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v zájmu aplikovat teorie vyvinuté v západoevropském a americkém kontextu na 
české podmínky.

6 Například Tomáš Lebeda [2004a] se o tuto interpretaci snaží, nicméně i tak je 
prezentace zjištění vedena v tom smyslu, že – převedeno na řešený problém v této 
kapitole – volební účast vyhovuje pravicovým stranám a naopak.

7 Pouze v případě KDU-ČSL pro rok 2002 nedošlo k nárůstu pozitivní hodnoty ko-
eficientu při změně výpočtu z účastnících se voličů na všechny oprávněné (na-
víc v roce 2006 je nárůst velmi malý). Důvodem je silná regionální podmíněnost 
volební podpory, jež se koncentruje především v regionech s vysokou volební 
účastí.

8 Změna volební podpory politických stran při změně volební účasti je prezentová-
na v procentních bodech. 

6. Nerozhodnutí voliči 
a volební kampaň1

EVA BRADOVÁ A TOMÁŠ LEBEDA

Volební kampaň, která probíhala před volbami do Poslanecké sněmov-
ny v roce 2006, lze v mnoha ohledech označit za průlomovou v his-
torii kampaní samostatné České republiky. Za prvé jsme byli svědky 
dosud nejprofesionálnější kampaně, v níž hlavní politické strany pro-
kázaly, že se na poli volebního managementu úspěšně modernizova-
ly a že volební kampaně svým charakterem vstoupily do tzv. post-
moderní fáze [viz např. Norris 2002; Gibbon, Römmele 2001; Wring 
2001 ad.]. Za druhé šlo zároveň o první kampaň, která intenzivně vy-
užívala marketingové metody a nástroje.2 Proto se v souvislosti s tou-
to kampaní mluvilo o trendu amerikanizace a o nástupu politického 
marketingu do České republiky [Bradová, Šaradín 2006a, b; Matuško-
vá 2006a, b]. 

Dále byla tato kampaň velmi personalizovaná – více než kdy dří-
ve. Politické strany se snažily vyprofilovat volební nabídku prostřed-
nictvím svého stranického lídra, se kterým by se voliči mohli jedno-
duše identifikovat. Obě nejsilnější strany si byly vědomy toho, že lídr 
strany ztělesňuje v očích voličů také potenciálního budoucího premi-
éra. Poměrně důležitou roli hráli v kampani některých stran také lídři 
krajských kandidátek. Kampaň bychom mohli charakterizovat rovněž 
jako expertně orientovanou, protože volební týmy českých politických 
stran významně spolupracovaly s renomovanými agenturami a porad-
ci v oblasti výzkumů veřejného mínění, chování a nálad voličů, rekla-
my, marketingu, public relations, komunikace, médií apod. 

Zároveň se o kampani v médiích psalo jako o „agresivní, negativní, 
útočné“ apod., protože politické strany využily ke své propagaci také 
negativní a srovnávací reklamu v daleko větší míře, než bylo obvyklé 
v předchozích kampaních. Cíl těchto metod byl jednoduchý. Zajistit, 
aby se volební boj polarizoval a volební výběr se voličům co nejvíce 
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zjednodušil. Také média (i s pomocí často zveřejňovaných průzku-
mů), která kampaň sledovala a podrobně o ní informovala, přispěla 
k polarizaci a vyhrocení kampaně. Voličům se v jejich podání zdály 
možné jen dvě cesty: volit levici a Paroubka, nebo pravici a Topolán-
ka. Na druhou stranu takto pejorativně hodnocená kampaň, v níž se 
objevovala daleko větší míra negativity, než bylo obvyklé, zazname-
nala znatelně vyšší volební účast než v předchozích sněmovních vol-
bách (64,5 % v roce 2006 oproti 58 % v roce 2002). V České republice 
se tak nepotvrdil předpoklad, o němž probíhá už od poloviny 90. let 
intenzivní odborná diskuse například ve Spojených státech americ-
kých, že negativní vedení kampaně může přispívat k demobilizaci vo-
ličů a jejich poklesu zájmu o politiku [Ansolabehere et al. 1994; Anso-
labehere, Iyengar 1995; Ansolabehere, Iyengar, Simon 1998]. Naopak 
bychom mohli hovořit o potenciálních mobilizačních účincích nega-
tivní reklamy a negativně vedených kampaní [viz např. Freedman, 
Goldstein 2002; Geer 2000; Martin 2004; Sides, Jackson 2006; Vavreck 
2000; Wattenberg, Brians 1999 ad.]. To by si však vyžádalo další samo-
statnou analýzu, jíž se v tomto textu nebudeme věnovat.3 

Dalším specifikem sněmovních voleb v České republice v roce 2006 
byla skutečnost, že v přibližně stejném časovém období probíhaly 
také volební kampaně v ostatních středoevropských postkomunis-
tických zemích. Na podzim roku 2005 proběhly prezidentské i par-
lamentní volby v Polsku, na jaře roku 2006 následovaly parlamentní 
volby v Maďarsku a v červnu poté volby v České republice a na Slo-
vensku. Vyskytla se tak unikátní příležitost sledovat trendy volebních 
kampaní ve středoevropském regionu a možnost srovnávat jejich po-
dobnosti a odlišnosti [Bradová 2007]. Za všechny vypozorované jevy, 
které se ve větší či menší míře objevily v těchto čtyřech zemích, lze 
zmínit: posílení role marketingu v kampaních (marketization of electi-
oneering) a jejich celková profesionalizace, větší význam stylu a pre-
zentace kampaní (důraz na vizuální stránku kampaně), silná persona-
lizace kampaní a růst role médií v předvolebním procesu. 

Jednou z proměnných postmoderních kampaní je také posílení vý-
znamu nerozhodnutých voličů ve volebním procesu.4 Tato skutečnost 
pramení z několika důvodů. Voliči jsou v současnosti daleko méně po-
liticky angažováni a spjati s určitými politickými a sociálními vzorci 
než v předchozích etapách a naopak jsou nezávislejší ve svém voleb-
ním výběru. Počet stabilních stoupenců stran, kteří se nenechají ovliv-

nit volební kampaní, klesá, zatímco stoupá počet nerozhodnutých vo-
ličů, kteří se o své volbě rozhodují až v průběhu volební kampaně.5 
Tato situace nahrává právě působení politického marketingu, proto-
že ten se primárně soustředí na nerozhodnuté a méně loajální voli-
če.6 Vezmeme-li v úvahu velmi těsné výsledky nedávných parlament-
ních voleb v evropských zemích (včetně České republiky), pak může 
o vítězi voleb – a potenciálním sestavovateli vlády – rozhodnout velmi 
malý počet voličů. A to těch voličů, již se rozhodují v průběhu voleb-
ních kampaní a v době, kdy jsou vystaveni působení marketingových 
strategií, jejichž účinnosti si nemusí být vědomi. Z těchto důvodů je 
důležité se ptát, kdo jsou nerozhodnutí voliči, jakou roli hrají ve vo-
lebním procesu a zda a jak je může ovlivňovat předvolební kampaň.

6.1. Účinky volebních kampaní 

Než se budeme zabývat specifickou situací nerozhodnutých voličů 
v České republice a analýzou dat, jež jsme získali z České volební stu-
die, je důležité pozastavit se nad dosavadním výzkumem účinků vo-
lebních kampaní a jejich možným vlivem na rozhodování voličů. Toto 
téma zaujímá významný prostor v oblasti zkoumání volebních kam-
paní jako takových [např. Bartle 2001; Berry, Chen 1999; Brady, John-
ston 2006; Geer, Lau 2005; Denemark 2002; Wlezien, Norris 2005; 
Iyengar, Simon 2000; Wlezien, Erikson 2001; Schmitt-Beck, Farrell 
2002; Zaller 2002; Fournier et al. 2004; Stevenson, Vavreck 2000 atd.]. 
Politologové stejně jako volební stratégové si kladou otázku, jak jsou 
volební kampaně účinné a jak mohou ovlivnit rozhodování voličů. Za-
tímco mnohé studie již empiricky prokázaly, že volební kampaně mají 
vliv na rozhodování voličů i na výsledek voleb, míru tohoto vlivu se 
daří prokázat obtížněji. 

Výzkumy vědců v této oblasti přinášejí odlišné závěry. Podle ně-
kterých kampaně spíše utvrzují dřívější preference a postoje voličů 
a posouvají je směrem k volbě, kterou by bylo možné předpovědět na 
základě těchto postojů [např. Finkel 1993; Holbrook 1996]. Jiní zase 
dokazují, že voliči mají tendenci hodnotit kandidáty podle tematic-
kého působení kampaní, jemuž jsou vystaveni [Ansolabehere, Iyen-
gar 1995]. To znamená, že kampaně mají schopnost zdůrazňovat ur-
čitá témata v povědomí voličů, zatímco jiná zase odsouvají do pozadí 
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[Arceneaux 2005; Brians, Wattenberg 1996; Bartels 1993; Gidengil et 
al. 2002; srov. Whiteley et al. 2005]. Nejnovější studie přicházejí s tzv. 
information enlightment hypothesis, podle níž představují kampaně 
prostředek k vytváření a formování kompetentnějšího názoru voličů 
(odtud englightment – objasnění, poučení). Kampaním je v tomto po-
jetí přiznávána především informační role, nikoli primárně přesvědčo-
vací a manipulační [Gelman, King 1993, Arceneaux 2005 atd.].

Na druhou stranu se řada odborníků shoduje na tom, že ne všich-
ni voliči jsou stejně náchylní k působení a účinkům kampaní [Four-
nier et al. 2004: 661; McAllister 2002: 22; Lachat, Sciarini 2002: 41–42; 
Arcenaux 2004: 160 atd.]. Mnohé studie prokazují, že volební úmys-
ly těch, co se rozhodují v průběhu kampaně, jsou proměnlivější a mo-
hou reagovat na sdělení a působení kampaní, zatímco ti, co se roz-
hodli již před začátkem kampaně, jí patrně nebudou příliš ovlivněni 
[McAllister 2002: 22; Fournier et al. 2004: 662; Lachat, Sciarini: 41]. 
Voliči, kteří jsou pevně rozhodnuti dlouho před začátkem kampaně, 
jsou totiž zpravidla nejvíce stranicky vyhraněni a jsou dopředu spjati 
s určitou politickou stranou. Ovšem samotný okamžik volebního roz-
hodnutí automaticky nevysvětluje větší či menší náchylnost k vlivům 
kampaně. Je třeba přihlédnout k řadě dalších faktorů. Pozdní rozho-
dování voličů nám nesděluje skutečnost, do jaké míry volič reagoval 
na informace obsažené v kampaních [Fournier et al. 2004: 662–663].

V České republice se účinky volebních kampaní na voliče politolo-
gové doposud nezabývali, ačkoli jde o důležité téma z hlediska hod-
nocení voleb, volebního chování a marketingových strategií oslove-
ní voličů. V této studii budeme zkoumat roli nerozhodnutých voličů 
ve volební kampani, tzn. voličů, kteří se rozhodují o svých preferen-
cích až v průběhu kampaně. Pokusíme se objasnit míru vlivu, jakou 
mohou mít kampaně na tuto skupinu voličů. Doposud totiž neexis-
tují spolehlivé empirické důkazy o tom, že voliči, kteří se rozhodují 
až v průběhu kampaně, reagují svým hlasováním na události kampa-
ně a na informace, které kampaň poskytla. Přesto však lze konstato-
vat, že doba volebního rozhodnutí představuje klíčovou proměnnou 
v hodnocení a měření účinnosti kampaní a jejich schopností přesvěd-
čovat voliče [Gopoian, Hadjiharalambous 1994; Fournier et al. 2004; 
McAllister 2002]. Fenomén „rozhodování na poslední chvíli“ v podsta-
tě znamená, že v průběhu volební kampaně se politickým stranám na-
bízí více voličů, jež jsou přístupní ke změně svého volebního rozhod-

nutí. Z těchto důvodů výzkum chování tzv. „nerozhodnutých voličů“ 
představuje důležité informace pro strany, jakým způsobem mají vést 
kampaň, protože právě oslovení této skupiny voličů může znamenat 
vítězství strany ve volbách. Z hlediska politického marketingu repre-
zentují nerozhodnutí voliči jednu z nejdůležitějších cílových skupin, 
o jejíž hlasy usilují všechny politické strany.7 

V této kapitole budeme zjišťovat, jaké proměnné ovlivňují proces 
doby volebního rozhodování voličů. Pokusíme se zodpovědět otáz-
ku, zda pozdní rozhodování voličů je v České republice spojeno spí-
še s politickou apatií a celkovým nezájmem o politiku, anebo s raci-
onálním vyčkáváním dobře informovaných voličů, co jim kampaně 
nabídnou a jaká sdělení jim poskytnou. Dále se pozastavíme nad so-
ciodemografickými charakteristikami nerozhodnutých voličů a jejich 
postoji, na jejichž základě budeme posuzovat, zda tato skupina voličů 
má předpoklady k tomu, aby byla více ovlivnitelná přesvědčovacími 
technikami kampaně, respektive jestli mezi skupinou rozhodnutých 
a nerozhodnutých voličů existují rozdíly v tom, jak se nechají ovlivnit 
působením kampaní.

6.2. Kdy se voliči rozhodují

Považujeme-li okamžik volebního rozhodnutí za důležitý zprostřed-
kující faktor při posuzování účinnosti kampaní [Arceneaux 2005; De-
nemark 2002; Fournier et al. 2004; Gopoian, Hadjiharalambous 1994; 
Lachat, Sciarini 2002; McAllister 2002] a jejich schopnosti přesvědčit 
voliče, je vhodné nejprve zjistit, jaké proměnné ovlivňují proces vo-
lebního rozhodování, a určit moment, kdy se volič pro stranu defini-
tivně rozhodne. Časový úsek před volbami, během kterého je již volič 
definitivně rozhodnut, jakou stranu bude volit, představuje proměn-
nou, která rozřazuje jednotlivé voliče na škále od dlouhodobě rozhod-
nutých až po ty, již se rozhodují zcela na poslední chvíli.

Mělo by platit, že voliči, kteří se rozhodli před začátkem kampaně, 
by neměli změnit svůj názor v souvislosti s působením kampaně. Náš 
výzkum však neměl charakter panelového šetření, které by umožnilo 
sledovat stabilitu volebních preferencí u jednotlivých dotazovaných 
v čase, ale byl realizován pouze jednorázově po volbách. Spolehnout 
se tak musíme na zpětná vyjádření respondentů, čímž nelze vyloučit 
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jisté nepřesnosti v jejich odpovědích. Doba, která byla přelomová pro 
konečné volební rozhodnutí, pochopitelně nemusí být všemi respon-
denty deklarována zcela přesně. Subjektivní hodnocení vlastního roz-
hodování, navíc ex-post, není zcela ideální a nejpřesnější, avšak pro 
tento účel jde o jedinou možnou a standardně používanou metodu, 
kterou povolební načasování průzkumu umožňuje. 

Každému respondentovi, který se zúčastnil voleb, a uvedl, jakou 
stranu volil, byl položen dotaz: „Kdy jste se pro tuto stranu definitivně 
rozhodl?“ Odpovědi byly zaznamenávány na sedmibodové škále (viz 
tabulku 6.1). 

Tabulka 6.1. Doba, kdy se voliči defi nitivně rozhodli pro jimi volenou stranu

Procenta 
v jednotlivých 

kategoriích

Kumulativní 
procento 

Rozhodnutí versus 
nerozhodnutí voliči*

Vždy jste takto 
hlasoval

33,2 33,2

rozhodnutí

77,4
Je to již dlouho 26,0 59,2

Během minulého roku 8,1 67,3

Před několika měsíci 10,1 77,4

Před několika týdny 9,2 86,6

nerozhodnutí

22,6

Několik dní před 
volbami

10,5 97,1

V den voleb 2,9 100,0

Celkem 100,0 --- 100,0

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: Kategorie označené hvězdičkou jsou vysvětleny níže v textu. N = 1264.

Variabilitu doby definitivního rozhodnutí voličů jsme se pokusili vy-
světlit pomocí regresního modelu (tabulka 6.2). Ukázalo se, že na 
dobu rozhodnutí má vliv spolupůsobení sedmi nejdůležitějších pro-
měnných, které dokáží spolehlivě vysvětlit téměř 42 % celkové vari-
ability odpovědí. Není příliš překvapující, že voliči, kteří nezvažovali 
žádnou jinou stranu, došli ke svému rozhodnutí nejdříve. Naopak ti, 
kteří se rozhodovali mezi více stranami, činili tato rozhodnutí později, 
tedy blíže k datu voleb a často až na poslední chvíli. Proměnná „Uva-
žoval i o jiné straně“ má v regresním modelu vůbec nejsilnější vliv. 
Druhou nejvýznamnější proměnnou představuje pocit blízkosti k ně-

které ze stran. Pokud se volič cítí být blízko k některé z politických 
stran, pak je mnohem častěji rozhodnut volit právě tuto stranu, a to 
s velkým předstihem před volbami, než volič, který k žádné politické 
straně vztah blízkosti nepociťuje. Jsou to zejména voliči KSČM a ODS, 
kteří nejčastěji deklarovali, že k jimi volené straně mají blízko. Nao-
pak rezervovanější jsou ke svým stranám voliči SZ a SNK-ED.

Ukázalo se, že pravidelní voliči bývají častěji rozhodnuti dříve, 
než voliči sporadičtí nebo ti, kteří se voleb dříve neúčastnili. Silněj-
ší vliv měla na dobu rozhodnutí účast v předcházejících sněmovních 
volbách 2002, slabší pak účast v referendu o přistoupení k EU v roce 
2003. Pokud se těchto hlasování voliči v minulosti účastnili, rostla tím 
pravděpodobnost, že se v námi zkoumaných volbách jednalo o voli-
če rozhodnuté. Naopak v minulosti méně aktivní nebo zcela neaktiv-
ní občané se rozhodovali spíše později a patřili tak častěji mezi ne-
rozhodnuté voliče. Zajímavé je, že účast ve volbách do Evropského 
parlamentu 2004 neměla na dobu rozhodnutí v roce 2006 vliv. Lze 
předpokládat, že příčinou je odlišný typ voleb (druhého řádu), kte-
rých se účastnil elektorát jiného sociálního složení. Navíc sama teh-
dejší účast byla velmi nízká. 

Jedinou sociodemografickou proměnnou, která zásadně ovlivňu-
je dobu rozhodnutí, je věk voličů. S rostoucím věkem se prodlužuje 
doba, po kterou byl před volbami volič rozhodnutý. U mladší genera-
ce převažuje nerozhodnost, zatímco u voličů starších bývá rozhodnu-
tí dlouhodobější. Důležitým pro dobu volebního rozhodnutí se ukázal 
i postoj k významu složení vládní elity. Ti, kteří považují za důleži-
té, kdo vládne, bývají spíše dlouhodobě rozhodnutí pro určitou stra-
nu. Naproti tomu skeptičtí anebo apatičtější voliči, kteří se domnívají, 
že příliš nezáleží na tom, kdo je u moci, patří častěji mezi nerozhod-
nuté.

Poslední proměnnou, která se v regresním modelu projevila jako 
vý znamná, byla pozornost, s jakou voliči sledovali kampaň před vol-
bami. Ti, kteří sami deklarovali, že ji sledovali pozorně, patřili mezi 
déle rozhodnuté. Naopak ti voliči, kteří se o kampaň příliš nezajíma-
li, se častěji rozhodovali na poslední chvíli. To však neznamená, že 
se kampaň méně pozorných a zároveň nerozhodnutých voličů nedo-
tkla. Postoj spíše vypovídá o zájmu a pozornosti, s jakou různé sku-
piny voličů sledovaly předvolební dění a politiku obecně. Ti, kteří se 
o politiku dlouhodobě zajímají, a kampaň tak přirozeně sledují pozor-
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něji, bývají mnohem častěji dlouhodoběji rozhodnutými voliči. Men-
ší zájem o politiku obecně a o předvolební události vede naopak spíše 
k nerozhodnosti. Ovšem volební kampaň může mít podstatný význam 
i ve vztahu k dlouhodobě rozhodnutým voličům, i když to tak na prv-
ní pohled nemusí vypadat. U dlouhodobě rozhodnutých totiž volební 
kampaň plní funkci utvrzení a ujištění. To znamená, že kromě získání 
nerozhodnutých voličů usiluje také o to, udržet si vlastní voliče a sta-
bilní přívržence. 

Tabulka 6.2. Regresní model vysvětlující rozdíly v délce období před volbami, 
kdy se voliči defi nitivně rozhodli, kterou stranu budou volit8

B
Standardní 

chyba
Standardizovaný 
Beta koefi cient

Významnost

(Konstanta) 5,312 0,356 < 0,001

Uvažoval i o jiné straně -1,435 0,093 -0,363 < 0,001

Pocit blízkosti k některé politické 
straně

0,892 0,094 0,242 < 0,001

Volební účast 2002 -0,718 0,116 -0,164 < 0,001

Věk -0,014 0,003 -0,121 < 0,001

Postoj, zda záleží na tom, kdo je 
u moci

-0,231 0,049 -0,113 < 0,001

Účast v referendu o přistoupení 
k EU 2003

-0,244 0,105 -0,058 0,020

Jak pozorně sledoval volební 
kampaň

0,132 0,062 0,054 0,033

R2 0,418

Adjustované R2 0,415

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: Lineární regrese, metoda ENTER. N = 1264.

Korelační analýzy ukázaly statistické souvislosti i s dalšími proměn-
nými. Vztahy s dobou rozhodnutí jsme zaznamenali u obecného zá-
jmu o politiku (Spearmanův korelační koeficient -0,22),9 nebo sle-
dování politiky v novinách (-0,17) či televizi (-0,21). Ve všech těchto 
případech vyšší zájem souvisí s dlouhodobějším rozhodnutím. Mezi 
rozhodnuté voliče častěji patří odboráři (-0,21), členové politických 
stran (-0,17) a důchodci (-0,21). Naopak nerozhodnuté můžeme hle-
dat více mezi studenty (0,22). Žádná z těchto proměnných se však ne-

ukázala jako důležitá pro vysvětlení doby rozhodnutí v komplexním 
regresním modelu. Statistická souvislost patrně byla zprostředkována 
skrze jiné proměnné (zejména věk a pozorné sledování kampaně).

6.3. Rozhodnutí versus nerozhodnutí voliči

Pro účely dalších analýz jsme voliče rozdělili do dvou kategorií, pod-
le okamžiku jejich volebního rozhodnutí. Do první kategorie spadají 
rozhodnutí voliči, kteří si svou stranu definitivně vybrali před začát-
kem kampaně. Druhou kategorii pak tvoří nerozhodnutí voliči, kteří se 
pro svou stranu rozhodli až během kampaně. Mezi rozhodnuté řadí-
me ty, kteří při odpovědi na otázku „Kdy jste se pro tuto stranu (zvole-
nou stranu – poznámka autorů) definitivně rozhodl?“ vybrali na sed-
mibodové škále jednu z prvních čtyř možností:

vždy jsem takto hlasoval,- 
je to již dlouho,- 
během minulého roku,- 
před několika měsíci.- 

Do kategorie nerozhodnutých zařazujeme všechny ty, kteří na stej-
nou otázku odpověděli jednou ze zbývajících tří alternativ: 

před několika týdny,- 
několik dní před volbami,- 
v den voleb.- 

Toto rozdělení vyplývá ze skutečnosti, že intenzivní, tzv. „horká“ 
předvolební kampaň probíhá v České republice zpravidla jeden měsíc 
před dnem konání voleb. Mezník v jednotlivých kategoriích tak spat-
řujeme v informaci, zda se volič rozhodl před několika týdny, tzn. již 
v průběhu oficiální „horké“ kampaně, či před několika měsíci, kdy 
ještě neprobíhala. 

Více než tři čtvrtiny voličů jsou o své volbě rozhodnuty již dlou-
ho před volbami. Celá kategorie rozhodnutých voličů, kterou jsme 
specifikovali výše, reprezentuje 77,4 % voličů. Tito voliči se rozhodli 
pro zvolenou stranu ještě před začátkem kampaně (viz tabulku 6.1). 
Největší skupinu z rozhodnutých představují tzv. stabilní stoupenci 
stran, již volí v každých volbách stejně a kterých bylo mezi všemi voli-
či 33,2 %. Zároveň jde o skupinu, na níž nemají kampaně takřka žádný 
vliv, protože tito voliči se nerozhodují na základě krátkodobých účin-
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ků kampaní, ale spíše podle dlouhodobých faktorů, jakými jsou napří-
klad stranická identifikace, blízkost k politické straně a ideologie. Na 
druhou stranu ani kategorie nerozhodnutých s 22,6 % voličů není za-
nedbatelná, přestavuje takřka čtvrtinu všech voličů. 

Pokud chceme posoudit předpoklady skupiny nerozhodnutých vo-
ličů k tomu, aby se nechala více ovlivnit kampaněmi, je třeba analy-
zovat další faktory, které posilují účinnost volebních kampaní a jejich 
schopnost přesvědčit voliče. Mezi tyto faktory patří dvě důležité pro-
měnné: 

pozornost věnovaná kampani/sledování kampaně,- 
zájem o politiku.- 

Podíváme-li se na vztah okamžiku volebního rozhodnutí a pozornosti 
věnované kampani, zjišťujeme, že rozhodnutí voliči sledovali kampaň 
výrazně pozorněji než nerozhodnutí voliči (viz tabulku 6.3). Zatím-
co z rozhodnutých voličů jich 7,9 % sledovalo kampaň velmi pozor-
ně, z nerozhodnutých to bylo pouze 3,2 %, docela pozorně ji sledovalo 
44,0 % rozhodnutých, ale pouze 24,6 % nerozhodnutých. Sloučíme-
li kategorie velmi pozorně a docela pozorně do jedné kategorie, pak 
51,9 % rozhodnutých sledovalo kampaň pozorně, ale u nerozhodnu-
tých to bylo pouze 27,8 %, tedy téměř poloviční podíl. Podíváme-li se 
naopak na hodnoty, které zjišťují, kdo kampaň vůbec nesledoval, do-
zvídáme se, že z nerozhodnutých voličů takto odpovědělo 18,3 %, za-
tímco z rozhodnutých jen 5,9 %. Tyto údaje nám poměrně zřetelně 
ukazují, že větší část nerozhodnutých voličů volební kampaň příliš 
nesleduje. Pokud spojíme kategorii ne moc pozorně a vůbec, může-
me říci, že 72,2 % nerozhodnutých voličů příliš nezajímal průběh vo-
lební kampaně. 

Mezi voliči, kteří velmi pozorně sledovali kampaň, představují nad-
poloviční většinu (54,7 %) stabilní stoupenci stran, kteří v každých vol-
bách hlasují stejně a na něž nemá kampaň takřka žádné účinky, spíše 
posiluje jejich dřívější postoje, přesvědčení a náklonnost. Na druhou 
stranu mezi voliči, kteří se rozhodovali až v den voleb a u nichž by 
informace obsažené v kampani mohly přispět k utváření jejich vo-
lebního rozhodnutí, nebyl ani jeden, který by velmi pozorně sledo-
val kampaň. Avšak v kategorii „vůbec nesledoval kampaň“ jsou voliči, 
kteří se rozhodovali v den voleb, velmi významně zastoupeni (22,7 %) 
a více než dvojnásobně převyšují průměrnou hodnotu v této kategorii 
(10,5 % voličů, kteří vůbec nesledovali kampaň). 

Zájem o politiku patří mezi faktory, které mohou ovlivňovat půso-
bení kampaní na voliče. Z těchto důvodů tuto proměnnou zahrnujeme 
do naší analýzy. Nicméně výsledky srovnání zájmu nerozhodnutých 
a rozhodnutých voličů o politiku budou podobné jako u proměnné 
„Jak pozorně sledoval kampaň“. Ze všech kategorií je zřejmé, že ne-
rozhodnutí se méně zajímají o politiku než rozhodnutí voliči. Velmi se 
o politiku zajímá pouze 3,5 % nerozhodnutých voličů, zatímco vůbec 
se o ni nezajímá až 13,7 %, což je takřka dvojnásobná hodnota oproti 
rozhodnutým voličům. 

6.4. Kdo jsou nerozhodnutí voliči? 

Nyní zaměříme svou pozornost na to, kdo jsou vlastně nerozhodnutí 
voliči, na základě jejich sociodemografických charakteristik. Podívá-
me-li se na srovnání nejvyššího dosaženého vzdělání u rozhodnutých 
a nerozhodnutých voličů (tabulka 6.3), zjistíme, že nerozhodnutí po-
měrně výrazně převažovali ve skupině základní vzdělání (19,7 : 12,6). 
Nicméně do této kategorie spadá současně mnoho studentů, kteří 
jsou v posledních ročnících středních škol a měli volební právo. Jak 
uvidíme níže, mezi studenty převažovali právě nerozhodnutí voliči. 
Na druhou stranu je však jasně patrné, že se vzrůstajícím vzděláním 
se zmenšuje podíl nerozhodnutých voličů.

Z hlediska pohlaví mezi nerozhodnutými voliči mírně převažují 
ženy (52,8 %), zatímco mezi rozhodnutými naopak muži (52,2 %). 
Tabulka 6.3 sleduje také zastoupení rozhodnutých a nerozhodnutých 
voličů podle ekonomického postavení. Nerozhodnutí jsou početněji 
zastoupeni mezi nezaměstnanými, studenty, osobami v domácnosti 
nebo na rodičovské dovolené, ale také mírně převažují u zaměstnan-
ců. Naopak rozhodnutí voliči jsou častěji zastoupeni mezi podnikate-
li a důchodci. Zajímavé je vysoké procento studentů mezi nerozhod-
nutými voliči – 14,3 %, zatímco rozhodnutých je pouze 3,4 %. Naopak 
z rozhodnutých voličů je 33,6 % důchodců, zatímco z nerozhodnu-
tých pouze 17,8 %. Jak už naznačil regresní model (tabulka 6.2), mezi 
rozhodnutými ze dvou třetin převažují ti, kteří mají k nějaké straně 
blízko (tabulka 6.3). Naopak mezi nerozhodnutými ze tří čtvrtin pře-
važují ti, kteří se k žádné straně blízko necítí.
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Tabulka 6.3. Vybrané charakteristiky rozhodnutých 
a nerozhodnutých voličů (procenta)

Řádková procenta Sloupcová procenta

Roz-
hodnutí

Neroz-
hodnutí

Roz-
hodnutí

Neroz-
hodnutí

Všichni
voliči

Celkem 77,4 22,6

Zájem o politiku

Velmi 87,2 12,8 7,0 3,5 6,2

Dost 86,1 13,9 36,1 20,1 32,5

Jen trochu 73,1 26,9 49,5 62,7 52,5

Vůbec ne 64,9 35,1 7,4 13,7 8,8

Pocit blízkosti k některé politické straně

Ano 91,3 8,7 67,5 22,6 57,5

Ne 59,4 40,6 32,5 77,4 42,5

Jak pozorně sledoval volební kampaň

Velmi pozorně 89,5 10,5 7,9 3,2 6,8

Docela pozorně 85,9 14,1 44,0 24,6 39,6

Ne moc pozorně 72,9 27,1 42,2 53,9 44,9

Vůbec jste ji nesledoval 52,3 47,7 5,9 18,3 8,7

Výrok: „Kampaň poskytla dostatek informací“

Rozhodně souhlasí 87,2 12,8 20,4 11,2 18,4

Spíše souhlasí 81,7 18,3 49,0 41,0 47,3

Spíše nesouhlasí 71,4 28,6 25,1 37,5 27,7

Rozhodně nesouhlasí 66,7 33,3 5,5 10,4 6,6

Vzdělání

Základní 68,7 31,3 12,6 19,7 14,2

Střední bez maturity 77,8 22,2 39,4 38,7 39,3

Střední s maturitou 78,5 21,5 31,4 29,6 31,0

Vysokoškolské 82,7 17,3 16,6 12,0 15,5

Ekonomické postavení

Důchodce 86,5 13,5 33,6 17,8 30,0

Podnikatel 82,8 17,2 12,8 9,1 12,0

Zaměstnanec 76,2 23,8 45,4 48,1 46,0

Řádková procenta Sloupcová procenta

Roz-
hodnutí

Neroz-
hodnutí

Roz-
hodnutí

Neroz-
hodnutí

Všichni
voliči

Nezaměstnaný 61,3 38,7 1,9 4,2 2,5

V domácnosti, na mateřské, 
ostatní

58,7 41,3 2,8 6,6 3,6

Student 44,6 55,4 3,4 14,3 5,9

Rodinný stav

Svobodný/á nebo žijící sám/sama 74,3 25,7 64,1 56,1 62,3

Vdaná/ženatý nebo žijící 
s partnerem/kou

79,0 21,0 35,9 43,9 37,7

Věk

18–24 let 48,6 51,4 5,2 18,8 8,3

25–34 let 68,1 31,9 14,4 23,0 16,4

35–44 let 74,9 25,1 16,8 19,2 17,3

45–54 let 84,4 15,6 21,0 13,2 19,2

55–64 let 81,1 18,9 22,0 17,4 21,0

65+ let 89,3 10,7 20,6 8,4 17,8

Pohlaví

Muž 79,1 20,9 52,2 47,2 51,1

Žena 75,6 24,4 47,8 52,8 48,9

Úroveň politických znalostí

První kvartil – nejnižší znalost 65,1 34,9 5,7 10,5 6,8

Druhý kvartil 73,1 26,9 29,8 37,5 31,5

Třetí kvartil 76,9 23,1 30,7 31,6 30,9

Čtvrtý kvartil – nejvyšší znalost 85,1 14,9 33,8 20,4 30,8

Subjektivní sociální třída

Nižší 73,9 26,1 30,1 36,4 31,5

Střední 78,0 22,0 57,6 55,8 57,2

Vyšší střední a vyšší 84,0 16,0 12,4 8,0 11,4

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: N = 1264.
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Z těchto údajů vyplývají důležité implikace pro volební a marke-
tingové stratégy politických stran, neboť ve skupině nerozhodnutých 
studentů se nabízí potenciál k jejich oslovení právě pomocí kampaní. 
Naopak důchodci budou kampaněmi pravděpodobně obtížněji oslovi-
telní, protože patří do skupiny voličů, která je rozhodnutá již dlouhou 
dobu před začátkem kampaně a vstupuje do ní s vyhraněnými postoji 
a poměrně stabilními stranickými preferencemi. 

Z tabulky 6.3 je také zřejmé, že nerozhodnutých voličů ubývá se 
vzrůstajícím věkem (což už prokázal regresní model) a také se subjek-
tivně deklarovanou sociální třídou. Lidé, kteří se sami řadí do vyšších 
sociálních tříd, bývají častěji rozhodnutými voliči než ti, kteří se sami 
zařazují do nižší sociální třídy. Nerozhodnutých voličů také ubývá 
s rostoucí úrovní politických znalostí. Mezi voliči, kteří mají nejlepší 
znalosti politických reálií (čtvrtý kvartil), je jasně vyšší podíl rozhod-
nutých, zatímco mezi voliči s nejmenšími znalostmi narůstá zastou-
pení nerozhodnutých.

6.5. Jak volili nerozhodnutí? 

Je zřejmé, že hlasování rozhodnutých a nerozhodnutých voličů pro 
jednotlivé strany nebude totožné, ale naopak se bude velmi výraz-
ně lišit. Následující tabulka 6.4 se věnuje volbě stran a ukazuje roz-
díly mezi hlasováním obou zmíněných skupin voličů. ODS, ČSSD, 
KDU-ČSL a především KSČM představují strany, které zaznamenáva-
jí větší úspěch u rozhodnutých voličů. Naopak nerozhodnutí voliči se 
nadprůměrně přikláněli ke SZ, SNK-ED a ostatním neparlamentním 
stranám. Pro SZ bylo dlouhodobě rozhodnuto pouze 3,9 % voličů, ale 
z nerozhodnutých voličů se k ní přiklonilo celých 15,3 %. Podobně je 
na tom SNK-ED, jejíž pevné jádro tvořilo 1 % rozhodnutých, ale přiklo-
nilo se k ní i 6,1 % nerozhodnutých. Rovněž voliči, kteří volili jiné ne-
parlamentní strany, pro ně byli pevně rozhodnuti jen ve 2,1 %, zatím-
co nerozhodnutých bylo 9,6 %.

Nejmenší podíl nerozhodnutých má mezi svými voliči KSČM – 
10,5 % (kdy 100 % představují všichni voliči této strany), následuje 
KDU-ČSL se 16,5 %, ODS se 17,5 % a ČSSD, kde nerozhodnutí tvoří 
19,6 % všech voličů. Zcela jinak je tomu u neparlamentních subjek-
tů a u Strany zelených. Největší počet nerozhodnutých voličů má ve 

svém elektorátu SNK-ED (64 %) a poté SZ (52,6 %). Tyto hodnoty zře-
telně ukazují, že dlouhodobě stranicky nejukotvenější elektorát má 
KSČM. Podíl jejích rozhodnutých voličů dosahuje takřka 90 %. Pevně 
stranicky ukotveny mají své voliče i KDU-ČSL a ODS. Z parlamentních 
stran (vyjma SZ) má nejmenší počet rozhodnutých voličů, tedy stabil-
ních stoupenců strany, ČSSD. Na základě těchto údajů lze konstato-
vat, že voliči KSČM budou patrně nejméně otevření působení a účin-
kům kampaní, protože jsou v absolutní většině o své volbě rozhodnuti 
již dlouho před začátkem kampaně a počet voličů KSČM, kteří tře-
ba zvažovali jinou stranu (popřípadě neúčast ve volbách), je ve srov-
nání s ostatními stranami nízký. Naopak příznivci SZ a SNK-ED bu-
dou patrně náchylnější k působení kampaní a jejich přesvědčovacím 
účinkům. Své volební rozhodnutí totiž odkládají až na dobu v průbě-
hu volebních kampaní a vzhledem k tomu, že nejsou se stranou pev-
ně voličsky spjati, mohou být více ovlivněni událostmi a informacemi 
v předvolební kampani. 

Deklarovaný důvod, proč se volič rozhodnul pro svou stranu, není 
objektivní příčinou a nelze ho považovat za vysvětlení jeho volebního 
chování. Přesto nám tento deklarovaný postoj přináší několik zajíma-
vých informací. Voliči mohli sami uvést v otevřené otázce více důvo-
dů, které je k volbě strany vedly. Nerozhodnutí uváděli téměř dvakrát 
častěji (8,5 %) než rozhodnutí (4,3 %) jako důvod svého volebního vý-
běru negativní volbu proti jiné straně. Daleko více jsou také ovlivně-

Tabulka 6.4. Rozhodnutí a nerozhodnutí voliči podle zvolené politické strany 
(sloupcová procenta)

Zvolená politická strana Rozhodnutí Nerozhodnutí Celkem

ODS 37,4 28,4 35,4

ČSSD 33,3 29,1 32,3

KSČM 14,7 6,1 12,8

KDU-ČSL 7,6 5,4 7,2

SZ 3,9 15,3 6,3

SNK-ED 1,0 6,1 2,1

Ostatní 2,1 9,6 3,9

Celkem 100,0 100,0 100,0

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: N = 1264.
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ni svou rodinou a okolím. Zatímco vliv rodiny a okolí přiznává 1,8 % 
rozhodnutých voličů, u nerozhodnutých je to 7,9 %. Mnohem častě-
ji se také rozhodovali pro zvolenou stranu z toho důvodu, že ji chá-
pali jako nejmenší zlo (2,0 % rozhodnutí a naopak 7,9 % nerozhodnu-
tí). Na druhou stranu rozhodnutí voliči daleko častěji zmiňovali jako 
důvod své volby důvěru a sympatii k dané straně a stálou náklonnost 
k ní. Na základě sympatií ke zvolené straně odůvodňovalo svou volbu 
pouze 10,2 % nerozhodnutých oproti 18,7 % rozhodnutých. 

Tyto výsledky částečně zobrazují náchylnost nerozhodnutých voli-
čů vytvářet si své mínění na základě nahodilejších a krátkodobějších 
kritérií, než jak tomu činí rozhodnutí. Ať už je to např. působení vo-
lební kampaně, vliv rodiny a okolí, touha po změně, negativní volba 
apod. U rozhodnutých naopak zcela zásadně převažují dlouhodobá 
kritéria volby, která se v podstatě nemění v průběhu celého volebního 
období. Je to např. ideologické směřování strany a její program, sym-
patie, důvěra, stabilní náklonnost, členství v politické straně apod. Je 
však třeba mít na paměti, že se jedná o deklarované postoje, které se 
nutně nemusí shodovat se skutečnými motivy vedoucími k volbě dané 
strany.

Pro pevnost volebního rozhodnutí je také podstatné, zda voliči zva-
žovali nějaké další strany kromě té, kterou se nakonec rozhodli volit, 
a jaké strany to byly. Rozhodnutých voličů, kteří před svým rozhod-
nutím zvažovali ještě jinou stranu, bylo velmi málo – 20,9 %, zatímco 
u nerozhodnutých voličů zvažovalo jinou stranu 63,9 %. Ostatní ne-
rozhodnutí (36,1 %) pravděpodobně váhali, zda volit stranu, nebo ne-
jít k volbám. 

Nyní se pozastavíme podrobněji nad rozhodováním nerozhodnu-
tých voličů (tabulka 6.5). Podíváme se na to, jaké strany zvažovali 
nerozhodnutí voliči jednotlivých politických stran. Z celkových úda-
jů plyne, že nerozhodnutí voliči Strany zelených příliš nezvažovali ji-
nou stranu (33,7 %). To znamená, že se v podstatě rozhodovali, zda 
budou volit SZ, nebo nepůjdou k volbám. Nejpřijatelnější alternativu 
pro nerozhodnuté voliče SZ představovala ODS, uvažovalo o ní 17,9 % 
voličů SZ. SNK-ED zvažovalo 12,6 % a ČSSD 8,4 % voličů zelených. Ne-
rozhodnutí voliči ČSSD ve 29,6 % nezvažovali jinou stranu, což obná-
ší stejné implikace jako u SZ. Uvažovali pak především o SZ  (19,4 %) 
a o KSČM (14,3 %). Ani nerozhodnutí voliči KDU-ČSL nebrali v úva-
hu mnoho alternativ. Zvažovali nejvíce ČSSD (23,8 %) a ODS (19,0 %). 

Tabulka 6.5. Politické strany, které nerozhodnutí voliči jednotlivých stran ještě 
zvažovali 

Zvolená strana

Které strany 
zvažovali (%)

ODS ČSSD KSČM
KDU-
ČSL

SZ
SNK-

ED
Ostatní

Strana zdravého rozumu 2,7 1,0 0,0 4,8 3,2 4,5 5,8

Liberální reformní strana 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0

Právo a Spravedlnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

Nezávislí 3,5 8,2 0,0 0,0 6,3 9,1 3,8

ODS - 6,1 13,0 19,0 17,9 22,7 3,8

ČSSD 7,1 - 39,1 23,8 8,4 4,5 11,5

SNK-ED 12,4 3,1 0,0 4,8 12,6 - 1,9

US-DEU ,9 1,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0

Česká strana národně 
socialistická

,9 1,0 0,0 0,0 1,1 0,0 3,8

Moravané 1,8 1,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Strana zelených 23,9 19,4 8,7 4,8 - 18,2 21,2

Humanistická strana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,9

KSČM 1,8 14,3 - 4,8 2,1 4,5 3,8

Národní strana 1,8 2,0 4,3 0,0 0,0 0,0 1,9

KDU-ČSL 8,0 7,1 8,7 - 3,2 13,6 3,8

Nezávislí demokraté 4,4 3,1 0,0 4,8 6,3 4,5 3,8

Nezvažovali jinou stranu 20,4 29,6 26,1 28,6 33,7 4,5 19,2

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: Sloupcová procenta, která dohromady netvoří součet 100 %, protože každý respondent 
mohl uvést 0 až 3 strany, které zvažoval. Vyřazeny byly strany, které v žádné z kategorií nepřesáhly 
dvě procenta. Tabulka by měla být interpretována následujícím způsobem: mezi nerozhodnutými vo-
liči, kteří nakonec hlasovali pro ODS, jich 2,7 % zvažovalo ještě Stranu zdravého rozumu, 1,8 % Libe-
rální reformní stranu atd.

Nerozhodnutí voliči ODS nejčastěji zvažovali jako další alternativu ze-
lené (23,9 %), nebo o jiné straně neuvažovali (20,4 %). Jejich neza-
nedbatelný podíl pomýšlel i na volbu SNK-ED (12,4 %). Zajímavé je, 
že nerozhodnutí voliči KSČM sice také příliš neuvažovali o jiné stra-
ně a když už ano, tak především o ČSSD 39,1 %, nicméně 13 % ne-
rozhodnutých voličů KSČM uvažovalo o volbě ODS a 8,7 % dokonce 
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tých voličů SNK-ED. Tito voliči nejčastěji přemýšleli o volbě ODS (22,7 
%), následně také o Straně zelených (18,2 %) a KDU-ČSL (13,6 %). Vý-
jimeční jsou v tom, že se jednalo o voliče, kteří patrně skutečně vo-
lit chtěli, protože pouze 4,5 % z nich neuvažovalo o žádné jiné straně. 
Zahrneme-li do naší analýzy chování nerozhodnutých voličů při vo-
lebním rozhodování ještě celou skupinu voličů, kteří volili ostatní ne-
parlamentní strany, zjišťujeme, že tito voliči nejvíce uvažovali o Stra-
ně zelených (21,2 %) a o ČSSD (11,5 %). 

Podobně jako jsme se voličů dotazovali, které strany při svém roz-
hodování zvažovali, ptali jsme se i na to, které strany by nikdy nevoli-
li. Mohli vyjmenovat až tři strany. Nerozhodnutí voliči ODS nejčastěji 
uvedli KSČM (39,3 %). Překvapující je poměrně malý podíl těch, kteří 
by nikdy nevolili ČSSD (10,3 %). Naopak nerozhodnutí voliči ČSSD nej-
častěji uváděli jako nepřijatelnou volbu ODS (20,7 %). Podobně nejne-
přijatelnější stranou byla ODS pro nerozhodnuté voliče KSČM (29,6 %). 
U všech nerozhodnutých voličů ostatních sledovaných stran (tabulka 
6.6) se nejčastěji zmiňovanou nepřijatelnou stranou stali komunisté.

6.6. Závěr 

Význam nerozhodnutých voličů v současné éře marketingových kam-
paní a digitálních médií narůstá. Média určují témata, o nichž se mlu-
ví, a jiná odsouvají do pozadí a nastolují agendu, jíž mají voliči pova-
žovat za důležitou (teorie agenda-setting).10 Oslabují se pevná voličská 
jádra stran a počet voličů, kteří jsou dlouhodobě rozhodnuti pro svou 
stranu, klesá. Voliči jsou méně předvídatelní ve svých volebních pre-
ferencích, současně jsou však závislejší na toku informací obsažených 
v kampani. Proto se někteří teoretici domnívají, že kampaně ovlivňu-
jí rozhodování voličů především v tom směru, že jim pomáhají do-
tvářet názory k politickým událostem a tématům a formují také jejich 
posuzování politických stran (information enlightment hypothesis – 
hypotéza o poučení voličů pomocí informací obsažených v kampani). 
Současně je skupina nerozhodnutých voličů důležitá v tom ohledu, 
že může rozhodovat volby, a její oslovení proto představuje hlavní cíl 
marketingových poradců a volebních stratégů politických stran. 

V úvodu této kapitoly jsme konstatovali, že budeme zkoumat roli 
nerozhodnutých voličů ve volební kampani a pokusíme se objasnit 

Tabulka 6.6. Politické strany, které by nerozhodnutí voliči jednotlivých stran 
nikdy nevolili

Zvolená strana

Které strany by nikdy 
nevolili (%)

ODS ČSSD KSČM
KDU-
ČSL

SZ
SNK-

ED
Ostatní

Strana zdravého rozumu 2,8 0,7 3,7 4,0 3,1 0,0 1,9

Balbínova poetická strana 5,5 7,9 11,1 12,0 8,3 0,0 7,5

Liberální reformní strana 0,7 0,7 3,7 0,0 1,0 0,0 1,9

Česká pravice 0,7 2,9 0,0 0,0 1,0 3,7 0,0

Koruna Česká 3,4 0,7 3,7 0,0 2,1 3,7 1,9

ODS - 20,7 29,6 8,0 10,4 3,7 15,1

ČSSD 10,3 - 3,7 0,0 3,1 11,1 9,4

SNK Evropští demokraté 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 - 3,8

US-DEU 0,7 6,4 7,4 4,0 3,1 3,7 5,7

Helax – Ostrava se baví 3,4 6,4 3,7 20,0 1,0 3,7 5,7

Pravý Blok 0,7 3,6 11,1 0,0 0,0 3,7 3,8

4 VIZE 1,4 2,9 0,0 0,0 1,0 0,0 3,8

Moravané 3,4 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

Strana zelených 2,1 2,1 3,7 4,0 - 0,0 1,9

KSČM 39,3 13,6 - 36,0 40,6 40,7 18,9

Národní strana 4,1 2,1 0,0 0,0 4,2 11,1 0,0

Folklor i Společnost 2,1 3,6 0,0 4,0 1,0 0,0 1,9

KDU-ČSL 6,2 10,0 11,1 - 6,3 0,0 7,5

Nezávislí demokraté 2,1 1,4 3,7 8,0 1,0 3,7 1,9

Strana Rovnost Šancí 3,4 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 1,9

Zdroj: Česká volební studie 2006.
Poznámka: Sloupcová procenta, která dohromady netvoří součet 100 %, protože každý respondent 
mohl uvést 0 až 3 strany, které by nikdy nevolil. Vyřazeny byly strany, které v žádné z kategorií nepře-
sáhly dvě procenta. Tabulka by měla být interpretována nasledujícím způsobem: mezi nerozhodnutými 
voliči, kteří nakonec hlasovali pro ODS, by jich 2,8 % nikdy nehlasovalo pro Stranu zdravého rozumu, 
5,5 % pro Balbínovu poetickou stranu atd.

o KDU-ČSL. Jednalo se však celkově o velmi malé počty voličů, jelikož 
je elektorát KSČM složen téměř z 90 % z voličů rozhodnutých. Z ne-
parlamentních stran se podrobněji zmíníme o chování nerozhodnu-
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potenciální míru vlivu, jakou mohou mít kampaně na tuto skupinu vo-
ličů. Nejprve jsme sledovali, jaké faktory a proměnné mohou ovlivnit 
okamžik definitivního volebního rozhodnutí, s nímž souvisí náchyl-
nost voličů nechat se přesvědčit působením kampaní. Zjistili jsme, že 
okamžik rozhodnutí voličů závisí na více proměnných. Pozdní rozho-
dování je dáno především politickou nevyhraněností a absencí stra-
nických sympatií či pocitů blízkosti k některé ze stran. Častější je též 
u méně pravidelných účastníků u předchozích voleb do Sněmovny 
i u voleb druhého řádu a u referenda. Pozdní rozhodnutí se častě-
ji projevuje s nižším věkem voličů. Později se též rozhodují ti, kteří 
volebnímu výsledku a významu toho, kdo je u moci, přisuzují nižší 
váhu. Obecně se pak jedná o voliče, kteří deklarují nižší zájem o po-
litiku a menší pozornost při sledování předvolební kampaně. Na dru-
hou stranu je třeba si uvědomit, že nerozhodnutí voliči nejsou kom-
paktní monolitickou skupinou. Přestože se od rozhodnutých v mnoha 
ohledech odlišují, v řadě vztahů jsou si obě skupiny podobné. Typic-
ké však je, že vztahy k proměnným, které umějí volební chování vy-
světlit, bývají u nerozhodnutých slabší než u voličů rozhodnutých. 
V zásadě lze říci, že nerozhodnutí bývají méně často „typickými voli-
či“ své strany.

Dále jsme postupně odpovídali na naši úvodní otázku, zda neroz-
hodnutí voliči představují spíše dobře informované voliče, kteří če-
kají, co jim kampaně nabídnou, nebo neangažované voliče s malým 
zájmem o politiku a témata kampaně. Zjistili jsme, že nerozhodnu-
tí voliči věnují menší pozornost sledování kampaně, méně se zají-
mají o politiku a to, kdo bude vládnout. To znamená, že nevyčkávají 
se svým volebním rozhodnutím z důvodu zájmu o průběh kampaně 
a o to, co jim politické strany v kampaních nabídnou, ale odkládají své 
rozhodnutí jednoduše proto, že nepřikládají aktu voleb a jeho výsled-
ku takovou důležitost, a dá se říci, že se rozhodují nahodileji než sku-
pina dlouhodobě rozhodnutých voličů.

Otázka míry vlivu kampaní na tyto voliče zůstává stále empiricky 
nedostatečně podložená, protože nerozhodnutí voliči v průzkumech 
deklarují, že příliš nesledují volební kampaně a že jim kampaně ne-
poskytují dostatek informací. To však zároveň nevyvrací předpoklad, 
že jsou přesto náchylnější k vlivům kampaně, protože nemají do-
předu vytvořený politický názor. Vytvářejí si jej na základě nahodilej-
ších a krátkodobějších faktorů – než jak je tomu u rozhodnutých voli-

čů – v návaznosti na působení kampaní. Jejich menší zájem o politiku 
a její menší znalost je pak může činit náchylnějšími podlehnout mar-
ketingovým strategiím volebních kampaní.

Rozhodnutí voliči naopak patří mezi ty, kteří pozorněji sledují vo-
lební kampaně, zajímají se o politiku a přikládají větší význam tomu, 
kdo bude po volbách u moci. Kampaně však u nich většinou nepove-
dou ke změně jejich volebního rozhodnutí. V kampaních tito voliči 
hledají spíše zdroj informací pro posuzování politických témat a utvr-
zování svých postojů. 

Ukázalo se, že nerozhodnutí voliči mají tendenci přiklánět se čas-
těji ke stranám s nestabilním elektorátem, což se plně prokázalo na 
rozložení rozhodnutých a nerozhodnutých voličů u SZ a SNK-ED. Na-
opak u stran s pevným voličským jádrem, jakými jsou např. KSČM, 
KDU-ČSL a ODS, existoval pouze omezený potenciál oslovit neroz-
hodnuté voliče. V obecné rovině se také potvrzuje, že při posuzování 
potenciálu kampaní působit na preference voličů vystupuje jako dů-
ležitý faktor právě okamžik, kdy se volič pro danou stranu rozhodne. 
Zároveň však volební kampaně udržují a upevňují podporu již roz-
hodnutých voličů. Tuto jejich funkci nelze opomínat. Bez ní by skupi-
na nerozhodnutých voličů mohla být ještě větší.

Poznámky

1 Text vznikl jako součást řešení projektu GA ČR 403/07/1626.
2 Následující obecnější charakteristika výrazných rysů volební kampaně před vol-

bami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 se týká především dvou hlavních poli-
tických stran ČSSD a ODS a pouze v omezené míře platí také o kampani menších 
politických stran. 

3 Kromě toho samotná negativní reklama užitá v kampani (či negativně orientovaná 
kampaň) nemůže být jediným určujícím faktorem ke zvýšení či snížení voleb-
ní účasti. Je třeba přihlížet k řadě dalších spoluurčujících faktorů, které mohou 
působit na zvýšení volební účasti – jako například k těsnosti volebního souboje 
v průběhu volební kampaně, důležitosti voleb a toho, co je podle voličů v sázce, 
apod. 

4 Někdy se o této skupině voličů mluví také jako o voličích přelétavých či neukotve-
ných (floating, swing voters).

5 Tento trend potvrdil např. i průzkum v zemích OECD [více viz Dalton et al. 
2001].
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6 Na druhou stranu je také nutné brát v potaz, že kromě nerozhodnutých voličů 
se politický marketing zaměřuje i na jiné skupiny voličů jako např. na nevoli-
če, stabilní stoupence, popřípadě i sympatizanty či přívržence konkurenčních 
politických stran. Aby bylo výsledné využití marketingu ve volbách efektivní, je 
zapotřebí oslovit každou z těchto skupin voličů prostřednictvím jiných marketin-
gových metod a strategií. Proces rozdělení volebního trhu na různé skupiny voličů 
označujeme jako segmentaci. Více viz např. [Bannon 2005; Rees, Gardner 2005] 
ad. Pokud ovšem využití marketingu ve volbách nepředchází detailní průzkum 
volebního trhu, může politický marketing v konečné fázi působit také kontrapro-
duktivně a odradit např. stávající stoupence strany.

7 Význam nerozhodnutých voličů ve volební kampani si uvědomila ve sněmovních 
volbách v roce 2006 např. ODS, která si již dlouho před začátkem volební kam-
paně nechala zpracovat rozsáhlý průzkum vnímání strany potenciálními voliči, 
jehož výsledky zveřejnila na konci září 2005. Komentáře v tisku následně uváděly, 
že ODS se nejvíce zajímala o názory nerozhodnutých voličů, protože si uvědomo-
vala, že pokud se jí podaří tuto skupinu oslovit, může takto rozhodnout volby. 
Nicméně touto skupinou voličů byla ODS vnímána „jako nejagresivnější a nej-
arogantnější strana“ [Dolejší, Šídlo 2005: A1]. Proto se ODS rozhodla radikálně 
zapracovat na změně vnímání strany u voličů. Místopředseda ODS Petr Nečas tuto 
situaci komentoval takto: „Naším úkolem je odbourat tato klišé a stereotypy, že 
jsme stranou odříznutou od obyčejných lidí“ [Dolejší, Šídlo 2005: A1]. S marketin-
govými průzkumy politického trhu a sociologickými průzkumy rozvrstvení voličů 
pracovala před volbami ovšem také ČSSD, která za tímto účelem spolupracovala 
s americkou agenturou Penn, Schoen and Berland Associates (PSB) a Střediskem 
empirických výzkumů.

8 Závislá proměnná: 
 Sedmibodová škála (viz tabulku 6.1), jejíž hodnoty stoupají od kategorie „vždy 

jsem takto hlasoval“ (1) až po kategorii „rozhodnul jsem se v den voleb“ (7).
 Popis nezávisle proměnných: 
 Dichotomické proměnné (ano/ne) – Uvažoval/a i o jiné straně, pocit blízkosti 

k některé politické straně, volební účast 2002, účast v referendu 2003. 
 Věk vstoupil do analýzy od hodnot 18 až po hodnotu 92 let. 
 Záleží na tom, kdo je u moci. Pětibodová škála, jejíž hodnoty stoupají od kategorie 

„vůbec nezáleží …“ (1) až po kategorii „velmi záleží …“ (5).
 Jak pozorně sledoval volební kampaň. Čtyřbodová škála, jejíž hodnoty stoupají 

od kategorie „Velmi pozorně“ (1) až po kategorii „Vůbec nesledoval“ (4).
9 Statistická významnost je pro všechny následující koeficienty 0,001. Ve všech pří-

padech v tomto odstavci je použit Spearmanův korelační koeficient.
10 O teorii Agenda-setting detailněji více viz např. [Nečas 2006: 79–90; Kalvas 2006: 

91-103]. Srovnej také teorii o tzv. „priming effects“ [Gidengil et al. 2002: 76–91]. 

7. Sociální třída a její vliv 
na volební chování1

KLÁRA VLACHOVÁ, BLANKA ŘEHÁKOVÁ

Třídní zájmy hrají ve volebním chování v České republice již od roku 
1996 nezanedbatelnou roli. Vztah mezi sociální třídou a volebním 
chováním prokázali v nedávné minulosti ve svých pracích zejména 
Matějů a Řeháková [1997], Řeháková [1998, 1999a, 1999b], Matějů, 
Řeháková a Evans [1999], Matějů a Řeháková [2000], Řeháková a Ma-
tějů [2000]. K formování třídní polarizace významných politických 
stran mezi dvě hlavní sociální třídy – dělnickou třídu na straně jedné 
a střední a vyšší střední třídu na straně druhé – přispěly zejména dvě 
politické strany – liberálně-konzervativní ODS a sociálnědemokratic-
ká ČSSD [Matějů, Řeháková, Evans 1999]. Avšak i ostatní strany, kte-
ré hrají či dočasně sehrávaly svou roli v parlamentní politice (KSČM, 
KDU-ČSL, US či po volbách v roce 2006 Strana zelených), vyjadřují 
či vyjadřovaly do jisté míry zájmy určitých sociálních tříd či statuso-
vých skupin.

Zkoumání vztahu mezi sociální strukturou a strukturou politic-
kých stran je typicky sociologickým tématem. Tento sociologický pří-
stup k vysvětlení volebního chování se proto také nazývá modelem 
„strukturálním“.2 Jde o přístup postavený na roli sekundárních sku-
pin ve volebním chování. I když nejde o jediný přístup snažící se vy-
světlit volební chování, je cenný pro jednoznačnou kauzalitu – třída 
a jiné skupiny mohou ovlivňovat volbu, nikoliv však naopak [Dunlea-
vy, Husbands 1985; Evans 2000]. 

S třídní strukturou vždy souvisela struktura politických ideologií 
a politických stran. Komunismus, socialismus, liberalismus a konzer-
vatismus byly tradičními ideologiemi dělnické, střední a vyšší třídy, 
vznikly na základě jejich třídní identity a vyrůstaly na nich tradiční 
politické strany (komunistické, socialistické a sociálně-demokratické, 
liberální, liberálně-konzervativní a konzervativní). K třídní volbě do-

Voli i_a_Volby-2006-zlom.indd   132-133Voli i_a_Volby-2006-zlom.indd   132-133 5.12.2007   17:06:165.12.2007   17:06:16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




