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Proč?
Záleží nám na mladých lidech a tématech pro ně relevantních.
Našim cílem je reprezentovat zájmy mladých lidí a chceme, aby nebyli dále frustrováni z politky, chodili k volbám a
plnili tak své demokratické povinnosti. 

Našim přáním je, aby politické programy, strany a veškerá práce reflektovaly také problémy a potřeby mladé
generace. 
Tento průzkum slouží k pochopení toho, co je pro generaci mladých (18 - 29 let) důležité, jaké vnímají priority a co jim
ve společnosti chybí nebo postrádají dostatečné řešení témat napříč politickým spektrem. 

Věříme, že výstupy vám pomohou pochopit a nahlédnout do duší mladých a najít cestu k nim tak, aby si ji našli i oni k
vám.

46% mladých lidí ve věku 18-26 v roce 2017 nešlo k volbám = 700 000 mladých lidí. (ZDROJ: Behavio, 2017)
Pouze 25 % mladých lidí je spokojeno se současnou politickou situací v naší zemi. (ZDROJ: STEM, Youth Attitudes on Politics and Democracy
in Central Europe 2020)
Na začátku léta 2020 by k volbám nešla VÍCE NEŽ 1/3 mladých v ČR. (ZDROJ: ČRDM, 2020)
65 % mladých v Česku má pocit, že nedokáží ovlivnit politická rozhodnutí, politice nerozumí a jejich názory nikdo nevyslechne. (ZDROJ:
ČRDM, 2020)



Metodologie výběru témat
Otázky v tomto průzkumu vychází z „updatované“ verze 21 bodů pro 21. století YSU. Stávající agenda 21 bodů
pro 21. století byla napsána v říjnu 2018. Vzhledem k turbulentním změnám, které jsme v posledních dvou letech
zaznamenali, bylo zapotřebí témata rozšířit a zaktualizovat. Oslovili jsme tedy mladé lídry, se kterými YSU
spolupracuje, a poprosili je o konzultace. Otázky nám pomáhali tvořit:

Barbora Kvasničková: Mladá delegátka ČR do OSN
Berta Jarošová: Analytička kybernetické bezpečnosti
Daniel Pražák: Místopředseda Iniciativy Otevřeno, učitel na Gymnáziu Přírodní škola
Dominik Stroukal: Hlavní ekonom banky Creditas
Hana Fořtová: Zakladatelka Frusack
Jan Lukačevič: Vědec AV ČR, kosmický fyzik
Johanna Nejedlová, zakladatelka Konsent
Kateřina Vacková: Lékařka, zakladatelka Loono
Marie Salomonová: Zakladatelka Nevypusť duši
Milan Fořt: Marketingový manažer a stratég, LMC
Ondřej Krátký: Spoluzakladatel Liftago
Pavel Hryzlík: Softwarový developer
Simon Slanina: Člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Tereza Harazímová: Zakladatelka One Wear Stand
Tomáš Pánek: Digitální stratég
Vojtěch Sucharda: Advokát, partner ARROWS advok. kancelář

















































Děkujeme! 
Tento průzkum vznikl díky
nadaci BLÍŽKSOBĚ a Behavio.


