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1. Poslání Institutu 
 

Institute for Democracy 21, z. ú. (IFD21) byl zapsán jako ústav 1. prosince 2016 v 
rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze v oddíle U, složce číslo 507. 

Zakladatelem ústavu je Karel Janeček, Ph.D. 

Posláním Institutu je šíření volební metody Demokracie 21, její výzkum a popularizace. 
Institut je týmem mladých nadšených lidí, kteří věří, že konsensuální volební metoda 
Demokracie 21 může změnit svět k lepšímu. Jelikož jde o univerzální hlasovací systém, 
možnosti jeho využití jsou široké. Tým IFD21 hledá cestu k jeho nejefektivnějšímu 
rozšíření. 

 

 

 

Co pro vás znamená 17. listopad? Hlasování s projektem Prezident 21 v průběhu Festivalu svobody. 
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2. Úvodní slovo předsedy správní rady Karla Janečka 
 

Milí přátelé, 

 

rok 2017 byl prvním rokem činnosti Institute for Democracy 21. Institut si jako zapsaný 
ústav velmi rychle vydobyl přední místo mezi organizacemi, které jsem zakládal. 
Demokracie 21 je volební metoda, jejíž výhody, jak doufám, již brzy pocítí hlasující i 
voliči po celém světě. V prvním roce se činnost Institutu soustředila na exekuci 
pilotního projektu Prezident 21, občansky odpovědné hry, během níž si mohli 
účastníci a účastnice vyzkoušet, jak by mohl systém Demokracie 21 aplikovaný v 
reálném životě fungovat. Hru si vyzkoušelo přes 300 000 lidí, tedy třikrát více, než 
bylo hlasujících v participačním rozpočtování v New York City, největším projektu 
sesterské organizace D21, s. r. o.  

 

Svou důvěru jsem vložil do mladého týmu, který se organicky vyvíjel v souběhu s 
růstem požadavků na chod projektu Prezident 21. Během prvního roku existence 
zvládl Institute for Democracy 21 získat nezávislost na firmě D21, ustanovit výzkumný 
tým složený z odborníků a odbornic z celého světa a úspěšně dokončit projekt 
Prezident 21, o jehož modifikace již projevují zájem okolní státy nebo soukromé 
organizace. 

 

V následujících letech se chceme primárně soustředit na zahraničí. Věřím, že Institut 
bude mít již brzy zásadní globální dopad a stane se jednou z nejvýznamnějších 
světových institucí. Děkuji celému týmu za jeho nasazení a zodpovědnost v tomto 
náročném a společensky důležitém poslání. 

 

Věřím, že Institut bude dále pokračovat ve své činnosti minimálně se stejným 
zápalem jako dosud. Jeho tým má v tomto nelehkém, ale společensky důležitém 
úkolu mou plnou podporu. 

 

Karel Janeček, předseda správní rady Institute for Democracy 21, z. ú. 
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3. Tým Institute for Democracy 21 a správní rada IFD21 
 

Mezi lidmi, kteří pracují v Institute for Democracy 21, jsou bývalí novináři a novinářky, 
marketingoví specialisté a specialistky, politologové a politoložky, psycholog, 
sociolog a další vědci a vědkyně. 

 

Organizačně se tým dělí do čtyř oddělení: 1. výzkumného, které zkoumá volební 
metodu Demokracie 21, publikuje odborné články a zasazuje snahu IFD21 do 
vědeckého kontextu, 2. oddělení projektů, 3. oddělení komunikace a 4. oddělení 
chodu kanceláře. 

 

Jednou z klíčových činností Institutu je kontinuální vzdělávání týmu. I proto se 
účastníme nejrůznějších workshopů, konferencí a hackatonů, abychom v dnešní 
době nezaostávali za technologickým, sociologickým i filozofickým vývojem. 

 

 

SPRÁVNÍ RADA IFD21 

 

Předseda správní rady 

Karel Janeček 

 

Členové správní rady 

Karel Janeček 

Tomáš Rákos 

Tomáš Marada 
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TÝM IFD21 

 

Ondřej Koutský - ředitel a statutární zástupce Institute for Democracy 21, z. ú. 

Andrea Lijertwood - zástupkyně ředitele a vedoucí projektů 

Tanya Gibbs - vedoucí výzkumného týmu 

Ondřej Timčo - výzkumný pracovník 

Ira Bliatka - výzkumná pracovnice 

Martin Nekola - výzkumný pracovník 

Josef Hejný - výzkumný pracovník 

Petr Bouška - datový analytik 

Martin Vraný - datový analytik 

Jan Oreský - administrátor webu 

Kateřina Písačková - manažerka kampaně 

Anna Pavlíčková - manažerka sociálních sítí 

Lucie Kalousková - obsahová specialistka 

Jitka Pánková - manažerka akcí  

Jonáš Vnouček - komunitní manažer 

Eliška Löffellmannová - manažerka kanceláře 

Eva Kosinová - produkce  
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DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI IFD21 

 

Jiří Hrabě - PR konzultant 

Lex Paulson - konzultant 

Jan Krouský - advokát 

Jana Vacatová - účetní 

Daniel Šmíra - grafický designér 

Petr Havlíček - specialista na komunikaci na sociálních sítích 

Renata Klánová - specialistka na komunikaci na sociálních sítích 

Adéla Novotná - specialistka na komunikaci na sociálních sítích 

Adam Hrivňák - specialista na PPC kampaně 

Petr Lebeda - politolog 

Petr Bechyně - webový analytik 

Štěpán Veselský - produktový manažer 

 

Ankitha Cheerakathil - vedoucí projektů v Indii 

Gurkaran Singh Bakshi - projektový manažer v Indii 

 

  



8	
	

4. Projekty Institute for Democracy 21 v roce 2017 
 

Prezident 21  
prosinec 2016 – leden 2018  

 

Cílem volební hry Prezident 21 bylo představit hlasovací systém Demokracie 21 a 
zvýšit zájem občanů a občanek o prezidentskou volbu interaktivní formou. Díky 
metodě Demokracie 21 mohli zúčastnění svým favoritům rozdělit až 3 kladné hlasy 
a 1 záporný. V první fázi hry občané navrhovali osobnosti, které by si přáli ve funkci 
prezidenta, v druhé fázi se hlasovalo už pouze pro oficiální kandidáty.   

 

 
Happening u příležitosti oznámení prezidentské kandidatury Miloše Zemana v březnu 2017. 

 

Šlo především o to, aby se veřejnost s metodou Demokracie 21 seznámila tak, aby 
si ji vyzkoušela a pochopila ji. Projekt měl také zvýšit zájem voličů a voliček o 
politické dění, nastolit debatu o moderních volebních systémech a o roli nových 
technologií v politice.  
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Stránku navštívilo od prosince 2016 do ledna 2017 přes 3 miliony Čechů a Češek a 
326 790 z nich se zapojilo do hlasování, což poskytuje bezprecedentní vzorek pro 
další zkoumání hlasovací metody Demokracie 21. Funkci „Volebního rádce“ v rámci 
webu si vyzkoušelo 227 864 lidí.  

 

Projekt měl téměř 500 mediálních výstupů a podařilo se do něj zapojit všechny 
oficiální kandidáty kromě Miloše Zemana. Před volbami se stránka stala 
vyhledávaným zdrojem informací i pomocníkem v rozhodování, koho volit.  

V době prvního kola prezidentské volby byl online experiment doplněn o terénní 
průzkum na reprezentativním vzorku 2500+ respondentů, aby bylo možné 
porovnat výsledky obou hlasování.  

 

Realizace: Ondřej Koutský, Andrea Lijertwood, Kateřina Písačková, Anna Pavlíčková, 
Lucie Kalousková, Jitka Pánková, Jonáš Vnouček, Jan Oreský, Eva Kosinová, Petr 
Bouška, Martin Vraný, Štěpán Veselský, Petr Lebeda, Daniel Šmíra, Petr Bechyně, 
Petr Havlíček, Renata Klánová, Adéla Novotná  

 

 

Stánek Prezident 21 na Náměstí Václava Havla 17. listopadu 2017. 
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Youth 21  
prosinec 2017 – leden 2018  

 

Youth 21 je experimentální studie vedená s mladými lidmi ve věku 15–18 let. Studie 
zkoumala postoj těch, kteří ještě nemají reálnou voličskou zkušenost, k volebnímu 
systému s jedním hlasem a volebnímu systému s více hlasy. Dále výzkum zjišťoval 
povědomí mládeže o kandidátech v prezidentské volbě, obecně o demokratických 
procesech a postoj k demokracii jako takové.  

 

Výzkum probíhal na gymnáziích v osmi českých městech poslední dva měsíce před 
prezidentskou volbou 2018 a zúčastnilo se ho 352 žáků a žákyň z dvanácti různých 
škol (šest gymnázií a šest učilišť).  

 

Experiment byl rozdělen do dvou částí, přičemž v každé části byli účastníci vyzváni 
k tomu, aby hlasovali pro jednoho z devíti oficiálních kandidátů na prezidenta – 
nejprve s jedním hlasem a následně s více hlasy. Pro účely výzkumu byl počet 
pozitivních a negativních hlasů dohromady limitován na tři a účastníci se mohli sami 
rozhodnout, kolik udělí kladných a záporných hlasů.  
 
 
S rozestupem dvou dní, během kterých získali více informací o kandidátech a mimo 
jiné pracovali se stránkou Prezident 21, speciálním Youtube kanálem a 
instagramovým účtem, hlasovali účastníci pro své favority.  

 

Studie ukázala, že pokud se žáci a žákyně měli sami rozhodnout, kolik využijí 
negativních hlasů, v naprosté většině použili jeden záporný a ostatní dva kladné. 
91 % žáků a žákyň využilo jeden záporný hlas jak v první, tak v druhé fázi výzkumu. 
Nejčastěji udělená kombinace hlasů tak byla dva kladné a jeden záporný hlas. 
Studie potvrdila hypotézu, že jiný volební systém změní voličské chování stejně jako 
řízená distribuce informací. Výsledky dokládají, že metoda s více hlasy je pro voliče 
a voličky srozumitelná, jednoduchá a intuitivní.  

 

Realizace: Tanya Gibbs, Jan Oreský  
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Focus Groups  
listopad 2017 – leden 2018  

Jde o sérii šesti kvalitativních 
rozhovorů se třemi skupinami 
lidí, kteří volili poprvé, na téma 
vnímání demokracie v době 
prezidentských voleb. Co si 
mladí lidé představují pod 
pojmem demokracie? 
Nevyprázdnil se tento pojem? 
Co demokracie potřebuje, 
aby se mohla rozvíjet? 
Důvěřují v ní? Nejsou z ní 
unaveni? Funguje vůbec 
ještě? 

 

Abychom porozuměli současné společenské situaci, která se v terminologii začíná 
objevovat pod pojmem „demokratická únava“, musíme lidem pečlivě naslouchat – 
proto jsme výzkumné aktivity rozšířili i o tento projekt čistě kvalitativního 
charakteru.   

 

Předpokládaná publikace výzkumných závěrů:  1. září 2018 

 

Realizace: Josef Hejný  

 

Petice za zavedení korespondenční volby  
říjen 2017 – současnost (součást strategické výzkumné činnosti Inkluzivní volby) 

 

V říjnu 2017 publikoval tým IFD21 petici za zavedení korespondenční volby v ČR. 
Korespondenční volba funguje ve 24 z 28 zemí Evropské unie a usnadnila by účast 
ve volbách minimálně 300 000 krajanům, kteří žijí, pracují či studují v zahraničí, a 
často se nemohou účastnit voleb z praktických důvodů.  

Účastníci focus group. 
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Spuštěním petice jsme sledovali především „momentum PR“. K tématu se v průběhu 
projektu Prezident 21 vyjadřovali kandidáti na prezidenta a o jejich výroky byl zájem 
ze strany médií.  

 

Na petici nyní navazujeme výzkumnými aktivitami, které obecně zkoumají důvod 
„promarněných hlasů ve volbách”. Cílem výzkumu je zjistit, jak velký vliv mají na 
volební účast právě i tyto procesní a technické záležitosti. Součástí výzkumu je 
zjišťování postojů veřejnosti k takovým tématům.  

 

Realizace: Martin Nekola 

 

Index participace českých měst   
       

Participaci chápeme jako základní stavební kámen funkční občanské společnosti. 
Teoretické́ i praktické́ zkušenosti naší sesterské organizace D21 jsme využili ke 
konstruování́ indexu lokální́ participace, který evaluuje nejzásadnější aktivity měst 
nad rámec zákonných povinností ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a 
transparentnosti. Jedná o velmi užitečný a objektivní́ nastroj k identifikaci 
nejdůležitějších trendů, který je cenným zdrojem dat o lokální́ participaci největších 
municipalit. 

         

Pilotní́ ročník hodnotí́ situaci mezi lety 2015–2016 v největších municipalitách České́ 
republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských částí nad 10 tisíc obyvatel). 
Jakkoliv pilotní́ ročník reflektuje situaci České́ republiky, tak je index konstruován od 
počátku jako mezinárodní. Ambicí do budoucna je každoroční slučování napříč 
kontexty a srovnávaní́ měst z různých zemí. 

 

Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení 21 kritérií, resp. indikátorů. Ty jsou 
mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií („transparentnost”, „komunikace”, 
„zapojení”, „inkluze”, „implementace”, „evaluace”) v rámci 3 dimenzí („otevřenost”, 
„deliberace”, „realizace”). Dílčí indikátory jsou hodnoceny na bodové škále od -1 do 
3 až 6 dle jejich vzájemné důležitosti.  
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Sběr dat probíhal od září 2016 v několika krocích. Pro každou jednotku analýzy 
(municipalitu) byla nejprve provedena online kvalitativní analýza veřejně 
dostupných informací z oficiálních informačních materiálů a webu dané municipality. 
Následně byli dotazováni odpovědní zástupci municipalit. V závěrečné fázi kontroly 
získaných dat byly předběžné výsledky většiny municipalit konzultovány a 
kontrolovány s danou municipalitou. Proces sběru dat jsme koordinovali s Národní 
sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Do procesu se zapojilo datové oddělení D21, s. r. o., 
studenti a studentky Masarykovy univerzity v Brně a odborní́ garanti z IFD21.  

 

Realizace: Petr Bouška, Petr Lebeda  

   

Freiraum: Partnerství s Goethe Institute Marseille  
 

září 2017 – červen 2019  

V listopadu 2017 jsme navázali spolupráci s pražským Goethe Institutem na 
mezinárodním projektu Freiraum. Projekt Freiraum má za cíl zjistit, jak je to v 
evropských městech se svobodou. Jaké otázky vyvstávají, když občané a občanky, 
vědci a umělci přemýšlí o pojmu „svoboda“ zcela s ohledem na místo, kde žijí? Jaké 
problémy lze ve městě rozeznat? 38 Goethe Institutů a jejich partnerů z umělecké 
sféry a občanské společnosti vypracuje kreativní odpovědi tím, že si své otázky 
vymění napříč celou Evropou.  

 

V rámci programu spolupracujeme s partnerskou organizací Hors d'Atteinte v 
Marseille.  

 

Projekt se naplno rozvine v průběhu roku 2018 a končí v roce 2019.  

 

Realizace: Ondřej Koutský, Ira Bliatka   
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5. Demokracie 21 - metodologie  
 

červen 2017 – červen 2018  

 

Cílem IFD21 je navázat na teoretickou stať Demokracie 2.1 Karla Janečka a docílit 
koherentní publikace teorie Demokracie 21 v odborných akademických časopisech. 
Prostřednictvím akademické obce chceme metodu podrobit kritické odborné diskusi 
s cílem zvýšit kredibilitu metody a přesněji vymezit její použití v různých situacích - 
v politické i nepolitické aplikaci.   

 

 

Politolog Ondřej Timčo zkoumající použití Demokracie 21 mladými voliči na příkladu prezidentské volby 2018. 

 

Vznikající odborný text popisuje dosavadní historický vývoj výzkumů alternativních 
volebních metod, prezentuje vyzkoušené účinky na příkladu proběhlých terénních 
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průzkumů v ČR i ve světě a zasazuje metodu do kontextu současné moderní 
politologie a teorií volebních systémů.  

 

Realizace: Ondřej Timčo, Karel Janeček, Ira Bliatka 

  

 

6. Řekli o nás  
 
 
Jiří Drahoš 
bývalý ředitel Akademie věd ČR, kandidát na prezidenta 2018 
 
„Vítězství v soutěži Prezident 21 mě opravdu potěšilo. Vážím si takové iniciativy. 
Věřím, že byla pro občany inspirací a impulzem jít k volbám.“ 
 
Řekli o volebním systému Demokracie 21: 
 
Jiří Drahoš 
bývalý ředitel Akademie věd ČR, kandidát na prezidenta 2018 
 
„Myslím si, že to, co zavedl pan Janeček, je velmi dobrý test. Jsem trošku skeptický 
k jeho využití obratem, ale jsem vědec, který byl také zvyklý modelovat a poté 
zvětšovat měřítko. Jsem rád, že tahle anketa běží, že to funguje. Nechci říkat, že 
by tento systém měl být aplikován hned pro příští prezidentské volby, ovšem jako 
model se mi líbí.“ 
 
Pavel Fischer 
ředitel výzkumné organizace STEM, bývalý diplomat, kandidát na prezidenta 2018 
 

„Nejsem vědec, ale zdá se mi, že z hlediska praktického využití tohoto algoritmu 
existuje několik plusů. Zaprvé, lidé mají zájem o politiku a veřejné dění, a to se mi 
zdá velmi pozitivní. Za druhé, ořezávají se extrémy, a to není marné, protože 
těžká polarizace, ke které dochází – a jsme toho svědky i u nás –, je na škodu 
konsenzu. Zdá se mi, že tohle je algoritmus, který v tomto ohledu pomáhá. 
Testovat tedy určitě. Jestli zavést a v jakou chvíli, tam bych byl konzervativní a na 
Ústavu bych zatím nesahal. Jako model pro vyvolání veřejné diskuse o důležitých 
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otázkách mi to však přijde bezvadné. Ostatně myslím, že i Referendum 21 je 
zvažováno a že je to velmi dobrá cesta k tomu pojmenovávat skutečné otázky, 
které jsou teprve ve vzduchu.“ 
 
Marek Hilšer  
lékař, občanský aktivista, kandidát na prezidenta 2018  
 
„Jak se říká a je psáno ‚tvá slova nejsou ano, ano – ne, ne‘. Myslím si, že 
rozhodování mezi ANO a NE není vždy úplně nejlepší. Existuje celá škála mezi tím 
ANO a NE a v tomto ohledu se mi ten systém líbí. Nejen proto, že jsem ve hře 
skončil na druhém místě, ale i proto, že si myslím, že tento systém spěje k tomu 
hledat určitý kompromis. Vybere kandidáta, který je přijatelný pro širokou 
společnost, což je v prezidentské volbě fajn. A já sám jako občan, jako volič, bych 
byl rád, kdybych mohl svůj hlas dát více lidem a nemusel bych se těžko 
rozhodovat, kdo je pro mě ANO a kdo NE. V tomto se mi to líbí.“ 
 
Michal Horáček 
textař, antropolog, kandidát na prezidenta 2018  
 
„Mně se ten systém vůbec nelíbí, není dobrý pro prezidentské volby. Myslím si, že 
je to dobrá věc, pokud občané například u nás v Roudnici rozhodují, jestli se má 
postavit zimní stadion, nebo dětské hřiště. Protože tam je důležité, aby to co 
nejméně lidem vadilo. Ale v prezidentské volbě neexistují žádné minusové hlasy, 
zaplať pánbůh, protože je nutné při ní najít osobnost, a ta má vždy také hodně 
kritiků, a tím i kritických hlasů. To je jasné, protože taková osobnost něco zastává 
a proti něčemu se vymezuje. Vy byste tímto systémem v prezidentské volbě 
vyrobil destilovanou vodu bez chuti a zápachu. Ale já chci pořádnou, dobrou 
vodu.“ 
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Debata o demokracii na Symposiu 21: zleva ředitel Institutu Ondřej Koutský, sociolog Daniel Prokop, předseda 
správní rady IFD21 Karel Janeček.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identifikační údaje Institute for Democracy 21 
 
Název: Institute for Democracy 21, z. ú. 
Adresa: Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 05601100, www.ifd21.org  






































