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

Zakladatelem ústavu je Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.

Posláním Institute for Democracy 21 je šíření Janečkovy volební metody (D21), její výzkum a

popularizace. Institut je týmem mladých nadšených lidí, kteří věří, že konsensuální volební

metoda více hlasů může změnit svět k lepšímu. Jelikož se jedná o univerzální hlasovací

systém, možnosti jeho využití jsou široké. Tým Institute for Democracy 21 hledá cestu k jeho

nejefektivnějšímu rozšíření.
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Úvodní slovo předsedy správní rady Karla Janečka

Milí přátelé,

rok 2018 byl druhým rokem činnosti Institute for Democracy 21. Institut si velmi rychle

vydobyl přední místo mezi ostatními organizacemi, které jsem zakládal. Doufám, že v

nejbližší době pocítí hlasující i voliči po celém světě výhody spojené s využím Janečkovy

volební metody (D21) více hlasů. V druhém roce se činnost Institutu soustředila na

dokončení a analýzu pilotního projektu Prezident 21. Občanské zodpovědné hry, během níž
si mohli účastníci vyzkoušet, jak by mohla být Janečkova volební metoda (D21) aplikovaná v

reálné volbě. Hlasování v projektu Prezident 21 si vyzkoušelo přes 320 000 lidí.

Na začátku roku 2018 jsme restrukturalizovali celý náš Institut a budovali základní pilíře
Institutu, jehož jádro vznikalo až poté, co celý náš tým úspěšně dokončoval projekt

Prezident 21. Pro efektivní nastavení nově vznikajícího týmu jsme se zúčastnili akceleračního

programu pro sociálně prospěšné organizace EVZ Lab for Civil Society. Díky redesignu

vnitřních procesů, proškolení týmu a nastavení pravidel spolupráce jsme založili pevné

základy naší organizace soustředící se na alternativní volební systémy a využití moderních

technologií. Naše usílí vyvrcholilo sloučením se sesterskou firmou Demokracie 2.1 s.r.o.

V následujících letech se primárně soustředíme na expanzi do zahraničí replikací sociálních

her na reálných volbách a dalším výzkumem metody.  Věřím, že Institute for Democracy 21

bude mít již brzy zásadní globální dopad a stane se jednou z nejvýznamnějších světových

institucí. Děkuji týmu Institutu za jejich nasazení a zodpovědnost v tomto náročném a

společensky důležitém poslání. Tým Institutu pro Demokracii 21 má v tomto nelehkém ale

společensky důležitém úkolu mou plnou podporu.

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.

zakladatel a ředitel Institute for Democracy 21, z. ú.
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Organizační Struktura: Tým a správní rada Institute for
Democracy 21

Mezi lidmi, kteří pracují v Institutu jsou marketingoví specialisté, politologové, psychologové,

sociologové a další vědci. Ti jsou rozděleni do jednotlivých oddělení. Výzkumný tým zkoumá

různé volební metody a jejich rozdíly, porovnává jejich výhody a nevýhody; publikuje

odborné články a zasazuje snahu IFD21 do vědeckého kontextu. Oddělení sociální singularity

se věnuje dopadu moderních technologií na lidskou společnost. Dalšími odděleními jsou:

projektové, komunikační a marketingové a oddělení kanceláře.

Jednou z klíčových činností Institute for Democracy 21 je kontinuální vzdělávání týmu. I

proto se tým pravidelně zúčastnil akceleračního programu EVZ Lab a dalších nejrůznějších

workshopů, konferencí, hackatonů tak, aby v dnešní době neustále držel krok s

technologickým, sociologickým i filozofickým vývojem.

SPRÁVNÍ RADA IFD21

Statutární orgán - ředitel

Karel Janeček od 1.9.2018 až dosud

Ondřej Koutský od 1.12.2016 - 31.8.2018

Předseda správní rady

Alon Hasa od 1.9.2018 až dosud

Karel Janeček od 28.3.2018 do 31.8.2018

Členové správní rady

Alon Hasa od 28.3.2018 až dosud

Lilia Khousnoutdinova od 1.9.2018 až dosud

Andrea Lijertwood od 28.3.2018 až dosud

Petr Bouška od 28.3.2018 až dosud

Michal Táborský od 28.3.2018 do 2.1.2019

Tomáš Marada od 1.12.2016 do 28.3.2018

Tomáš Rákos od 1.12.2016 do 28.3.2018
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Tým Institute for Democracy 21, z. ú.

Karel Janeček - ředitel a statutární zástupce (od 1.9.2018)

Ondřej Koutský - ředitel a statutární zástupce (do 31.8.2018)

Andrea Lijertwood - zástupkyně ředitele a vedoucí projektů, od 1.9.2018 výkonná ředitelka

Jitka Pánková - vedoucí komunikace a marketingu

Tanya Gibbs - vedoucí výzkumného týmu

Jan Oreský - datový analytik

Petr Bouška - datový analytik

Josef Hejný - výzkumný pracovník a vedoucí oddělení singularity (od 21.12.2018)

Ira Bliatka - výzkumná pracovnice

Ondřej Timčo - výzkumný pracovník

Kateřina Písačková - PR specialistka

Lucie Kalousková - manažerka sociálních sítí

Eliška Löffellmannová - office manažerka

Eva Kosinová - produkce a HR manažerka

Další spolupracovníci

Jiří Hrabě - PR konzultant

Petr Lebeda - politolog

Lex Paulson - konzultant

Dan Šmíra - grafik

Jan Krouský - advokát

Jana Vacatová - účetní
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Projekty a aktivity Institute for Democracy 21

Prezident 21

prosinec 2016 - březen 2018

Volební hra Prezident 21 měla za cíl představit Janečkovu volební metodu (D21) a zvýšit

zájem občanů o prezidentskou volbu interaktivní formou. Využitím Janečkovy volební

metody mohli účastníci svým favoritům rozdělit až 3 kladné hlasy a 1 záporný. Hlavním cílem

projektu bylo seznámit veřejnost s volební metodou tak, aby ji vyzkoušela a pochopila.

Projekt měl zároveň za cíl zvýšit zájem voličů o politické dění, otevřít diskuzi o moderních

volebních systémech a roli nových technologií v politice.

Stránku www.prezident21.cz navštívilo od prosince 2016 do ledna 2018 přes 3 miliony

Čechů a 326 790 z nich se zapojilo do hlasování, což poskytuje bezprecedentní vzorek pro

další zkoumání Institutu. Na webové stránce byla dostupná i funkce volebního rádce, kterou

si vyzkoušelo 227 864 lidí.

Během volebního období tým zorganizoval terénní výzkum na reprezentativním vzorku

občanů České republiky pro zpřesnění výsledků. Výzkum byl proveden ve spolupráci s

agenturou Median a STEM/MARK.

Po ukončení projektu byla data analyzována pro lepší pochopení a prezentaci Janečkovy

metody více hlasů (D21).

Youth 21

leden 2018

Youth 21 je experimentální studie s prvovoliči ve věku 15-18 let.

Výzkum zkoumal postoj prvovoličů, kteří zatím nemají reálnou voličskou zkušenost, k

volebnímu systému s jedním hlasem a volebnímu systému s více hlasy. Výzkum dále zjišťoval

povědomí mládeže o kandidátech v prezidentské volbě, o demokratických procesech

obecně a postoj k demokracii.

Studie probíhala na gymnáziích v 8 českých městech poslední dva měsíce před

prezidentskou volbou v roce 2018 a zúčastnilo se jej 352 žáků z 12 různých škol (6 gymnázií

a 6 učilišť).

Experiment byl rozdělen do dvou částí. V každé z nich byli účastníci vyzváni k tomu, aby

hlasovali pro jednoho z 9 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 kolik

minusových hlasů.

Studie ukázala, že pokud žáci měli sami rozhodnout, kolik využijí minusových hlasů. V

naprosté většině využili jeden minusový a zbylé dva kladné. 91 % žáků využilo jeden
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záporný hlas jak v první, tak i v druhé fázi výzkumu. Nejčastěji udělená kombinace hlasů tak

byla 2 kladné a 1 minusový hlas.

Studie potvrdila hypotézu, že jiný volební systém změní chování voliče, stejně jako řízená

distribuce informací. Výsledky dokládají, že metoda s více hlasy je pro voliče srozumitelná,

jednoduchá a intuitivní.

realizace: Tanya Gibbs

Focus Groups

listopad 2017 - leden 2018

Série 6 kvalitativních rozhovorů se 3 skupinami prvovoličů na téma percepce demokracie v

době prezidentských voleb. Co si mladí lidé představují pod pojmem demokracie?

Fenomenologická analýza rozhovorů ukázala především jeden významný koncept ve vnímání

společnosti a demokracie mladými prvovoliči v ČR, a to pocit hluboké polarizace společnosti

na dvě skupiny. V rozhovorech tyto skupiny byly respondenty nejčastěji označovány jako

“My” a “Oni”, a zároveň byla k těmto skupinám přiřazována různá adjektiva a charakteristiky.

Toto zjištění dalo směr dalšímu výzkumu a ve spolupráci s PhDr. Martinou

Klicperovou-Baker, CsC (oddělení psychologie Akademie věd ČR) jsme další práci zaměřili na

výzkum příčin polarizace z multidisciplinárního hlediska a spustili internetovou anketu, která

zjišťuje subjektivní vnímání polarizace a sbírá hanlivá označení, kterými se polarizované

názorové skupiny označují od lidí z celého světa. Výzkumný projekt byl úspěšně prezentován

na konferenci “Character Assassination and Populism: Challenges and Responses,” na George
Mason University ve Washingtonu v březnu 2019. Výzkum polarizace a politické psychologie

zároveň poskytuje validní vědecké argumenty k aplikaci konsenzuální Janečkovy metody,

která efektem více hlasů oslabuje polarizační mechanismy voleb a politických kampaní.

Janečkova metoda byla také Karlem Janečkem na Washingtonské konferenci s úspěchem

prezentována ja účinný a inovativní nástroj v boji s populismem a polarizací. Další výzkum

směřuje k dalšímu globálnímu rozšíření ankety a publikaci článku v odborném vědeckém

časopise.

Předpokládaná publikace výzkumných závěrů:  1. září 2019.

realizace: Josef Hejný
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Freiraum: Partnerství s Goethe Institute Brussels

září 2017 - červen 2019

V listopadu 2017 navázal Institut partnerství s pražským Goethe Institutem v rámci

mezinárodního projektu Freiraum. Ten má za cíl zjistit, jak jednotlivá evropská města vnímají

svobodu. Jaké otázky se objeví, když občané, vědci a umělci přemýšlí o pojmu „svoboda“ s

ohledem na město, kde žijí? Jaké problémy lze v lokalitě rozeznat? Třicet osm

Goethe-Institutů a jejich partnerů z umělecké sféry a občanské společnosti porovná své

poznatky se svými partnerskými městy napříč celou Evropou. V rámci programu Institut

spolupracuje s partnerskou organizací Hors d'Atteinte v Marseille.

Projekt se naplno rozvinul v průběhu roku 2018 a skončí v polovině roku 2019.

realizace: Ira Bliatka, Ondřej Timčo

Kampaň Nakopni Evropu

květen 2018 - červenec 2018

Kampaň “Nakopni Evropu” proběhla od 9.5.2018 do 31.7.2018 a přilákala 2536 hlasujících,

kteří se vyjadřovali k populárním tématům týkající se Evropské Unie.

realizace: Petr Bouška

Výzkum: Porovnání alternativních volebních metod

říjen 2018

Během podzimních senátních voleb 2018 jsme ve spolupráci s agenturami Median a

STEM/MARK uspořádali terénní výzkum pro srovnání 6 volebních systémů v 5 volebních

obvodech. Výstupy byly mediálně odprezentovány veřejnosti v říjnu 2018.

EVZ Lab for Civil Society

červenec - říjen 2018

Institutu se podařilo probojovat mezi deset organizací zaměřených na podporu demokracie a

rozvoj občanské společnosti a vstoupil do nového akceleračního programu EVZ Lab for Civil

Society, který organizuje síť coworkingových center Impact Hub v úzké spolupráci s

německou Nadací EVZ. Přihlášku do pilotního ročníku programu odeslalo celkem 39

projektů z České republiky a konkurence byla veliká. Mezinárodní porota na začátku června

vybrala 20 projektů nejlépe splňujících kritéria programu. Tím Institut získal možnost

prezentovat své záměry v pondělí 25. června naživo před porotou. Deset projektů pak

vybojovalo svoji vstupenku do akcelerace a stalo se součástí čtyřměsíčního akceleračního

programu. Mezi hlavní kritéria výběru projektů patřila šíře pozitivního dopadu aktivit na

rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice, míra inovace, potenciál růstu a
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ambice být ekonomicky udržitelný. Ve čtyřech měsících jsme se rozvíjeli v oblastech

finančního a strategického plánování, práce s týmem, fundraisingu nebo PR a marketingu.

Oddělení singularity

březen 2018 - dosud

V Institutu vzniklo oddělení singularity, jehož cílem je rozšíření výzkumného zaměření o

perspektivu budoucího vývoje lidstva, specificky psychosociálních dopadů moderních

technologií na člověka a společnost. Singularity oddělení začíná pro Institut pracovat jako

think-tank, který sdružuje experty různých oborů a zprostředkovává institutu širší

vědomostní základ pro podporu účinných, na budoucnost zaměřených strategií a projektů.

Maraton psaní dopisů

září 2018

V září 2018 Institut navázal dlouhodobou spolupráci s neziskovou organizací Amnesty

International. U pravidelných setkání navrhuje, jak využít Janečkovu metodu (D21) v praxi.

Jako pilotní projekt pomohl s největší lidskoprávní kampaní Maraton psaní dopisů.

Prostřednictvím spolupráce a použitím hlasovací platformy D21 se Amnesty International

podařilo efektivně zapojit širokou veřejnost a své příznivce, kteří rozhodovali o výběru

jednotlivých témat.

Realizace: Petr Lebeda, Andrea Lijertwood

Festival Svobody

říjen 2018 - listopad 2018

Hlasování o důležitých hodnotách pro českou společnost během oslav výročí 100 let

republiky a sametové revoluce . Hlasování se zúčastnilo 6 621 respondentů.

Přednášky o Janečkově metodě a ukázky hlasování na konferencích a jiných akcích.

Během roku 2018 se Institut zúčastnil série konferencí, kde pořádal hlasování ve spojení s

prezentací Janečkovy metody (D21).

Masarykova Univerzita, Březen 2018, Brno: přednáška o metodě D21

What is innovation in politics, Září 2018, Praha: přednáška o metodě D21 + ukázka

hlasování
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Canex, Září 2018, Jamajka: přednáška o metodě D21 + ukázka hlasování

Next 100, Listopad 2018 , Praha: přednáška  o metodě D21 + ukázka hlasování

Forbes Konference, Listopad 2018, Ostrava, přednáška o metodě D21 + ukázka hlasování

Senát ČR, Únor 2018, přednáška o metodě D21

Ethfinex Governance Summit, Září 2018: Švýcarsko, přednáška o metodě D21 + ukázka

hlasování

ECPR General Conference, Germany, Srpen 2018: Přednáška: Influences on the Perception of
Democracy Among Youth: A Czech Example

ICTM Conference, Poland, Říjen 2018: Paper Title: Utilization of ICT to Enhance Political
Participation and Foster Democratic Innovation in the Czech Republic

Janečkova metoda (D21) - metodologie
červen 2017 - červen 2018

Cílem Institutu je navázat na teoretickou stať Janečkovy metody a docílit koherentní

publikace teorie Janečkovy metody (D21) v odborných akademických publikacích. Skrze

akademickou obec chce Institut metodu podrobit kritické odborné diskusi s cílem zvýšení

kredibility metody a přesněji vymezit její použití v různých situacích - v politické i nepolitické

aplikaci.

Vznikající odborný text popisuje dosavadní historický vývoj výzkumů alternativních volebních

metod, prezentuje vyzkoušené účinky na příkladech proběhlých terénních průzkumů v ČR i

ve světě a zasazuje metodu do kontextu současné moderní politologie a teorií volebních

systémů.

realizace: Karel Janeček, Tanya Gibbs, Ira Bliatka, Ondřej Timčo

Řekli o Institute for Democracy 21, z. ú.:

O projektu Prezident 21:

Jiří Drahoš
bývalý ředitel Akademie věd ČR, kandidát na prezidenta:

„Vítězství v soutěži Prezident 21 mě opravdu potěšilo. Vážím si takové iniciativy. Věřím, že byla pro
občany inspirací a impulzem jít k volbám.“

O volebním systému Janečkovy metody (D21):

Jiří Drahoš
bývalý ředitel Akademie věd ČR, kandidát na prezidenta:
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„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 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.“

Identifikační údaje Institute for Democracy 21, z. ú.

Název: Institute for Democracy 21, z. ú.

Adresa: Zapova 1559/18, 150 00 PRAHA 5

IČ: 05601100
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