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Dobrý den, píši vám za studentskou radu Gymnázia Jaroslava 

Seiferta. Chtěli bychom se zeptat, zda budou i tento rok 

u předčasných voleb do Poslanecké sněmovny probíhat 

studentské volby projektu Jeden svět na školách?  

(Vítězslav Traurig, studentská rada Gymnázia Jaroslava 

Seiferta, 31. srpna 2013 - email) 

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, 

zda letos plánujete pořádat studentské 

volby do Poslanecké sněmovny. 

Po zkušenosti s letošními studentskými 

prezidentskými volbami jsem 

přesvědčen, že by byl velký zájem 

i o volby do PS.  

(Martin Bažant, Lepařovo gymnázium 

Jičín, 24. srpna 2013 - email) 

 

Studenti jsou nadšení, že mohou vyjádřit názor 

a že někoho zajímá. Mnozí říkají, že se nebudou 

bát chodit volit ke skutečným volbám.  

(Petra Kopečková, SSOŠ a SOU, s.r.o., Třebíč, 

23. října 2013 - evaluační dotazník) 

 

Tři týdny před volbami do Poslanecké sněmovny se 
budou opět konat volby nanečisto pro studenty 

středních škol. Loni studenti volili v prezidentských a 

krajských volbách, v roce 2010 si vyzkoušeli volby do 

Sněmovny. Hlasování mladých se vždy od výsledků 

opravdových voleb dost lišilo. Zatímco do Sněmovny 
by si tehdy středoškoláci zvolili TOP 09, ODS a Věci 

veřejné, v krajských volbách hlasovali pro Piráty, 

TOP 09 a DSSS. Za prezidenta by si pak mladí zvolili 

umělce Vladimíra Franze. 

(tyden.cz, 5. září 2013) 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pred-volbami-si-nanecisto-zvoli-sve-favority-i-studenti_281735.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dobrý den, máme vážný zájem o účast v projektu 

Studentské volby.  Jsme domov mládeže, 

který ubytovává přes 600 žáků středních škol 

a učilišť a rádi bychom Váš projekt využili k rozvoji 

občanských kompetencí našich žáků. Naší výhodou 

je, že o volbách můžeme s žáky hovořit v jejich 

volném čase, který v domově mládeže tráví.  

(Vlastimil Šíp, Domov mládeže, internát a ŠJ, 

Hradec Králové, 16. září 2013 - email) 

 

„Naposledy jsme si ve škole zkoušeli 
nanečisto prezidentské volby. Díky 

diskuzi, která jim ve třídě 

předcházela, jsem měla šanci pobavit 

se o nich se spolužáky, což mi 

pomohlo v rozhodování, koho 
nakonec zvolit. Jen mě trochu mrzí, že 

výsledek studentských voleb neměl 

na ty pozdější žádný vliv," prozradila 

studentka zahradní architektury 

z Habrů Kristýna Pospíšilová. 

(Jan Štrobl, denik.cz, 8. září 2013) 

Do projektu organizace Člověk v tísni se zapojí 
i většina středních škol na Havlíčkobrodsku. 

„Zúčastnili jsme se krajských i prezidentských 

studentských voleb, a pokud vyučující základů 

společenských věd budou souhlasit, půjdeme do toho 

letos také. Studenty to vede k větší občanské 
zodpovědnosti. Pro nás to navíc znamená zpestření 

výuky a také zajímavý průzkum jejich názorů," řekl 

ředitel havlíčkobrodského gymnázia Hynek Bouchal.  

(Jan Štrobl, denik.cz, 8. září 2013) 

http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/take-studenti-z-brodska-si-volby-vyzkousi-nanecisto-20130908.html
http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/take-studenti-z-brodska-si-volby-vyzkousi-nanecisto-20130908.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpochyby poučné pro žáky je, že mohli 

využít volební právo v předstihu, že dostali 

možnost srovnání své volby s výsledky 

ve škole i v ČR. Účast bychom jistě 

doporučili i dalším. 

(Vlastimil Šíp, Domov mládeže, internát 

a ŠJ, Hradec Králové, 23. října 2013 - 

evaluační dotazník) 

 

Žáci boskovického gymnázia si studentskou obdobu 
předčasných parlamentních voleb sami vyžádali. 

„Nemají na organizaci moc času. Přitom nechtějí nic 

podcenit a myslí na reklamu, zajištění prostor 

i prezentaci jednotlivých politických stran. Přesto 

bude veškerá odpovědnost ležet na bedrech studentů. 
Učitelé a školní psycholožka, která je zároveň naším 

garantem projektu, budou na průběh voleb pouze 

dohlížet," oznámila výchovná poradkyně boskovického 

gymnázia.  

(Ivo Michalík, denik.cz, 26. září 2013) 

Do studentské rady jsem si 

zvolila studentky výučních 

oborů (jako učitelka občanské 

nauky se snažím dělat osvětu 

právě tam, kde mám 

za poslední léta, co tam učím, 

jasný důkaz, že k volbám 

nechodí, rodiče je k tomu 

nevedou, hodněkrát jim to 

také dokonce zakazují).  

(Daniela Hrabalová, Střední 

škola gastronomická a 

hotelová, s.r.o., Praha, 

13. září 2013 - email) 

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/studentske-volby-zajem-blanenskych-skol-slabne-20130926.html


 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedule s nápisem o volbách je hned na prvních dveřích, 
na které v budově narazím. Následují jasně žluté šipky, 

po kterých by do volební místnosti alias jedné ze tříd 

dorazil bezpečně snad i  slabozraký. 

(Miroslav Jilemnický, nymbursky.denik.cz, 3. října 2013)  

Silnou stránkou projektu 

je praktické využití učiva 

a zpestření výuky.  

(Michaela Krbcová, 

Gymnázium bratří Čapků 

a první české soukromé 

střední odborné učiliště, 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

Okolo 10. hodiny vchází paní 

profesorka Dvořáková, která tuto 

událost organizuje a kontroluje 

se slovy: „Urna se začíná plnit.“ 

Místnost praská ve švech a volební 

komise nestačí sčítat počet 

vhozených lístků. Ve 13 hodin 

je volební komise připravena 

'volební místnost' uzavřít a spočítat 

hlasy. Všichni zúčastnění jsou 

napnuti. 

(Sofie Väterová, Gymnázium Jana 

Palacha, Mělník, školní web) 

„Dá se říci, že polovina lidí z vyššího 

gymnázia má o tuto událost zájem,“  říká 

člen komise Lukáš Burian, který taktéž 

hlasoval. 

(Sofie Väterová, Gymnázium 

Jana Palacha, Mělník, školní web) 

 

http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/nb_studentske_volby_zdr.html
http://www.gjp-me.cz/news/608/30/Palachova-pravice
http://www.gjp-me.cz/news/608/30/Palachova-pravice


 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká republika patří 

k zemím, kde je účast 

mladých lidí ve volbách 

velmi nízká. Ty studentské 

by to mohly změnit, 

myslí si ředitel programu 

Jeden svět na školách 

společnosti Člověk v tísni 

Karel Strachota.  

(rozhlas.cz, 2. října 2013)  

 

Ozývá se zvonek a po skupinkách přicházejí 
voliči. Většině z nich ještě nebylo osmnáct a 

tak jsou studentské volby jejich jedinou 

šancí projevit názor na politiku. „Ahoj. Jak se 

jmenuješ?" zní první otázka příchozím. Poté 

se každého voliče ujme člen komise, který 
má v seznamu jeho jméno. Dál už vše 

pokračuje jako u běžných voleb. „S lístkem 

každý odejde za plentu, zakroužkuje stranu a 

lístek vhodí do urny," vysvětlují členové 

komise. Studenti berou volby vážně. Nikdo 

se však nestydí za svůj názor. Každý ochotně 

vysvětluje, koho volil a proč. Plnoletí se bez 

výjimky chystají volit i v reálných 

parlamentních volbách. Skupinky živě 

diskutují a probírají svou volbu.  

(Lenka Kružíková, denik.cz, 3. října 2013) 

Silné stránky projektu 

Studentské volby? Mediální 

relevantnost a velká pozornost, 

kterou výsledkům věnují média 

– studenti si zvykají 

na angažovanost a „sílu“ svého 

hlasu. 

(Jan Koliáš, Gymnázium Altis, 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/studentske-volby-maji-za-cil-zvysit-zajem-mladych-o-politiku-i-spolecnost--1263833
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/studentske-volby-vitezi-top-09-ucast-je-pres-90-procent-20131003.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přiznám se, o politiku se zase tolik nezajímám, 

většinu svého života jsem sotva věděla, kdo je 

náš prezident, ale dnes to chci změnit. Vím, 

že jeden jediný hlas asi nic nezmění, ale když si 

tohle řekne každý, tak asi těžko něco bude 

jinak. Přeci volit není tak těžké, ne? Já pořád 

tak trochu doufám, že nakonec se tam dostane 

někdo, kdo tohle všechno změní. A pokud ne 

letos, tak třeba po příštích volbách. Nezbývá mi 

nic jiného, než to zkusit a doufat, že moje první 

volby, ve kterých konečně můžu volit, 

něco změní a to k lepšímu. 

(ze zamyšlení Elišky Karaffové, SPŠST 

Panská 3, Praha) 

 

Chápu, vy si teď možná říkáte, 

tyto studentské volby stejně nic nezmění 

a nikdo se na jejich výsledky dívat 

nebude. Pravda je, že opravdu žádnou 

změnu nepřinesou, ale jejich výsledky 

byly zveřejňovány snad ve všech médiích 

a spoustu dospělých voličů kouká 

při výběru své strany i na to, jak dopadla 

u studentů. Zpytujte tedy své svědomí, 

až zas budete příště nadávat 

na politickou scénu v České republice!  

(Veronika Šebková, předsedkyně 

volební komise, internátní časopis 

„Vobčasník“) 

„Byl jsem trochu vystresovaný, přestože je to 

nanečisto, působí to dost oficiálním a důležitým 

dojmem," popsal své čerstvé zkušenosti ze 
Studentských voleb šestnáctiletý Jan Matějíček 

z 2. B. „Je důležité chodit k volbám, pokud lidé 

nechtějí, aby někdo rozhodoval tak, jak si to 

nepřejí," dodal student. Nejčastěji se voliči 

nanečisto dozvěděli o politických stranách a 

jejich programech v hodinách základů 

společenských věd. „I tak si toho nejde 

nevšimnout, reklamy jsou všude. Taky se 

o volbách občas bavíme s rodiči. K volbám by 

určitě měl jít každý, pokud nechce volit stranu, 

která by nám mohla uškodit," řekl Luděk 

Leskovjan. 
(Jakub Malchárek, moravskoslezský.denik.cz, 

3. října 2013) 

Jako obvykle volil jen ten, kdo chtěl. 
Přesto byla účast na školách často 

nadpoloviční a v improvizovaných 

volebních místnostech se tvořily fronty. 

„Volit nebolí, zkuste to,“ vyzývalo své 

studenty na školním webu na poslední 
chvíli gymnázium v Sokolově.  

(Jan Jiřička, idnes.cz, 3. října 2013)   

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/studentske-volby-vyhrali-pirati-a-delnicka-strana-20131003.html
http://zpravy.idnes.cz/studentske-volby-vyhrala-0yv-/domaci.aspx?c=A131002_152207_domaci_jj


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Značný zájem škol potvrzuje, že pedagogové považují 
Studentské volby za smysluplný projekt přispívající k 

výchově demokraticky smýšlejících, zodpovědných a 

aktivních občanů. ‚Svět dospělých‘ by neměl výsledky 

Studentských voleb zlehčovat. To platí i pro politické 

strany,“ říká šéf projektu Karel Strachota. Podle něj by 
měly politické strany ve svých programech a činech na 

nejmladší generaci více myslet a dělat politiku, která v 

nich dokáže vzbudit zájem a důvěru. „Mladí lidé pak 

budou sami motivováni ke vstupu do politiky a mohli by 

přispět k tolik potřebné kultivaci politického prostředí,“ 

věří Strachota. 

(novinky.cz, 3. října 2013)  

Jako učitel ZSV musím ocenit, 

že díky studentským volbám se nám 

ve většině tříd podařilo otevřít 

diskuzi o současné politické scéně. 

V hodinách jsme mluvili o rozdílech 

mezi pravicí a levicí, o volebních 

programech politických seskupení, 

o důvodech předčasných voleb 

i o smyslu voleb vůbec. 

(Filip Worm, Gymnázium Jeseník, 

školní web) 

 

Největší výhodou je statistická 

relevance dat – tisíce 

studentských hlasů mají 

vypovídací hodnotu o politickém 

názoru středoškolské generace.  

(Liliana Mikulová, SUŠ Ostrava, 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

Posiluje v mladých lidech pocit 

odpovědnosti za to, v jaké zemi 

budou žít.  

(garant/ka Studentských voleb, 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

http://www.novinky.cz/domaci/315118-studentske-volby-vyhrala-top-09-tesne-za-ni-skoncili-pirati.html
http://www.gymjes.cz/item/2760-studentske-predcasne-parlamentni-volby-2013#!prettyPhoto


 

 

 

Projekt nutí naše studenty 

zamyslet se nad skutečnou 

politickou situací, 

po zveřejnění výsledků 

o účasti a výsledků voleb 

dochází k výrazné debatě.  

 (Miroslav Bučánek, 

Základní škola 

a gymnázium Vítkov, p.o., 

25. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

Studentské volby ukáží veřejnosti, 

a především seniorům, že nemáme 

stejný názor na věc. 

 (Matěj Nárožný, Gymnázium 

a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Svitavy, 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

Chtěl jsem Vám a celému týmu Člověka v tísni poděkovat za iniciativu a organizaci studentských voleb. 

O smysluplnosti celého projektu svědčí nejen účast studentů-voličů, 

ale také jejich ochota v pomoci s jeho organizací.  

(Jan Novák, Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 4. října 2013 - email) 



 

  

Studentské volby doporučuji, 

umožňují autentičtějsí 

přemýšlení a rozmlouvání 

o principech jednotlivých 

stran a voličských 

strategiích. 

 (Tomáš Měšťánek, 

Gymnázium Slovanské 

nám. 7, Brno, 29. října 2013 

- evaluační dotazník) 

 

 

Jako nejsilnější stránku 

vidím velký nárůst zájmu 

o politické dění mezi našimi 

studenty. Projekt bych 

jednoznačně doporučil.  

(Petr Stříbrný, ZŠ a SŠ 

waldorfská Semily, 

24. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

Dobrý den, velice vám 

děkujeme za tento 

projekt, jeho užitečnost 

si uvědomujeme stále 

naléhavěji.  

(Ida Vohryzková, Vyšší 

odborná škola 

zdravotnická a Střední 

škola zdravotnická, Ústí 

nad Labem, 

10. září 2013 - email) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Děkujeme za uspořádání voleb pro studenty, 

využili jsme je k besedám ve výuce a minimálně 

k větší pozornosti studentů k  tomu, co se kolem 

nich děje, k většímu zájmu o zjišťování 

si informací o stranách, osobnostech, 

o jejich názorech či minulosti. 

 (Hana Kurillová, Gymnázium EDUCAnet  

Ostrava, 9. října 2013 - email) 

 

 

Studenti se doví o stranách 

a rozmyslí si, koho chtějí 

volit, v dostatečném 

předstihu. 

(člen/ka studentské volební 

komise, Rakouské 

gymnázium v Praze, o.p.s., 

23. října 2013 - evaluační 

dotazník) 

 

 

Studentské volby vzbuzují 

zájem studentů o politiku, 

nenechají je lhostejné vůči 

dění kolem. Rozhodně 

ho doporučuji každému 

učiteli VO a ZSV. 

(Tamara Spoustová, 

Gymnázium INTEGRA 

Brno, 24. října 2013 - 

evaluační dotazník) 
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