
D21 - Janečkova metoda a prezidentské 
volby 2018 
Dosud nejrozsáhlejším experimentem s D21 - Janečkovou metodou byla celospolečenská 
hra Prezident 21, dostupná na internetu od prosince roku 2016 do ledna 2018. Interaktivní 
formou jsme tak chtěli představit D21 - Janečkovu metodu a zároveň zvýšit zájem občanů o 
prezidentskou volbu. 

 

Díky D21 - Janečkově metodě mohli účastníci svým favoritům rozdělit až tři plusové hlasy a 
jeden minusový. Stránku navštívilo přes 3 miliony Čechů, 326 790 se jich zúčastnilo 
hlasování po ověření telefonním číslem. Výsledky online experimentu jsme doplnili o 
reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů v ČR, který se uskutečnil během 
prvního kola prezidentské volby a zúčastnilo se jej 2 568 respondentů. Sběr dat metodou 
CAPI provedly agentury STEM/MARK a Median. 

 

Výsledky volebního průzkumu D21 - Janečkovou metodou 

● V D21 - Janečkově metodě by volby dopadly jinak, zvítězil by Jiří Drahoš. 
● Voliči mají o více hlasů zájem, více než jeden hlas využilo 83 % respondentů. 
● Jeden hlas využilo 17 % voličů, z toho ⅔ byli voliči Miloše Zemana. 
● Experiment potvrdil závěry předešlých výzkumů ohledně využití minusového hlasu: 

voliči jej využívají konstruktivně pro kandidáty, které skutečně nechtějí, a nikoli 
takticky proti konkurenci svého kandidáta. 

Experiment ukázal, že pokud by voliči v prezidentské volbě měli k dispozici tři plusové hlasy 
a jeden minusový, hlavou státu by se stal Jiří Drahoš a více lidí by bylo s výsledkem volby 
spokojených. 

 

Mezi hlavními rivaly volby - Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem - existoval významný 
překryv voličů: celkem 33 % voličů Miloše Zemana udělilo jeden ze svých dalších hlasů také 
Jiřímu Drahošovi, opačně to bylo o 5 % méně. Miloš Zeman by vlivem minusových hlasů v 
Janečkově metodě skončil až na pátém místě z devíti kandidátů. 

 

 

https://www.ih21.org/prezident-21
https://www.ih21.org/prezident-21


 

 

Aktuálně platným většinovým systémem prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman, ačkoli je 
polarizujícím kandidátem, kterého část populace volí a část odmítá. Dokládá to podobný 
počet plusových a minusových hlasů, které v průzkumu obdržel. Jeho voliči jsou značně 
vyhranění a méně ochotní sympatizovat s jinými kandidáty. 

 

Celkem 83 % respondentů využilo v průzkumu možnost rozdat více hlasů, minusový hlas 
udělilo 77,5 % účastníků průzkumu. Naopak menšina, 17 % voličů, využilo pouze jeden hlas. 
Dvě třetiny z těchto voličů hlasovaly právě pro Miloše Zemana. Největší podíl elektorátu, 
který se drží udělení jednoho hlasu, tvořili voliči KSČM (35 % z nich), lidé se základním 



vzděláním (28,1 % z nich) a lidé starší 70 let (25,1 % z nich). Naproti tomu lidé s vyšším 
vzděláním a mladí lidé často rozdělili všechny hlasy, a tak naplno využili potenciálu 
Janečkovy metody (D21). 

 

 


