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main variants used in the Czech Republic is presented. This work 
reveals that use of a (prior) vote intention item leads to an ‘over 
estimation’ of partisanship when compared to the other partisan 
measure. Comparing estimates from the Czech Election Studies 
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Uvedení

Teorie	stranické	identifikace1	je	v	odborné	literatuře	používána	především	pro	vy-
světlení	stability	volby	strany.	Původní	konceptualizace	totiž	hovoří	o	dlouhodobé	
psychologické	vazbě	ke	straně,	která	zajišťuje	loajální	volební	podporu	straně	ve	
volbách	různého	typu.	Stranická	identifikace	neznamená	hlasování	pro	stranu	ve	
volbách,	ale	ovlivňuje	je.	Zároveň	ale	neznamená	ani	formální	členství	ve	straně	
či	nějaké	jiné	aktivní	spojení	se	stranickou	organizací,	i	když	s	ním	může	souviset.	
Jedná	se	totiž	o	psychologickou	vazbu	a	z	našeho	hlediska	je	důležité,	že	stranická	
identifikace	znamená	především	vazbu	pozitivní	[Campbell	et	al.	1960].

Úroveň	této	vazby	ve	společnosti	může	být	mimo	jiné	indikátorem	toho,	jak	
veřejnost	důvěřuje	politickým	stranám	či	nakolik	 je	 lidé	považují	za	své	repre-
zentanty	v	politickém	systému	 [Miller,	Listhaug	 1990].	 Identifikace	 se	 stranou	
tak	indikuje	vazbu	ke	klíčové	instituci,	jež	integruje	jedince	do	systému	politické	
reprezentace.	Jestliže	se	jedinec	silně	identifikuje	se	stranou,	lze	oprávněně	očeká-
vat,	že	je	spokojen	s	programem	strany,	jeho	prosazováním	a	obecně	s	chováním	
strany	a	jejích	představitelů.	Zároveň	nemůžeme	u	takového	člověka	pochybovat	
o	psychologickém	zapojení	do	politiky.	Stranická	identifikace	ale	není	pouze	vaz-
bou	ke	straně,	ale	i	k	systému	demokracie,	který	je	založen	na	soutěži	politických	
stran	[Dalton,	McAllister,	Wattenberg	2002].	Ve	většině	případů	stranická	iden-
tifikace	souvisí	s	podporou	politického	režimu	a	důvěrou	v	politické	instituce	a	
integruje	občany	do	politického	systému	[Schmidt,	Holmberg	1995].	Na	druhé	
straně	identifikace	s	nedemokratickou	stranou	může	vést	k	opaku.	Někteří	autoři	
upozorňují,	že	pokles	stranické	identifikace	může	signalizovat	politickou	apatii	či	
rozšíření	protestního	chování	[Kaase,	Barnes	1979].	

Přestože	 je	 stranická	 identifikace	považována	především	za	afektivní	 vazbu	
ke	 straně,	 slouží	 zároveň	 jako	kognitivní	mechanismus	pro	orientaci	 v	politice	
[Campbell	 et	 al.	 1960].	 Jedná	 se	 vlastně	 o	 heuristický	 nástroj,	 pomocí	 něhož	
si	 jedinci	 interpretují	 informace,	utvářejí	postoje	a	organizují	 je	do	politických	
hodnotových	 systémů	 (o	 vztahu	 stranické	 identifikace	 a	 konzistence	 politic-
kých	hodnotových	systémů	viz	Linek,	Lyons	[2008]).	Stranická	identifikace	tak	
slouží	 jako	 prostředek	hodnocení	 činnosti	 politických	 stran	 a	 zároveň	posiluje	
v	jedincích	interpretace	politiky	a	politických	střetů	v	pojetí	a	dimenzích,	které	
prezentuje	strana,	s	níž	se	identifikují.	Stranictví	totiž	stranám	umožňuje	komu-
nikovat	 své	 postoje	 do	 společnosti,	 především	ke	 svým	 straníkům	–	 stranictví	
lze	chápat	jako	médium	pro	stranické	přesvědčování.	Miller	[1976:	22]	hovořil	o	
tom,	že	existence	skupiny	s	vedením,	které	artikuluje	skupinové	hodnoty	a	inter-
pretuje	skupinové	zájmy	v	politice,	je	klíčová	pro	schopnost	jedince	vztahovat	se	

1	 V	tomto	textu	používám	pojem	stranická	identifikace,	který	považuji	za	český	překlad	
pojmu „party identification“,	jenž	je	používán	především	v	americké	literatuře.	Zároveň	se	
jedná	o	ne	úplně	přesný	překlad	pojmu	„party attachment“,	jenž	je	běžnější	v	Evropě	(viz	
například	Schmitt,	Holmberg	1995:	95];	důvod	pro	používání	pojmu	attachment	místo	
identification	spočívá	v	tom,	že	stranická	identifikace	bývá	popisována	či	definována	jako	
psychologická	vazba	(psychological attachment).	V	češtině	se	někdy	používá	pojmu	„blíz-
kost	ke	straně“,	který	považuji	za	jiný	způsob	pojmenování	a	operacionalizace	klasického	
konceptu	stranické	identifikace.
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k	širšímu	světu.	Stranická	identifikace	orientuje	jedince	v	tom,	co	je	správné,	v	co	
věřit	a	co	prosazovat.

Stranická	identifikace	byla	v	České	republice	již	několikrát	studována	[Kun-
štát	2006;	Linek,	Lyons	2007;	Vlachová	2000;	2001;	2003].	Při	interpretaci	jejich	
zjištění	je	nutné	mít	na	paměti,	že	jak	Kunštát,	tak	Vlachová	ve	svých	studiích	pou-
žívali	relativně	nestandardní	operacionalizaci	konceptu	stranické	identifikace,	jež	
vycházela	z	předchozího	dotazu	na	volbu	strany.	Studie	Kunštáta	a	Vlachové	tak	
mají	jedno	velké	omezení,	které	spočívá	v	tom,	že	jimi	prezentované	údaje	o	úrov-
ni	identifikace	se	stranou	se	týkají	těch,	kteří	deklarovali	hlasování	pro	některou	
ze	stran	při	v	minulosti	konaných	či	v	hypotetických	volbách	do	Poslanecké	sně-
movny	(PS).	Úroveň	stranické	identifikace	je	tak	zaměňována	za	účast	ve	volbách	
do	PS	či	za	ochotu	se	jich	zúčastnit.	Úroveň	stranické	identifikace	tak	zvyšují	tím,	
že	do	analýzy	včleňují	všechny	voliče.	Přesnější	je	tvrdit,	že	jejich	závěry	se	týkají	
nikoli	úrovně	stranické	 identifikace	populace,	ale	spíše	povahy	vazby	voličů	na	
vybranou	stranu.	Tento	způsob	operacionalizace	sice	může	vycházet	ze	zjištění	
některých	studií	v	Evropě,	že	stranická	 identifikace	a	volba	strany	se	neliší;	na	
druhou	stranu	tato	operacionalizace	problematizuje	konceptuální	distinkci	stra-
nické	identifikace	od	volby	strany.

V	této	studii	využiji	možnost,	kterou	nabízí	dostupné	datové	soubory,	a	ukáži	
nevýhody	výše	popsaného	způsobu	operacionalizace	stranické	identifikace	a	do-
poručím,	jaký	způsob	by	měl	být	používán.	Nejprve	představím	koncept	stranické	
identifikace,	jeho	používání	v	USA,	recepci	v	Evropě	a	problémy	s	konceptuali-
zací	 stranické	 identifikace	 ve	 vícestranických	 systémech.	Poté	budu	diskutovat	
různé	způsoby	operacionalizace	stranické	identifikace	a	ty,	které	ve	studii	budu	
využívat.	Ve	třetí	části	srovnám	dva	využívané	způsoby	měření	stranické	identi-
fikace	z	hlediska	věcného	obsahu	stranické	identifikace	a	nad/podhodnocování	
její	úrovně.	Následně	ukáži,	že	o	stranické	identifikaci	a	její	intenzitě	lze	uvažo-
vat	jako	o	pravděpodobnosti,	že	se	jedinec	zúčastní	voleb	a	že	bude	hlasovat	pro	
stranu,	s	níž	se	identifikuje.	Tato	zjištění	poskytují	oporu	pro	klasickou	konceptu-
alizaci	stranické	identifikace	a	konkrétní	způsob	její	operacionalizace.

Co je to stranická identifikace?

O	 stranické	 identifikaci	 poprvé	 psali	Angus	Campbell	 a	George	Belknap	 v	 roce	
1952	 a	 považovali	 ji	 za	 synonymum	hlasování	 pro	 stranu	 ve	 volbách	 [Belknap,	
Campbell	1952].2	Jejich	studie	byla	především	o	tom,	jak	identifikace	se	stranou	
(vyjádřená	a	měřená	tím,	pro	kterou	stranu	by	respondent	hlasoval	ve	volbách)	
ovlivňuje	 postoje.	 Campbell	 a	 Belknap	 tak	 otevřeli	 téma,	 které	 se	 výzkumem	
stranické	identifikace	line	až	do	současnosti:	stranická	identifikace	jako	mřížka,	
pomocí	níž	jedinec	(selektivně)	vnímá	a	interpretuje	události.	Campbell	s	Belkna-
pem	si	už	tehdy	byli	vědomi	toho,	že	stranická	identifikace	je	mnohem	více	než	jen	
volební	preference	a	že	má	různou	intenzitu;	může	znamenat	silný	pocit	spojení	se	
symboly	a	programem	strany,	pocit	skupinové	příslušnosti	či	dokonce	zapojení	do	

2	 V	jedné	větě	dokonce	psali	o	tom,	že	existovaly	rozdíly	“mezi	těmi,	kteří	řekli,	že	hla-
sovali	pro	Demokraty,	a	těmi,	kteří	se	identifikovali	s	Republikány”	[Belknap,	Campbell	
1952:	602].
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stranických	aktivit	[Belknap,	Campbell	1952:	622].	V	obdobném	stylu	–	stranická	
identifikace	svázaná	s	výběrem	strany	ve	volbách	–	o	stranické	identifikaci	uvažo-
val	Campbell	se	svými	kolegy	o	dva	roky	později,	kdy	ji	definovali	jako	pocit	osobní	
vazby,	který	jedinec	cití	ke	skupině,	jíž	volí	[Campbell,	Gurin,	Miller	1954:	89].

Klasickou	 definici	 stranické	 identifikace	 podali	 autoři	 knihy	The American 
Voter,	když	hovořili	o	obecné	a	přetrvávající	psychologické	orientaci	ke	stranám	
v	systému.	Inspiraci	si	vzali	v	sociálně	psychologické	literatuře,	 jež	se	věnovala	
vztahu	 jedince	 ke	 skupině,	 především	v	 teoriích	 referenčních	 skupin	 a	malých	
skupin.	Stranickou	identifikaci	definovali	jako	„afektivní	orientaci	jedince	k	dů-
ležitému	 skupinovému	objektu	v	 jeho	prostředí…	politická	 strana	 je	 skupinou,	
k	níž	si	jedinec	může	vytvořit	identifikace	různé	intenzity,	pozitivní	či	negativní“	
[Campbell	et	al.	1960:	121].	Klíčové	aspekty	definice	jsou	následující.	Stranická	
identifikace	 je	vztah	ke	straně,	který	 je:	 (1.)	psychologický,	nikoli	behaviorální,	
takže	identifikace	se	nerovná	hlasování	pro	stranu,	ačkoli	je	s	ním	významně	spo-
jena;	(2.)	subjektivní	a	definovaný	jedincem.	Identifikace	navíc	může	nabývat	(3.)	
pozitivní	a	negativní	podoby;	a	(4.)	různé	intenzity.	

Stranickou	identifikaci	tito	autoři	chápali	 jako	produkt	socializace	jedince	v	
rodině	a	ve	společnosti	či	komunitě.	Nejprve	jedinec	získává	stranickou	identifi-
kaci	od	rodičů	v	období	zvaném	raná	fáze	politické	socializace,	časově	řazeném	do	
období	dospívání.	Nicméně	v	době	dospívání	a	rané	dospělosti	se	jedinci	o	politiku	
moc	nezajímají	a	jsou	k	ní	z	větší	části	lhostejní;	proto	není	stranická	identifikace	
v	této	věkové	skupině	velmi	rozšířená.	Důsledkem	je	i	nižší	volební	účast	v	této	
věkové	skupině.	Jakmile	se	ale	občané	blíží	třiceti	letům,	narůstá	mezi	nimi	podíl	
stranicky	identifikovaných;	tento	vzestup	kulminuje	kolem	věku	60	až	65	let.	Dů-
vody	nárůstu	zájmu	o	politiku	a	potažmo	i	nárůstu	stranické	identifikace	hledají	
uvedení	autoři	zaprvé	v	socializační	roli	společenských	skupin	s	politizovanými	
zájmy,	s	nimiž	se	jedinec	setkává	především	skrze	organizace	jako	odbory	či	jiné	
zájmové	skupiny,	zadruhé	ve	větší	integrovanosti	do	komunity	a	za	třetí	ve	vlivu	
velkých	historických	událostí	jako	hospodářská	krize	nebo	válka	či	osobních	krizí	
jako	ztráta	zaměstnání	nebo	neúroda	[Campbell	et	al.	1960:	93–4].

Tento	model	rozpracoval	Converse	ve	vývojovém	modelu	stranické	identifi-
kace,	v	němž	popisuje	způsob	získávání	stranické	identifikace	jedincem	pomocí	
dvou	 základních	 procesů:	 procesu	 učení	 a	 procesu	 transmise	 [Converse	 1969:	
148].3	Podle	Converse	získávají	 jedinci	 stranickou	 identifikaci	od	svých	rodičů,	
nicméně	stranická	identifikace	získaná	v	rodině	je	omezena	na	relativně	malou	
část	mladých	voličů	(přestože	jejich	rodiče	měli	stranickou	identifikaci	mnohem	
intenzivnější).	Teprve	v	dospělosti	se	jí	učí	a	posilují	ji	s	tím,	jak	se	účastní	vo-Teprve	v	dospělosti	se	jí	učí	a	posilují	ji	s	tím,	jak	se	účastní	vo-
leb.	Věk	do	této	vazby	vstupuje	nepřímo,	byť	je	volební	zkušenost	téměř	lineární	
funkcí	věku.

Po	dobu	dvou	desetiletí	od	publikace	knihy	The American Voter	klesala	v	USA	
absolutní	míra	stranické	identifikace,	což	bylo	doprovázeno	souběžným	poklesem	

3	 Converse	 specifikoval	 ještě	dva	další	procesy:	proces	 rezistence	a	 zapomínání.	Tyto	
dva	procesy	reprezentují	mechanismy,	jež	zabraňují	vývoji	stranické	identifikace	a	nejsou	
z	hlediska	této	studie	podstatné.
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volební	účasti	[Nie,	Verba,	Petrocik	1979:	47].	To	vedlo	některé	autory	k	reinter-
pretaci	konceptu	stranické	identifikace.	Morris	Fiorina	představil	revizionistický	
koncept	 stranické	 identifikace,	 který	 vychází	 z	 teorie	 racionální	 volby	 a	 je	 více	
zaměřen	na	politická	témata.	Fiorina	chtěl	vysvětlit	změny	úrovně	stranické	iden-
tifikace	v	 čase,	a	proto	nemohl	využít	 sociálně	psychologickou	 interpretaci,	 jež	
variabilitu	v	čase	nepředpokládá.	Jeho	interpretace	stranické	identifikace	je	zalo-
žena	především	na	voličově	permanentním	znovuhodnocení	toho,	jak	se	politické	
strany	chovaly,	když	byly	ve	vládě	(running tally of retrospective evaluations).	
Jeho	model	zahrnuje	jak	jedincovu	zkušenost	a	hodnocení	stran,	tak	sekundární	
faktory	jako	socializaci	a	vliv	stranickosti	rodičů	[Achen	2002;	Fiorina	1981:	zvl.	
model	na	straně	189].4

Významná	teoretická	výzva	konsensu	ohledně	dlouhodobé	komponenty	stranic-
ké	identifikace,	kterou	sdílejí	jak	klasická,	tak	revizionistická	verze,	se	v	americkém	
kontextu	objevila	v	průběhu	80.	let	v	souvislosti	s	analýzou	tzv.	makro-stranictví	
(macro-partisanship),	 tedy	 změn	 v	 relativních	 proporcích	 voličů	 jednotlivých	
stran	 mezi	 všemi	 občany.	 Analýzy	 časových	 řad	 za	 použití	 agregovaných	 dat	
z	dotazníkových	šetření	odhalily,	že	stranická	 identifikace	se	systematicky	mění	
v	krátkých	 i	dlouhých	časových	horizontech	[MacKuen,	Erikson,	Stimson	1989,	
1992;	Erikson,	Stimson,	MacKuen	2002].	Konkrétně	jde	o	to,	že	v	dlouhodobém	
horizontu	 lze	změny	v	míře	stranické	 identifikace	vysvětlit	fluktuací	v	populari-
tě	prezidenta	či	objektivními	hospodářskými	 indikátory	 jako	nezaměstnanost	či	
inflace.	Znamená	to,	že	trendy	v	makro-stranictví	podkopávají	předpoklad	teorie	
stranické	identifikace	o	vysoké	stabilitě	tohoto	postoje	v	čase	(pro	kritiku	konceptu	
makro-stranictví	srov.	Green,	Palmquist,	Schickler	[1998]).

Tato	 zjištění	 o	 proměnlivosti	 úrovně	 stranické	 identifikace	 naznačují,	 že	 v	
měření	 stranické	 identifikace	 jsou	 přítomné	 dvě	 klíčové	 postojové	 složky:	 ko-
gnice	(hodnocení	stran	a	kandidátů	a	tedy	proměnlivost	úrovně	 identifikace)	a	
afekt	(psychologické	členství	a	tedy	stabilita	úrovně	identifikace).5	Steven	Greene	
ukázal,	že	tato	souběžnost	je	logická,	neboť	stranická	identifikace	není	pouze	po-
stojem	ke	stranám,	jak	naznačuje	revizionistická	verze,	ale	zároveň	skupinovým	
psychologickým	členstvím,	jak	říkala	klasická	verze.	Stranická	identifikace	proto	
podle	Greena	může	být	formou	sociální	identity;	obdobně	jako	se	člověk	identi-
fikuje	s	náboženskou	či	etnickou	skupinou,	 identifikuje	se	člověk	 i	 s	politickou	
stranou.	Tato	silná	forma	identity	nemusí	platit	pro	všechny	jedince.	Stejně	tak	
jako	se	kognitivní	forma	stranické	identity	nevztahuje	na	celou	populaci	[Greene	
1999,	2002,	2004].6 

4	 	Ačkoli	původně	byla	stranická	identifikace	definována	jako	nezávislá,	exogenní	pro-
měnná,	jež	ovlivňuje	širokou	řadu	politických	procesů,	např.	hodnocení	politiků	či	postoje	
k	tématům	[Campbell	et	al.	1960:	136],	tak	ve	Fiorinově	modelu	se	již	jednalo	o	endogenní	
proměnnou,	jež	kovariuje	s	dalšími	faktory	a	nejenže	ovlivňuje	volební	chování	a	hodno-
cení	témat	a	kandidátů,	ale	je	jimi	zpětně	ovlivňována.	

5	 Přehled	výzkumu	stran,	stranictví	a	stranické	identifikace	v	USA	v	posledních	čtyřiceti	
letech	podal	Fiorina	[2002].

6	 Je-li	stranická	identifikace	chápána	jako	sociální	identita,	má	stranictví	charakter	po-
zitivního	vnímání	vlastní	skupiny	a	negativního	vnímání	ostatních	skupin.	Proto	je	nedíl-
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Původ	 konceptu	 a	 jeho	 operacionalizace	 v	 USA	 s	 tamním	 dvoustranickým	
systémem	vedl	k	 tomu,	že	koncept	byl	kritizován	 jako	neaplikovatelný	ve	více-
stranických	 systémech	 Evropy	 [Budge,	 Crewe,	 Farlie	 1976].7	 Povaha	 stranické	
identifikace	v	západní	Evropě	bývá	v	literatuře	charakterizována	jako	z	principu	
odlišná	od	 té	 v	USA	kvůli:	 (1.)	 vícestranickým	systémům	v	Evropě	oproti	 ryze	
dvoustranické	soutěži	v	USA;	(2.)	charakteru	stranické	soutěže	v	Evropě,	jež	je	
založena	spíše	na	konfliktních	liniích	(ty	jsou	zároveň	zakomponovány	do	obec-
ného	 levo-pravého	 ideologického	 rámce);	 (3.)	 prezidentskému	 systému	 v	USA	
a	obecněji	větší	personalizaci	politiky	v	USA.	Politické	systémy	odlišné	od	toho	
amerického	 nemají	 charakteristiky,	 jež	 dávají	 konceptu	 stranické	 identifikace	
v	USA	takovou	analytickou	sílu	a	schopnosti.

Evropské	vícestranické	systémy	z	principu	neumožňují	o	stranické	identifikaci	
uvažovat	jako	o	jednodimenzionálním	konceptu	jako	v	USA,	kde	se	běžně	používá	
sedmibodová	škála	od	přesvědčených	Demokratů	přes	nezávislé	až	po	přesvěd-
čené	Republikány	(viz	poznámku	pod	čarou	9	v	tomto	článku).	Navíc	koncepce	
konfliktních	 linií	 v	 evropských	 stranických	 systémech	 od	 počátku	 způsobovala	
to,	 že	 stranická	 identita	byla	chápána	 jako	derivát	 subkulturní	 identity	 jedince	
(dělníka,	farmáře,	vlastníka,	katolíka,	protestanta	apod.)	a	jeho	lokace	v	stratifi-
kačním	systému.	Výzkumníci	se	proto	domnívali,	že	nemá	smysl	zkoumat	tento	
derivát,	ale	spíše	to	substantivní,	tedy	konfliktní	linie	a	jejich	zdroje.	

V	USA	je	zároveň	vzhledem	k	personalizaci	voleb	prezidenta	a	členů	Kongresu	
možné	odlišit	dlouhodobou	stranickou	loajalitu	od	krátkodobé	volební	preferen-
ce	v	konkrétních	volbách.	Naopak	v	parlamentních	systémech	je	obtížné	odlišit	
volbu	strany	od	stranické	identifikace.	Butler	a	Stokes	v	tomto	smyslu	zjistili,	že	
existuje	výrazný	rozdíl	mezi	USA	a	Velkou	Británií,	co	se	týče	klasické	stranic-
ké	identifikace.	Svou	studii	uzavřeli	tím,	že	„dominantní	způsob	politické	změny	
v	USA	spočívá	v	zachování	stabilní	stranické	identifikace,	kterou	doprovází	změ-
na	 ve	 volební	 preferenci.	Naopak	 ve	Velké	Británii	 dominuje	 souběžná	 změna	
stranické	identifikace	a	voličské	preference“	[Butler,	Stokes	1969:	133;	obdobně	i	
Clark	et	al.	2004:	39–78,	316].	Holmberg	uvádí,	že	korelace	mezi	volbou	strany	a	
stranickou	identifikací	je	nad	hodnotou	0,9	[Holmberg	2007:	559].

Z	těchto	důvodů	argumentovali	někteří	odborníci,	že	koncept	stranické	iden-
tifikace	nemůže	v	Evropě	fungovat.	Důkazy	z	Nizozemska	prokázaly,	že	stranická	
identifikace	je	méně	stabilní	než	volba	strany	[Thomassen	1976]	a	že	voliči	mo-
hou	mít	více	než	jen	jednu	stranickou	identitu,	například	dvě	či	více	[van	der	Eijk,	
Niemöller	 1983;	obdobně	Schmitt	2009;	Garry	2007].	Tím	padly	dva	základní	
předpoklady	teorie	stranické	identifikace:	předpoklad	stability,	který	zpochybnila	
již	revizionistická	škola,	a	jedinečnosti.	Zároveň	autoři	upozornili	na	existenci	ne-
gativní	stranické	identifikace	[Garry	2007;	Rose,	Mishler	1998;	Weisberg	1999].

nou	součástí	i	negativní	identifikace	s	ostatními	stranami.	Zkoumat	negativní	stranickou	
identifikaci	pak	postrádá	smysl,	neboť	je	důsledkem	pozitivní	vazby,	bez	níž	by	nemohla	
vzniknout.	Pro	volební	chování	je	důležitá	primárně	pozitivní	vazba.	Negativní	postoj	či	
afekt	ke	straně	může	ovlivňovat	volební	chování	v	tom	smyslu,	že	redukuje	výběr.

7	 Přehled	výzkumu	stranické	identifikace	v	Evropě	nabízí	například	studie	Schmitta	a	
Holmberga	[1995]	a	v	obecné	rovině	studie	Holmberga	[2007].
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Všechna	 uvedená	 zpochybnění	 předpokladů	 klasické	 verze	 stranické	 iden-
tifikace	 lze	ale	 také	zproblematizovat.	Zaprvé	důkazy	o	nižší	 stabilitě	 stranické	
identifikace	než	hlasování	pro	stranu	nebyly	prezentovány	pro	jiné	případy	než	
Nizozemí	v	70.	letech.	Navíc	Thomassenova	operacionalizace	stranické	identifi-
kace	odkazuje	spíše	ke	stranické	preferenci	[1976:	66]	a	způsob	výpočtu	stability	
vyvolává	 ještě	více	pochybností:	proč	 je	v	panelovém	šetření	stabilita	stranické	
identifikace	vypočítávána	mezi	všemi	oprávněnými	voliči,	zatímco	stabilita	vol-
by	 strany	mezi	účastnícími	 se	 voliči	 v	po	 sobě	následujících	volbách?	Zadruhé	
existence	 identifikace	s	více	stranami	 je	důsledkem	operacionalizace:	pokud	se	
nezeptám	na	identifikaci	s	více	stranami,	nebudu	mít	důkaz	o	její	existenci	(ob-
dobné	platí	pro	negativní	identifikaci).	Samotný	dotaz	totiž	připouští	existenci	a	
kontext	dotazovací	situace	může	vést	k	falešnému	souhlasu	(viz	tzv.	acquiescence 
bias nebo agreeingresponse bias);	podrobně	tento	fenomén	popisují	například	
Schuman	a	Presser	[1996:	203–230;	346].8	Navíc	zpochybnění	předpokladu	je-
dinečnosti	stranické	identifikace	na	základě	nizozemských	dat	bylo	založeno	na	
dotazech,	které	respondenty	přímo	vybízely	k	uvedení	dalších	stran;	navíc	dota-
zem,	který	představoval	 spíše	 stranickou	preferenci	než	 identifikaci	 se	 stranou	
[Schmitt	2009:	156–157].9	Dosavadní	důkazy	nicméně	ukazují,	že	v	případě	iden-
tifikace	s	více	stranami	existuje	ve	velké	většině	případů	jen	jedna	strana,	s	níž	se	
respondent	identifikuje	nejsilněji	[Schmitt	2009].

V	 postkomunistických	 státech	 se	 rozvinula	 debata	 ohledně	 smysluplnosti	
použití	konceptu	stranické	identifikace	při	studiu	volebního	chování.	Argument	
spočívá	v	tvrzení,	že	jelikož	zde	stranické	systémy	existují	kratší	dobu,	je	loajalita	
ke	stranám	v	po	sobě	následujících	volbách	spíše	důsledkem	zkušenosti	voličů	
se	stranami	a	 jejich	politikami	než	důsledkem	socializačního	procesu.	Z	 těchto	
důvodů	někteří	analytici	přestali	používat	standardní	míry	stranické	identifikace,	
neboť	jsou	–	ve	srovnání	s	jinými	postojovými	či	behaviorálními	otázkami	–	pova-
žovány	za	neefektivní	[Brader,	Tucker	2001:	72].	Tento	argument	snižuje	význam	
socializace	mimo	rodinu,	jež	má	v	klasické	konceptualizaci	své	výrazné	místo	a	jež	
je	zdrojem	stranické	identifikace	především	v	pozdějším	období	života.

Zatímco	 stranická	 identifikace	 v	 postkomunistických	 státech	může	 být	 níz-
ká,	 je	každopádně	přítomná	[viz	například	Linek	2008	ohledně	voličů	KSČM].	
Představa,	že	někdo	je	loajální	volič	KSČM	či	KDU-ČSL,	má	určitou	logiku,	neboť	

8	 Hypotézu	o	falešném	souhlasu	ohledně	stranické	identifikace	s	více	stranami	nazna-
čují	zjištění	Schmitta	ohledně	toho,	jaké	kombinace	stran	jsou	respondenty	zmiňovány	při	
dotazu	na	vícestranickou	identifikaci.	Na	norském	příkladu	totiž	ukázal,	že	respondenti	
deklarují	 identifikaci	napříč	 ideologickými	orientacemi	 stran,	 kdy	 se	 sociální	demokrat	
identifikuje	s	konzervativní	stranou	apod.	[Schmitt	2009:	146].	Tato	zjištění	jsou	v	kon-
trastu	se	základním	teoretickým	zdůvodněním	existence	 identifikace	s	více	stranami	ve	
vícestranických	systémech,	které	je	založeno	na	existenci	stran	s	podobným	ideovým	za-
měřením	[viz	Weissberg	1999:	727].	Konkrétněji	tzv.	nizozemská	hypotéza	tvrdí,	že	lidé	se	
neidentifikují	se	stranami,	ale	s	tím,	co	strany	prosazují,	tedy	s	jejich	ideologickým	zamě-
řením.

9	 Schmitt	[2009:	tabulka	6.2]	přesvědčivě	ukazuje,	že	hypotéza	stranické	identifikace	
s	 více	 stranami	pro	Nizozemí	neplatí	 v	 situaci,	 kdy	 respondenti	 nejsou	přímo	 vybízeni	
k	uvedení	dalších	stran.



- 194 -

tyto	strany	zde	existovaly	s	nepřetržitou	časovou	historií	a	vztah	k	těmto	stranám	
může	mít	i	jiné	než	kognitivní	zdroje.	Naopak	v	případě	ostatních	stran,	jejichž	
původ	je	časově	situován	převážně	do	období	po	roce	1989,	se	argumentuje	tak,	že	
identifikace	s	těmito	stranami	nemohla	ještě	vzniknout.	Sociálně	psychologické	
výzkumy	nicméně	ukazují,	 že	 získat	 identifikaci	 s	určitou	 skupinou	 lze	 relativ-
ně	rychle	[Hogg	2006].	Tato	zjištění	naznačují,	že	v	postkomunistických	státech	
může	být	mezi	voliči	stranická	identifikace	přítomna	a	že	je	s	velkou	pravděpo-
dobností	 sycena	 jak	 sociální	 identitou,	 tak	 racionálními	 a	 kognitivními	 zdroji.	
Jedinci,	kteří	se	identifikují	se	stranou,	proto	nemusí	být	stejní	a	stejně	tak	ani	
důvody	a	povaha	jejich	identifikace	se	stranou	nemusí	být	stejné.

Měření stranické identifikace

Vzhledem	k	 tomu,	že	 stranická	 identifikace	znamená	psychologickou	vazbu	 je-
dince	na	stranu,	nelze	jí	měřit	jinak	než	na	základě	toho,	jak	o	sobě	respondent	
uvažuje,	ke	které	straně	svou	vazbu	vyjádří	a	za	jak	intenzivní	ji	označí	[Campbell	
et	al.	1960].	Protože	identifikace	neznamená	chování,	je	nevhodné	používat	způ-
soby	měření,	 jež	vycházejí	z	 jednání.	Ty	totiž	měří	důsledky	identifikace,	nikoli	
koncept	samotný.	Proto	výzkumníci	spoléhají	na	přímé	otázky	na	směr	a	míru	
stranické	identifikace.	

V	odborné	literatuře	nicméně	existují	rozpory	ohledně	toho,	jak	lze	měřit	stra-
nickou	identifikaci,	ať	už	interpretovanou	jako	afektivní	dlouhodobou	orientaci	
voličů	k	politické	straně	či	jako	důsledek	znovuhodnocení	jednání	stran	a	politiků.	
Již	dříve	jsme	zmínili,	že	jedna	z	kritik	konceptu	stranické	identifikace	upozorňuje	
na	potenciální	mnohost	stranické	identifikace:	jedinci	se	údajně	mohou	identifi-
kovat	s	více	politickými	stranami	než	jen	s	jednou.	Další	z	kritik	upozorňuje	na	
to,	že	stranická	identifikace	má	jak	pozitivní,	tak	negativní	dimenzi.	Podle	toho,	
jaký	ze	způsobů	konceptualizace	stranické	identifikace	si	člověk	vybere,	by	měl	
upravit	jeho	operacionalizaci.	Vedle	základních	konceptuálních	otázek	závisí	i	na	
kontextu	výzkumu,	především	struktuře	stranického	systému	a	zavedenosti	jmen	
politických	stran.	V	USA	či	Velké	Británii	tak	výzkumníci	mohou	pokládat	otázku,	
v	níž	jsou	zmíněna	jména	dvou	(tří)	hlavních	stran	s	dovětkem,	že	člověk	nemusí	
být	identifikován	s	žádnou	ze	stran	(v	angličtině	„independent“).10 

Základní	figura	otázky	na	stranickou	identifikaci	spočívá	v	dotazu,	zda	se	je-
dinec	považuje	nebo	cítí	některé	straně	blízko;	tuto	otázku	následuje	dotaz	na	to,	
ke	které	straně	a	jak	moc	blízko	se	jedinec	cítí.	Ještě	před	několika	lety	odborníci	

10	 Znění	otázky	používané	v	American	National	Election	Study:	„Generally speaking, do 
you usually think of yourself as a Republican, a Democrat, an Independent, or what?“.	
Těm,	kteří	se	označí	jako	Demokrati	nebo	Republikáni,	je	položena	otázka:	„Would you 
call yourself a strong Democrat (or Republican) or a not very strong Democrat (or Re-
publican)?“.	Těm,	kteří	se	v	první	otázce	označili	jako	nezávislí,	je	položena	otázka:	„Do 
you think of yourself as closer to the Republican or Democratic Party?“.	Respondenti,	
kteří	se	v	první	otázce	označili	za	nezávislé	a	podle	odpovědi	druhé,	že	mají	blíže	k	někte-
ré	ze	stran,	 jsou	označováni	za	tzv.	 inklinující	ke	straně	(leaners).	Z	těchto	otázek	bývá	
utvořena	sedmibodová	škála	od	přesvědčených	demokratů	přes	nezávislé	k	přesvědčeným	
republikánům.
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netušili,	k	jakým	rozdílům	v	odpovědích	může	vést	použití	odlišného	uvozujícího	
slova	(považovat	se	vs.	cítit	se).	Burden	a	Klofstad	na	základě	experimentu	ukáza-
li,	že	použití	slova	„považovat	se“	vede	k	vyššímu	zastoupení	identifikujících	se	s	
demokraty,	zatímco	použití	slova	„cítit	se“	způsobuje	vyšší	zastoupení	identifiku-
jících	se	s	republikány	[Burden,	Klofstad	2005:	875–876].	

V	důsledku	různých	konceptualizací	stranické	identifikace	se	používají	další	
doplňky	těchto	otázek.	Výše	naznačená	klasická	figura	se	týká	pozitivní	identifi-
kace	se	stranou,	kterou	je	možné	doplnit	dotazem	na	stranu,	s	níž	by	se	jedinec	
nikdy	neidentifikoval	[viz	například	operacionalizace	Garryho	2007	či	Vlachové	
2003].	Zároveň	je	možné	dotaz	na	pozitivní	identifikaci	doplnit	otázkou	po	více	
stranách,	s	nimiž	se	respondent	identifikuje	(viz	například	modul	I	a	II	programu	
CSES).	Odlišit	lze	i	tzv.	absolutní	a	relativní	verzi	dotazu;	jejich	rozdílnost	spočívá	
v	tom,	že	v	prvním	případě	se	zjištuje	blízkost	k	některé	straně	a	v	druhém	případě	
větší	blízkost	k	některé	ze	stran	než	k	jiným	stranám.	Relativní	verze	vede	k	vyšší-
mu	počtu	respondentů	se	stranickou	identitou	než	v	případě	absolutní	otázky	(o	
rozdílu	absolutní	a	relativní	verze	a	jejich	vlivu	na	úroveň	stranické	identifikace	
viz	Sinnott	[1998];	Linek,	Lyons	[2007]).	Poslední	rozdíly	v	operacionalizaci	stra-
nické	identifikace	mohou	spočívat	v	kategorizaci	odpovědí.	Většinou	se	používají	
3	nebo	4	kategorie	vyjadřující	v	obecné	rovině	sílu	vztahu	(velmi	blízko,	docela	
blízko	apod.),	ale	někdy	se	používají	i	významy	popsané	kategorie	jako	například	
přesvědčený	přívrženec	strany,	s	něčím	se	stranou	souhlasí	a	s	něčím	ne,	apod.	
Přehled	možných	alternativ	a	vlastně	i	jednotlivých	rozhodnutí	při	konceptuali-
zaci	stranické	identifikace	přibližuje	tabulka	1.	

V	 této	studii	používám	celkem	dvě	různé	operacionalizace	stranické	 identi-
fikace.	První	 je	 otázka,	 kterou	dlouhodobě	používá	CVVM.	Ta	 je	postavená	na	
otázce	po	volbě	strany	v	hypotetických	volbách	do	Poslanecké	sněmovny.	Po	uve-
dení	jména	strany	je	respondent	vyzván	k	odpovědi	na	to,	jak	silný	je	jeho	vztah	
ke	straně.	Operacionalizace	CVVM	nicméně	respondentům	vnucuje	obsah	vztahu	
ke	straně.	Na	rozdíl	od	abstrakních	kategorií	definujících	míru	definuje	vztah	ke	

Tabulka 1. R zné zp soby konceptualizace stranické identifikace 

dimenze sm r 
typ afektu / 

kognice síla dotazu intenzita 

pozitivní jedna strana cítit se absolutní 
2–4 kategorie 

síly 

     

negativní více stran považovat se / 
uvažovat o 

sobě 

relativní 2–4 kategorie 
významu 

Zdroj: autor. 

Poznámka: Seřazení různých způsobů konceptualizace do řádku neznamená, že 
v případě, kdy se výzkumník rozhodne konceptualizovat stranickou identifikaci pouze 
jako pozitivní, musí zároveň použít absolutní formu dotazu či dvě kategorie intenzity. 
Horní řádek nicméně prezentuje způsob operacionalizace otázky dle CSES verze. 
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straně	 především	 v	 intencích	 shody	 s	 programem	 či	 názory	 strany	 (kognitivní	
dimenze)	a	nejintenzivnější	kategorii	definuje	pomocí	spojení	„přesvědčený	pří-
vrženec“,	což	naznačuje	mix	kognitivní	a	afektivní	dimenze	(úplné	znění	otázek	a	
konstrukci	proměnných	obsahuje	Příloha	1).

Druhý	typ	operacionalizace	využívá	standardní	formát	otázky,	který	byl	pou-
žit	v	povolebních	dotazníkových	šetřeních	v	letech	1996,	2002	a	2006	a	který	má	
formát	programu	CSES	–	Comparative Study of Electoral Systems	(dvě	otázky	
na	směr	identifikace	a	jedna	na	intenzitu)	(viz	Přílohu	1).	Tato	otázka	využívá	tzv.	
pocitu	blízkosti	ke	straně.	V	češtině	použití	slov	cítíte se blízko	umožňuje	respon-
dentům	snadněji	vyjádřit	vazbu	na	stranu	než	použití	slov	identifikovat	se	nebo	
považovat	se.11 

Na	rozdíl	od	klasické	otázky	na	stranickou	identifikaci	byl	v	českém	znění	otáz-
ky	obětován	odkaz	na	dlouhodobost	vazby.	V	anglickém	originále	je	totiž	u	první	
otázky	použito	slovo	obvykle,	čímž	se	naznačuje	pravidelnost	a	dlouhodobost	da-
ného	afektu.	Studie	ve	Velké	Británii	ukázaly,	že	si	toho	respondenti	nevšímají	a	
otázku	interpretují	jako	dotaz	na	volební	preferenci	[Bartle	2003].	Přestože	kvůli	
absenci	odkazu	na	dlouhodobost	vazby	je	obtížné	odlišit	tento	nástroj	od	volby	
strany,	umožňuje	tento	způsob	operacionalizace	díky	dotazu	na	intenzitu	vazby	
zachytit	blízkost	ke	straně.12

Oba	způsoby	operacionalizace	stranické	identifikace	se	shodují	v	tom,	že	re-
spondent	musí	určit	stranu,	s	níž	se	identifikuje,	resp.	tu,	pro	kterou	by	hlasoval	
v	hypotetických	volbách	do	PS.	Jedná	se	o	vyvolání	 jména	strany	z	paměti	 re-
spondenta,	což	je	kognitivně	obtížnější	proces,	než	když	je	respondentovi	jméno	
strany	nabídnuto	jako	v	ANES	verzi	[Huber,	Kernell,	Leoni	2005:	368].	Z	toho	
hlediska	 se	 i	CVVM	operacionalizace,	která	 je	dosti	neobvyklá	 svou	vazbou	na	
volbu	strany,	blíží	tomu,	co	by	měl	dotaz	na	identifikaci	se	stranou	splňovat.	

Oba	způsoby	operacionalizace	dále	vycházejí	z	toho,	že	stranická	identifikace	
je	vazbou	primárně	pozitivní	(i	když	čtvrtá	kategorie	síly	vazby	ke	straně	v	CVVM	
verzi	naznačuje	opak,	viz	dále)	a	orientovaná	na	jednu	stranu.	Na	druhé	straně	
se	oba	způsoby	operacionalizace	stranické	identifikace	významně	odlišují.	Proto	
na	 základě	 teoretické	 argumentace	 z	předchozí	 části	 shrnu	hlavní	důvod,	proč	
považuji	druhý	způsob	(CSES	verze)	za	vhodnější.

Stranická	 identifikace	 představuje	 psychologickou	 vazbu	 ke	 straně,	 nikoli	
hlasování	pro	stranu	nebo	členství	v	ní.	CVVM	způsob	operacionalizace	nicmé-

11	 Barnes	et	al.	[1988]	porovnávali	tradiční	operacionalizaci	stranické	identifikace	použí-
vanou	v	ANES	a	otázku,	jež	byla	následně	používána	v	CSES.	Mezi	oběma	existovala	vyso-
ká	korelace	na	úrovni	minimálně	0,85	(srovnávano	dvakrát)	a	vztahy	k	jiným	proměnným	
byly	obdobné.

12	 Nezakomponování	aspektu	dlouhodobosti	vztahu	ke	straně	do	samotného	dotazu	ne-
musí	činit	problém,	přistoupíme-li	na	argument,	že	mnohem	důležitější	než	dlouhodobost	
vazby	 je	 její	 intenzita.	Síla	vazby	ke	straně	totiž	zároveň	může	 indikovat	dlouhodobost:	
silná	vazba	může	představovat	dlouhodobější	afekt,	zatímco	vlažnější	vazba	krátkodobou	
vazbu,	kterou	lze	díky	její	slabosti	zaměnit	za	vazbu	k	jiné	straně.
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ně	spojuje	stranickou	 identifikaci	s	volbou	strany.	Lze	namítnout,	že	vzhledem	
k	 výsledkům	 některých	 výzkumů	 v	 západní	 Evropě	 by	 se	 nemuselo	 jednat	 o	
velké	 omezení,	 neboť	podle	některých	 autorů	 je	 v	Evropě	pro	 voliče	 vzhledem	
k	 významné	 roli	 politických	 stran	 při	 volbách	 obtížné	 odlišit	 volbu	 strany	 a	
identifikaci	se	stranou.	Poukázal	 jsem	nicméně	na	 to,	že	 tato	zjištění	 jsou	zpo-
chybnitelná	s	ohledem	na	jejich	operacionalizaci	stranické	identifikace	a	způsob	
analýzy.	Navíc	skutečnost,	že	respondenti	odpovídají	na	otázky	ohledně	vazby	ke	
straně	a	ohledně	hlasování	pro	stranu	ve	volbách	jmenováním	stejné	strany,	ještě	
neznamená,	 že	 se	všichni	účastníci	 voleb	 identifikují	 se	 stranou,	 resp.	 že	 ti,	 co	
vyjádří	vazbu	ke	straně,	jsou	jedinými	účastníky	voleb.	

CVVM	způsob	operacionalizace	nicméně	 z	 logiky	dotazu	 řadí	mezi	 respon-
denty	s	nějakou	podobou	identifikace	všechny	ty	jedince,	kteří	se	voleb	účastnili.	
Nikdy	tak	nemůže	nastat	situace,	kdy	by	bylo	méně	jedinců	se	stranickou	identifi-
kací	než	voličů,	a	naopak.	Proto	považuji	za	nutné	prozkoumat,	zda	je	CSES	verze	
operacionalizace	přesnější	než	CVVM	operacionalizace.	Konkrétně	 se	 zaměřím	
na	to,	nakolik	CVVM	způsob	operacionalizace	nadhodnocuje	podíl	respondentů	
se	stranickou	identifikací,	nakolik	spolu	oba	způsoby	operacionalizace	souvisejí	
a	nakolik	stranická	identifikace	představuje	predispozici	k	účasti	ve	volbách	a	k	
hlasování	pro	stranu,	s	níž	se	jedinec	identifikuje.	

Význam stranické identifikace v České republice

V	této	části	ukáži	vztah	obou	výše	uvedených	způsobů	operacionalizace	stranic-
ké	identifikace.	V	České	volební	studii	2002	byly	totiž	předloženy	respondentům	
oba	způsoby	operacionalizace,	což	umožňuje	jejich	srovnání.	Nejprve	prezentu-
ji,	jak	otázka	využívající	předchozí	dotaz	na	volbu	strany	(ať	už	skutečnou,	nebo	
hypotetickou),	který	používá	CVVM,	nadhodnocuje	podíl	jedinců,	kteří	deklaru-
jí	nějakou	stranickou	identifikaci.	Poté	ukáži	substantivní	význam	abstraktních	
měr	stranické	identifikace	(CSES	verze	otázky)	pomocí	porovnání	s	kategorizací	
používanou	CVVM	(přesvědčený	přívrženec	–	většinou	souhlasí	se	stranou,	ale	na	
něco	má	jiný	názor	–	má	blízká	stanoviska,	ale	v	mnohém	má	jiný	názor	–	vadí	
nejméně	ze	všech).

Výsledky	 ukazují,	 že	 výše	 stranické	 identifikace	 závisí	 na	 tom,	 jak	 se	 na	ni	
ptáme.	 Tabulka	 2	 prezentuje	 procentní	 údaje	 o	 stranické	 identifikaci	 měřené	
dvěma	 zde	 zmíněnými	 způsoby.	Podle	 verze,	 jíž	 používá	CVVM,	bylo	možné	o	
58	procentech	veřejnosti	v	době	voleb	do	PS	v	roce	2002	říci,	že	mají	nějakou	
formu	stranické	identifikace	(sloupec	A);	ne	náhodu	tato	hodnota	odpovídá	hod-
notě	účasti	ve	volbách	do	PS.	Tento	údaj	ale	vychází	z	předpokladu,	že	kategorie	
odpovědi	„vadí	nejméně	ze	všech“	znamená	nějakou	formu	pozitivního	vztahu	ke	
straně	(o	tom,	že	se	nejedná	o	formu	stranické	identifikace,	viz	dále).	V	případě,	že	
vyloučíme	tuto	kategorii	z	výpočtů,	pak	58	procent	respondentů	s	nějakou	mírou	
identifikace	klesne	na	47	(sloupec	B).	Tato	hodnota	se	již	blíží	té,	kterou	vykazu-
je	použití	CSES	verze	otázky	(35	procent	populace	mělo	v	roce	2002	stranickou	
identifikaci;	40	procent	v	případě,	že	mezi	jedince	se	stranickou	identifikací	při-
řadíme	i	ty	respondenty,	kteří	využili	relativní	a	nikoli	absolutní	verzi	otázky	na	
stranickou	identifikaci).
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Menší	 odlišnosti	 lze	 sledovat	 v	 jednotlivých	 kategoriích	 odpovědí,	 které	 již	
nějakou	 podobu	 pozitivního	 vztahu	 vykazují	 (první	 tři	 kategorie).13	 Můžeme	
zaznamenat	vyšší	údaje	o	nejsilnější	podobě	stranické	 identifikace	dle	způsobu	
měření	CVVM	(12	ku	7	procentům);	obdobně	i	u	nejslabší	podoby	stranické	iden-
tifikace	(13	ku	5	procentům).	Naopak	prostřední	hladina	(většinou	s	ní	souhlasí,	
cítí	se	docela	blízko)	dosahuje	shodných	hodnot.	Nadhodnocování	u	verze	CVVM	
se	týká	především	celkové	hodnoty	stranicky	identifikovaných;	k	analýze	trendů	
vývoje	stranické	identifikace	bychom	měli	přistupovat	s	vědomím	toho,	že	hodno-
ta	stranické	identifikace	je	pravděpodobně	nižší.

Porovnáním	obou	měr	stranické	identifikace	lze	získat	představu	jak	o	tom,	
co	znamenají	jednotlivé	abstraktní	kategorie	CSES	verze	otázky,	ale	i	o	tom,	zda	a	
proč	hodnoty	měřené	pomocí	CSES	verze	považujeme	za	přesnější	a	proč	CVVM	
verze	otázky	nadhodnocuje	úroveň	stranické	identifikace.	Tabulka	3	prezentuje	
sloupcová	a	řádková	procenta	kontingenční	tabulky	s	oběma	způsoby	měření.	Ka-
tegorie	„velmi	blízká“	minimálně	ze	tří	pětin	odpovídá	kategorii	„přesvědčeného	
přívržence“;	 překvapivě	 se	 ale	 deset	 procent	 těchto	 velmi	 identifikovaných	 re-

13	 V	případě,	že	odhlédneme	od	skutečnosti,	že	se	jedná	o	stejné	respondenty	ve	stejném	
datovém	 souboru,	 je	možné	 použít	 z-testy	 shody	 podílů	 ve	 dvou	nezávislých	 výběrech.	
Podle	těchto	testů	se	podíly	v	kategoriích	sloupců	B	–	C	a	B	–	D	neliší	na	hladině	pravdě-
podobnosti	minimálně	95	procent	s	výjimkou	skupiny	respondentů	bez	stranické	identifi-
kace	(počítáno	v	programu	STATA	pomocí	příkazu	prtesti).

Tabulka 2. Úrove  stranické identifikace v roce 2002 (sloupcová 
procenta) 

CVVM verze A B 

je přesvědčeným přívržencem 12 12 

většinou s ní souhlasí, ale na něco má jiný názor 22 22 

má blízká stanoviska, ale v mnohém má jiný názor 13 13 

vadí nejméně ze všech 10 – 

bez stranické identifikace 42 53 

celkem 100 100 

CSES verze C D 

velmi blízká 7 7 

docela blízko 23 23 

ne moc blízko 5 10 

bez stranické identifikace 65 60 

celkem 100 100 

Zdroj: Česká volební studie 2002 (data jsou vážena). 

Poznámka: Sloupec C využívá absolutní verzi a sloupec D relativní verzi otázky na 
stranickou identifikaci.  
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spondentů	nezúčastnilo	voleb	(u	těchto	jedinců	hrají	při	neúčasti	roli	především	
okolnostní	 faktory).	Kategorie	 „docela	blízká“	má	mnohem	obtížnější	 interpre-
taci,	neboť	ani	z	více	než	 jedné	poloviny	neodpovídá	některé	ze	substantivních	
kategorií	CVVM	verze	otázky.	Být	docela	blízko	některé	straně	znamená	většinou	
s	ní	souhlasit,	ale	zároveň	se	s	ní	rozcházet	v	názorech	na	některé	věci;	rozsah	této	
neshody	ale	variuje.

Reziduální	kategorie	„ne	moc	blízká“	s	největší	pravděpodobností	nemá	pro	
voliče	jasný	význam	a	jsou	v	ní	rovnoměrně	zastoupeni	jak	nevoliči,	tak	ti,	kteří	
hlasovali	 pro	 stranu,	 protože	 představovala	 nejmenší	 zlo,	 i	 ti,	 kteří	 se	 stranou	
souhlasí,	dokonce	i	ve	většině	případů.	Naopak	ti,	co	se	neidentifikují	s	žádnou	
stranou,	nechodí	více	než	v	polovině	případů	k	volbám.	U	posledních	dvou	kate-
gorií	je	zarážející,	že	přestože	se	jedná	o	jedince	s	nízkou	nebo	žádnou	identifikací	
se	 stranou	podle	CSES	verze	otázky,	 tak	způsob	měření	dle	CVVM	řadí	někte-
ré	tyto	respondenty	mezi	silně	identifikované.	Důvodem	může	být	to,	že	otázka	
CVVM	nutí	všechy	účastníky	voleb	definovat	svůj	vztah	k	volené	straně.

Jiný	úhel	pohledu	než	sloupcová	procenta	v	tabulce	3	poskytují	ta	samá	data	
prezentovaná	 pomocí	 řádkových	 procent.	 Tak	 lze	 získat	 informaci	 o	 tom,	 co	
představují	kategorie	odpovědí	CVVM	verze.	První	dvě	kategorie,	reprezentující	

Tabulka 3. Vztah mezi dv  m eními stranické identifikace v roce 
2002 (sloupcová a ádková procenta) 

 velmi 
blízká 

docela 
blízká 

ne moc 
blízká 

bez 
stranické 

identifikace 

celkem  

62 13 6 8 12 je přesvědčeným 
přívržencem 34 24 3 40 100 

22 40 23 16 22 většinou s ní 
souhlasí, ale na 
něco má jiný 
názor 

7 43 5 45 100 

5 20 21 10 13 má blízká 
stanoviska, ale v 
mnohém má jiný 
názor 

3 36 8 53 100 

2 6 19 13 11 vadí nejméně ze 
všech 1 13 9 77 100 

10 21 30 54 42 nevoliči 

2 13 4 83 100 

100 100 100 100 100 celkem 

7 23 5 65 100 

N 63 220 47 610 941 

Zdroj: Česká volební studie 2002 (data jsou vážena). 
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nejvyšší	míru	identifikace	dle	CVVM	verze,	částečně	odpovídají	stranické	iden-
tifikaci	dle	CSES	verze.	Třicet	čtyři,	 respektive	čtyřicet	 tři	procent	členů	těchto	
kategorií	se	zařazuje	do	odpovídajících	kategorií	i	podle	CSES	verze.	Zaujme	ale	
vysoký	podíl	respondentů,	kteří	–	ač	jim	CVVM	verze	otázky	přisuzuje	vysokou	
míru	stranické	 identifikace	–	podle	CSES	verze	otázky	nemají	 žádnou	 identifi-
kaci	 se	 stranou.	Mezi	 přesvědčenými	 přívrženci	 je	 takovýchto	 respondentů	 40	
procent,	mezi	těmi,	kteří	se	stranou	většinou	souhlasí,	ale	mají	někdy	jiný	názor,	
už	45	procent,	 a	mezi	 těmi	 s	 blízkými,	 ale	 často	odlišnými	názory	dokonce	53	
procent.	

Důvody	 tohoto	 nepřesného	 zařazení	 spočívají	 v	 tom,	 že	 respondenti,	 kteří	
se	voleb	zúčastnili,	byli	v	CVVM	verzi	otázky	automaticky	žádáni	po	zhodnoce-
ní	vztahu	ke	straně.	Snadno	si	lze	představit	dotazovací	situaci,	kdy	respondent	
řekne,	že	hlasoval	pro	určitou	stranu,	a	při	následném	dotazu	na	sílu	jeho	vztahu	
k	ní	se	mu	nechce	říci,	že	danou	stranu	volil,	protože	mu	vadí	nejméně.	V	tabulce	
označená	šedá	pole	vyznačují	ty	oblasti,	kde	dochází	k	nepřesnému	zařazení:	(1.)	
voliči	se	silnou	identifikací	dle	CVVM	verze	otázky	ji	mají	slabou	dle	CSES	verze;	
(2.)	voliči	 se	silnou	 identifikací	dle	CSES	verze	 ji	mají	slabou	dle	CVVM	verze.	
Tyto	skupiny	jsou	nestejně	velké;	zatímco	v	první	je	zastoupeno	155	responden-
tů,	v	druhé	pouze	67.	V	procentním	zastoupení	se	jedná	v	prvním	případě	o	48	
procent	respondentů	s	vysokou	identifikací	dle	CVVM	verze	otázky	a	v	druhém	
případě	pouze	o	24	procent	respondentů	s	vysokou	identifikací	dle	CSES	verze	
otázky	 (dominantní	 část	 této	 skupiny	 tvoří	 respondenti	 s	 vysokou	 identifikací,	
kteří	se	nezúčastnili	voleb).

Zajímavé	zjištění	přináší	 i	porovnání	rozložení	odpovědí	u	druhé	a	třetí	a	u	
čtvrté	a	páté	kategorie	dle	CVVM	(řádková	procenta).	Ti,	kteří	většinou	souhlasí	
se	stranou,	a	ti,	kteří	s	ní	souhlasí	méně	často,	se	velmi	obdobně	zařazují	do	kate-
gorií	dle	CSES	verze	(četnosti	v	buňkách	s	nejvyššími	hodnotami	jsou	43	ku	36	a	
45	ku	53).	Obdobnou	podobnost	vykazují	hodnoty	pro	nevoliče	a	ty,	kteří	hlasují	
pro	stranu,	protože	vadí	ze	všech	nejméně.	Přibližně	v	80	procentech	případů	jsou	
podle	CSES	verze	otázky	tito	respondenti	mezi	těmi,	kteří	nemají	žádnou	stranic-
kou	identifikaci.	Tato	výrazná	shoda	obou	kategorií	naznačuje,	že	kategorie	„vadí	
ze	všech	nejméně“	nemá	nic	společného	s	pozitivním	vztahem	ke	straně.

Stranická identifikace jako pravděpodobnost hlasování pro stranu

Podle	klasické	verze	stranické	identifikace	by	měla	být	volba	strany	a	stranická	
identifikace	stejná	v	případě,	že	krátkodobé	volební	faktory	nemají	vliv	na	voliče.	
Converse	označil	tuto	dlouhodobou	predispozici	pro	volbu	konkrétní	strany	jako	
tzv.	normální	hlasování	(normal vote)	[Converse	1966].	Volba	strany	a	stranická	
identifikace	nicméně	nejsou	totožné,	neboť	krátkodobé	volební	vlivy	vedou	ně-
které	voliče	k	volbě	jiné	strany	nekonzistentně	s	jejich	identifikací.	Vliv	faktorů,	
které	vedou	voliče	k	hlasování	pro	odlišnou	stranu	než	 tu,	 se	kterou	se	 identi-
fikuje,	 klesá	 s	 rostoucí	 úrovní	 identifikace:	 čím	 silnější	 identifikace,	 tím	 větší	
motivace	podpořit	svou	stranu	bez	ohledu	na	vliv	krátkodobých	faktorů,	a	tedy	
tím	konzistentnější	hlasování.	Tento	Conversův	argument	lze	rozšířit	i	na	vztah	
mezi	stranickou	identifikací	a	volební	účastí:	čím	silnější	stranická	identifikace,	
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tím	větší	motivace	podpořit	svou	stranu	–	a	tedy	tím	větší	volební	účast.

V	této	části	proto	ukáži,	že	míra	stranické	identifikace	znamená	pravděpodob-
nost	účasti	ve	volbách	a	hlasování	pro	stranu,	s	níž	se	jedinec	identifikuje.	Tato	
analýza	poskytne	další	argument	pro	to,	aby	byla	stranická	identifikace	operacio-
nalizována	nezávisle	na	skutečné	nebo	zamýšlené	volební	účasti.	K	prokázání	této	
teze	využiji	informace	o	volební	účasti	a	výběru	strany	na	jedné	straně	a	úrovni	a	
směru	stranické	identifikace	na	druhé	straně.	Stranickou	identifikaci	měřím	po-
mocí	CSES	verze	otázky,	v	níž	nejprve	respondent	odpoví	pozitivně	na	otázku,	
zda	se	některé	straně	cítí	blízko,	následně	musí	uvést	jméno	této	strany	a	míru	
identifikace	(viz	sloupec	C	v	tabulce	2).	Pravdivost	tvrzení,	že	úroveň	stranické	
identifikace	 odkazuje	 k	 pravděpodobnosti	 volby	 strany	 a	 tedy	 volební	 účasti,	
ukáži	na	 třech	volbách	do	Poslanecké	sněmovny	v	 letech	1996,	2002	a	2006.14 
Nejprve	se	zaměřím	na	vliv	stranictví	na	volební	účast	a	následně	na	konzistenci	
hlasování	pro	stranu.

Údaje	v	tabulce	4	ukazují,	že	existuje	silná	vazba	mezi	stranickou	identifika-
cí	a	volební	účastí.	Například	v	roce	2006	rostla	neúčast	dle	intenzity	stranické	
identifikace	z	3	procent	mezi	respondenty	s	velmi	silnou	identifikací	přes	10	pro-
cent	s	docela	silnou	a	20	procent	s	ne	moc	silnou	identifikací	až	po	52procentní	
neúčast	mezi	těmi,	kteří	nemají	žádnou	vazbu	ke	straně.	Takovýto	lineární	vztah	
lze	zaznamenat	ve	všech	sledovaných	obdobích.	Vztah	mezi	volební	účastí	a	in-
tenzitou	stranické	identifikace	je	možné	modelovat	pomocí	probitového	modelu	
a	zjistit,	o	kolik	se	zvýší	pravděpodobnost	volební	účasti,	jestliže	se	zvýší	stranic-
ká	identifikace	z	nejnižší	hodnoty	na	nejsilnější	(procedura	je	v	češtině	popsána	
například	v	Linek,	Lyons	[2007a]).15	Tyto	modely	ukazují,	že	pravděpodobnost	
volební	účasti	se	při	změně	stranické	identifikace	z	minimální	na	maximální	hod-
notu	zvýší	o	44	procent	v	 roce	2006,	o	39	procent	v	 roce	2002	a	o	17	procent	
v	roce	1996.	Nižší	hodnota	pro	rok	1996	je	způsobena	vysokou	hodnotou	voleb-
ní	účasti	v	daném	roce	(76	procent).	V	čase	nicméně	můžeme	vidět	nárůst	vlivu	
intenzity	stranické	identifikace	na	volební	účast.	Tyto	výsledky	zřetelně	ukazují,	
že	nekonzistence	volby	či	neúčast	ve	volbách	je	spojena	s	nízkou	či	neexistující	
stranickou	identifikací.

Obdobně	lineární,	nicméně	již	slabší	vazba	existuje	mezi	intenzitou	stranické	
identifikace	a	hlasováním	pro	stranu,	s	níž	se	jedinec	identifikuje.	Mezi	responden-
ty	s	velmi	silnou	stranickou	identifikací	je	nejvyšší	míra	konzistentního	hlasování	
pro	stranu,	s	níž	se	jedinec	identifikuje:	v	roce	1996	hlasovalo	93	procent	občanů	
se	silnou	stranickou	identifikací	pro	stranu,	s	níž	se	identifikovali,	v	roce	2002	to	
bylo	86	procent	a	v	roce	2006	dokonce	95	procent.	S	poklesem	intenzity	stranické	
identifikace	klesá	i	konzistence	hlasování.	Vztah	mezi	konzistencí	hlasování	a	in-
tenzitou	stranické	identifikace	je	možné	modelovat	pomocí	probitového	modelu	a	

14	 V	roce	1998	neproběhlo	žádné	povolební	šetření,	které	by	obsahovalo	otázku	na	stra-
nickou	identifikaci,	která	by	nebyla	založena	na	předchozím	dotazu	na	volbu	strany.

15	 Závislou	proměnnou	je	volební	účast	(dichotomická	proměnná),	model	se	týká	všech	
respondentů	v	souboru.	Uváděné	změny	v	pravděpodobnosti	volební	účasti	jsou	statistic-
ky	významné	na	99	procentní	hladině	významnosti.
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Tabulka 4. Konzistence hlasování pro stranu dle vyjád ené míry 
stranické identifikace v letech 1996, 2002 a 2006 
(sloupcová procenta) 

 žádná ne moc 
silná 

docela 
silná 

velmi 
silná 

celkem 

1996      

Volič bez st. id. 66 – – – 41 

Nekonzistentní 
volič 

– 13 5 2 2 

Konzistentní volič – 69 89 93 34 

Nevoliči 34 19 6 5 24 

Celkem 100 100 100 100 100 

2002      

Volič bez st. id. 47 – – – 30 

Nekonzistentní 
volič 

– 19 7 5 3 

Konzistentní volič – 52 72 86 25 

Nevoliči 53 29 21 9 41 

Celkem 100 100 100 100 100 

2006      

Volič bez st. id. 48 – – – 30 

Nekonzistentní 
volič 

– 4 2 2 1 

Konzistentní volič – 76 87 95 34 

Nevoliči 52 20 10 3 35 

Celkem 100 100 100 100 100 

Zdroj: Česká volební studie 1996, 2002 a 2006 (vážená data). 

Poznámky:  

Tabulka je vytvořena na základě kontingenční tabulky hlasování pro stranu ve volbách 
do PS v roce 2006 a směru a intenzity stranické identifikace. Všechny sloupce tvoří 
dohromady sto procent, nicméně některé sloupce vzhledem k zaokrouhlování nemusí 
dávat dohromady sto procent. Data by měla být interpretována následujícím 
způsobem. V roce 1996 hlasovalo 75 % voličů, kteří měli ne moc silnou stranickou 
identifikaci, pro stranu, s níž se identifikovali, mezi voliči s docela silnou identifikací to 
bylo 89 % a mezi voliči s velmi silnou identifikací dokonce 93 procent. 

Termín „nekonzistentní volič“ označuje ty občany, kteří mají určitou míru stranické 
identifikace k některé z politických stran, ale ve volbách hlasovali pro jinou stranu. Ti 
voliči, jež označujeme jako voliče bez stranické identifikace (první řádek, první 
sloupec), jsou v literatuře známi též jako fluktuující voliči. Tito voliči mají motivaci 
zúčastnit se voleb a vybrat si konkrétní stranu, nicméně nemají žádnou loajalitu k dané 
straně. Konzistentní volič je ten, u nějž směr stranické identifikace a volba strany jsou 
stejné (například ČSSD, KDU-ČSL apod.). 
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zjistit,	o	kolik	se	zvýší	pravděpodobnost	konzistentního	hlasování,	jestliže	se	zvýší	
stranická	identifikace	z	nejnižší	hodnoty	na	nejsilnější.16	Tyto	modely	ukazují,	že	
pravděpodobnost	 konzistentního	hlasování	 se	při	 změně	 stranické	 identifikace	
z	minimální	na	maximální	hodnotu	zvýší	o	2	procenta	v	roce	2006,	o	16	procent	
v	roce	2002	a	o	12	procent	v	roce	1996.

Kromě	 informací	 ohledně	 vztahu	 mezi	 intenzitou	 stranické	 identifikace	 a	
volební	účastí	a	konzistencí	hlasování	poskytuje	tabulka	4	další	důležité	zjištění	
ohledně	struktury	voličů.	Voleb	se	totiž	v	nadpoloviční	většině	případů	účastní	ti	
jedinci,	kteří	nemají	žádnou	stranickou	identifikaci.	V	roce	1996	jich	bylo	53	%	
(41	ku	36	v	posledním	sloupci	tabulky	4),	v	roce	2002	to	bylo	52	procent	a	v	roce	
2006	dokonce	55	procent.	Česká	veřejnost	se	přibližně	v	polovině	případů	účast-
ní	voleb	do	PS,	aniž	by	se	s	některou	z	kandidujících	stran	identifikovala.	Tato	
zjištění	výrazně	podporují	argument,	že	není	správné	zakládat	měření	stranické	
identifikace	na	předchozím	dotazu	ohledně	volební	účasti	a	volby	strany.

Závěr

Klasická	definice	stranické	identifikace	hovořila	o	tom,	že	stranictví	je	v	prvé	řadě	
otázka	sebedefinice:	člověk	 je	straník,	protože	si	myslí,	 že	 je	straník	a	že	myslí	
jako	straník,	ne	proto,	že	má	jednu	stranu	radši	než	jinou	či	že	hlasuje	pro	kon-
krétní	stranu	[Campbell	et	al.	1960].	Tato	konceptualizace	stranické	identifikace	
má	konkrétní	behaviorální	důsledky.	Takovéto	 stranictví	 vede	ke	 specifickému	
jednání:	účasti	ve	volbách	a	hlasování	pro	konkrétní	stranu.	Proto	jsem	v	prvních	
dvou	částech	této	studie	představil	teoretické	zázemí	konceptu	stranické	identifi-
kace,	ukázal	jeho	různé	operacionalizace	a	prezentoval	teoretické	argumenty	pro	
to,	aby	stranická	identifikace	nebyla	operacionalizována	na	základě	předchozího	
dotazu	na	volbu	strany.	Zbylé	dvě	části	jsem	využil	k	tomu,	abych	pomocí	analýz	
dat	z	povolebních	dotazníkových	šetření	teoretickou	argumentaci	podpořil	empi-
rickými	důkazy.

Na	základě	České	volební	studie	2002	bylo	možné	porovnat	míry	stranické	
identifikace	dvou	způsobů	její	operacionalizace.	Tato	srovnání	ukázala,	že	ope-
racionalizace	 pomocí	 klasické	 tzv.	 CSES	 verze	 otázky	 vede	 k	 nižším	 odhadům	
stranické	identifikace.	Na	druhé	straně	operacionalizace	pomocí	tzv.	CVVM	verze	
otázky	vede	k	vysokým	hodnotám	stranicky	identifikovaných	občanů,	což	je	způ-
sobeno	 vazbou	 této	 operacionalizace	na	 volbu	 strany.	Zároveň	 jsem	ukázal,	 že	
přibližně	šestina	respondentů,	které	CVVM	verze	operacionalizace	řadí	mezi	je-
dince	se	stranickou	identifikací	(kategorie,	která	uvádí,	že	pro	stranu	hlasuje	proto,	
že	vadí	nejméně),	má	podobné	charakteristiky	jako	nevoliči	z	hlediska	toho,	jakou	
mají	intenzitu	stranické	identifikace	dle	CSES	verze.	S	velkou	pravděpodobností	
právě	tato	skupina	nadhodnocuje	reálnou	úroveň	stranické	identifikace.

16	 Závislou	 proměnnou	 je	 konzistence	 hlasování	 (dichotomická	 proměnná),	model	 se	
týká	pouze	těch	respondentů,	kteří	se	zúčastnili	voleb	a	deklarovali	nějakou	podobu	iden-
tifikace	se	stranou.	Proto	je	omezen	na	cca	30	procent	souboru.	Uváděné	změny	v	prav-
děpodobnosti	konzistence	hlasování	 jsou	statisticky	významné	na	99	procentní	hladině	
významnosti	s	výjimkou	roku	2006;	údaj	pro	tento	rok	není	statisticky	významný.
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Restriktivnější	operacionalizace	stranické	identifikace	z	hlediska	podílu	iden-
tifikovaných	občanů	v	populaci	má	tu	výhodu,	že	mezi	identifikované	řadí	ty,	u	
nichž	je	vazba	ke	straně	silnější	než	pouhé	hlasování	pro	stranu	v	parlametních	
volbách.	S	velkou	pravděpodobností	se	tak	jedná	o	jedince,	u	nichž	má	stranická	
identifikace	podobu	sociální/politické	 identity;	 jedná	se	o	silnou,	dlouhodobou	
a	převážně	afektivní	vazbu,	která	nicméně	může	mít	silné	racionální	a	kognitiv-
ní	důvody.	Naopak	jako	neidentifikované	občany	klasifikuje	i	ty,	jejichž	vazba	je	
slabší	a	spíše	kognitivního	charakteru.

Na	behaviorální	důsledky	stranické	identifikace	jsem	se	zaměřil	v	závěrečné	
části,	v	níž	jsem	ukázal,	že	intenzita	stranické	identifikace,	tedy	síla	vztahu	k	dané	
straně,	je	především	pravděpodobností	účasti	ve	volbách	a	konzistentního	hlaso-
vání	pro	stranu,	s	níž	se	jedinec	identifikuje.	S	tím,	jak	klesá	síla	vazby	na	stranu,	
roste	i	pravděpodobnost,	že	se	jedinec	voleb	nezúčastní	a	že	bude	hlasovat	pro	
jinou	stranu,	než	pro	tu,	s	níž	se	identifikuje.	Proto	je	vhodné	operacionalizovat	
stranickou	identifikaci	nezávisle	na	volební	účasti	do	konkrétního	zastupitelstva.	
Jsem	proto	přesvědčen,	že	operacionalizace	stranické	identifikace	pomocí	CSES	
verze	otázky	vede	k	přesnějším	odhadům	její	úrovně	a	zároveň	zůstává	věrná	kon-
ceptu	psychologického	stranictví.

Výhodnost	operacionalizace	stranické	identifikace	nezávisle	na	volební	účasti	
(především	v	národních	parlamentních	volbách)	se	projeví	především	při	analý-
ze	volebního	chování	při	volbách	do	jiných	orgánů	než	národních.	Interpretace	
intenzity	 stranické	 identifikace	 jako	pravděpodobnosti	 volební	účasti	 a	konzis-
tentního	hlasování	umožňuje	vysvětlit,	které	skupiny	občanů	se	účastní	tzv.	méně	
významných	 typů	 voleb.	 Testování	 užitečnosti	 konceptu	 stranické	 identifikace	
napříč	viceúrovňovým	systémem	vládnutí	může	poskytnout	další	argumenty	pro	
operacionalizaci,	kterou	jsem	v	této	studii	doporučil.
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Příloha 1 
Informace o datových souborech

Česká volební studie 1996 (CSES 1996)

Sběr	dat	byl	proveden	metodou	kvótního	výběru.	Cílovou	populací	bylo	obyva-
telstvo	ČR	starší	18	let.	Data	byla	sebrána	v	období	od	10.	do	18.	6.	1996.	Celkem	
byly	 sebrány	 odpovědi	 od	 1229	 respondentů.	 Sběr	 prováděla	 agentura	 STEM.	
Data	byla	vážena	tak,	aby	odpovídala	volebním	výsledkům.

Česká volební studie 2002 (CSES 2002)

Sběr	dat	byl	proveden	metodou	kvótního	výběru.	Cílovou	populací	bylo	obyvatel-
stvo	ČR	starší	18	let.	Data	byla	sebrána	v	období	od	24.6.	do	1.	7.	2002.	Celkem	
byly	 sebrány	 odpovědi	 od	 944	 respondentů.	 Sběr	 provádělo	CVVM.	Data	 byla	
vážena	tak,	aby	odpovídala	volebním	výsledkům.

Česká volební studie 2006 (CSES 2006)

Sběr	dat	byl	proveden	metodou	kvótního	výběru.	Cílovou	populací	bylo	obyvatel-
stvo	ČR	starší	18	let.	Data	byla	sebrána	v	období	od	9.	do	21.	6.	2006.	Celkem	byly	
sebrány	odpovědi	od	2002	respondentů.	Sběr	provádělo	CVVM.	Data	byla	vážena	
tak,	aby	odpovídala	volebním	výsledkům.

Příloha 2 
Znění otázek a operacionalizace stranické identifikace

Česká volební studie 1996, 2002 a 2006

Česká volební studie 1996

1.	„Řekl/a	byste	o	sobě,	že	máte	blízký	vztah	k	určité	politické	straně?“

2.	[V	případě	odpovědi	NE	na	otázku	1]	„Máte	alespoň	k	některé	straně	
trochu	bližší	vztah	než	k	jiným?“

3a.	[V	případě	odpovědi	ANO	na	otázku	1]	„Ke	které	straně	máte	blízký	
vztah?“

3b.	[V	případě	odpovědi	ANO	na	otázku	2]	„Pokud	ano,	ke	které	straně	
máte	alespoň	trochu	bližší	vztah?“

4.	 [V	případě	uvedení	 JMÉNA	STRANY	na	otázky	3a	 či	 3b]	 „Označil/a	
byste	svůj	vztah	k	této	straně	jako:	velice	silný,	průměrně	silný,	spíše	sla-
bý?“

Zdroj:	 CSES	 1996:	 otázky	 A3004,	 A3005_1,	 A3010–A3012;	 STEM:	 otázky	 32,	 33a,	
33c–33e.
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Česká volební studie 2002

1.	„Je	Vám	blízká	některá	konkrétní	politická	strana?“

2.	[V	případě	odpovědi	NE	na	otázku	1]	„Je	Vám	některá	konkrétní	politic-
ká	strana	bližší	než	ostatní?“

3.	[V	případě	odpovědi	ANO	na	otázku	1	nebo	2]	„Která	to	je	strana?“

4.	[V	případě	uvedení	JMÉNA	STRANY	na	otázku	3]	„Cítíte	se	k	této	straně	
(stranickému	bloku)	velmi	blízko,	celkem	blízko	nebo	ne	příliš	blízko?“

Zdroj:	CSES	2002:	 otázky	B3028,	B3029_1,	B3034–B3036;	CVVM	2002-07:	 otázky	
PE.5a,	PE.5b,	PE.6a,	PE.6c.

Česká volební studie 2006

1.	„Cítíte	se	některé	politické	straně	blízko?“

2.	[V	případě	odpovědi	NE	na	otázku	1]	„Je	Vám	určitá	strana	o	trochu	
bližší	než	ostatní	strany?“

3.	[V	případě	odpovědi	ANO	na	otázku	1	nebo	2]	„Ke	které	straně	se	cítíte	
nejblíže?“

4.	[V	případě	uvedení	JMÉNA	STRANY	na	otázku	3]	„Cítíte	se	této	straně	
velmi	blízko,	celkem	blízko,	ne	moc	blízko?“

Zdroj:	CSES	2006:	otázky	20,	20a–c;	CVVM	2006-06:	otázky	2a–2d.

Při	 transformaci	 těchto	 otázek	 na	 jednu	 proměnnou,	 která	 měří	 intenzitu	
stranické	identifikace,	je	možné	využít	několik	strategií.	První	strategie	(A)	spočí-
vá	v	hierarchickém	seřazení	těch,	kteří	pozitivně	odpoví	na	první	dvě	otázky,	a	to	
tak,	že	pozitivní	odpověď	na	první	otázku	je	více	(bez	ohledu	na	následně	udanou	
míru	stranické	identifikace)	než	pozitivní	odpověď	na	druhou	otázku;	první	otáz-
ka	reprezentuje	absolutní	verzi	dotazu,	druhá	otázka	relativní	verzi	dotazu.	Takto	
například	postupovali	Linek	a	Lyons	 [2007b]	a	pro	analýzy	použili	 celkem	pět	
kategorií	(nejsilnější	tři	na	základě	první	a	čtvrté	otázky,	čtvrtá	na	základě	druhé	
otázky	a	pátá	obsahovala	zbývající	respondenty).	Druhou	strategií	(B)	je	nerozli-
šovat	mezi	pozitivními	odpověďmi	na	první	a	druhou	otázku	a	vzít	v	potaz	pouze	
odpovědi	na	 sílu	vztahu;	na	 tuto	otázku	odpovídají	pouze	 ti	 respondenti,	 kteří	
před	tím	odpověděli	pozitivně	na	jednu	z	prvních	dvou	otázek	a	následně	uvedli	
stranu,	s	níž	se	identifikují.	Třetí	strategie	(C)	spočívá	v	tom,	že	jsou	bráni	v	potaz	
pouze	ti	respondenti,	kteří	odpověděli	kladně	na	první	otázku.	Druhá	otázka	zjiš-
ťuje	zastoupení	tzv.	vlažných	stoupenců	(v	angličtině	leaner).	Greene	ukázal,	že	
tato	skupina	respondentů	má	mnohem	blíže	k	tzv.	nezávislým	voličům	a	že	tato	
skupina	je	zdrojem	tzv.	problému	netranzitivity	při	měření	stranické	identifikace	
[Greene	2000;	Greene	2004].	Přestože	se	jedná	o	zjištění	z	USA,	není	problém	
jej	přijmout	i	pro	ČR.	Z	hlediska	sociálních	charakteristik	a	politických	postojů	
byla	totiž	v	roce	2006	tato	skupina	velmi	podobnná	těm	bez	stranické	identifikace	
[Linek,	Lyons	2007b].	



- 209 -

V	této	knize	využíváme	třetí	strategii,	která	nebere	v	potaz	ty	respondenti,	kte-
ří	nejsou	schopní	na	tento	první	dotaz	odpovědět	pozitivně.	Tyto	vlažné	stoupence	
nelze	považovat	za	jedince	se	stranickou	identifikací.	Operacionalizace	probíhala	
následovně.	Ti	respondenti,	kteří	na	první	otázku	odpověděli,	že	se	k	některé	ze	
stran	cítí	blízko,	a	v	dalších	dvou	otázkách	uvedli,	k	jaké	straně	a	ohodnotili	inten-
zitu	tohoto	vztahu,	byli	zařazeni	do	tří	kategorií	odstupňovaných	podle	intenzity	
vztahu:	velmi	silná	identifikace,	docela	silná	identifikace,	ne	moc	silná	identifi-
kace.	Ti	respondenti,	kteří	na	první	a	na	druhou	otázku	odpověděli	ne,	případně	
odmítli	odpovědět,	byli	zařazeni	do	kategorie	bez	stranické	identifikace	(základní	
frekvence	udává	 tabulka	2).	V	 tabulce	P1	prezentuji	 rozhodovací	 sekvence	pro	
konkrétní	operacionalizaci	stranické	identifikace.

Pravidelná šetření CVVM

Šetření	CVVM	vážou	od	počátku	dotaz	na	sílu	vazby	k	politické	straně	na	před-
chozí	otázky	ohledně	hypotetické	volební	účasti	a	volby	strany	v	případě	konání	
voleb	do	PS.	V	průběhu	času	se	forma	dotazu	měnila	(přehled	poskytuje	Linek	
2009).	Po	volbách	do	PS	v	roce	2002	byl	použit	takový	formát	otázky,	který	neob-
sahuje	relativní	dotaz	na	volbu	strany	(tzv.	stranická	sympatie).

Viz	na	následující	straně.

Tabulka P1. Operacionalizace stranické identifikace dle CSES 

otáz-
ka 

odpov di 

1 ano ne, dk 

2 nedotazováno ano ne, dk 

3 jméno strany (JS) dk JS dk nedotazováno 

4 míra intenzity vazby (MIV) dk  MIV nedotazováno 

Zdroj: CSES a autor (čísla otázky označují čísla otázek, viz výše). 

Poznámka: Podle v této studii používané operacionalizace (strategie C) jsou za 
respondenty s nějakou stranickou identifikaci považováni ti, kteří spadají do světle 
šedých oblastí; ostatní jsou považováni za respondenty bez identifikace. Tmavě šedé 
oblasti označují respondenty, které výše zmíněné strategie (A a B) považují za stranicky 
identifikované respondenty. Zkratka „dk“ označuje chybějící odpovědi a odpovědi 
„nevím“. 
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CVVM

1.	„Před	dvěma	týdny	se	konaly	parlamentní	volby	do	Poslanecké	sněmov-
ny.	Zúčastnil	jste	se	těchto	voleb?“

2.	[V	případě	odpovědi	ANO	na	otázku	1]	„Kterou	stranu	jste	volil“

3	[V	případě	uvedení	JMÉNA	STRANY	na	otázku	2	nebo	3]	„Jaký	je	Váš	
vztah	k	této	straně?	

Jste	jejím	přesvědčeným	přívržencem,

většinou	s	ní	souhlasíte,	na	něco	máte	jiný	názor,

její	stanoviska	jsou	Vám	blízká,	ale	v	mnohém	máte	jiný	názor,

nelíbí	se	Vám	žádná	strana,	ale	tato	Vám	vadí	nejméně?“

Zdroj:	CVVM	2002-07:	otázky	PV.37,	PV.4,	PV.6.

Tabulka P2. Operacionalizace stranické identifikace dle CVVM 

otáz-
ka 

odpov di 

1 ano ne, dk 

2 jméno strany (JS) dk nedotazováno 

3 míra intenzity vazby 
(MIV) 

dk  nedotazováno 

Zdroj: CVVM a autor (čísla otázek označují čísla otázek, viz výše). 

Poznámka: Dle používané operacionalizace (C) jsou za respondenty s nějakou 
stranickou identifikaci považováni ti, kteří spadají do světle šedých oblastí; ostatní jsou 
považováni za respondenty bez identifikace. Zkratka „dk“ označuje chybějící odpovědi 
a odpovědi „nevím“. 

 

 


