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Úvod 

V pluralitných spoločnostiach, kde existuje široké spektrum politických strán, voliči často menia 

svoje rozhodnutia a prestupujú medzi jednotlivými politickými stranami. Takto môžu vyjadriť svoj 

nesúhlas, frustráciu a nespokojnosť so súčasnou spoločensko-politickou situáciou v štáte. S týmto je 

spojená zmena politických preferencií a obmena vládnych politických strán. Ruská federácia je štát-

nym zriadením, v ktorom po roku 2003 vznikol značne stabilný, mocensky vyprofilovaný 

a inštitucionálne zakotvený stranícky systém. Všeobecne možno povedať, že v Ruskej federácii sa 

formuje systém viacerých strán (Barát, 2010), medzi ktorými však tiež môžu voliči prestupovať, a 

tým meniť svoje preferencie. Tiež vždy existuje možnosť vzniku nových politických strán, a tým pre-

sun voličov, ktorí boli v predchádzajúcich voľbách verní iným politickým stranám, práve k týmto 

stranám. Tieto presuny voličských preferencií medzi jednotlivými voľbami skúma volebná volatilita, 

ktorá je v politológii jedným z možných kvantitatívnych výskumov voličského správania. V práci sa 

budeme bližšie venovať volebnej volatilite vo voľbách do Štátnej dumy v Ruskej federácii. Cieľom je 

poukázať na silné postavenie vládnych strán v Štátnej dume, čo je znakom silného, značne stabilného 

a inštitucionálne zakotveného straníckeho systému a na minimálne presuny voličských preferencií 

k iným stranám, určiť volatilitu medzi existujúcimi stranami prostredníctvom matematických indexov 

autorov M. N. Pedersena a S. Birch. Bližšie sa zameriame na strany, ktoré v rokoch 2007 a 2011 pre-

kročili potrebné kvórum – 7 % na to, aby sa dostali do Štátnej dumy. Zvolené roky sme si vybrali 

z dôvodu zmeny zákona v r. 2004, ktorým sa zmenila bariéra vstupu z 5 % na 7 %. 

 

 

1 Volebná volatilita: Teoreticko-metodologická časť 

Index M. N. Pedersena, ktorý sa nazýva tzv. Pedersenov index volatility patrí medzi najznámejšie 

výpočty volebnej volatility (Bartolini – Mair, 1990, s. 21 – 22; Lebeda – Novák, 2004, s. 416):  

 

V = ½ Ʃ ǀpit - pit - 1ǀ 

 

V – presun volebnej podpory,  

Pit – percento hlasov pre stranu i v skúmaných voľbách,  

pit - 1 – percento hlasov pre stranu i v predchádzajúcich voľbách. 

 

Výsledky volatility sa pohybujú v rozmedzí 0 % – 100 %, kde 0 % znamená, že nedošlo 

k žiadnemu presunu hlasov a výsledky volieb musia byť totožné s výsledkami predchádzajúcich vo-
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lieb a 100 % znamená úplnú obmenu politických strán (Lebeda – Novák, 2004, s. 416). „Volatilita 

sleduje zmeny agregovanej podpory, t. j. index nie je schopný zachytiť všetky individuálne presuny 

preferencií. Index by dosiahol nulové hodnoty v prípade, že by si napríklad dve strany s 50 % ziskom 

„vymenili“ svojich voličov“ (Šedo, 2011, s. 63 – 76). Volebná volatilita nesleduje individuálne presu-

ny preferencií, ale sleduje skôr zmeny v systéme politických strán.  

S. Birch (2003) vo svojich prácach prichádza s výpočtom volebnej volatility medzi existujúcimi 

stranami, v ktorých operuje s podielom hlasov sledovaných strán vo voľbách t a voľbách t - 1. Zavá-

dza vzorec: 

 

V = Σ |cit + 1 - cit | / Σ cit + 1 + Σ cit 

 

cit je pomer (podiel) z hlasov, ktoré strana získala v prvých sledovaných voľbách 

cit + 1 je podiel hlasov podľa existujúcej strany alebo strán prijatých v druhých sledovaných voľ-

bách. 

 

2 Volebná volatility vo voľbách do Štátnej dumy Ruskej federácie  

Jednotlivé výpočty volebnej volatility podľa M. N. Pedersena a S. Birch vykonáme podľa údajov z 

nasledujúcej tabuľky. 

 

Tabuľka 1 Výsledky volieb do Štátnej dumy Ruskej federácie 

 

 

2003 

 

% hlasov 2007 % hlasov 2011 % hlasov 

 

Jednotné Rusko 

 

 

37,57 Jednotné Rusko 64,30 Jednotné Rusko 49,31 

 

Komunistická 

strana Ruskej 

federácie 

 

 

 

12,61 

Komunistická 

strana Ruskej 

federácie 11,57 

Komunistická 

strana Ruskej 

federácie 19,19 

Blok „Vlasť“ 

(Rodina) 

 

9,02 

Spravodlivé Rus-

ko 7,74 

Spravodlivé 

Rusko 13,25 

Liberálno-

demokratická 

strana Ruska 

 

 

11,45 

Liberálno-

demokratická 

strana Ruska 8,14 

Liberálno-

demokratická 

strana Ruska 11,68 

 

Zdroj: Ústredná volebná komisia Ruskej Federácie, upravené autorom 

 

V Tabuľke 1 sú zaznamenané výsledky volieb do Štátnej dumy v rokoch 2007 a 2011, z ktorých 

budeme vychádzať pri výpočtoch volebnej volatility. V tabuľke nie sú zobrazené všetky kandidujúce 

strany a ich percentá hlasov, ale len strany, ktoré prekročili potrebnú kvótu pre vstup do Štátnej dumy. 

Na výpočet volatility podľa M. N. Pedersena budeme používať podiel hlasov politických strán vo 

voľbách t a t - 1. Volebnú volatilitu medzi existujúcimi stranami podľa S. Birch budeme sledovať na 

troch stranách, ktoré v oboch sledovaných obdobiach dosiahli požadované kvórum – 7 %. Ide o stranu 

Jednotné Rusko, Komunistickú stranu Ruskej federácie a Liberálno-demokratickú stranu Ruska.  
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Tabuľka 2 Výsledky volebnej volatity podľa Pedersenovho indexu v roku 2007
1
 

2003 2007 2003 2007 ǀ2007 - 2003ǀ ½ Ʃ ǀpit– pit - 1ǀ 

JR JR 37,57 % 64,30 % 26,73 

 KSRF KSRF 12,61 % 11,57 % 1,04 

 LDSR LDSR 11,45 % 8,14 % 3,31 

 Vlasť x 9,02 % 0 9,02 

 x SR 0 7,74 % 7,74 

 Spolu: 

   

47,84 23,92 % 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V Tabuľke 2 sú zobrazené výsledky volebnej volatility na základe Pedersenovho indexu z volieb 

do Štátnej dumy v roku 2007. Na výpočet jednotlivých výpočtov sme použili aj výsledky volieb 

z roku 2003. Operovali sme teda s podielom hlasov, ktorý jednotlivé strany získali v meranom roku 

a v roku predchádzajúcich volieb, ktorých sumu v absolútnej hodnote sme vydelili číslom dva. Hod-

nota volatility v danom roku dosiahla index 23,92 %. Výsledný index hovorí o tom, že v roku 2007 

v porovnaní s rokom 2003 došlo k presunu voličských preferencií a hodnota indexu hovorí o tom, že 

23,92 % hlasov získali vo voľbách v roku 2007 úplné iné strany ako v prechádzajúcich voľbách. Dô-

ležité je spomenúť, že v roku 2003 bola medzi stranami, ktoré sa dostali do Štátnej dumy strana Vlasť, 

ktorá sa však do Štátnej dumy v roku 2007 nedostala, a naopak strana Spravodlivé Rusko, ktorá 

v roku 2003 nebola medzi vládnymi stranami Štátnej dumy sa v roku 2007 do Štátnej dumy dostala. 

Pri výpočtoch týchto strán v rokoch, kedy sa do Štátnej dumy nedostali sme počítali s číslom nula aj 

napriek faktu, že stranu Spravodlivé Rusko môžeme považovať za stranu, ktorá vznikla spojením 

strany Vlasť, Ruskej strany života a Ruskej strany penzistov. Vyšší index v tomto roku znamená prá-

ve presun zmeny preferencií voličov práve k tejto „novej“ strane. Volatilitu medzi existujúcimi stra-

nami sme vypočítali podľa vzorca S. Birch a to tak, že sme operovali s podielom hlasov daných strán 

v roku sledovaných volieb a vo voľbách predchádzajúcich. V roku 2007 dosiahla volatilita strany 

Jednotné Rusko 0,26 %, volatilita Komunistickej strany Ruskej federácie index 0,04 % a Liberálno-

demokratická strana Ruska index 0,16 %. 

 

Tabuľka 3 Výsledky volebnej volatility podľa Pedersenovho indexu v roku 2011 

2007 2011 2007 2011 ǀ2011 – 2007ǀ ½ Ʃ ǀpit– pit - 1ǀ 

JR JR 64,30 % 49,31 % 14,99   

KSRF KSRF 11,57 % 19,19 % 7,76   

LDSR LDSR 8,14 % 11,68 % 3,54   

SR SR 7,74 % 13,25 5,51   

Spolu:       31,8 15,9 % 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Hodnota volebnej volatility podľa M. N. Pedersena v roku 2011 dosahuje hodnotu 15,9 %. Vý-

sledky a výpočty sú zobrazené v Tabuľke 3. Hodnota indexu je oproti roku 2007 nižšia o 8,02 %. 

Tento rozdiel predstavuje fakt, že v roku 2012 o 8,02 % viac voličov zostalo verných politickej strane, 

ktorú volilo v predchádzajúcich voľbách. V tomto prípade rozdiel zobrazuje len zmeny v podiele hla-

sov oproti predchádzajúcim voľbám, keďže politické strany sú rovnaké a medzi vládne strany sa ne-

dostala žiadna nová strana. V roku 2011 dosiahla volatilita strany Jednotné Rusko 0,13 %, volatilita 

Komunistickej strany Ruskej federácie index 0,24 % a Liberálno-demokratická strana Ruska index 

0,17 %. 

 

3 Interpretácia výsledkov výskumu volebnej volatility  

                                                      
1
 Použité skratky: JR – Jednotné Rusko, KSFR – Komunistická strana Ruskej federácie, LDSR – Liberálno- 

demokratická strana, SR – Spravodlivé Rusko. 
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Na základe výpočtov indexov volatilít podľa M. N. Pedersena a S. Birch môžeme konštatovať zá-

very, ku ktorým sme dospeli na základe porovnania jednotlivých indexov z volieb do Štátnej dumy 

Ruskej Federácie v roku 2007 a v roku 2011.  

 

Graf 1 Vývoj volebnej volatility podľa M. N. Pedersena v rokoch 2007 – 2011 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V Grafe 1 je zaznamenaná krivka Pedersenovho indexu, ktorá má klesajúci charakter. Strana 

„Vlasť“ (voľby v roku 2003) „vystriedala“ v roku 2007 strana Spravodlivé Rusko a práve v tomto 

roku dosahuje aj index najvyššiu hodnotu, čo znamená, že práve v tomto roku došlo k vyššej miere 

zmeny voličských preferencií. V roku 2011 môžeme zaznamenať oproti roku 2007 pokles zmeny 

preferencií voličov a to hlavne z dôvodu, že strany, ktoré prekročili potrebné kvórum sa opakujú. 

Dochádza teda len k presunom voličov v rámci týchto strán, o čom hovorí aj nízky Pedersenov index. 

V Tabuľkách 4, 5 a 6 je znázornená volatilita jednotlivých existujúcich strán v oboch porovnáva-

ných obdobiach podľa S. Birch. Všetky sledované strany sa objavili v oboch porovnávaných obdo-

biach, čo prispelo k zisteniu indexov.  

 

Tabuľka 4 

JR 2007 2011 

Podiel hlasov v % 64,30 49,31 

Volatilita v % 0,26 0,13 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 5 

KSRF 2007 2011 

Podiel hlasov v % 11,57 19,19 

Volatilita v % 0,04 0,24 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 6 

LDSR 2007 2011 

 Podiel hlasov v % 8,14 11,68 

Volatilita v % 0,16 0,17 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V prípade všetkých skúmaných strán v oboch porovnávaných obdobiach môžeme konštatovať sta-

bilnú podporu voličov s veľmi nízkymi presunmi. Minimálne výkyvy zmeny preferencií medzi existu-

júcimi stranami podľa S. Birch, ktoré nepresahujú ani 1 % sú znázornené v Grafe 2. 
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Graf 2 Volatilita medzi existujúcimi stranami podľa S. Birch  

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Záver  

Na základe výsledkov Pedersenovho indexu sme dospeli ku klesajúcej krivke volatility, ktorý sme 

vzhľadom na systém viacerých politických strán a značne stabilný, mocensky vyprofilovaný 

a inštitucionálne zakotvený stranícky systém Ruskej federácie predpokladali. Dospeli sme tiež 

k pomerne nízkej volatilite, ktorá je atribútom silno inštitucionalizovaného straníckeho systému a 

k takmer žiadnym obmenám straníckeho spektra. Klesajúca krivka potvrdzuje stabilitu parlamentných 

strán a len minimálne presuny preferencií k novým stranám, čo sa udialo v Rusku len v roku 2007 

kedy sa na rozdiel od roku 2003 „vymenili“ strany „Vlasť“ a Spravodlivé Rusko, čo značí aj vyšší 

index volatility. Indexy medzi existujúcimi stranami podľa S. Birch dosahujú pomerne rovnaké 

a nízke hodnoty indexov, preto strany, ktoré sme porovnávali môžeme považovať za strany stabilné 

a silné, v ktorých dochádza k minimálnym presunom voličských preferencií. Na zistenie dlhodobej-

šieho trendu volatility je však potrebné skúmať viac volebných období, a nie len porovnávať dve po 

sebe nasledujúce volebné obdobia. Je však otázkou, či si súčasné stabilné strany v Ruskej federácii 

udržia svoj vplyv aj v budúcnosti alebo ich v nasledujúcich voľbách vystriedajú nové politické strany. 
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