardář, který 

zastává názor, že stát lze vést stejně jako firmu a může dokázat, že on firmy vést umí 

[Moravec 2013 1. část: 02:52] 

Hnutí ANO mělo, spolu se Sociálně demokratickou stranou, nejvýraznější předvolební 

kampaň (kampaň, kterou voliči nejvíce zaznamenali). Obě dvě strany měly své tváře. 

ČSSD Bohuslava Sobotku, ANO pak Andreje Babiše a další slavné osobnosti, které za 

ANO kandidovaly (Martin Stropnický), či hnutí podporovali (Radim Jančura, Jaroslav 
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Svěcený, Aňa Geislerová či Olga Sommerová a další) [Ano, bude líp 2013]. Na základě 

těchto kampaní si lze všimnout změny oproti předchozím volbám do Poslanecké 

sněmovny. Před volbami v roce 2010 politické strany zmiňovaly řešení společenských 

problémů a nastiňovaly, čemu se chtějí po jejich zvolení věnovat. Kdežto ve volbách 

v roce 2013 dominovaly snahy změnit politické struktury. Stěžejním tématem bylo 

takzvané ‚vyčištění‘ české politické scény.  „Ústředním motivem kampaně tak podle něj 

bylo hledání alternativ vůči etablovaným politickým stranám (…) Je vidět, že 

parlamentní subjekty jsou víceméně v defenzivě namísto toho, aby udávaly hlavní 

témata kampaně"  [Hubertová 2013] 

 

Hnutí ANO 2011 v čele s Andrejem Babišem se již od počátku svého působení na české 

politické scéně vyhýbalo vymezit se, zda je pravicovým či spíše levicovým subjektem 

[Britské listy: 2012]. Hnutí se, minimálně v počátcích volební kampaně, prezentovalo 

jako středopravě orientované. Ve druhé fázi kampaně se však začalo prezentovat více 

levicově a sociálně než v počátcích. Zacílilo tak i na levicové voliče (ANO ve volbách 

do PSP roku 2013 volilo patnáct procent voličů ČSS z voleb do PSP roku 2010) 

[Moravec 2013: 15:55-18:40].  

 

V následujících řádcích se pokusím zanalyzovat jednotlivé kroky a rozhodnuté hnutí, 

které by mohly napomoci pravolevému vymezení tohoto politického subjektu a objasnit 

tak příčiny, z jakých pravicoví a levicoví voliči volili jeden subjekt. V listopadu roku 

2013 označil v Otázkách Václava Moravce Martin Stropnický, poslanec za ANO, hnutí 

jako středopravou stranu  

 „My jsme pro podporu podnikání, pro všechny základní pravicové hodnoty, ale 

samozřejmě s jistým sociálním rozměrem" [Stropnický 2013:17:25-17:52 ]. Po 

zveřejnění výsledků voleb začalo ANO diskutovat o vytvoření koalice buď s ČSSD 

nebo s KDU-ČSL. Následně ANO souhlasilo s vytvořením koalice se sociálními 

demokraty a lidovci pro volební období do roku 2017. [Vláda České republiky 2014]  

Fakt, že se hnutí ANO 2011 nevymezilo, zda je pravicové či levicové může mít výhody 

v podobě mnoha možných vztahů s dalšími stranami, kdy není nutné, pro zachování si 

„politické tváře“ jít do koalice vždy s pravicí či vždy s levicí. Bezesporu největší 

výhodou je ale podpora od širokého spektra voličů [Britské listy 2012] 
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ANO preferuje široká škála voličů, dokazuje to výzkum agentur MEDIAN a 

Stem/MARK z období těsně před volbami roku 2013, kdy právě hnutí ANO mělo, co se 

týče proměnných jako práce, věk, vzdělání, příjem atd. nejvyváženější rozvrstvení mezi 

voliči. Mohu tedy Asociaci nespokojených občanů charakterizovat jako homogenní 

neboli různorodou politickou stranu, která se snaží zaujmout velké množství voličů 

nezávisle na věk, třídní příslušnost, socioekonomický status či vzdělání. ANO na 

druhou stranu může působit jako strana, která se snaží slíbit všechno všem, tedy catch-

all party neboli strana ‚pro všechny‘ [Novák 1997: 53]. Dá se tedy říci, že ANO v čele 

s Andrejem Babišem využila pomyslné díry na české politické scéně a nabídla svým 

eventuálním budoucím voličům změnu. ANO zacílilo na téměř všechny občany České 

republiky – jak na levicově zaměřené, tak na pravicově zaměřené bez ohledu 

socioekonomický či kulturní kapitál a postavení jednotlivce. 

 

Jak je zmíněno výše, stěžejním bodem celé kampaně hnutí ANO byla často mytizovaná 

osoba zakladatele a hlavního lídra ANO, Andreje Babiše, který byl spolu s pěti dalšími 

poslanci nejviditelnější „tváří“ ANO [Aust 2014]. Nikdo nemůže s určitostí říci, zda je 

postava Andreje Babiše v české politice kladná či záporná. Andrej Babiš a hnutí ANO 

mají mnoho odpůrců i zastánců. „Faktem ale zůstává, že Andrej Babiš lidi fascinoval a 

stále fascinuje. Pokud budu mít na titulní straně časopisu Andreje Babiše, Miloše 

Zemana a Bohuslava Sobotku, tak Babiš se vždy prodá nejlépe, je jedno zda teď nebo 

před volbami.“ [Vojíř 2014] 

Hnutí ANO rovněž cílilo na voliče snahami vystupovat jako nepolitické hnutí, které 

nemá se současnou politickou scénou nic společného, Andrej Babiš se nechal slyšet, že 

nikdy nechtěl být politikem a stal se jím z nutnosti [Babiš 2013 1. část: 00:32], mnohé 

slogany Hnutí Ano toto tvrzení dokreslují „Nejsme jako politici. Makáme“ [Ano, bude 

líp 2015: makáme]. 

Lídra hnutí ANO, Andreje Babiše, lze pokládat za charismatického vůdce. Lidé hnutí 

ANO volili díky Babišovi a díky jeho manažerským a podnikatelským dovednostem.  

Pojmy charismatické panství a vůdce, které  poprvé použil německý sociolog Max 

Weber a následně Robert Tucker, lze tedy připodobnit i lídrovi ANO. [Hampl 2014] 

Charisma zde neznamená jen něco pozitivního, je to čistě objektivně citově zabarvený 

pojem. Charismatický vůdce je pak takový člověk, který v ostatních lidech vzbuzuje 

silné emoce, ať negativní u jeho odpůrců, tak naopak pozitivní u jeho přívrženců. 

„Takový vůdce může získat moc, jen pokud se ve společnosti objeví výrazná poptávka po 



   

 

14 

  

charismatu, nejčastěji v období naplněném neurčitostí a nejistotou. Je to doba, kdy se u 

občanů projevuje v politickém prostoru vakuum identity, které může charismatický 

vůdce úspěšně vyplnit a přinést tak uklidnění situace“ [Vlachová, Řeháková 2009] 

Shrnu-li to, charismatický vůdce není lidmi vnímán jako „obyčejný“ člověk, ale jako 

někdo si může dovolit i nějaké prohřešky, protože jeho schopnosti je převýší, ale také 

jako někdo, kdo si nemůže dovolit neúspěch, protože pak by „spadl“ na roveň ostatním. 

Jeho pozice tedy není neotřesitelná. Jako příklad může posloužit obvinění Andreje 

Babiše z členství v StB. Členství nebylo prokázáno, ale ani samo obvinění Babišovými 

pozicemi neotřáslo.[Hampl 2014] 

5. Analýza volebního programu ANO 

Předvolební program hnutí ANO byl vypracován tak, aby se dotýkal co nejvíce vrstev 

obyvatel České republiky a aby mnohé změny, které chtějí nastavit, byly viditelné 

okamžitě. Vypovídajícím je již první bod programu, kde se mluví o finančním rozpočtu 

státu. Kritizuje zde dosavadní péči o finanční rozpočet a nabízí lepší řešení, dále zde 

prosazuje transparentnost, snížení daně z přidané hodnoty na léky a knihy atd. V bodě, 

který se věnuje daňovému systému, je patrné cílení na podnikatele a živnostníky, v bodě 

„Penzijní systémy“ naopak na seniory. První bod je velmi obecný, má zaujmout široké 

spektrum voličů, jsou zde zmiňovány nejpalčivější problémy. Druhý bod působí značně 

levicovým dojmem, cílí zde na rodiny s dětmi, na matky samoživitelky a na sociálně 

slabší občany. Tento bod se zaměřuje především na sociální a rodinnou politiku, na 

problematiku nezaměstnanosti a bydlení. Třetí bod je naopak spíše pravicově laděný. 

Zaměřuje se na spravedlnost, svobodu, trestní právo a na zamezení korupci. Bod číslo 

čtyři je pak zaměřen především na podnikatele, rovněž se věnuje tématu průmysl a 

infrastruktury, také jsou zde zmiňovány proekologické snahy. V dalších bodech se 

volební program věnuje dopravě, zdravotnictví, veřejné správě atd. V bodech 

rovnoměrně cílí na různě smýšlející lidi (od sociálně slabých až po úspěšné podnikatele) 

a rovněž pak na všechny věkové kategorie Za zmínku stojí i fakt, jaké oblasti jsou na 

konci volebního programu. Mezi posledních čtyři stěžejní pilíře patří kultura, zahraniční 

politika, obrana a vnější bezpečnost, zemědělství a životní prostředí [Ano, bude líp 

2014: resortní program].  
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6. Obecná analýza voleb do PSP z let 2010 a 2013 

V této části analýzy provedené agenturami MEDIAN a STEM/Mark bude představena 

struktura voličů hnutí ANO podle věku, vzdělání a příjmu.  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 byly nejúspěšnější 

strany ČSSD a ANO, následovaly KSČM, TOP09, ODS, Úsvit přímé demokracie a 

KDÚ-ČSL. 

 

Z hlediska věku má ANO svou voličskou základnu velmi vyváženou (v porovnání 

s ostatními stranami nejvyváženější). Největší podporu má u mladých lidí (18 – 25 let 

věku), nejmenší podporu pak u věkové kategorie 60 a více let. Celkově je ale rozložení 

vyvážené.  Na datech je vidět, že sociální demokraté ztratily množství voličů ve střední 

věkové kategorii (tj. 30-44 let). Lidé ve středním věku se od ČSSD odklonili především 

k novým subjektům jako je ANO či Úsvit. Nejvyšší podporu ČSSD pak zaznamenala u 

kategorie 60 let a více.  

U strany ODS je vidět značný odliv voličů ve všech kategoriích, nejvíce pak u kategorií 

mladších voličů (18 – 44 let). Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury  pak 

oslovilo zejména mladé voliče ve věku 18 – 29 let. 

 

Co se rozložení vzdělání týče, je Asociace nespokojených občanů zase velmi stabilní. 

Hnutí ANO volí téměř shodné zastoupení vysokoškoláků, absolventů středních škol 

s maturitou i vyučených v oboru. Lehce pak zaostávají lidé se základním vzděláním. 

Pokud se dívám na vzdělanostní strukturu voličů Sociálních demokratů, mají nejvyšší 

podporu od základně vzdělaných a vyučených lidí bez maturity, u vysokoškoláků pak 

podporu nejnižší.  Strana ODS pak v těchto volbách ztratila velké procento 

vysokoškolsky vzdělaných voličů, ti přešli hlavně k ANO a k TOP09. 

 

V proměnné“ práce“ zaznamenala ČSSD výraznou ztrátu nezaměstnaných voličů, kteří 

přešli zejména ke hnutí ANO. U Občanských demokratů je znatelný odklon voličů, kteří 

jsou samostatně výdělečně činní, ve prospěch hnutí ANO. Asociace nespokojených 

občanů má co se týče zaměstnaneckého rozložení voličů své postavení velmi stabilní. 

ODS rovněž zaznamenala úbytek ekonomicky aktivních obyvatel  ve prospěch ANO, 

ČSSD pak odklon voličů s příjmem do 20 tisíc korun měsíčně ve prospěch hnutí ANO. 
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Podle výzkumu agentur MEDIAN a STEM/Mark 28 % z celkového počtu voličů hnutí 

ANO ve volbách v roce 2010 volilo Věci veřejné, 15% voličů volilo ODS, 14% volilo 

TOP09 a 11% volilo ČSSD. Celkově 16% voličů Sociálních demokratů z voleb v roce 

2010 ve volbách 2013 volilo ANO, stejně tak 16 % voličů ODS, 14 % voličů přešlo od 

Věcí veřejných a 12 % pak volilo ve volbách v roce 2010 TOP09. 

ANO, které se podobá takzvané všelidové straně party, přilákalo zejména voliče 

doposud dvou nejsilnějších politických stran, ODS a ČSSD. Zatímco od občanských 

demokratů odešli ve prospěch hnutí ANO především voliči s vysokoškolským 

vzděláním, podnikatelé a lidé z vyšších příjmových skupin, od Sociálních demokratů 

přešli k ANO zejména voliči hledající sociální jistoty, jako jsou nezaměstnaní, voliči 

s příjmem do dvaceti tisíc Korun měsíčně, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 

činných [MEDIAN a STEM/Mark 2013]. 

 

Ve volbách v roce 2010 byla nejžhavějšími tématy zadluženost státu a boj s korupcí.  

Největší množství takzvaných ‚přebíhavých‘ voličů, tedy voličů, kteří nejsou věrní 

jedné straně delší dobu, se vyskytuje v pravém středu. Dokazuje to i množství středo-

pravých stran, kterých je v průměru nejvíce [Linek, Lyons 2013, 88-92]. 

 

7. Analýza dotazníkového šetření „Naše společnost“ 

Jak je zmíněno v úvodu, v analýze volebního chování respondentů se věnuji především 

voličům ČSSD, ODS a ANO, kteří jsou pro mou práci a výzkum celkově klíčoví. 

Přestože ostatní strany sehrály ve volbách do PSP 2010 a 2013 velmi významnou roli, 

ve své analýze se věnuji především odklonu voličů od nejsilnějších tradičních stran, 

tedy od ČSSD a ODS k nejsilnější nové straně – ke hnutí ANO. Zbylé strany jsem tedy 

sloučila do kategorie „Ostatní“, čímž nechci dehonestovat jejich oblibu u voličů či další 

jiné úlohy, ale mé téma není natolik široké, aby je pojalo. Veškerá data testuji 

v programu SPSS na 95% hranici významnosti. 

Proměnné prezentující volbu jednotlivých respondentů ve volbách 2010 a 2013 jsem 

prvně navážila pomocí funkce weight, aby data přesně korespondovala s výsledky 

předčasných voleb v roce 2010. V těchto volbách získala ČSSD 22,09 % a ODS 20,22 
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% z celkového počtu hlasů, v roce 2013 pak ČSSD získala 20,4 5% hlasů, ANO získala 

18,65 % hlasů a ODS 7,72 % hlasů. 

 

7.1. Volební hlasování podle měsíčního příjmu domácnosti 

Ze sociodemografických vlastností, kterými mohou být jednotliví respondenti 

charakterizováni, analyzuji nejprve příjem. Konkrétně v analýze pracuji s proměnnou 

„Čistý měsíční příjem domácnosti“. Tuto proměnnou pak testuji s naváženými daty 

(podle reálných výsledků voleb v procentech) o stranických preferencích ve volbách 

v roce 2010 pro strany ČSSD a ODS a v roce 2013 pro strany ČSSD, ODS a ANO. 

Otestovala jsem, zda má měsíční příjem domácnosti vliv na volbu strany, abych věděla, 

zda má smysl testovat dále. Stanovila jsem zde nulovou hypotézu, kdy není statisticky 

významný rozdíl mezi příjmem a volbou strany, a alternativní hypotézy, při jejímž 

potvrzení existuje statisticky významný rozdíl. Testování podle Chi-Square Testu zde 

ukázalo signifikanci menší než 0,05, takže mohu potvrdit alternativní hypotézu. Tedy 

říci, že mezi měsíčním příjmem domácnosti a volbou strany existuje statisticky 

významný rozdíl a má tedy smysl pokračovat dále v analýze jevu. Při porovnání 

hlasování respondentů a jejich příjmů je tedy vidět znatelný odliv dvou skupin voličů od 

tradičních stran ČSSD a ODS. Od ČSSD se odklonili respondenti s nižšími a 

průměrnými příjmy v domácnosti. Od občanských demokratů pak zejména respondenti 

s nadprůměrnými příjmy domácnosti. V porovnání s volbami v roce 2010 se od ČSSD 

odklonilo 10 % respondentů ze skupiny lidí s příjmem domácnosti nižším než je 12 tisíc 

Kč měsíčně. Dále jsem zaznamenala odliv respondentů s příjmy domácnosti 20-29 tisíc 

Kč měsíčně, od ČSSD odešlo přes 8,5 % z nich. Od ODS odešlo přes 24 % respondentů 

patřících do střední třídy, tedy s příjmem domácnosti mezi 30 a 39 tisíci Kč za měsíc. 

 

Občanská demokratická strana dále zaznamenala nejvyšší ztrátu hlasů od respondentů 

s vyššími příjmy. Odklonilo se od ní přes 24 % respondentů s příjmem domácnosti 40-

49 tisíc Kč za měsíc a 21 % těch s měsíčním příjmem domácnosti 50 tisíc Kč a více. 

Struktura voličů ANO ve volbách roku 2013 byla pak nejhojněji zastoupená u 

respondentů z výše zmiňovaných kategorií. Lze tedy říci, že k ANO odcházeli jak 

levicoví voliči s nízkými příjmy, tak i pravicoví voliči s poměrně vysokými příjmy.  

Dále jsem porovnávala proměnnou „Jak domácnost vychází s příjmem“ a je zde 

znatelný odklon respondentů, kteří s příjmy vycházejí obtížně (velmi obtížně, obtížně, 
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spíše obtížně) od ČSSD a naopak odklon respondentů, kteří odpovídali, že se svými 

příjmy vycházejí snadno (spíše snadno, snadno, velmi snadno) od ODS. 

Rovněž jsem testovala závislost volby strany na typu zaměstnání, závislost se zde 

potvrdila. V porovnání let 2010 a 2013 je zde znatelný odklon podnikatelů a vyšších 

odborných zaměstnanců od ODS, dále pak nezaměstnaných a nekvalifikovaných 

pracovníků a dělníků od sociálních demokratů.  

Voliči hnutí ANO jsou podle příjmu domácnosti percentuálně velmi vyvážení. 30,5 % 

voličů hnutí jsou respondenti s příjmy domácnosti nižšími, než je běžný příjem 

příslušníka střední třídy. 38 % voličů hnutí jsou respondenti s platem mezi 30 až 39 

tisíci Kč za měsíc, tedy lidé spadající do střední třídy. 31,5 % z celkového počtu voličů 

ANO jsou respondenti s příjmem domácnosti vyšším, než je příjem domácnosti 

příslušníka střední třídy (40 tisíc Kč za měsíc a více). Z tohoto hlediska nemohu 

definovat hnutí ANO ani jako levicový, ani jako pravicový subjekt. Lze tedy říci, že k 

Asociaci nespokojených občanů odcházeli jak levicoví voliči s nízkými příjmy, tak i 

pravicoví voliči s poměrně vysokými příjmy. ANO zde tedy vystupuje jako univerzální 

strana snažící se zachytit co největší množství voličů bez ohledu na jejich finanční 

zázemí. Asociace nespokojených občanů je očividně přitažlivá pro voliče všech 

příjmových kategorií a to celkem rovnoměrně. Pro respondenty s nižšími příjmy už 

nemusí ve většině platit, že jde o voliče levicových stran. Naopak pro respondenty 

s příjmy vyššími neplatí, že volí stranu pravicovou. Tuto teorii potvrzuje i vnímání 

domácnosti respondentů na škále chudá - bohatá. Většina respondentů, jak voliči ANO, 

ČSSD a ODS, se vnímají ve středu. ČSSD i ODS kolem 60 %, ANO pak 70%. Nejvíce 

respondentů označující svou domácnost za chudou volilo ČSSD, za bohatou pak ODS a 

opačně. Hnutí ANO má voliče vnímající svou domácnost jako chudou nebo bohatou 

vyvážené. U hnutí ANO tedy nepřevažují bohatí voliči nad chudými jako u ČSSD ani 

chudí nad bohatými, jako je to u ODS. 

 

Pro potvrzení hypotézy z předchozí interpretace, že ANO volili respondenti všech 

příjmových kategorií, jsem se rozhodla otestovat     i respondenty s nulovým aktivním 

příjmem. Jedná se o jedince, kteří jsou v současnosti bez zaměstnání. Nutno podotknout, 

že v předchozí analýze byli tito respondenti zahrnuti, protože jsem testovala příjem celé 

domácnosti. V této analýze budu zkoumat pouze nezaměstnané, tedy ne všichni, kteří 

nemají příjem, jsou nezaměstnaní (studenti, lidé na rodičovské dovolené), ty do analýzy 

nezahrnu. V datech mám z celkového počtu respondentů přes 7 % nezaměstnaných, což 
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celkem odpovídá stavu z podzimu 2013, kdy bylo šetření prováděno, tudíž není nutné 

tato data vážit. Ve volbách v roce 2013 volilo ČSSD přes 16 % a ANO také přes 16 % 

z celkového počtu nezaměstnaných respondentů, žádný z nich pak nedal svůj hlas ODS. 

Stejní respondenti volili v roce 2010 jinak, přes 33 % z nich dalo ve volbách v roce 

2010 svůj hlas ČSSD, což je o 17 % více než v předčasných volbách 2013. Tyto údaje 

pak korespondují s hlasy, které ve volbách v říjnu 2013 získalo hnutí ANO. Tyto 

výsledky podporují hypotézu, kdy hnutí ANO volili lidé ze všech příjmových skupin, 

tedy i nezaměstnaní. 

 

7.2. Vzdělání voličů 

Další ze sociodemografických charakteristik, které se v této práci věnuji, je vzdělání. 

Pracuji zde s proměnnou „Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta“, kde analyzuji, jaký 

typ voličů se, podle vzdělanostních kategorií (základní vzdělání, učební obor, střední 

škola s maturitou, vysokoškolské vzdělání), odklonil od klasických politických stran 

ČSSD a ODS. Chi-Square Test prokázal, že zde existuje statisticky významný rozdíl ve 

vzdělání mezi voliči jednotlivých stran, tudíž má smysl proměnné testovat dále. Ve 

volbách v roce 2010 respondenti s nižším dosaženým vzděláním (absolventi základních 

škol či učebních oborů) dávali přednost levicové ČSSD. Vysokoškolští absolventi 

naopak volili spíše občanské demokraty. Ve volbách 2010 volilo ČSSD ze skupiny 

voličů se základním vzděláním (jako nejvyšším dosaženým) přes 37 % respondentů. 

Dále ji volilo přes 26 % absolventů učebních oborů a téměř 30 % středoškolsky 

vzdělaných respondentů. Lze tedy říci, že ČSSD měla v těchto voličích poměrně silnou 

základnu. Občanské demokraty ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 

preferovali spíše vysokoškolsky vzdělaní respondenti, ale stejně jako u ČSSD měli 

poměrně vysokou podporu středoškolsky vzdělaných lidí. Svůj hlas ODS v roce 2010 

dalo 24 % středoškoláků a přes 27 % absolventů vysoké školy. Toto klasické rozdělení, 

kdy nejsilnější českou levicovou stranu preferují především lidé s nižším až středním 

vzděláním a pravicového leadra naopak preferují respondenti se středním až 

vysokoškolským vzděláním, narušily předčasné volby na podzim roku 2013. ODS 

v těchto volbách opustilo, oproti volbám předešlým, přes 17 % absolventů středních 

škol a 15 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů. 15 % respondentů se základním 

vzděláním odešlo od ČSSD, 6 % absolventů učebních oborů a 10 % středoškoláků. 

K ANO od ODS a ČSSD odešli odlišné typy voličů (podle vzdělanostních kategorií). 
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Od ČSSD přešli voliči spíše s nižším vzděláním, od ODS pak především vysokoškolsky 

vzdělaní voliči, od obou stran pak i středoškolsky vzdělaní respondenti. Asociace 

nespokojených občanů je, co se rozložení voličů podle jejich nejvyššího dosaženého 

vzdělání týče, poměrně vyvážená. Kromě skupiny respondentů se základním vzděláním, 

kterých má méně, je rozvrstvení voličů velmi podobné. Z respondentů je 32% voličů 

ANO tvořeno absolventy učňovských oborů, 37 % pak středoškoláky a 27 % je složeno 

z vysokoškoláků. Hnutí ANO, co se týče proměnné vzdělání, nemohu zařadit ani vlevo, 

ani vpravo levo-pravé škály. OD ČSSD se odklonili jinak vzdělaní respondenti  než od 

ODS a ačkoli se jedná o dvě odlišné skupiny voličů, lze předpokládat příklon ke straně 

ANO od obou z nich. 

 

 

Volba stran podle vzdělání v roce 2013 
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Volba stran podle vzdělání v roce 2013 

 

7.3. Volba podle roku narození 

Následně testuji vliv toho, kdy se respondent narodil na jeho volbu. Prvně si otestuji, 

zda zde existuje významná statistická závislost mezi voliči jednotlivých stran podle 

věku ve volbách v roce 2010. Jelikož mi zde vyšla signifikance 0,01, potvrzuji 

alternativní hypotézu – tedy, že zde existuje významný rozdíl mezi voliči podle toho, 

kdy se respondenti narodili.  

V poslaneckých volbách do parlamentu ČR v roce 2010 měla ČSSD největší podporu 

mezi staršími voliči, narozenými do roku 1953.  Celkově ale byla podpora voličů podle 

kategorií data narození u ČSSD velmi vyvážená. Velkou podporu měla ČSSD u 

respondentů narozených mezi roky 1939 až 1953, dali jí 34 % hlasů. Dále pak u voličů 

narozených mezi roky 1954 až, kdy ji volilo 27 % respondentů v této věkové kategorii. 

ČSSD měla i podporu u voličů mladších, narozených mezi roky 1979 až 1988, volilo ji 

přes 23 % respondentů z této kategorie. ODS měla nejvyšší podporu od lidí ve středním 

věku narozených mezi roky 1969 - 1978, volilo ji přes 21 % těchto respondentů. V této 

věkové kategorii občanští demokraté předhonili ČSSD. Dále měla i poměrně velkou 

podporu mezi respondenty narozenmi mezi roky 1979 až 1988, ti tvořili necelých 20 % 

hlasů ODS) a u voličů narozených mezi roky 1954 až 1968 let to bylo 22 %.  

Ve volbách v roce 2013 počty hlasů pro ODS a ČSSD klesly, což mohlo být vlivem 

kandidatury nového hnutí Asociace nespokojených občanů. ANO získalo podporu 
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především voličů v produktivním věku, lidí narozených mezi roky 1988 – 1954. 

Rozložení hlasů je poměrně vyvážené.  

Pokud porovnám podporu voličů ČSSD oproti roku 2010, největší propad zaznamenali 

sociální demokraté ve skupině prvovoličů, respondentů narozených mezi roky 1953 až 

1968. V kategorii respondentů narozených mezi roky 1939 až 1953 zaznamenala ČSSD 

obrovský pokles, od strany odešlo téměř 12 % z těchto voličů. V kategorii voličů 

narozených mezi roky 1954 až 1968 od ČSSD odešlo 12 % respondentů. Ze skupiny  

narozených mezi roky 1979 až 1988 pak od ČSSD odešlo 6 % respondentů a od ODS 

přes 17 %. ANO naopak v této kategorii zaznamenala největší úspěch, svůj hlas jí dalo 

30 % respondentů z celkového počtu v kategorii. V kategorii narozených mezi roky 

1969 - 1978 ČSSD nezaznamenala téměř žádnou změnu, naopak od ODS odešlo téměř 

22 % voličů tohoto věku. ANO pak volilo 22 % respondentů v této věkové kategorii. Ve 

věkové skupině voličů narozených mezi roky 1954 až 1968 se odklonilo od ODS 11 % 

voličů. Hnutí ANO volilo 19 % respondentů ve věkové kategorii voličů narozených 

mezi roky 1954 až 1968.  

 

Opět zde nevidím výrazné odtržení se jedné skupiny k ANO, ale odklon nejpočetněji 

zastoupených skupin voličů. K hnutí ANO odešli jak mladí lidé ve věku 25 let, tak i 

straší voliči. To znamená, že vliv hnutí ANO zasáhl více věkových skupin voličů, 

nejvíce pak respondenty narozených mezi roky 1988 až 1954, což je ale velmi široké 

rozpětí. Jsou zde ale jasně vidět počty respondentů, kteří se odklonili od ČSSD či ODS 

a podobným počtem pak přibyly hlasy Asociaci nespokojených občanů. Podle roku 

narození nemohu hnutí ANO zařadit na levo-pravou škálu, volili jej voliči všech 

věkových kategorií, především pak voliči narození mezi roky 1954 až 1988.  
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6.3.1 Prvovoliči ve volbách do PSS v roce 2010 

Zvláštní skupinou voličů jsou prvovoliči z voleb do PS v roce 2010. Jedná se o mladé 

lidi narozené mezi roky 1989 a 1992 (v roce 2010 jim bylo minimálně 18 let a 

maximálně 23 let), kteří poprvé mohli volit do poslaneckých voleb v roce 2010. 

Zkoumám, jaká volba byla tehdy, když volili poprvé, a jak volili v roce 2013. Ve 

volbách v roce 2010 volilo ČSSD 30,8 % respondentů ze skupiny prvovoličů, ODS pak 

volilo 7,7 % z nich. Ve volbách, které se konaly v roce 2013, od sociálních demokratů 

odešla polovina (15,4 %) a stejné procento respondentů pak hlasovalo pro ANO. 
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Občanské demokratické straně dalo v předčasných volbách hlas stejné procento 

respondentů z této skupiny jako v roce 2010. Lze tedy říci, že ze skupiny prvovoličů 

z voleb v roce 2010 hlasující tehdy pro ČSSD, dala polovina svůj hlas v roce 2013 hnutí 

ANO. Jejich postoj k ODS zůstal shodný s volbami v roce 2010.  

 

7.4. Nespokojenost respondentů s politickou situací 

ANO, jak už název napovídá, je stranou, která má být řešením pro „nespokojené 

občany“. Testovala jsem tedy, jaký má vliv respondentova spokojenost či nespokojenost 

s českou politickou situací na jeho politické preference během voleb. Z celkového počtu 

respondentů volicích ANO, je přes 22 % z nich velmi nespokojených s českou 

politickou situací, 51,5% je pak spíše nespokojených. ČSSD má takzvaných 

„nespokojených voličů více, 40 % z celkového počtu respondentů volící sociální 

demokraty je s politickou situací velmi nespokojeno, spíše nespokojeno je pak přes 38 

% respondentů. Z celkového počtu „spíše spokojených“ volilo ČSSD 23 % a ANO 17 

% respondentů, z celkového počtu velmi nespokojených respondentů pak 23 % volilo 

ČSSD a pouhých 12 % ANO. Podle tohoto výzkumu tedy volilo ČSSD více 

nespokojených občanů než Asociaci nespokojených občanů. 

Dalším důležitým faktorem odrážející jejich celkovou spokojenost s politickou situací je 

míra spokojenosti se stranou, kterou volili ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 

2010. Z celkového počtu respondentů, kteří volili ANO je 70 % nespokojených se 

stranou, kterou v roce 2010 volilo. Přes 18 % respondentů, kteří volili hnutí ANO ve 

volbách do PSP, jsou bývalými voliči ČSSD v květnových volbách v roce 2010. Bez 

mála polovina těchto bývalých voličů ČSSD voličů pak vyjádřila nesouhlas se stranou. 

Více jak 29 % voličů ANO je pak bývalými voliči ODS ve volbách do PSP 2010 a 

všichni z těchto voličů (tzn. 100 %) vyjádřili nespokojenost s touto stranou. Mohu tedy 

říci, že téměř polovina všech respondentů, kteří dali svůj hlas ve volbách hnutí ANO, 

volila v předchozích volbách do poslanecké sněmovny tradiční politickou stranu (ČSSD 

nebo ODS) a ze tří čtvrtin pak byli tito respondenti s danou politickou stranou 

nespokojeni. To může být jedním z indikátorů, kvůli kterému přešli k novému 

politickému subjektu, k hnutí ANO. Zde se mi tedy částečně potvrdila hypotéza 

zastávající push-efekt. Z analýzy vyplývá, že téměř 40 % voličů tradičních stran ČSSD 

či ODS k hnutí ANO odešlo z důvodu nespokojenosti s bývalou stranou. Tito voliči byli 

z důvodu nespokojenosti buď z ČSSD nebo zejména s ODS ze strany „vytlačeni“. 
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7.5. Volba strany na základě pravo-levé škály 

V této analýze zjišťuji, jak ovlivňuje pravolevé vnímání sebe sama jednotlivé 

respondenty v souvislosti jejich volby strany a tím pak zjistit, jak respondenti vnímají 

hnutí ANO. Zda ANO zařazují dle jejich mínění spíše vlevo nebo vpravo politického 

spektra. Je zřejmé, že drtivá většina respondentů volící ČSSD se považuje za levicového 

voliče, ODS pak za voliče pravicové. Hnutí ANO je ale mnohem spornější, jelikož má 

hojné zastoupení mezi bývalými voliči jak ČSSD, tak ODS tak i mezi voliči ostatními. 

Dalším důležitým faktem je volební program strany či další problematika s vymezením 

se na škále levice-pravice, vše popsané v textu výše. Při neparametrickém testu 

významnosti (Mann Whitney test) zde vyšla nulová signifikance mezi pravicovými a 

levicovými voliči, je tedy zřejmé, že odpovědi těchto respondentů se ve volbě strany 

budou statisticky významně lišit.  

Zobrazila jsem si pro následující proměnné kontingenční tabulky. Přes 21 % 

respondentů, kteří volili hnutí ANO, se zařadilo na levo-pravé škále doleva. Téměř 20 

% se pak zařadilo do středu a přes 59 % respondentů se zařadilo vpravo. Můžu tedy 

tvrdit, že stranu ANO volili nejvíce respondenti, kteří spíše sdílí pravicové hodnoty, což 

i koresponduje se skutečností, že ke hnutí ANO přešlo téměř 30 % bývalých voličů 

Občanské demokratické strany. Pro potvrzení jsem zobrazila adjustovaná rezidua a 

otestovala je ve znaménkovém schématu. Znaménkové schéma mi zde ukázalo silnou 

pozitivní souvislost voličů hnutí ANO s pravicovým smýšlením a silnou negativní 

souvislost se smýšlením levicovým.  

 

 

Znaménkové schéma levopravé škály 

   Levice Střed Pravice 

ČSSD +++ - --- 

ODS --- -- +++ 

ANO --- 0 +++ 
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7.6. Získávání informací o politice 

Voliči se informují o politice z různých zdrojů, těmi nejčastějšími jsou televize, tisk, 

rozhlas a internet. V následujícím textu budu porovnávat rozložení voličů jednotlivých 

stran podle toho, z jakých zdrojů nejvíce či nejméně čerpají informace o politických 

událostech. 

Voliči ANO a ČSSD nejvíce čerpají informace o politice z televize. Každý den čerpá 

informace z televize 32 % voličů sociálních demokratů a 23 % voličů hnutí ANO. 

Minimálně jednou týdně pak čerpá informace o politice 84 % voličů ČSSD a 81,5 

voličů ANO. Oproti nim pak čerpají voliči ODS informace z televize v 66 % případů. 

Rozložení čerpání informací z tisku je pak mezi jednotlivými stranami rovnoměrné. 

Není zde ani statisticky významná závislost, tedy respondenti čerpají z tisku informace 

bez ohledu na to, koho preferují ve volbách. U radia stejně jako tisku není statisticky 

významná závislost mezi volbou strany a preferencí daného media.  

Informace z internetu pak nejvíce čerpají voliči ODS, minimálně jednou za týden 60,5 

% voličů. Oproti tomu voliči ANO čerpají informace z televize alespoň jednou týdně 

v 49,5 % případů, voliči ČSSD pak ve 31 % případů. Voliči ČSSD čerpají z internetu 

informace o politice nejméně. Přes 41 % z celkového počtu respondentů volící ČSSD 

nečerpá informace o politice z internetu vůbec. Podle výsledků analýzy čerpají 

informace z televize nejvíce levicoví respondenti – tedy voliči ČSSD, nejméně pak 

respondenti pravicoví - voliči ODS. Informace o politice si nacházejí na internetu 

nejvíce voliči ODS, nejméně pak respondenti volící ČSSD. ANO je v obou případech 

ve středu, což může charakterizovat jak vyváženost pravicových a levicových 

respondentů volící toto hnutí, tak i fakt, že 40 % voličů hnutí ANO tvoří bývalí voliči 

ČSSD a ODS. 

7.7. Voliči hnutí ANO – důvody k volbě 

V této analýze se věnuji voličům Asociace nespokojených občanů, zejména pak těm, 

kteří v roce 2010 volili ČSSD nebo ODS. V analýze se věnuji důvodům voličů k volbě a 

k přestupu ke straně od tradičních politických stran. Přes 95 % respondentů, kteří ve 

volbách volili hnutí ANO, uvedlo jako důvod k volbě vyhovující program. Volební 

program hnutí ANO je vyhovující pro 94 % bývalých voličů ČSSD, což je 21 % 

z celkového počtu voličů hnutí ANO. Dále pak pro 96 % bývalých voličů ODS, což je 

téměř 29 % voličů ANO.  
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Dále přes 92 % respondentů uvedlo jako důvod k volbě strany to, že zaměření strany je 

jim blízké. 98 % voličů ČSSD z voleb 2010 uvedlo, že zaměření hnutí ANO je jim 

blízké, to je 23 % z celkového počtu respondentů, kteří uvedli, že volili hnutí ANO. 

Dále 86 % voličů ODS souhlasilo s výrokem, že zaměření ANO je jim blízké, což je 

přes 27 % voličů ANO z voleb 2013. 

Další příčinou volby hnutí ANO byla důvěra k představitelům. 91,5 % z celkového 

počtu voličů ANO volilo hnutí z tohoto důvodu. Přes 93 % (to je 19 % z celkového 

počtu voličů hnutí) bývalých voličů ČSSD uvedlo jako příčinu volby právě důvěru 

k představitelům, stejně tak uvedlo přes 95 % (31 % voličů ANO) bývalých voličů 

ODS. 

Volební program ANO tedy přilákal množství bývalých voličů ČSSD i ODS, stejně tak 

zaměření strany nalákalo jak levicové, tak pravicově smýšlející voliče.  

 

Závěr 

Cílem této práce bylo objasnění příčin odklonu voličů od tradičních politických stran 

ČSSD a ODS v souvislosti s poměrně vysokým počtem voličů podporující ve své volbě 

nový subjekt ANO a zároveň příčiny volby tohoto hnutí. Odklon voličů jsem 

analyzovala v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebních 

obdobích v letech 2010 a 2013. V textu jsem si stanovila hypotézy určující důvody 

odklonu. První zastává tzv. pull-efect, druhá pak push-efect. Obě dvě hypotézy se 

potvrdily částečně, kdy část (téměř polovina) voličů ANO tvoří bývalí voliči ČSSD a 

ODS. Zkoumaný vzorek respondentů volil jednu z těchto zavedených politických stran 

ve volbách do PSP v roce 2010, ve volbách v roce 2013 se však přiklonil k Asociaci 

nespokojených občanů. 40 % z celkového počtu respondentů, kteří v předčasných 

volbách volili hnutí ANO a ve volbách v roce 2010 volili ČSSD či ODS, od tradiční 

strany odešlo z důvodu nespokojenosti s ní. V tomto případě se tedy u zmíněných 40 % 

respondentů potvrdila hypotéza tzv. push-efectu. Respondenti byli s jednáním původní 

strany nespokojeni, z tohoto důvodu se tedy od nich odklonili a svůj hlas ve volbách 

2013 dali hnutí ANO. Dále se potvrdila hypotéza o přitažení voličů k hnutí ANO. 

Volební program a zaměření Asociace nespokojených občanů dokázal nalákat jak voliče 

ODS, tak voliče ČSSD. Jak uvádím výše, volební program ANO nese prvky levicových 

i pravicových myšlenek, což odpovídá konceptu tzv. univerzální strany. Je tudíž 

pochopitelné, že ANO dokázala nalákat jak pravicové voliče ODS, tak levicové voliče 
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ČSSD. Mohu tedy předpokládat, že tito bývalí voliči českých tradičních stran z voleb do 

PSP v roce 2010 byli přitaženi ke hnutí ANO (Pull efect). V této práci se mi tedy 

částečně potvrdily obě hypotézy. Bývalí voliči ČSSD a ODS volili hnutí ANO jak 

z důvodů nespokojenosti s tradičními stranami (40 % voličů), tak i ze zájmu z nového 

politického subjektu. 

 

Summary 

The aim of this bachelor thesis was to clarify the causes of the deflection of 

voters from the traditional parties (ČSSD and ODS) in the context of the relatively high 

number of the people, who voted the new political party ANO. There is a high diversion 

among the ANO voters. This effect was analyzed in the context of elections to the 

Chamber of Deputies in the election periods in 2010 and 2013. There are two 

hypotheses, which indicated the reasons of that departure of voters from traditional 

political parties (ČSSD and ODS). The first hypothesis shows the pull-effect, the second 

one shows the push-effect. Both of these hypotheses were partially confirmed. Almost 

the half of the voters of ANO are the former voters of ČSSD and ODS. 40% of 

respondents, who voted ANO during the elections 2013 and voted ČSSD or ODS in the 

elections in 2010, left the traditional party because of dissatisfaction with it. 40% of 

respondents confirmed the hypothesis “Push-effect”. 40 % of voters have left ČSSD or 

ODS because of their discontent with a party and they have moved to ANO. The second 

hypothesis has been confirmed as well. The voters have been attracted by the electoral 

program of The ANO party. This could be the reason of the departure of ODS and 

ČSSD voters. There is a fact, the left –wing voters and rigt-wing voters have voted the 

same political party. I can see leftist and rightist ideas about ANO party, because of this 

fact there is a possibility to call it a catch-all party.  In this bachelor thesis, I can confirm 

both of the two hypotheses. Former ČSSD and ODS voters have voted ANO as a 

reasons for dissatisfaction with the traditional parties (40% of the electorate), as well as 

the interest of the new political entity. 
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