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Anotace 
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midterm elections v politickém systému a na základě analýzy několika midterm elections 

dospívá k závěru, že některé teoretické premisy vyžadují revizi. 
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transformation of midterm elections as well as  their effects on the political system with a 

special focus on the period 1990-2008. Following the analysis of particular midterm 

elections, it concludes that some of the theoretical premises need to be revised. 
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ÚVOD 

  Ve Spojených státech amerických jsou volby častou politicko-společenskou 

událostí. Volby se konají na nejrůznějších úrovních (federální, státní, substátní, aj.), 

v nejrůznějším časovém období a voliči jim připisují různou hodnotu, což se může 

projevit ve volební účasti. Bezpochyby nejdůležitější událostí jsou volby prezidentské, 

jejichž výstup formuje celkovou podobu americké politiky. Tento obraz se může měnit 

každé čtyři roky. Na federální úrovni se dále volí legislativní orgán, který představuje 

výraznou protiváhu hlavě státu. Kongresové volby1 se konají každé dva roky, tj. 

společně s prezidentskými volbami a v polovině funkčního období prezidenta (midterm 

election2). Tyto tři procesy výběru zástupců na federální úrovni vytváří velmi 

specifický cyklický vzorec vykazující jisté pravidelnosti. Nejedná se o procesy 

oddělené, existuje zde explicitní korelační vztah. Tento volební cyklus byl poprvé 

popsán koncem 50. let, předmětem výzkumu zůstává dodnes. 

  V jedné z prvních studií věnující se fenoménu kongresových midterm elections 

autor Angus Campbell3 popsal dva charakterové prvky těchto voleb: (1) Volební účast 

v kongresových midterm elections je dlouhodobě nižší než v prezidentských volbách, 

které jim předchází, (2) strana, která získala post prezidenta, v kongresových midterm 

elections ztrácí mandáty ve Sněmovně reprezentantů (popř. i v Senátu). Kongresové 

volby často vytvoří takové složení Kongresu, které odpovídá i výsledkům 

prezidentských voleb. Nově zvolený prezident má první dva roky v úřadu práci 

ulehčenou přinejmenším v tom, že kooperuje s k sobě nakloněným Kongresem. O dva 

roky později může být mocenské rozložení sil zcela jiné a prezidentova strana může 

být v nově ustaveném Kongresu výrazně oslabena nebo se dokonce ocitnout 

v menšinovém postavení. Kongresové midterm elections jsou významným mezníkem 

prezidentského úřadu, mohou být považovány za jeden z nejvýznamnějších faktorů 

formujících prezidentovu agendu a také nadcházející předvolební kampaň 

prezidentských voleb. Tato práce se pokusí tyto tendence vysvětlit zejména na souboru 

několika posledních midterm elections (1994, 1998, 2002, 2006). 

                                                 
1 Každé dva roky se volí celá Sněmovna reprezentantů, v Senátu se obměňuje jedna třetina zástupců. 
2 Vzhledem k faktu, že v polovině prezidentského funkčního období probíhají vedle kongresových  
voleb i jiné volby (např. guvernérské), je pro souhrn těchto voleb používán pojem midterm elections. 
Pro omezený prostor vymezený pro tuto práci se věnuji pouze kongresovým midterm elections, ostatní 
paralelní volby ponechávám stranou. Pokud je jejich role v daném období neopominutelná, okrajově se 
o nich zmíním. Tato práce přejímá anglický název midterm election(s). Jelikož je obsah vztahován 
výhradně ke kongresovým volbám, ne vždy používám výrazu kongresové midterm elections. 
3 Campbell, Angus (1960) Surge and Decline: A Study of Electoral Change. Public Opinion Quarterly, 
Vol. 24, No. 3, s. 397-418. 
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  Midterm elections vykazují primární a sekundární funkce, které plní 

nezanedbatelnou úlohu v politickém systému. Primární funkcí je ustavení instituce, 

která vyvažuje silné postavení amerického prezidenta. Sekundární funkce lze jmenovat 

dvě – (1) midterm elections jsou objektivním indikátorem veřejného mínění, (2) 

midterm elections mohou posloužit jako prediktivní nástroj pro nastínění výsledků 

prezidentských voleb. Nakolik jsou tyto funkce dlouhodobě stabilní a jaké další 

implikace přináší, se tato práce také pokusí zodpovědět. 

  Cílem práce je komplexně představit americké kongresové midterm elections a 

kriticky zhodnotit dosavadní teoretické ukotvení daného fenoménu. Téma je obsahově 

ohraničeno časovým obdobím – účinky midterm elections jsou sledovány v období 

1945-2008, zvláštní důraz je přitom kladen na poslední dvě desetiletí. Analýzy 

posledních několika midterm elections nastíní účinky a funkce těchto voleb a zároveň 

poslouží jako pomyslná laboratoř pro aplikaci teoretických koncepcí. 

  Ačkoliv by se mohlo zdát, že téma amerických midterm elections je svým 

významem pro české politické prostředí marginální, lze najít určité paralely. Midterm 

elections spadají do souboru voleb odborníky nazývaných méně významné volby (less 

important elections) či pro evropský kontext častější označení volby druhého řádu 

(second order elections). Stejně jako mají tyto volby v USA dynamizující efekt dovnitř 

politické scény, je tomu tak i v České republice. Důkazem toho je např. odstoupení 

Vladimíra Špidly z premiérského křesla po volbách do Evropského parlamentu (EP) 

v roce 2004, které pro jeho vládní ČSSD dopadly katastrofálně.4 Změnu chování 

politických aktérů lze pozorovat například i v současné době, krátce před jinými 

volbami druhého řádu, tj. před volbami krajskými. Stejně jako midterm elections se 

konají v polovině funkčního období vlády a jejich výsledky mohou být interpretovány 

jako referendum o nepopulárních reformách Topolánkovy koaliční vlády. Studium 

účinků kongresových midterm election tedy přesahuje americký areál a nabízí mnohé 

poznatky jak pro procesy na úrovni Evropské unie (volby do EP) tak i pro samotné 

evropské státy. 

  Tématika midterm elections je v české odborné literatuře zmiňována jen velmi 

okrajově. Práce věnující se americké scéně tento fenomén zmiňují např. v kontextu 

prezidentské agendy či zahraničně-politické souvislosti (např. omezí nově ustavený 

Kongres výdaje na válku v Iráku?). Kapitolu o kongresových midterm elections lze 

                                                 
4 Získala pouhé dva poslance v EP. 
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nalézt v knize Vladimíry Dvořákové Spojené státy americké: společnost a politika.5 

Autorka zde velmi názorně shrnuje povahu těchto voleb, rozsah práce jí ovšem 

nedovoluje věnovat se tomuto tématu podrobně. Čeští autoři na téma midterm elections 

okrajově narážejí ve studiích věnujících se volbám do EP. Komplexnější náhled na 

působení výsledků midterm elections dovnitř systému prozatím nebyl poskytnut. 

Naopak zahraniční literatura zahrnuje nepřeberné množství studií a monografií, které 

dané téma zpracovávají. Tomuto objemnému celku jednoznačně dominují američtí 

autoři, mnohem méně častěji lze narazit na autory evropské, resp. anglosaské (viz např. 

Michael Marsh). 

  Vzhledem k tomu, že pozornost výzkumu midterm elections je v americké 

odborné literatuře nadmíru vysoká, není možné veškeré studie do zpracování tématu 

zahrnout. Práce vychází z takových prací postihující jevy a procesy, které jsou jejím 

předmětem. Největší procento prací použitých pro tuto práci pochází z odborných 

politologických časopisů. Vzhledem k velmi omezenému fondu o amerických 

kongresových volbách v českých knihovnách jsem byla nucena používat jen velmi 

málo monografií. Snad nejlépe zpracovaným textem, který jsem měla k dispozici, byla 

kniha Garyho C. Jacobse The Politics of Congressional Elections6 z roku 2001 (již 

několikáté vydání). Jedná se komplexní zachycení problematiky kongresových voleb. 

Jacobsovy postřehy a záběry jsou velmi často reflektovány v dalších politologických 

studiích. Kniha posloužila jako jeden z nejrelevantnějších zdrojů. Vedle Gary C. 

Jacobse nelze opomenout Alana Abramowitze, který se kongresovými volbami 

dlouhodobě zabývá.7 Jeho monografie byla přínosná zejména pro zpracování 

teoretických konceptů, Abramowitzovy případové studie byly vodítkem pro 

zpracování analýz midterm elections 1994 a 1998.8 

  Do výčtu relevantní literatury nelze nezahrnout studie, které fenomén midterm 

elections teoreticky zakotvily a staly se tedy stavebním kamenem pro zpracování 

teoretického rámce celé práce. Jedná se například o již zmiňovanou studii Anguse 

Campbella. Dále posloužily práce Edwarda Tufteho připodobňující kongresové 

                                                 
5 Dvořáková, Vladimíra (2002) Spojené státy americké: společnost a politika (Praha: Libri). 
6 Jacobson,  Gary C. (2001) The Politics of Congressional Elections (New York: Logmann) 
7 Abramowitz, Alan (2004) Voice of the People: elections and voting in the United States (New York: 
McGraw-Hill) 
8 Abramowitz, Alan (1995) The End of Democratic Era? 1994 and the Future of Congressional Election 
Research. Political Research Quarterly, Vol. 48, No. 4, s. 873-889 a Abramowitz, Alan (1999) 
Explaining Success and Failure in the 1998 Midterm Elections: Comparing the Influence of Swing 
Voters and Core Party Supporters. Political Science and Politics, Vol. 32, No. 1, s. 60- 61. 
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midterm elections k referendu o výkonu prezidentského úřadu9, Jamese Campbella10, 

Micheala Marshe11 či Samuela Kernella12. Práce krátce zmiňuje i navazující výzkumy, 

tj. výzkumy věnující se volbám do EP. Pro zpravování této části jsem využila texty 

Karla Reifa a Hermanna Schmitta13 a Simona Hixe a Michaela Marshe.14 

  Práce je členěna do tří tématických okruhů, v nichž se zaměřím na: (1) 

vymezení kongresových voleb, (2) teoretické modely kongresových midterm elections, 

(3) funkce kongresových midterm elections představených na souboru vybraných 

voleb. V práci budu ověřovat následující hypotézy: 

   

(1) V letech 1946-1990 se teoretické koncepce midterm elections téměř vždy 

v praxi potvrdily. Vývoj po roce 1990 ovšem nastiňuje, že teorie midterm elections není 

absolutně platná a vyžaduje revizi. Poslední dvě dekády naznačují vychýlení od 

základních teoretických premis, dvoje po sobě  jdoucí midterm elections vykazují 

výrazné odchylky a specifika. 

(viz III. kapitola) 

(2) Kongresové midterm elections v poválečném období vykazovaly stabilní 

sekundární funkce, byly objektivním indikátorem veřejného mínění a nástrojem 

predikce následných prezidentských voleb. Vývoj po roce 1990 naznačuje, že se 

snižuje význam sekundární funkce midterm elections jako nástroje pro nastínění 

výsledků prezidentských voleb. 

(viz III. kapitola) 

   
  První kapitola všeobecně vymezí kongresové volby.  Zasadí je do volebního 

kontextu v USA. Vysvětlí rozdíly mezi kongresovými volbami, které se konají 

společně s prezidentskými a kongresovými midterm elections. V kapitole je dále 

věnován prostor faktorům, které ovlivňují výstupy kongresových voleb. Jsou jimi 
                                                 

9 Tufte, Edward (1975) Determinants of Midterm Congressional Elections. The American Political 
Science Review, Vol. 69, No. 3, s. 812-826. 
10 James E. Campbell (1997) Presidential Pluse and the 1994 Midterm Congressional Election. The 
Journal of Politics, Vol. 59, No. 3, s. 830-857. 
11 Marsh, Michael (2003) Theories of Less Important Elections: Explanations of Electoral Behaviour in 
European Parliament Elections. Revue de la Mason Françoise d´Oxford, Vol. 1, No. 1, nestránkováno. 
12 Kernell, Samuel (1977) Presidential Popularity and Negative Voting: An Alternative Explanation of 
the Midterm Congressional Decline of President´s Party. The American Political Science Review, Vol. 
71, No. 1, s. 44-66. 
13 Reif, Karl, Schmitt, Hermann (1980) Nine national second order elections. European Journal of 
Political Research.Vol. 8, No. 1, s. 3–44.  
14 Hix, Simon,  Marsh, Micheal (2007) Punishment or Protest? Understanding European Parliamentary 
Elections. The Journal of Politics. Vol. 69, No. 2, s. 495-510. 
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nastavení volebních obvodů, míra volební účasti, profil kandidátů usilujících o post 

kongresmana, volební kampaně a jejich programatika, stranická afiliace voličů a 

popularita prezidenta. Jak tyto faktory určují povahu midterm elections dále prokáže 

třetí kapitola na konkrétních případech. 

  Druhá kapitola midterm elections teoreticky ukotví. Teorie jsou zmiňovány dle 

doby jejich vzniku. První dvě části se primárně zaměřují na teorie samotných midterm 

elections, druhá část kapitoly nastíní následný vývoj a směr výzkumu. Zmíním tyto 

teorie: (1) teorie nárůstu a poklesu, (2) teorie referenda, (3) teorie voleb druhého řádu. 

Teorie voleb druhého řádu, která vznikla z nutnosti vysvětlit jevy objevující se ve 

volbách do EP, jednoznačně vychází z prací amerických teoretiků. Obě skupiny teorií 

vykazují jisté shody ale i odlišnosti, které se pokusím vymezit v poslední části 

kapitoly. Dalším důvodem, proč zařazuji volby druhého řádu k problematice 

amerických midterm elections, je fakt, že i tato teorie je v současnosti vystavována 

novým politickým trendům, které se od dané teorie odchylují a naznačují nutnost 

teoretické revize. 

  Třetí kapitola obsahově naváže na první a druhou kapitolu. Poznatky z prvních 

dvou kapitol dále rozvede a naznačí je na konkrétních příkladech. Kapitola je dále 

členěna na dvě podkapitoly, které významově korelují se sekundárními funkcemi 

kongresových midterm elections, které práce již představila. Pro znázornění funkce 

indikování veřejného mínění jsem zvolila troje midterm elections, které následně 

analyzuji. Volby 1994 jsem zvolila z důvodu bezprecedentního vítězství republikánů, 

které mělo následnou silnou dynamiku dovnitř prezidentského úřadu. Volby 1998 byly 

zařazeny pro svou atypičnost, lze na nich prokázat odchýlení od teoretických koncepcí. 

Podobné vysvětlení platí i pro volby 2002. 

  Druhá podkapitola rozpracovává premisu o midterm elections jako nástroji 

predikce pro prezidentské volby. Jelikož je toto téma v současné době velmi aktuální, 

analyzuji nejprve poslední kongresové midterm elections z roku 2006 a pokusím se 

tyto poznatky dále aplikovat na nadcházející prezidentské volby 2008. Turbulentní 

vývoj ekonomické a politické situace ve Spojených státech mě vede k závěru, že tyto 

prezidentské volby lze na základě výsledků midterm elections jen velmi těžko 

predikovat. 

   Práce používá kombinaci tří metod. Prolíná se zde empiricko-analytická 

metoda, komparativní metoda a metoda syntézy. Srovnávám jednotlivé teoretické 

modely a funkční účinky kongresových midterm elections. Pro zjednodušení 
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teoretických koncepcí při aplikaci v politické praxi, propojuji některé premisy do 

jakéhosi teoretického zastřešení. Pro názornost vysvětlovaných jevů je text doplněn o 

tabulky a schémata, která také přispívají k přehlednosti práce.  

  Velký objem anglicky psané literatury byl jednou z obtíží, která zpracovávání 

tématu doprovázela. Ne vždy bylo lehké reflektovat všechny relevantní texty a naopak 

neopomenout nějakého výrazného autora. Právě anglicky psaná literatura byla dalším 

důvodem, která znesnadňovala zejména konceptualizaci české terminologie. Pro 

mnoho anglických výrazů nebylo snadné nalézt český ekvivalent.15 Jak je patrné, 

v originále ponechávám i označení kongresových voleb, které se konají v polovině 

funkčního období prezidenta, tj. midterm elections, jelikož pro tento termín nelze 

nalézt takový český název, který by plně odrážel celkový význam termínu. V mnoha 

případech uvádím volný překlad a v závorce originální označení v angličtině. Pro 

terminologickou přehlednost dále práce nabízí pojmový rejstřík. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
15 Např. big wave elections, blanket elections, presidential coattail, pork barrel, aj. 
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I. Kongresové volby 

I. 1 Volby v USA 

Spojené státy americké se vyznačují často se konanými volbami na nejrůznější 

úrovni. Vysoká míra zapojení veřejnosti do výběru svých zástupců je jedním 

z hlavních pilířů americké demokracie. Pro americký systém je dále typické, že 

disponuje největším objemem přímo volených funkcí. Většina přímo volených orgánů 

pochází ze státní nebo místní úrovně – guvernéři16 a jejich zástupci (lieutenant 

govenors), starostové, členové městských rad, šerifové, okresní hejtmané, členové 

školní rady nebo členové nejrůznějších správních úřadů (zemědělský úřad, úřad pro 

veřejnou službu, aj.).17 Většina těchto funkcí je volena každé dva roky (stejně jako 

Kongres), vždy v období prezidentských voleb a o dva roky později společně 

s kongresovými midterm elections. Ve většině ostatních demokracií jsou podobné 

pozice zpravidla obsazovány jmenováním. Prvky přímé demokracie se na území USA 

objevily s progresivistickým hnutím18 na počátku 20. století. Referenda jsou velmi 

častým nástrojem rozhodování na místní úrovni. Iniciována bývají samotnými 

zákonodárci. Systém umožňuje i lidovou iniciativu – referendum bude vypsáno, pokud 

se pro něj vysloví alespoň dvacet států nebo 5-10% oprávněných voličů. 

Unikátním volebním procesem v USA jsou primárky (primary elections), které 

navazují na tradici přímé demokracie. Primárky slouží k výběru téměř všech kandidátů 

na státní a federální posty a umožňují občanům zasahovat do vnitrostranického výběru 

kandidáta.  Ve většině evropských zemí probíhá nominační proces v rámci stranického 

vedení, mimo jakýkoliv vliv řadových členů strany či stranických sympatizantů. 

Během dlouholeté praxe se vyprofilovalo několik druhů primárek, svou podstatou jsou 

neměnné, ovšem procedurální záležitosti jsou odlišné. Každý stát si může určit 

organizaci primárek. Uzavřené primárky (closed primaries) dovolují vybírat stranické 

kandidáty pouze registrovaným voličům dané strany. Otevřené primárky (open 

primaries) nevyžadují od občanů stranickou registraci. Modifikovanou formou jsou 

                                                 
16 Post guvernéra je obsazován většinou v polovině funkčního období prezidenta. Třicet čtyři států volí 
své guvernéry na čtyřleté období v době midterm elections. Vermont a New Hampshire volí své 
guvernéry každé dva roky v době prezidentských voleb a následně v době midterm elections. 
17 Přímo jsou voleni dokonce i koroneři. 
18 Tzv. Pokrokové či Progresivistické hnutí, které se zasazovalo o pokrok a reformy s cílem zlepšit 
americkou společnost, její hodnoty a fungování veřejných institucí. Hnutí je spjato se jmény Theodora 
Roosevelta a Woodrowa Wilsona. 
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primární volby bez stranického omezení (blanket primaries)19 – voliči mohou vybírat 

kandidáta jak pro Demokratickou tak i pro Republikánskou stranu.20 Volební účast 

v primárkách bývá velmi nízká, pohybuje se kolem 10-20%.  

Na federální úrovni se volí prezident a viceprezident (skrze kolegium volitelů, 

kde jsou zastoupeni volitelé za každý stát) a zástupci v Kongresu. Prezidentské volby 

se konají každé čtyři roky a jsou doplněny volbami kongresovými. Volby do Kongresu 

probíhají každé dva roky, vždy na podzim, stejně jako volby prezidentské. Volí se celá 

Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Kongresové volby, které neprobíhají 

společně s prezidentskými, konají se tedy v polovině funkčního období prezidenta, se 

nazývají midterm elections. Prezidentské a kongresové volby jsou na sebe významně 

navázány, vzájemně se ovlivňují, dohromady tvoří specifický volební cyklus, který 

vykazuje charakterové rysy. Jak ukáží následující kapitoly mají tyto procesy určující 

vliv na americkou politickou scénu.  

Prezidentské a kongresové volby se konají vždy v listopadu (první úterý po 

listopadovém prvním pondělí). Volby na státní a místní úrovni se často konají ve 

stejném období jako volby národní, ovšem mohou se objevit i určité odchylky, jelikož 

federální zákony datum konání státních a místních voleb nekodifikují.  

 

I. 2 Vymezení kongresových midterm elections 

Dvouletý volební cyklus kongresových voleb má své historické opodstatnění. 

Částečně se překrývá s cyklem prezidentských voleb, což dohromady vytváří velmi 

zajímavý soubor procesů, které často mívají silnou dynamiku dovnitř politického 

systému. Ustavení zákonodárné moci spadá do 18. století, kdy se na konventu ve 

Filadelfii projektoval budoucí ústavní rámec země. Jedna z debat na konventu se 

dotýkala strukturace bikameralismu21 a způsobu volby zástupců v obou komorách. 

Řešení nakonec představil Velký kompromis (Great compromise). Křesla ve 

                                                 
19 Tato praxe známa ze států Kalifornie, Aljašky a Washingtonu. V roce 2000 Nejvyšší soud tento typ 
primárek zrušil. V roce 2008 znovu povolil použít tuto proceduru státu Washington. 
20 Stát Louisiana praktikuje zcela specifický model výběru kandidátů, podobný modelu ve Francii – 
konají se zde společné primárky bez stranického omezení. Pokud kandidát získá většinu hlasů (50%), je 
zvolen oficiálním kandidátem. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, rozhoduje 
se mezi dvěma kandidáty s největším počtem hlasů v druhém kole volby o měsíc později. Tento model 
není od roku 2008 používán na federální úrovni. 
21 Dvoukomorový parlament měl dlouhou tradici ve Velké Británii, britský model byl ovšem, zejména 
pro strukturu horní komory, do amerického prostředí bez šlechtického stavu nepřenositelný. 
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Sněmovně reprezentantů22 jsou rozdělována proporčně podle počtu obyvatel za každý 

stát (Článek I, oddíl 2). V Senátu23  mají státy rovné zastoupení, každý stát bez ohledu 

na velikost bude zastupován dvěma senátory (Článek I, oddíl 3). Sněmovna 

reprezentantů bude volena každé dva roky. Dvouleté funkční období bylo dalším 

kompromisním řešením, někteří delegáti navrhovali pouze jednoletý mandát, jiní, např. 

James Madison  a jeho přívrženci, prosazovali mandát tříletý. Dvouletý mandát měl 

zabránit zneužití moci a naopak pevněji svázat zástupce s jeho voliči. Poslanec hned 

po svém nástupu začíná vést kampaň za znovuzvolení a proto je komunikace 

s volebním okrskem velmi zásadní. Naopak krátký mandát negativně ovlivňuje agendu 

poslance, jenž se pak zpravidla ve svém programu zaměřuje na krátkodobé či 

populární otázky ve snaze na sebe upozornit. Ústava neomezuje počet znovuzvolení.  

Naopak zástupcům Senátu bylo přiděleno šestileté volební období24 (třetina 

Senátu se obměňuje každé dva roky), Senát měl být určitou stabilní protiváhou vůči 

stále se měnící Sněmovně. Do roku 1913 byl Senát volen státními zákonodárci, XVII. 

dodatek ústavy změnil volbu senátorů na volbu lidovou. Povaha senátorského mandátu 

je zcela odlišná od mandátu ve Sněmovně reprezentantů. Vzhledem k jeho trojnásobné 

délce ponechává senátorovi prostor na dlouhodobé cíle a vedení souvislé politické 

agendy.  

Kongresové volby konající se společně s volbami prezidentskými představují 

zcela jiný soubor procesů probíhající v odlišných společensko-politických podmínkách 

než kongresové midterm elections. Složení Kongresu ustaveného v roce 

prezidentských voleb většinou kopíruje stranickou linii prezidentského úřadu, resp. 

většinová strana v Kongresu je stejná jako uskupení, které získalo post prezidenta. 

Voliči v těchto volbách často volí souvisle, dávají přednost kandidátům ze stejného 

politického tábora. Prezident tedy v prvních dvou letech svého funkčního období 

nečelí rozdělené vládě (kohabitaci) a vládnutí pro něj bývá snazší.  

Kongresové midterm elections probíhají ve zcela jiných podmínkách – konají se 

v polovině prezidentského volebního období, tedy v době, kdy již veřejnost může 

                                                 
22 Členem Sněmovny reprezentantů se může stát kandidát, který je obyvatelem okrsku, za který 
kandiduje, dosahuje věku 25 let a je sedm let občanem USA. Ústava stanovila, že každý poslanec musí 
zastupovat nejméně 30 tis. obyvatel, původně bylo sestaveno 105 volebních obvodů (dle sčítání lidu 
v roce 1790). S postupnou územní expanzí a nárůstem obyvatel bylo toto pravidlo upraveno, dnes jeden 
poslanec zastupuje 600 tis. obyvatel. Od roku 1929 má Sněmovna reprezentantů 435 členů. 
23 Členem Senátu se může stát občan USA (alespoň 9 let), který dosáhl věku 30 let a je obyvatelem 
státu, za který kandiduje. V současné době má Senát 100 členů, tj. 50 států Unie je reprezentováno 
dvěma zástupci. 
24 Na konventu byly navrhovány až devítileté mandáty. 
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objektivně klasifikovat jeho politický výkon. Pravidlem bývá, že druhý rok po zvolení 

je prezident veřejností hodnocen značně kriticky a jeho popularita klesá. Midterm 

elections jsou chápány jako referendum o prezidentově popularitě, jsou tedy 

významnou protiváhou prezidentskému úřadu. Voliči se často rozhodují podle 

následujících kritérií: (1) popularita prezidenta, (2) vnitropolitický a zahraničně-

politický diskurz země a náhled voličů na něj, (3) stav ekonomiky, (4) zahraniční 

politika, resp. zda jsou USA zapojeny do nějakého válečného konfliktu, (5) dosavadní 

působení domovské strany prezidenta. 

Jak uvádí E. Tufte v úvodu svého článku: „Již od dob občanské války 

v každých kongresových midterm elections ztrácí domovská strana úřadujícího 

prezidenta mandáty ve Sněmovně reprezentantů.“25 [TUFTE 1975: 812] Midterm 

elections nejsou pro voliče tolik atraktivní, jelikož nejsou propojeny s volbou hlavy 

státu. Volební účast bývá nižší. Nepříznivé podmínky pro vládní stranu se často 

promítají do výsledků voleb – v midterm elections tato strana ztrácí mandáty 

v Kongresu a prezident je po zbývající dva roky vystaven opozičnímu Kongresu či 

v lepším případě Kongresu, ve kterém má jeho domovská strana nepatrnou většinu. 

Během posledních sedmnácti midterm elections (1942-2006) ztratila prezidentova 

strana ve Sněmovně reprezentantů v průměru dvacet osm mandátů a čtyři mandáty 

v Senátu.26 [USLANER nedatováno: 5] Větší ztráty jsou pravděpodobnější v polovině 

druhého období prezidenta.27 Jak dokazuje statistika, ztráta hlasů v Senátu pro 

prezidentskou stranu není natolik markantní jako je tomu v dolní komoře. Po druhé 

světové válce lze nalézt případy, kdy se výsledky voleb vymknuly predikcím 

vycházejících ze zavedeného volebního rámce, tj. že strana prezidenta v midterm 

elections ztratí mandáty v Senátu. Ve volbách v roce 196228, 197029 a 198230 

                                                 
25 „In every off-year congressional election but one since the Civil War, the political party of the 
incumbent President has lost seats in the House of Representatives.“ 
26 Dostupné na www.bsos.umd.edu/gvpt/uslaner2006elections.ppt ; ověřeno ke dni 28. 3. 2008. Autor 
zde uvádí data platná pro midterm elections do r. 2002. Aktualizace čísel i pro volby 2006 upravená 
autorkou. 
27 Výjimkou bylo druhé funkční období Billa Clintona a midterm elections v roce 1998. Republikánská 
strana, která držela výraznou většinu v Kongresu od r. 1994, se veřejnosti zkompromitovala, když se 
snažila zrealizovat impeachement kvůli aféře Moniky Lewinsky.  
28 Tyto volby se konaly v polovině funkčního období Johna F. Kennedyho. Jeho Demokratická strana 
získala dvoutřetinovou většinu v Senátu, ve Sněmovně reprezentantů ztratila čtyři mandáty ve prospěch 
Republikánské strany, většinu si ovšem dokázala zachovat (59,5%). 
[http://www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm , ověřeno ke dni 20. 3. 
2008] 
29 Volby 1970 se konaly v polovině úřadu Richarda Nixona. Republikánští kandidáti byli úspěšní v Ohiu 
(získali uvolněné místo), v Tennessee, Marylandu a Connecticutu (v těchto třech státech porazili 
demokratické kandidáty usilující o znovuzvolení). Naopak ve Sněmovně reprezentantů Nixonova 
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prezidentova strana v Senátu nezaznamenala ztrátu mandátů.31 Stejné vychýlení lze 

nalézt i ve volbách do Sněmovny reprezentantů (viz dále). 

Uslaner zmiňuje tvz. volby s mimořádnou vlnou opoziční podpory (big wave 

elections), které v poválečném období několikrát významně ovlivnily politický vývoj. 

V těchto volbách získává výraznou převahu v Kongresu strana (dvacet a více 

mandátů), která nekontroluje Bílý dům. Příkladem mohou být volby v roce 1946, 

1950, 1958, 1966, 1974, 1982 a 1994.32 Takovéto volby jsou v posledních letech spíše 

méně časté. Většina velkých vlnových voleb přichází v době, kdy jsou voliči značně 

znepokojeni ekonomickým vývojem země nebo zapojením země do válečného 

konfliktu (viz např. volby 1950 a 1966).  

 Teoretický rámec kongresových voleb začal vznikat již od 50. let. Politologové 

se snažili postihnout dosavadní volební vývoj, který téměř bez výjimky vykazoval 

opakující se trendy a cykly. Vymezili odlišné výstupy kongresových voleb, které 

korelovaly s cyklem prezidentských voleb. Postupně se odvážili i specifikovat samotný 

význam voleb midterm elections. Byla jim přiřknuta nezanedbatelná politicko-

společenská hodnota. Tyto volby se v poválečném období projevily jako lakmusový 

papírek, který poskytnul velmi průkazný obraz rozpoložení politických sil a postoje a 

nálady veřejnosti vůči prezidentské administrativě.  

Kongresovým midterm elections lze přisoudit dva typy funkcí – primární a 

sekundární. Primárně slouží  k tomu, aby demokraticky ustavily legislativní orgán.  

Sekundární funkce lze postulovat dvě: (1) indikátor veřejného mínění, (2) prediktivní 

nástroj prezidentských voleb. Výsledky voleb bývají chápány jako transparentní 

projekce veřejného mínění a také jako určitá předpověď toho, jak by mohly dopadnout 

volby za dva roky a tedy jak se tedy změní politický směr a rytmus americké politiky, 

nebo jestli bude zachována politická kontinuita. 

 

                                                                                                                                 
Republikánská strana ztratila dvanáct křesel ve prospěch Demokratů, kteří tímto úspěchem navýšili svoji 
většinu ve Sněmovně. Tyto volby byly veřejností a médii chápány jako vyjádření všeobecného 
znechucení z války ve Vietnamu. 
30 V roce 1980 si po senátních volbách Republikánská strana zachovala stejné zastoupení jako v letech 
1980-2. Ve Sněmovně reprezentantů Reaganova strana ztratila dvacet sedm křesel. 
31 V meziválečném období podobně dopadly i volby v roce 1934. Tyto midterm election se konaly 
v polovině prvního funkčního období demokratického prezidenta Franclina Delano Roosevelta a v době 
hospodářské krize. Voliči svými preferencemi vyjadřovali souhlas s Rooseveltovou politikou Nového 
údělu (New Deal). Demokratičtí kandidáti získali devět původně republikánských mandátů a podařilo se 
jim vyhrát i jeden uvolněný mandát v Marylandu. Podobný úspěch zaznamenala Demokratická strana i 
ve Sněmovně reprezentantů. 
32 Výsledky všech kongresových voleb viz Příloha 2. 
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I. 3 Determinanty kongresových voleb  

Kongresové volby ustavují parlamentní instituci, která má výhradní postavení 

v legislatuře v rámci politického systému. Samotný ustavující proces sestavení 

Kongresu je ovlivňován mnoha proměnnými, které každou volbu zásadně formují. 

Míra vlivu může být různá (někdy i nulová), každý z faktorů může mít v různém 

období jinou intenzitu. Pro studium midterm elections a jejich dalších účinků 

(krátkodobých i střednědobých) je třeba dané faktory vymezit a specifikovat. 

 

I. 3. 1 Volební obvody 

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících soutěživost voleb je rozvržení 

území do volebních obvodů a sociální a ekonomická diverzita elektorátu. Volební 

obvody jsou jiné pro senátní volby a pro sněmovní volby. Do Senátu každý stát bez 

ohledu na počet obyvatel volí dva své zástupce. Každý senátor zastupuje zcela jiný 

objem voličů.33 Volební obvody pro volby do Sněmovny reprezentantů jsou 

navrhovány tak, aby každý jednomandátový obvod obsahoval stejné množství 

obyvatel. Sčítání obyvatel probíhá každých deset let a na základě těchto čísel se popř. 

mění hranice volebních obvodů. Každý stát má svoji vlastní legislativu, která tvz. 

redistrickting, tedy tuto úpravu, kodifikuje.  

Před rokem 1964 měly státy poměrně velkou volnost v tom, jak linie obvodů 

posouvaly. Například v roce 1930 měl největší newyorský obvod 766 tis.obyvatel a 

nejmenší 90 tis. obyvatel. [JACOBSON 2001: 7] Časté byly i případy, kdy venkovské 

oblasti byly oproti městským nadreprezentovány. V roce 1964 proběhl u Nejvyššího 

soudu spor Wesberry vs. Sanders34, který stanovil precedens, že volební obvody musí 

být rozvrženy rovnoměrně a tím zajistit, že jsou stejné co do počtu a složení 

obyvatelstva.  

Téměř všechny volby v USA využívají většinové volební formule.35 Aby 

kandidát obsadil daný post, stačí mu vždy prostá většina hlasů (tvz. the winner takes all 

system, the first past the post system). Aby se předešlo účelovému upravování hranic 

volebních obvodů (gerrymandering), které bývá pro většinové systémy typické, 

                                                 
33 Rozdíly mezi jednotlivými senátory bývají markantní. Po kongresových volbách v roce 2002 zvolený 
senátor za stát Wyoming reprezentoval 500 tis. obyvatel, naopak senátor zvolený za Kalifornii 
zastupoval skoro 30 miliónů voličů.  
34 Rozsudek sporu zakotvil pravidlo jeden člověk-jeden hlas pro kongresové volební obvody. 
Podreprezentované obvody postupem vymizely. 
35 Proporční formule je využívána při prezidentských primárkách v rámci Demokratické strany. 
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schvaluje v třiceti šesti státech novou úpravu státní legislativní orgán.36 Toto opatření 

je dále posíleno tím, že guvernér má právo návrh vetovat. Nebezpečí gerrymanderingu 

ovšem není ani tímto opatřením plně eliminováno.  

Hranice volebních obvodů nebudou zcela nikdy politicky neutrální. Strana, 

která drží většinu ve státní legislatuře, může usilovat o takovou podobu nové struktury 

obvodů, která by ji favorizovala – vytvořit takovou strukturu, která by koncentrovala 

voliče opoziční strany do co nejmenšího množství obvodů, ve kterých vyhraje 

s pohodlnou většinou, a na druhou stranuse bude snažit vytvořit co nejvíce takových 

volebních obvodů, ve kterých zainteresovaná strana bude disponovat i mezní 

většinou.37 V tomto případě by se jednalo o stranický gerrymandering. Od konce 80. 

let se objevovaly pokusy, jak účelovou změnu hranic uvést mimo zákon. V roce 1986 

Nejvyšší soud rozhodl, že gerrymandering může být považován za protiústavní, pokud 

je jasně prokázán záměr poškodit opoziční stranu. Taková formulace je zavádějící a 

v podstatě vágní. Stále chybí jasně definované standardy, kdy může být účelový 

redistricting trestný. 

S nárůstem etnických menšin žijících na území USA se objevil rasový 

gerrymandering – aby menšiny navýšily svoje zastoupení v Kongresu, byly navrženy 

obvody dle podílu „nebílého“ obyvatelstva. V 90. letech byl tento typ 

gerrymanderingu mnohem účinnější než ten stranický. V roce 1992 například zvýšili 

Afroameričané svoje zastoupení z dvaceti pěti poslanců na třicet osm. [JACOBSON 

2001: 7] 

Poslední sčítání lidu a následný redistricting proběhl v roce 2000. Důsledky pro 

změnu hranic volebních obvod byly ovšem mnohem méně zásadnější než v roce 1990. 

Státy Florida, Texas, Arizona a Georgia získaly o dvě křesla víc na úkor států New 

York a Pensylvánie. Na rozdíl od roku 1990 Kalifornie získala sedm křesel navíc, 

Florida čtyři, Texas a New York tři. [ABRAMOWITZ 2004: 216] Tvz. reappointment 

(přerozdělení počtu křesel dle počtu obyvatel) a nová struktura volebních obvodů 

(spolu s dalšími faktory) měly zásadní podíl na volebním triumfu Republikánské strany 

v kongresových volbách na počátku 90. let. 

                                                 
36 Pět států (Arizona, Hawaii, Idaho, New Jersey, Washington) ustavuje pro redistricting speciální 
komise, které na změnu hranic obvodů dohlížejí. Ve státech Iowa a Maine je taktéž ustavována 
redistrictingová komise, která návrh vypracuje. Státní legislativa ovšem vyžaduje, aby konečná podoba 
byla stvrzena souhlasem legislativního orgánu. 
37 Typickým příkladem gerrymanderingu může být případ Philipa Burtona a jeho bratra Johna z roku 
1982. Philips Burton pro svého bratra navrhl takový obvod, který měl velmi bizarní tvar i územní 
rozvržení.  [JACOBSON 2001: 10] 
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Volební obvody jsou odlišné jak v politickém tak i v socioekonomickém 

kontextu. Každý kandidát, který chce být zástupcem svého obvodu, musí velmi pečlivě 

zvážit všechna specifika obvodu a tomu také přizpůsobit volební kampaň a strategii. 

Státy a volební obvody se liší rozlohou, hustotou obyvatel, ekonomickým zázemím, 

průměrným rodinným příjmem, infrastrukturou, etnickým složením, průměrným 

věkem obyvatelstva či politickou kulturou. Tyto regionální odlišnosti jsou zdrojem 

lokalismu a velmi specifickým charakterem kongresových voleb. Dále implikují 

heterogenní podobu volební kampaně, typy kandidátů či chování voličů. 

Jak uvádí Uslaner ve své studii o volbách v roce 2006, posledních několik let 

dochází se změnám ve volebních obvodech: (1) jsou méně soutěživé vzhledem k stále 

patrnému účelovému redistricktingu, (2) jsou více homogenní, jelikož lidé ze stejné 

sociální skupiny se snaží bydlet blízko sebe a tím snižují diverzitu elektorátu ve 

volebním obvodu. 

 

I. 3.  2 Volební účast 

USA patří dlouhodobě mezi země s jednou z nejnižších volebních účastí. 

V národních volbách se účast pohybuje kolem 50 %, v midterm elections a ve volbách 

na místní úrovni bývá účast ještě nižší. Navzdory tomu, že většina překážek, které 

volební účast omezovaly (složitá registrace, daň z volby, testy vzdělanosti, aj.), je už 

odstraněna, je současná volební účast nižší než před padesáti lety. Volební účast 

zaznamenává degresivní tendence od 60. let. Vysvětlení nižší volební účasti může být 

hned několik: (1) nižší volební účast je od 60. let snižována především tím, že se 

zvyšoval podíl obyvatel USA, kteří byly nějakým způsobem ve svém volebním právu 

omezeni (viz přistěhovalectví), (2) zkušenosti s jednokolovým většinovým volebním 

systémem a jeho účinky mohlo způsobit demotivaci voličů a pocit omezené možnosti 

výběru mezi dvěma nejsilnějšími politických stranami, (3) náklady nutné registrace 

k volbám se mohou zdát některým voličům příliš vysoké, zejména pokud se volby 

v USA konají velmi často.  

Lidé, kteří pravidelně chodí k volbám, bývají starší, finančně zajištění a mají 

vyšší vzdělání.38 Jak dokazuje několik studií, je vzdělání tím nejdůležitějším faktorem, 

který formuje volební účast. Lidé na vyšších postech (vyžadující i vyšší vzdělání) jsou 

                                                 
38 Studie A. Abramowitze dále rozšiřuje charakteristiku občanů aktivně se účastnících voleb – starší 
lidé, “bílí” Američané, muži, lidé žijící v manželském svazku, lidé pravidělně chodící do kostela a lidé 
žijící na severu. [ABRAMOWITZ 2004: 123] 
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mnohem více v přímém i nepřímém styku s politikou a jejich živobytí je tedy od 

politiky odvozené. Jak zjistil A. Abramowitz ve své studii – lidé politicky aktivnější se 

mnohem častěji identifikují s Republikánskou stranou a jejími konzervativními 

ekonomickými názory. Voliči, kteří jsou ve svých společensko-politických postojích 

velmi liberální nebo naopak velice konzervativní, mají tendenci častěji chodit 

k volbám než voliči s umírněnějším vyhraněním. [ABRAMOWITZ 2004: 132] 

Poslední z argumentů zdůvodňující snižující se volební účast může posloužit jako 

pohodlné vysvětlení toho, že lidé s vyšším příjmem (a vyšším vzděláním) více 

participují ve volbách, jelikož jim náklady na registraci k volbám nepřipadají příliš 

vysoké.  

 Jak uvádí Burnham39, je souvislost mezi vzděláním a volební účastí mnohem 

více patrná v USA než v Evropě.  Evropský stranický systém je multipartijní, na 

stranické scéně operují strany s dlouhou tradicí a pevným zakotvením, které hájí zájmy 

nižších středních vrstev a akcentují sociální otázky. V USA podobná strana není, 

koncept politického stranictví je v USA odlišný, chybí fenomén masové politické 

strany. 

Volební účast v kongresových volbách je z velké části ovlivněna tím, zda se 

v témže roce konají volby prezidentské. V tomto případě bývá zájem o volby do 

Kongresu vyšší než v době midterm elections. Rozdíl v konečné účasti se pohybuje 

kolem 10 %. [JACOBSON 2001: 101] Kongres bývá zvolen méně jak jednou třetinou 

oprávněných voličů. Tento fakt otevírá otázku, jak silná je legitimita této instituce a 

zda tak nízká účast není určitou vizitkou toho, jakou důvěru v ni občané USA mají. 

Více voličů se k midterm elections častěji podaří přilákat, pokud se proti držiteli 

úřadu (incumbent), který usiluje o znovuzvolení, postaví silný vyzyvatel (challenger). 

V tomto případě platí, že čím vyšší volební účast, tím větší ztráta hlasů pro držitele 

úřadu. „Nově příchozí“ volící se přikloní spíše na stranu vyzyvatele, který byl jedním 

z hlavních hnacích motorů toho, aby se volby zúčastnili. Cyklické kolísání volební 

účasti dále vysvětlí část věnující se teoriím o midterm elections. 

 

I. 3. 3 Kandidáti do Kongresu 

Hlavním determinantem podob předvolební kampaně či míry volební účasti 

v daném volebním obvodě je složení kandidátů, kteří se ucházejí o post kongresmana. 

                                                 
39 Burnham, Waletr Dean (1975) Insulations and Responsiveness in Congressional Elections. Political 
Science Quarterly, Vol. 90, s. 411-435. 
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V praxi lze rozlišit tři typy kandidátů: (1) kandidáti, kteří již úřad zastávají a ve 

volbách usilují o znovuzvolení (incumbents), (2) tzv. vyzyvatelé, neboli kandidáti, 

kteří úřad ještě nikdy nedrželi a v boji o něj se postaví těm, kteří usilují o znovuzvolení 

(challengers), (3) pokud již kongresman neusiluje o znovuzvolení, je tedy uvolněný 

mandát k dispozici kandidátům, kteří doposud v Kongresu žádný post nezastávali 

(open seats). V tomto případě se většinou jedná o velmi zajímavou politickou událost 

se zkušenými kandidáty, kteří již nějaký politicky významný post zastávali a kteří se 

nebojí vést proti sobě velmi tvrdou kampaň.  

Kandidáti, kteří usilují o znovuzvolení, jsou všeobecně považováni za favority, 

jelikož mají delší politickou zkušenost, jsou mnohem pevněji svázáni s volebním 

obvodem, za který byli zvoleni, a mohou svou volební kampaň zahájit mnohem dříve, 

tj. již během úřadu. Svoji politickou agendu se prozíravě snaží co nejčastěji obracet na 

region/volební obvod (viz snahu získat vládní dotace či jiné zvýhodnění 

prostřednictvím tvz. pork barrel), méně se věnují celostátním politickým tématům. 

Během let 1946-1998 ve všech volbách do Sněmovny reprezentantů tvořili kandidáti, 

kteří usilovali o znovuzvolení, 90 % z celkového počtu kandidátů. Jen 7 % těchto 

kandidátů svůj post neobhájilo. V senátních volbách není tento faktor natolik 

markantní, v poválečné éře obhajuje svůj post v průměru 78 % kandidátů. 

[JACOBSON 2001: 22] Jak ukazuje Tabulka 1, více než polovina voličů podporuje 

kandidáty, kteří již úřad zastávali.40  

Během politické kariéry kongresmana lze vypozorovat dvě rozdílné strategie, 

jak získávat voliče, které dále implikují jeho vztah k volebnímu obvodu. Zpočátku 

svého působení se kongresman regionu značně věnuje, aby si upevňoval a dále 

rozšiřoval základnu pravidelných voličů.41 Po několikátém úspěšném znovuzvolení 

svou aktivitu z regionu postupně stahuje a již neusiluje o rozšiřování tábora svých 

volitelů. Kongresman se může dále opírat o konexe ve Washingtonu a v regionu stavět 

na své reputaci.42 Paradoxně může být tato taktika kontraproduktivní a ve volbách 

kandidátovi uškodit. 

Mnoho držitelů úřadu svůj post obhájí s pohodlnou většinou. Často totiž čelí 

oponentům, kteří mají malou politickou zkušenost, špatné finanční zázemí a malý 

                                                 
40 Výzkumy veřejného mínění potvzují zmíněný trend. Výzkum týkající se nadcházejících kongresových 
volbeb na podzim 2008 ukazuje, že 60% voličů si přeje, aby byl zástupce jejich volebního obvodu 
znovuzvolen. (Zdroj: Pew Research Center for People&the Press Survey, Princeton Survey Research 
Associates International, www.pollingreport.com/cong2008.htm, ověřeno ke dni 10. 3. 2008) 
41 Tvz. expanzivní fáze (expansionist phase). 
42 Tzv. ochranářská fáze (protectionist phase). 
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organizační tým. Velmi záleží na tom, jak vyzyvatel postaví svoji kampaň a kolik 

peněz na ni dokáže obstarat. Pokud je kampaň úderná, může počet získaných hlasů 

výrazně navýšit a držitel mandátu obhájí své postavení s patrným rozdílem. 

V kongresových volbách v roce 1974, tj. v době aféry Watergate a resignace R. 

Nixona, měla Republikánská strana velké potíže s tím sehnat kandidáty za svou stranu. 

Mnoho potenciálních kandidátů se voleb odmítlo zúčastnit se zdůvodněním, že 

nepůjdou do předem ztraceného boje, navíc za zdiskreditovanou stranu. Demokraté 

využili této situace a proti republikánským kandidátům, kteří usilovali o znovuzvolení, 

postavili velmi silné vyzyvatele. Tento tah se demokratům vyplatil a strana získala 

nejlepší zastoupení v posledních  třech dekádách. 

 

Tabulka 1: Voličská podpora pro kandidáty, kteří usilují o znovuzvolení  

 

Zdroj: American National Election Study 

 

 

 

I. 3. 4 Volební kampaně a jejich programatika   

Volební kampaně mají v procesu voleb nezanedbatelný vliv na rozhodování 

voličů a samotné volební výsledky. „V jejich rámci jsou voliči informováni o 

možnostech výběru a mobilizováni k volební účasti. Z tohoto pohledu jsou volby a 

volební boj především komunikačním procesem, ale také způsobem mobilizace občanů 

k podpoře politiků. Strany (nebo kandidáti) se snaží informovat voliče o svých 

politických cílech a současně je chtějí přesvědčit, že právě oni mohou nejlépe hájit 

jejich zájmy.“ [BRADOVÁ 2005: 4] Očekává se, že zmíněný informační proces bude 

dvousměrný a že volič na poskytnuté informace v rámci kampaně odpoví v podobě 

svého volebního hlasu, tj. bude hlasovat pro toho kandidáta, který jej nejvíce oslovil. 

Kongres je jednou z nejdůležitějších institucí v USA a proto je velmi zajímavé nastínit, 

 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 

Podporují 57 52 69 59 66 64 62 59 66 61 58 - 61 

Nepodporují 8 8 9 8 7 11 12 13 14 12 11 - 11 

Neví 34 40 22 33 28 26 26 28 20 27 31 - 29 
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jaké strategie kandidáti  v boji o mandát volí a jakým způsobem se snaží ovlivňovat 

voliče.  

Jak již nastínila část věnující se volebním obvodům, v rámci kongresových 

voleb se setkáváme s velmi různorodým souborem volebních kampaní. Volební 

kampaň kandidáta, který usiluje o znovuzvolení (incumbent), bude jiná než kampaň 

kandidáta, který o post kongresmana usiluje poprvé (challenger). Stejně tak i intenzita 

a časové období budou jiné. Kandidát usilující o zvolení má jistou výhodu – již krátce 

po nástupu do funkce může začít kalkulovat s dalším znovuzvoleným a tomu 

přizpůsobovat své působení v Kongresu, kampaň často zahajují více něž rok před 

samotnou volbou. I přes diverzitu kampaní, lze jmenovat jednoho společného 

jmenovatele – kongresové volby velmi často bývají přísně orientovány na kandidáta 

(candidate centered). Stranické zájmy bývají sekundární, ovšem nelze jim upřít 

důležitou roli v kampani. Financování kampaně prochází z velké části právě ze 

stranické úrovně (political actions committies, PACs). 43 

Prvotní empirické výzkumy naznačovaly, že rozhodování voličů je primárně 

ovlivňováno voličovým sociálním zázemím a stranickou příslušností, sekundárně na 

rozhodování voličů působily momentální společensko-politické okolnosti a tématika 

volební kampaně. Výzkumy posledních dvou desetiletí ukazují, že témata a strategie 

volební kampaně mají nezanedbatelný vliv na rozhodování voliče. [ABBE; 

GOODLIFE; HERRNSON; PATTERSON 2003: 419] 

Abbé et al44 představují teorie, které rozvíjí souvislost mezi tématikou kampaně 

a voličovým rozhodnutím. Dle prostorové teorie (spatial theory) si kandidát vybírá 

taková témata, která osloví středového voliče, tj. témata  společensky a politicky 

neutrální, často podpořená všeobecným konsensem (tzn. nerozdělující společnost). 

Teorie retrospektivního hlasování (retrospective voting theory) vychází z teorie 

referenda (viz následující kapitola). Kandidáti předpokládají, že voliči se při volbě 

budou rozhodovat na základě dosavadního působení daného kandidáta. Proto je velmi 

časté, že kandidát v kampani vyzdvihuje vlastní úspěchy a oponentovy slabiny a 

chyby. Zdůrazňování protivníkových chyb se mnohem více uplatňuje u vyzyvatelů 

(challengers). Kandidáti často mohou akcentovat témata, která jsou dlouhodobě 

                                                 
43 Vedle toků financí ze stranického zázemí a z darů mohou kandidáti využívat své vlastní zdroje. Dříve 
byly stanoveny limity pro financování kampaně z vlastní kapsy, Nejvyšší soud ovšem toto omezení 
zrušil. 
44 Abbé, G. Owen, Goodlife, Jay, Herrnson, Paul, Patterson, Kelly (2003) Agenda Setting in 
Congressional Elections: The Impact of Issues and Campaigns on Voting Behavior. Political Research 
Quarterly, Vol. 56, No. 4, s. 419-430. 
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tradiční položkou v programu příslušné strany („issue ownership“ strategy). Jinou 

velmi efektivní strategií může být „jízda na vlně“ (riding the wave strategy), tj. 

kandidát do kampaně zakomponovává témata, která momentálně hýbou veřejnými 

médii. 

Vzhledem k tomu, že je pro kongresové volby aplikován většinový volební 

systém, je zástupce v Kongresu výrazně spjat s okrskem, za který mandát získal. 

Lokální problémy proto většině předvolebních kampaní dominují. „Většina kampaní i 

u těch, kteří již jsou ve Washingtonu a usilují o znovuzvolení, nabývá podoby jakési 

výzvy proti washingtonskému establishmentu a byrokracii, s důrazem na prosazení 

místních zájmů a místních problémů.“ [DVOŘÁKOVÁ 2002: 185] Kandidáti, kteří 

usilují o znovuzvolení, často zdůrazňují svoji dostupnost všem občanům – každý může 

jakoukoliv cestou svého kongresmana kontaktovat a požádat o pomoc. 

Velmi tvrdá volební kampaň se vede v případě, kdy nikdo v okrsku již neusiluje 

o znovuzvolení a do boje se dostávají dva zcela noví kandidáti, kteří svedou boj o 

uvolněné místo (open seats). Již výběr samotných kandidátů ve stranických 

primárkách, resp. boj o zisk kandidatury mezi jednotlivými straníky, bývá velmi 

agresivní. O uvolněná místa se často ucházejí lidé s nějakou politickou zkušeností. Oba 

kandidáti za každou stranu bývají velmi vyrovnaní jak ve svých schopnostech tak i ve 

finančním zaštítění kampaně. Do kampaně často vstupují stranické zájmy (jak na 

místní tak i na státní úrovni). Pokud se konají volby souběžně s prezidentskými bývá 

zesílen efekt prezidentovy popularity (presidential coattail) a zvýhodněni jsou tedy 

kandidáti ze strany, která získá prezidentský úřad. 

Nejčastějšími tématy kongresových volebních kampaní bývají vzdělání, daně, 

stav ekonomiky, zdravotnictví, sociální zabezpečení či morální otázky. Někteří 

kandidáti mohou kampaň „oživit“ společenskými skandály (viz např. prezidentova 

milostná aféra s Monikou Lewinsky), zakomponovat do ní např. otázku imigrace či 

mírou zločinnosti v USA, případně v okrsku, za který kandidují. Rétorika 

demokratických kandidátů se nejčastěji týká tradičních témat jako vzdělání, otázek 

sociálního zabezpečení a zdravotnictví.45 Téměř 80 % kandidátů Demokratické strany 

volí jako vlajkovou loď své kampaně jedno z tradičních demokratických témat. 

Naopak republikánští kandidáti často vybírají problematiku daní, morálních otázek či 

zločinu, ale i sociálního zabezpečení a vzdělání. Jak vyplývá ze statistik, pouhá jedna 

                                                 
45 Tento soubor témat bývá označován jako témata kuchyňského stolu („kitchen table“ issues). 
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třetina republikánů vsází na tradiční stranická témata. [ABBE et al 2003: 422] Tato 

studie potvrzuje nové trendy na stranicko-politické scéně – menší svázanost voliče se 

stranou nutí samotné strany vybírat taková témata, která jsou momentálně palčivá bez 

ohledu na stranickou programatiku, aby voliče dokázala zaujmout. Stírají se tak rozdíly 

mezi oběma největšími stranami. 

 

I. 3. 5 Stranická identifikace  

Jedna z prvních prací o volebním chování a stranické identifikaci The American 

Voter46 vydaná v roce 1966 poprvé zkoumala příchylnost amerického voliče k určité 

stranické linii. Práce dospívá k závěru, že většina občanů USA cítí určité 

psychologické napojení na jednu z dvou největších stran. Zjištěná stranickost 

amerických voličů potvrdila nezanedbatelný vliv na individuální volbu. Voliči v USA 

získávají svou stranickou afiliaci většinou v době dospívání, nejvlivnějším faktorem je 

politická příslušnost rodičů, tj. sympatie ke straně se předávají z generace na generaci. 

Od 70.  let faktor stranické příslušnosti rodičů oslaboval z toho důvodu, že mnoho 

voličů se začalo identifikovat s danou stranou na základě konkrétních aktuálních témat. 

Určitým paradoxem se může zdát fakt, že zástupce v Kongresu má zcela volný 

mandát (tj. nejedná se o imperativní mandát, kdy musí zástupce hlasovat tak, jak 

rozhodl stranický klub v parlamentu). Jelikož často nastává kohabitace, je žádoucí, aby 

se stranickost kongresmanů rozmělnila a tím politický proces fungoval bez většího 

zablokování. „Spíše než přímé stranické vazby působí formální a neformální 

mechanismy komunikace uvnitř Kongresu a mezi poslanci a senátory na jedné straně a 

prezidentem na straně druhé.“ [DVOŘÁKOVÁ 2002: 186] Stranická disciplína se 

posílila s nástupem Billa Clintona do úřadu prezidenta. Ten v Kongresu čelil 

republikánské opozici, která po celou dobu Clintonova funkčního období vykazovala 

výraznou jednotnost v hlasování. 

Autoři studie The American Voter se poprvé pokusili „vyměřit“ voličovu 

stranickost.  Sestavili soubor otázek, který byl později převzat institucí zabývající se 

volbami v USA (American National Election Study): (1) Obecně vzato, považujete se 

za spíše za republikána, demokrata, nezávislého nebo někoho úplně jiného?, (2) těm, 

kdo se považují za demokraty či republikány, byla položena doplňující otázka: 

Považujete se za věrného či ne příliš věrného demokrata/republikána? (3)těm, kteří 

                                                 
46 Campbell, Angus, Converse Philip, Miller, Warren, Stokes, Donald (1966) The American Voter 
(New York: John Wiley and Sons) 
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nepřiznali stranickou příchylnost, byla položena doplňující otázka: Jste blíže spíše 

Republikánské straně nebo Demokratické straně?47 

 Na základě těchto otázek byla sestavena sedmibodová stupnice s krajními póly 

„věrný demokrat“ a „věrný republikán“. Většina voličů, která se popsala jako spíše 

nezávislí, v doplňující otázce přiznala určité sympatie k jedné ze stran. Na stupnici 

jsou tito voliči přiřazeni k dané straně s odlišením „sympatizující“ (leaner). Další 

kategorii vytvořili lidé, kteří neprokázali v doplňující otázce žádné sympatie, tzv. čistě 

nezávislí (pure independents). 

 

 

Tabulka 2: Stranická identifikace mezi americkými voliči 1952-1960 

 1952- 

1960 

1962- 

1970 

1972- 

1980 

1982- 

1990 

1992- 

2000 

Věrní demokraté 23 % 22 % 16 % 19 % 18 % 

Nestálí demokraté 25 % 25 % 24 % 21 % 18 % 

Sympatizující s demokraty 8 % 9 % 13 % 12 % 14 % 

Čistě nezávislí 8 % 10 % 14 % 11 % 11 % 

Sympatizující s republikány 7 % 7 % 10 % 12 % 12 % 

Nestálí republikáni 15 % 15 % 14 % 15 % 14 % 

Věrní republikáni 14 % 11 % 9 % 12 % 13 % 

 
Zdroj: American National Election Study, Abramowitz, Alan (2004) Voice of 

the People: Elections and Voting in the United States (New York: McGraw-Hill) 
 
 

Jak naznačuje Tabulka 2, v první dekádě 1952-1960 se s demokraty 

identifikovalo cca 50 % voličů, 30 % voličů se identifikovalo s republikány a 25 % 

tvoří nezávislí voliči. V 70. letech je patrný úbytek věrných straníků v obou 

politických táborech, naopak narůstal počet nezávislých. V roce 1952 se 36 % 

Američanů označilo jako věrní straníci, v roce 1978 se toto číslo snížilo na 23 %. 

[JACOBSON 2001: 106] Tyto posuny mohly být způsobeny aférou Nixonovy 

administrativy, válkou ve Vietnamu či rasovými nepokoji. Tento jev byl v odborné 

                                                 
47 The Anes Guide to Public Opinion and Electoral Behavior, 
http://www.electionsstudies.org/nesguide/toptable/tab2a_2.htm, ověřeno ke dni 24. 2. 2008. 
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literatuře zevrubně popsán jako stranické odloučení (party dealignment).48 Ovšem jak 

naznačují čísla v tabulce, jednalo se o jev přechodný.  

Od konce 80. let se situace ve voličské obci ustálila a lidé opět vyjevovali jistou 

spjatost se stranou (party realignment).49 Všeobecně lze pozorovat úbytek 

„identifikovaných“ s Demokratickou stranou, největší úbytek byl zaznamenán v době 

první Reaganovy administrativy. V této době se výrazně polarizovalo ideologické 

směřování stran, zejména v důsledku vládního programu (snižování daní, navyšování 

armádních výdajů, omezení sociálních programů), který rozdělil americkou veřejnost 

podle ideologického zaměření.50 K zajímavému jevu došlo v jižanských státech, které 

byly původně nakloněny spíše demokratické doktríně, dnes zde panuje podpora spíše 

pro Republikánskou stranu. V posledním desetiletí se potvrzuje, že se stranická 

podpora obou největších politických subjektů vyrovnala.  

 Od 90. let je patrný genderový rozdíl mezi voliči – ženy se více identifikují 

s Demokratickou stranou než muži.51 Tomuto trendu snaží strany přizpůsobit svůj 

program a zařazují do něj speciální genderová témata. Pokud by se stanovovala 

stranická identifikace ze sociálního hlediska, platilo by obecné tvrzení, že demokraté 

jsou sociálně zakotveni spíše v nižších sociálních vrstvách, zatímco republikáni 

tradičně reprezentují zájmy velkého kapitálu a vyšší střední střídy. [DVOŘÁKOVÁ 

2002: 186] 

Výzkumy navazující na studii The American Voter52  v zásadě potvrdily závěry 

z roku 1966. Stranická identifikace je mnohem stabilnějším prvkem ve voličově 

chování než například volební kampaň kandidáta či jeho postoje k společensko-

politickým otázkám. Jelikož v USA probíhají volby velmi často (na federální, státní, 

okrskové, municipální, institucionální úrovni), bývá stranická linie pro voliče jedním 

z hlavních vodítek pro to, komu udělí ve změti kandidátů hlas. Do 80. let dominovala 

Demokratická strana všem volbám kromě prezidentských, jelikož bylo všeobecně více 

voličů, kteří se identifikovali s programem Demokratů. Stranické hlasování převažuje i 

po roce 2000. V prezidentských volbách v roce 2000 volilo 89 % voličů 

sympatizujících s Demokratickou stranou demokratického kandidáta, 92 % voličů 

                                                 
48 Nortporth a Rusk (1982), Carmines, McIver a Stimson (1987), Clarke a Suzuki (1994), aj. 
49 Norpoth (1987), Miller (1991), Crewe (1980), Sundquist (1983), Abramowitz (1998), Petrocik (1987) 
aj. 
50 Toto ideologické štěpení společnosti je v literatuře označováno jako secular realighnment. 
51 Ženy ze severu volící/identifikující se s Demokraty převyšují muže žijící na severu o 9 %. Na Jihu je 
rozdíl ještě markantnější, tj. 13%. [ABRAMOWITZ 2004: 86] 
52 Abrahamson a Ostrom (1991), Konverse a Markus (1979), Fiorina (1981), Jennings a Niemi (1981). 
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sympatizujících s Republikánskou stranou volilo George W. Bushe. [ABRAMOWITZ 

2004: 74] 

 

I. 3. 6 Veřejná podpora prezidenta 

Čtyřletý mandát prezidenta stejně jako celostátní volební cyklus vykazuje jasné 

opakující se periody vztahující se k veřejné podpoře prezidenta a jeho výkonu moci. 

Prvních pár měsíců po zvolení je prezident veřejností vnímán velice pozitivně, veřejná 

podpora dosahuje až 60 %. [LANOU 1987: 239] Toto období je v literatuře nazýváno 

jako „líbánky“ (honeymoon, honeymoon effect). Počátkem druhého roku začíná veřejná 

podpora oslabovat, většinou v době midterm elections (tj. polovina funkčního období) 

dosahuje dvouletého minima, které kulminuje během třetího roku. Ke konci mandátu 

může veřejnost svou náklonnost k prezidentovi navrátit, ovšem nikdy již v takové 

míře, v jaké tomu bývá na počátku funkčního období. Lidé často hodnotí výkon 

v prezidentské funkci dle momentální politických a ekonomických okolností. 

Dlouhodobé zhodnocení bývá u voličů velmi marginální. 

Veřejná podpora prezidentského úřadu53 zaznamenala v poválečných letech dvě 

krizová období. První událostí, která otřásla křeslem prezidenta, byla aféra Watergate 

v 70. letech. Prezident Richard Nixon krátce před tím než byl zahájen proces 

impeachementu, z funkce odstoupil. Jeho popularita v té době dosahovala poválečného 

minima, pouhých 24 % Američanů vyslovilo Nixonovi důvěru. V roce 1998 vypukla 

aféra s Monikou Lewinsky, i přes velmi ožehavou tématiku celé kauzy si Bill Clinton 

dokázal podporu veřejnosti udržet. V době probíhajícího procesu impeachementu Billa 

Clintona podporovalo 64 % občanů, tj. jedno z nejvyšších čísel v poválečné historii. 

[GRONKE; NEWMAN 2003: 501] Zcela nové poválečné minium ve veřejné podpoře 

se objevilo v únoru 2008, kdy průzkumy veřejného mínění zjistily pouhých 19 % 

občanů souhlasících s politikou George W. Bushe.54 

John Mueller55, jeden z prvních autorů, kteří podrobili popularitu prezidenta 

politologickému výzkumu, popisuje postupný pokles veřejné podpory prezidenta. 

Všeobecně klesající podpora bývá výjimečně zvyšována např. během mezinárodních 

krizí či při ohrožení národní bezpečnosti (tvz. the rally round the flag effect). Tato teze 

                                                 
53 Průměrná veřejná podpora všech prezidentů počínaje Johnem F. Kennedym viz Příloha 1: Průměrné 
hodnoty veřejné podpory prezidentů USA. 
54 www.pollingreport.com  
55 Mueller, John (1970) Presidential Popularity from Truman to Johson. The American Political Science 
Review, Vol. 64, No. 1,s. 18-34. 



 31 

se plně potvrdila v roce 2001 po teroristických útocích na World Trade Center v New 

Yorku, kdy popularita George W. Bushe dosahovala až 90%. [GRONKE; NEWMAN 

2003: 502] Výrazné účinky na veřejnou podporu má dále pokles ekonomické 

výkonnosti země, válka či tzv. „koalice minorit“, což je podle Muellera situace, kdy se 

prezident musí zabývat nějakými kontroverzními tématy a podporu musí hledat u 

neobvyklých subjektů. „Ekonomický pokles škodí prezidentově popularitě, ovšem i 

když je ekonomika dobrém stavu, nijak výrazně hodnocení veřejnosti nezlepšuje.“ 

[MUELLER 1973: 215] Mezinárodní spory mají pozitivní efekt jen dočasně. Pokud je 

zapojení USA v nějakém konfliktu dlouhodobé, působí to na veřejné mínění negativně. 

Na Muellerovy výzkumy navázal James Stimpson56, který souhlasil s tezí, že 

podpora veřejnosti vykazuje jisté opakující se trendy, spíše než lineární vývoj se dle J. 

Stimpsona jedná o kvadratický vývoj. Po nástupu do funkce se podpora začíná 

snižovat, po nějaké době se ovšem může opět navýšit. Krátce před koncem funkčního 

období se podpora opět navyšuje, ovšem nikdy nedosahuje takové míry jako krátce po 

zahájení úřadu. Prvotní vysoké procento podpory vysvětluje tím, že občané 

v prezidenta vkládají velké naděje na základě úspěšné volební kampaně, průměrný 

výkon prezidenta, který neodpovídá očekávání, snižuje veřejnou podporu. 

Samuel Kernell57 ve své studii zjistil, že ve všech kongresových midterm 

elections mezi léty 1946 až 1966 bylo hodnocení prezidenta veřejností korelováno  

s volebními preferencemi. Prezidentova popularita byla v 60. letech silně působícím 

faktorem na rozhodování voličů při volbách. 

Veřejné mínění je z velké části ovlivňováno masmédii. Pokud je prezident 

vykreslován médii v pozitivním světle, bude i veřejnost tento obraz přejímat. Veřejné 

mínění působí i dovnitř samotného prezidentského úřadu. Prezident na jeho základě 

formuje a strukturuje svoji politiku. 

Prezident Lyndon Johson vystihl důležitost periodicity oblíbenosti prezidenta, 

uvědomoval si, že první rok v úřadu je ideálním časem, kdy lze nejlépe realizovat svůj 

program, jelikož prezident se může těšit jak podpoře veřejnosti tak i příznivým 

podmínkám v Kongresu. „V prvním roce tomu musíte dát vše, co můžete….Máte 

                                                 
56 Stimpson, James (1976) Public Support for American Presidents, Public Opinion Quarterly, Vol. 40, 
s. 1-21. 
57 Kernell, Samuel (1977) Presidential Popularity and Negative Voting: An Alternative Explanation of 
the Midterm Congressional Decline of President´s Party. The American Political Science Review, Vol. 
71, No. 1, s. 44-66. 
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pouze jeden rok, kdy s vámi dobře jednají (Kongres) a ještě se nestarají pouze o 

sebe.“58 [GROFMAN, BRUNELL, KOETZLE 1998: 80] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 “You´ve got just one year to give it all you can, that one year....You´ve got just one year when they 
[Congress] treat you right, and before they start worrying about themselves.“ 



 33 

II. Teoretické ukotvení midterm elections 
 
  Jak potvrzuje mnoho studií zabývajících se americkými kongresovými 

volbami, téměř všechny tyto volby od občanské války konající se dva roky po 

prezidentských volbách vykazují cyklicky se opakující charakterové rysy. Kongresové 

midterm elections se od těch předcházejících (tj. těch, které se konaly souběžně 

s volbami prezidentskými) liší ve dvou rovinách: 

1. Politická strana, která je domovskou stranou současného prezidenta, 

získává méně hlasů. 

2. Volební účast je nižší. 

Takto se opakující vzorec se stal předmětem rozsáhlého výzkumu, který trvá od 

60. let 20. století. Nové společensko-politické události a reálie nutí teoretické 

vymezení midterm elections stále revidovat. Americké výzkumy vytvořily elementární 

podklad teoretického vymezení pro rodící se fenomén voleb do EP na počátku 80. let. 

Zejména díky práci Reifa a Schmitta59 (1980) vznikl pojem volby druhého řádu 

(second-order elections)60. Svým vymezením mohou posloužit jako zastřešující 

označení všech voleb, které vykazují podobné rysy – v americkém kontextu midterm 

elections a doplňovací volby, v Evropě municipální, krajské, zemské volby nebo od r. 

1979 i volby do EP. Volby druhého řádu se v politickém dění objevují v pravidelných 

intervalech, v evropském chápání v rámci cyklu národních parlamentních voleb, 

naopak v USA se jedná o periodu prezidentských voleb.  

Reif a Schmidt definují volby prvního řádu jako obecné volby konané na 

celostátní úrovni, které přímo nebo nepřímo zajišťují obsazení exekutivního orgánu. 

Naopak volby druhého řádu, pro voliče méně důvěryhodné a méně podstatné, primárně 

nezajišťují nové ustavení vlády [KOEPKE, J.; RINGE, N. 2006: 2]. Voliči na 

jednotlivé typy voleb pohlíží hierarchicky, tj. volby druhého řádu vnímají jako méně 

významné, neboli je méně ve hře.61 Takto vžitá percepce dále determinuje volební 

účast a volební chování. Irský politolog Micheal Marsh později zavádí další pojmový 

ekvivalent volbám druhého řádu – méně významné volby (less important elections).62 

                                                 
59 Reif, Karl, Schmitt, Hermann (1980) Nine national second order elections. European Journal of 
Political Research.Vol. 8, No. 1, s. 3–44.  
60 V literatuře se lze setkat s označením také down-ballot elections. 
61 There is less at stake in the second order elections and in European elections in particular. 
[SCHMITT, H. 2005: 1] 
62 M. Marsh rozlišuje dvě na sebe navazující teorie jako Campbell (1960, 1966) 1 a Campbell 2 (1993). 
Jelikož tím vyjadřuje jak dvě odlišné verze, ale i dva odlišné autory (shodou okolností mají stejné 
příjmení), jeví se toto rozlišení vhodné i pro účely této práce. Viz Marsh, Michael (2003) Theories of 
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II. 1  Teorie nárůstu a poklesu (Surge and  Decline        

Theory) 

III. 1.  1 Campbell 163 

Jedna z prvních teoretizujících prací o midterm elections se objevuje počátkem 

60. let.64 Význam Cambellovy statě je pro politologický výzkum hned dvojí – jedná se 

o jednu z prvních prací, která analyzuje volební chování a která se úspěšně pokusila 

sestavit teorii o přelivu voličů v USA. Angus Campbell nastínil vysvětlení stále se 

vracejícího vzorce amerických voleb: 

(1) Volební účast v kongresových midterm elections65 je konstatně 

nižší než v prezidentských volbách, které jim předchází. 

(2) Již od ustavení dvoustranického modelu v roce 186066, strana 

kontrolující Bílý dům ztrácí mandáty (s malými výjimkami)  

ve Sněmovně reprezentantů v rámci midterm elections. 

Pro vysvětlení těchto stanovených zákonitostí vymezil základní pojmový aparát 

– (1) volby s vyšším společensko-politickým významem vs. volby s nižším 

společensko-politickým významem, (2) pravidelní voliči vs. okrajoví voliči.67 Volbám 

s vysokým společensko-politickým významem je ze strany elektorátu přikládána 

značná důležitost z hlediska vlastního výstupu volby. Naopak volby s nižším 

společensko-politickým významem jsou optikou voliče vnímány jako méně významné. 

Takto vymezené volby jsou korelovány v rámci pravidelného cyklu – volby s vysokým 

společensko-politickým významem (prezidentské) jsou následovány volbami s nižším 

společensko-politickým významem (midterm elections). „Pravidelný volič je takový 

volič, jehož zájem o politické dění je natolik vysoké, že se účastní i takových 

národních voleb, které jsou všeobecně považované za společensko-politicky méně 

                                                                                                                                 
Less Important Elections: Explanations of Electoral Behaviour in European Parliament Elections. Revue 
de la Mason Françoise d´Oxford, Vol. 1, No. 1, nestránkováno. 
63 James A. Cambell V roce 1993 reviduje teorii nárůstu a poklesu z let 1960 a 1966, zejména část o 
fluktuaci voličů.  
64 Campbell, Angus (1960) Surge and Decline: A study of Electoral Change. Public Opinion Quarterly, 
Vol. 24, , No. 3, s. 397-418.  
65 Lze se také setkat s označením off-year elections a on-year elections. 
66 Dvoustranický model, tak jej známe dnes, vznikl v době po občanské válce. Původně byl stranický 
systém tvořen Demokratickou stranou (založena ve 20. letech 19. století) a Stranou whigů, která na 
rozdíl od demokratů stále inklinovala k Velké Británii. Tento bipartismus se několikrát snažila narušit 
třetí strana, ovšem neúspěšně. Až v 50. letech 19. století, kdy vznikla Republikánská strana v důsledku 
rozštěpení americké společnosti v otázce otroctví, se bipartismus podařilo úspěšně narušit. Republikáni 
postupně whigy ze stranického spektra vytlačili na okraj. 
67 V originále (1) high/low stimulus elections, (2) core/peripheral voters. 
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významné.“68 [COVER 1985: 607] Naopak zájem o společensko-politické dění 

okrajového voliče je nedostačující jako motivace pro participaci v midterm elections. 

Tyto dva typy voličů se tedy od sebe vzájemně liší vzorcem volebního chování a 

frekvencí participace ve volbách. 

Povaha prezidentských voleb dokáže k volebním urnám přilákat vysoký počet 

okrajových voličů. Procentuální rozdíl mezi účastí v prezidentských volbách a 

v midterm elections není nijak markantní, jedná o cca 10 %. 

A. Campbell dále sestavuje model, na základě kterého vysvětluje pravidelné 

fluktuace ve volební účasti v prezidentských a midterm elections a neúspěchy 

kandidátů z prezidentské strany v midterm elections. Pro vysvětlení podstaty daného 

jevu vychází ze své prvotní práce The American Voter (1960), ve které definuje 

faktory ovlivňující rozhodování individuálního voliče při volbě. Rozlišuje krátkodobé 

vlivy (short-term forces) a dlouhodobé vlivy (long-term forces). Krátkodobé vlivy jsou 

všechny okolnosti mající vliv na jedny konkrétní volby. V prezidentských volbách 

bývá takovýmto faktorem prezidentská kampaň a její dynamika dovnitř voličské obce. 

Masivní apel k veřejnosti může významně ovlivnit rozhodnutí voliče, který se cítí být 

spjat s nějakou stranou. Za nejdůležitější dlouhodobé vlivy je považována stranická 

identifikace. 

 Tím, že okrajový volič často pro svůj snížený zájem o politickou scénu 

nepřijde k midterm elections, se logicky snižuje volební účast. Všeobecně nižší 

podpora pro kandidáty do Kongresu ze strany ovládající prezidentský úřad je 

způsobena právě absencí okrajového voliče a také tím, že věrní voliči volí stranicky 

(dle své stranické příslušnosti/preference). Pravidelní voliči se někdy vyznačují tím, že 

se nechají ovlivnit krátkodobými společensko-politickými okolnostmi (tj. krátkodobé 

vlivy) a změní svůj stabilní vzorec volebního chování. V tomto případě se tedy mohou 

nechat strhnout účinnou kampaní budoucího prezidenta  a dát hlas straně mimo svou 

politickou afiliaci. Pravidelný volič poté své volební chování normalizuje v midterm 

elections. „Prezidentské volby jsou  odchýlením od rovnováhy, která je nahrazena 

v následujících kongresových volbách.“69 [MARSH 2006: 5] 

                                                 
68 „(…), core voters are described as those whose level of political interest is sufficiently high to take 
them to the polls in all national elections, even those in which the level of political stimulation is 
relatively weak.“  
69 „Presidential elections are thus a departure from an equilibrium that is restored at the subsequent 
congressional elections.“ 
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Pokud by se dle Campbellova vymezení voličského chování prováděl veřejný 

výzkum, pravidelný volič by na otázku „Od té doby, co Vám náleží volební právo, jak 

často jste byl u voleb – u všech, u většiny, u některých nebo u žádných?“ odpověděl , 

že volil ve všech volbách. [COVER 1985: 607] Respondenti, kteří by odpověděli jinak 

než, že se zúčastnili všech voleb, jsou teoretiky považováni za okrajové voliče. 

 

II. 1. 2 Campbell 2 

Se zcela první revizí teorie nárůstu a poklesu přichází v roce 1993 James A. 

Campbell70. V revidované verzi ponechává dichotomii voleb s nižším/vyšším 

společensko-politickým významem, představuje ovšem  nový koncept voličského 

chování, které je odlišné v on-year a v off-year volbách (tj. v prezidentských a pouze 

kongresových midterm elections). Rozlišuje mezi loajálním přívržencem strany (strong 

partisan), neloajálním přívržencem strany (weak partisan) a nezávislými voliči 

(indepentents).71 Věrní voliči strany mohou být ovlivněni silnými společensko-

politickými tlaky v prezidentských volbách  (cross-pressure)72 a krátkodobě mohou 

pocítit náklonnost ke kandidátovi z opoziční strany. Než aby poškodili svoji stranu a 

volili protikandidáta, nezúčastní se volby vůbec. Naopak neloajální přívrženci určité 

strany se podobnými krátkodobými tlaky necítí nijak vázáni a volí v rozporu se svojí 

stranickou identifikací. Ztráta mandátů prezidentské strany je tedy způsobena tím, že 

loajální voliči v midterm elections již neabsentují a volí dle tradičního vzorce a dále 

tím, že neloajální voliči navrací svou náklonnost k „domovské straně“. Model 

Campbell 2 je svou podstatou velmi podobný modelu Campbell 1, je pouze doplněný o 

prvek cross-pressure73 a revidovanou klasifikaci voličů. 

James A. Campbell ve své práci z roku 1997 koreluje americké prezidentské a 

kongresové volby – prezidentské volby působí na kongresové volby určitou silou, tvz. 

prezidentským impluzem (presidential pulse).74 Pokud se oboje volby konají ve stejný 

rok, působí tato dynamika ve prospěch strany úspěšné v prezidentských volbách. Síla 

prezidentského impulsu již ovšem nepůsobí o dva roky později v kongresových 

                                                 
70 Jedná se pouze o shodu v příjmení u obou autorů. 
71 Viz rozlišení voličů v rámci výzkumů v American National Election Studies. 
72 „Strong partisans find themselves cross-pressured in a presidential year, wanting to vote for their 
normal party but preferring the candidate of the opposition.“ [MARSH 2006: 5] 
73 A. Campbell tento prvek do své práce nepřímo zapracovává, nepřikládá mu ovšem pro samotné 
volební chování až tak velký význam. V Campbell 1 je prvek cross-pressure popisován jako short-term 
forces. 
74 James E. Campbell (1997) Presidential Pluse and the 1994 Midterm Congressional Election. The 
Journal of Politics, Vol. 59, No. 3, s. 830-857. 
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midterm elections a prezidentova strana ztrácí své mandáty v Kongresu. Jak ovšem 

Campbell zdůrazňuje, od 90. let lze pozorovat degresivní tendence výše zmíněného 

vlivného potenciálu prezidentského úřadu dovnitř procesu výběru zástupců 

v Kongresu. V letech 1900-1944 strana, která zvítězila v boji o prezidentský úřad, 

obdržela v paralelních kongresových volbách průměrně 21 hlasů ve Sněmovně 

reprezentantů. Pokud prezidentský kandidát vyhraje o více jak 10 % hlasů nad svým 

protivníkem, efekt prezidentské popularity (presidential coattail75) intenzivně působí i 

v kongresových volbách (markantnější zisky pro vítěznou stranu). Po druhé světové 

válce se korelace mezi oběma volbami oslabuje – zisk mandátů ve Sněmovně 

reprezentantů pro vítěznou stranu se téměř o polovičku snížil. V posledním desetiletí 

se zisk pro vítěznou stranu ve Sněmovně reprezentantů pohybuje jen kolem tří křesel.76  

Velmi podobné trendy se objevují i v senátních volbách. [ABRAMOWITZ 2004: 236]  

Podobné tendence vykazují i výsledky midterm elections, i zde se snižují 

rozdíly mezi vítěznou a poraženou stranou. Podle J. Campbella je to důsledek výrazně 

sníženého/nulového efektu prezidentské popularity. V době midterm elections 

neprobíhá boj o Bílý dům, volbám je věnována menší pozornost médií, typický je 

menší zájem voličů a tedy menší volební účast. Pokud prezidentská strana ztrácela 

v midterm elections v průměru 40 křesel ve Sněmovně reprezentantů, v posledních 

několika volbách ztratila průměrně pouze tři křesla.  [ABRAMOWITZ 2004: 237] 

 Vysvětlení daného jevu může vycházet z dvou rovin – jak naznačilo několik 

prací, v západních demokraciích dochází k odklonu voličů od stranického hlasování, 

voliči nehlasují stabilně ve všech volbách, nepociťují provázanost mezi stranou a 

vlastním rozhodnutím při volbě.77 Toto vysvětlení je ovšem více než problematické, 

jelikož jak naznačila pasáž o stranické identifikaci v USA, docházelo postupně od 70. 

let k znovunapojení voliče a strany. Další rovinou je trend posledních desetiletí, tzv. 

rozdělené (strategické) hlasování (split-ticket voting).78 Volič udělí hlas v prezidentské 

volbě kandidátovi z jedné strany, v kongresových volbách ovšem hlasuje pro opoziční 

stranu. Dnešní volič nehlasuje pro kandidáta pouze primárně z pohledu své stranické 

afiliace, nýbrž hodnotí i osobní kvality kandidáta a názorové vymezení v aktuálních 
                                                 

75 Vladimíra Dvořáková tento jev popisuje jako situaci, kdy se kandidát „hřeje na výsluní“ prezidentovy 
přízně. [DVOŘÁKOVÁ 2002: 208] 
76 Dokonce ani v roce 1996, kdy Bill Clinton zvítězil v prezidentské volbě nad Bobem Dolem o 9% 
hlasů, nebyla výhra demokratů v dolní komoře nijak výrazná, jak by se mohlo očekávat. Demokraté 
v midterm elections v roce 1994 ztratili 53 křesel, v roce 1996 se jim ovšem nepodařilo využít podpory 
veřejnosti pro Billa Clintona a získali nazpět pouhých 9 křesel. 
77 Nortporth a Rusk (1982), Carmines, McIver a Stimson (1987), Clarke a Suzuki (1994), aj. 
78 Dále známé např. z Německa. 
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společensko-politických otázkách. J.Campbell v této souvislosti dále argumentuje, že i 

dnes je prezidentský impuls patrný, jeho síla je ovšem snižována také tím, že v druhé 

polovině 20. století je ve volbách do Kongresu  větší procento kandidátů, kteří již úřad 

zastávají a usilují pouze o znovuzvolení (incumbents). 

 

II. 2 Teorie referenda  

Na prvotní studii A. Campbella navázal v 70. letech Edward Tufte.79 Na rozdíl 

od teorie nárůstu a poklesu vychází teorie referenda z ohodnocení prezidentské vlády 

veřejností. V midterm elections občané poprvé od prezidentských voleb oficiálně 

hodnotí dvouleté působení dané administrativy. Podstata teorie výrazně pomíjí 

samotnou instituci, o které se ve volbách jedná a premisy zakládá v prezidentském 

úřadu, jenž je v době midterm elections zcela „mimo hru“, Tufte v něm ovšem spatřuje 

klíčový význam pro vysvětlení dlouhodobého trendu (strana současného prezidenta 

v midterm elections ztrácí mandáty ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu). 

Jelikož se v období midterm elections nebojuje o Bílý dům, mohou voliči 

vyjádřit svou ne/spokojenost s dosavadním výkonem vlády pouze tím, že dají hlas 

straně, která je u vlády a tím vyjádří svou spokojenost s danou prezidentskou 

administrativou nebo naopak udělí hlas opoziční straně a tím vyjádří svůj nesouhlas. 

„Kandidáti do Kongresu mohou být často poškozeni (nebo naopak mohou profitovat) 

tím, jak voliči hodnotí dosavadní práci prezidenta.“ [TUFTE 1975: 813] 

Tufte sestavil model, na základě kterého dokáže odhadnout objem přelivu hlasů 

v midterm elections pro domovskou stranu prezidenta.  Odliv hlasů pro prezidentskou 

stranu vysvětluje pomocí dvou proměnných: (1) podpora veřejnosti vládní politiky a 

prezidenta, (2) trendy v ekonomickém vývoji země. V jeho práci nenalezneme 

objasnění, proč k podobnému přelévaní hlasů dochází, práce na rozdíl od Campbella 

absentuje hlubší analýzu volebního chování v midterm elections. Tufte nabízí pouze 

dva všeobecně platné postuláty: (1) Popularita prezidenta má tendenci se během 

funkčního období snižovat, (2) výkon ekonomiky má tendenci se zvyšovat v době 

prezidentských voleb. [MARSH 2006: 6] Tufteho model dokáže s velkou přesností 

odhadnout, kolik křesel prezidentská strana ztratí v midterm elections.80 Pro měření 

                                                 
79 Tufte, Edward (1975) Determinants of Midterm Congressional Elections. The American Political 
Science Review, Vol. 69, No. 3, s. 812-826. 
80 Tufte vypočítal na základě svého modelu počet hlasů pro stranu, která drží úřad prezidenta, pro 
midterm elections v letech 1958-1974. Absolutní odchylka se pohybovala v rozmezí 0.3-2.1 % hlasů. 
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prezidentské popularity Tufte používá měsíční průzkumy Gallup poll81, který 

soustavně zjišťuje veřejnou podporu prezidenta od r. 1935. V posledních letech se 

množí výzkumy veřejného mínění, které bývají neobjektivním nástrojem jednostranné 

volební kampaně a mají jediný cíl – manipulovat veřejným míněním a poškodit 

oponenta. Proto je pro empirický výzkum důležité, aby použitá data pocházela 

z důvěryhodného zdroje, za který je Gallup Poll považován. Pro vyhodnocení 

ekonomického stavu země používá změny v reálném disponibilním důchodu82 na 

osobu v období před midterm elections, jelikož tato veličina nejlépe stanovuje reálnou 

kupní sílu obyvatel. Dále tato veličina nejlépe vystihuje postoj voličské obce k 

hospodářství. Každý volič se rozhoduje právě podle své momentální ekonomické 

situace, současné administrativě udělí hlas jako výraz spokojenosti se stavem 

amerického hospodářství nebo naopak hlasuje pro opozici, v případě, že se jeho reálné 

příjmy snížily. „Čím nižší je veřejná podpora pro prezidenta a čím méně ekonomika 

prosperuje, tím větší bude propad ztráty hlasů pro prezidentskou stranu v midterm 

elections.“ [TUFTE 1975: 817] 

 

Schéma 1: Tufteho model (pro predikci objemu ztráty křesel pro prezidentovu                                                           

stranu) 

Veřejné mínění – veřejná                                               Stav ekonomiky 
podpora prezidenta 

                   ↓                     ↓ 
                                    

Objem propadu hlasů pro prezidentovu stranu 

↓ 
Objem ztráty křesel pro prezidentovu stranu 

 
Zdroj: Tufte, Edward (1975) Determinants of Midterm Congressional Elections. 

American Political Review, Vol. 69, No. 3, s. 69. 
 
 

Jiný výzkum věnující se popularitě prezidenta během jeho funkčního období 

(Mueller 1973) na základě využití regresivního modelu a mnoha výpočtů dospívá 

                                                                                                                                 
Např. pro volby v roce 1970 stanovil hodnotu 45.7% hlasů pro prezidentskou stranu, reálný zisk byl 
45.4% hlasů. 
81 www.gallup.com  
82 Tufte pro svůj model používá roční procentuální změnu v reálném disponibilním důchodu na osobu za 
období končící v třetím kvartálu před midterm election. 
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k závěru, že pokles veřejné podpory pro prezidenta lze generalizovat. Každý prezident 

každoročně ztratí na své popularitě pět až šest procent (ovšem je třeba vzít v potaz, že 

každá administrativa je svým způsobem jiná, zejména politické okolnosti se mění). 

V období prvních dvou let od nástupu do úřadu prezident ztrácí kolem 10 % z podpory 

veřejnosti. [COVER 1985: 615] 

Gerald Kramer83 na základě výsledků kongresových voleb v letech 1896-1964 

vypočítal, že desetiprocetní snížení reálného disponibilního důchodu znamená ztrátu 

hlasů v kongresových volbách pro současnou administrativu v rozmezí 4-5 %. Stejně 

tak změna (ztráta/nárůst) reálného disponibilního důchodu o 180$ znamená ztrátu nebo 

zisk 4-5 % hlasů pro domovskou stranu prezidenta. [KRAMER 1971: 138] Tufte pro 

svůj model vypočítal, že posun v reálném disponibilním důchodu o 180$ na osobu by 

znamenalo změnu počtu hlasů o 6 %. pro stranu držící Bílý dům [TUFTE 1975: 818] 

Jak upozorňuje Tufte v závěru práce, přestože konečné výsledky midterm elections 

často hodně vypovídají o postoji veřejnosti k současné administrativě, bývá ztráta 

hlasů pro prezidentovu stranu mnohdy výrazně snížena strukturou volebního systému, 

tj. přepočtem hlasů na mandáty. 

V roce 1977 Samuell Kernell rozšiřuje Tufteho výstupy o negativní aspekt v 

hlasování v rámci midterm elections. Stejně jako Tufte, i on doceňuje význam vlivu 

veřejné podpory prezidenta na výsledek midterm elections. Kernell dále přidává 

sociálně-psychologické hledisko do analýzy chování voličů. Voliči, kteří jsou 

negativně naladěni proti prezidentovi, mají tendenci být při midterm elections 

aktivnější než voliči, kteří hodnotí prezidentský úřad pozitivně. Procento voličů, kteří 

nahlíží negativně na prezidenta, je vyšší. 

V letech 1974-1998 se účast lidí s negativně hodnotících prezidenta pohybovala 

průměrně o 6 % výše, než byla účast proprezidentských voličů. Zatímco   76 % 

protiprezidentských voličů hlasovalo pro opoziční kandidáty usilujících o mandát ve 

Sněmovně reprezentantů, pro kandidáty z prezidentské strany jen hlasovalo 59 % 

proprezidentských voličů. Kernell predominancí negativního hlasování vysvětluje 

tendenci strany prezidenta ztrácet mandáty v midterm elections. [ABRAMOWITZ 

2004: 240] 

 

 
                                                 

83 Kramer, Gerald H. (1971) Short-Term Fluctuation in U.S: Voting Behavior, 1896-1964. The 
American Political Science Review, Vol. 65, No. 1, s. 131-143.  
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II. 3  Teorie voleb druhého řádu 

V roce 197984 se po dlouhé diskuzi o postavení EP v rámci institucionálního 

rámce Evropského společenství (ES), konaly první přímé volby. Volby do EP jsou 

specifickým procesem v rámci mezinárodní spolupráce států, žádné další mezinárodní 

parlamentní uspořádání nepodléhá procesu výběru zástupců ve všeobecných volbách. 

Evropské volby se od konce 70. let staly předmětem mnoha politologických výzkumů. 

(Reif, Schmidt 1980; Reif 1984; Marsh a Franklin 1996; Marsh 1998). Postupně se 

vyprofilovaly určující rysy evropských voleb, které se dlouhodobě potvrzují. 

Jedinečnost evropského výběru zástupců členských států dokonce vedla k revizi teorií 

o volebním chování a proto byla  na základě výzkumu působení evropských voleb na 

voliče vytvořena nová teorie voleb. 

Víceúrovňová teorie volebního chování vymezuje dva typy voleb (z pohledu 

významu voleb pro samotného voliče) – volby prvního řádu (first-order elections) a 

volby druhého řádu (second-order elections). Byla speciálně vytvořena k vysvětlení 

změny ve volebním chování, k níž dochází ve volbách do EP oproti volbám do 

národních parlamentů. [LINEK, LYONS 2005: 1]. Teorie voleb druhého řádu byla 

sestavena na vzorku západoevropských zemí v roce 1980 (tj. hned na základě prvních 

přímých voleb do EP) politology Karlheinzem Reifem a Hermannem Schmidtem. Dále 

je založena na vypozorovaných účincích midterm elections v USA (Tufte 1975; 

Kernell 1977; Erikson 1988, Campbell 1960). 

Voliči často volí mezi třemi nejčastějšími vzorci chování. První vzorcem je 

strategické (instrumentální) hlasování 85 - volič se snaží ovlivnit konečný výsledek 

voleb tím, že nevolí podle své první preference, ale vybírá stranu, u které je 

pravděpodobnější, že získá větší počet hlasů (hlasuje tedy podle své druhé nebo i třetí 

preference). Takovéto chování je typické pro volby prvního řádu. Volič svým 

strategickým chováním dává najevo, že si je vědom významu a dopadů voleb. Druhým 

typem je upřímné hlasování, kdy volič volí dle své první preference a udílí hlas 

ideologicky sobě nejbližší politické straně.86 Posledním vzorcem je protestní hlasování, 

kdy volič svůj hlas chápe jako sdělení své nespokojenosti s vládou vzešlou z voleb 

                                                 
84 Poprvé  se přímé volby konaly 7. a 10. června 1979 a znamenaly první výrazné posílení postavení EP. 
Zákon o přímých volbách do EP byl schválen v roce 1976, v platnost vešel v roce 1978 
85 V literatuře také nazýváno „voting with the head“ 
86 V některých případech nazýváno „voting with the heart“. 
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prvního řádu.87 Volič vystavuje vysvědčení vládní politice [KOEPKE, J.; RINGE, N. 

2006: 5].  

Volič vnímá volby druhého řádu jako událost, kdy není příliš ve hře.88 Ví, že 

volená supranacionální či subnacionální instance, resp. její složení, nebude mít zásadní 

význam na jeho život.89 Svou percepci voleb dále promítá do volebního chování a 

nakládání se svým hlasem. Pro volby druhého řádu je typické, že volič volí buď 

upřímně nebo udílí protestní hlas. Tyto vzorce chování korelují se zisky velkých a 

malých stran. Malé strany, které jsou často ve volbách prvního řádu postaveny do 

ústraní zejména z důvodu voličova strategického hlasování, v druhořadých volbách 

většinou zaznamenávají úspěch. Velké strany naopak v druhořadých volbách ztrácejí 

hlasy oproti celonárodním, ať už z důvodu toho, že volič volí stranu sobě ideologicky 

nejbližší (tou často velká strana nebývá, i přestože jí v národních volbách hlas udílí) a 

nebo, že tím vyjadřuje podporu straně, která je možnou alternativou vládnoucím 

stranám. 

Schmitt dále generalizuje a postuluje rysy evropských voleb [SCHMITT, H. 

2005: 651-652]. (1) Volební účast je vždy nižší než u voleb do národních parlamentů.90 

(2) Vládní strany ve volbách prohrávají. (3) Velké etablované strany zaznamenávají 

horší volební výsledky než v národních volbách, malé strany uspějí v evropských 

volbách lépe než v národních91. (4) Předvolební kampaň akcentuje národní témata na 

úkor evropských. (5) Vládní strany mnohem více ztrácejí v polovině volebního 

cyklu.92 

Posledně zmíněný rys souvisí s načasováním druhořadých voleb. Oppenhuis 

posunul tuto teorii dále svým rozlišením voleb podle kritéria časové vzdálenosti konání 

voleb druhého řádu od prvního řádu. Rozlišil tzv. promarněné volby (throw away 

elections) a tzv. maker-setting elections. Promarněné volby se konají současně 

s volbami celonárodními nebo krátce po nich. V tomto období není volič nijak 

                                                 
87 Jedná se analogii k teorii referenda (Tufte, Kernell). Srovnej Simon, Hix, Marsh, Micheal (2007) 
Punishment or Protest? Understanding European Parliamentary Elections. The Journal of Politics. Vol. 
69, No. 2, s. 495-510. 
88 There is less at stake in the second order elections and in European elections in particular. 
[SCHMITT, H. 2005: 1] 
89 Viz např. výzkum Eurobarometru v roce 2004, který prokázal, že pouze desetina Čechů věří, že 
činnost EP bude mít přímý na jejich životy. [LEQUESNE, Ch.; PEROTTINO, M.: Evropské volby: Češi 
neprojevili velký zájem, http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/analyza/evropsk-volby-ei-neprojevili-
velk-zjem ; ověřeno ke dni 30. 10. 2007.] 
90 1979 – 63%, 1984 – 61%, 1989 – 58,5%, 1994 – 56,8%, 1999 – 49,8%, 2004 – 45,5%.  [ŠARADÍN 
2004: 61]. Nízká volební účast indikuje míru důležitosti voleb pro voliče. 
91 Mohou uspět i přesto, že prosazují radikální program. 
92 Tzv. election cycle model. 
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ovlivněn vládní politikou a neudílí tedy protestní hlas, naopak volí upřímně. Pro 

vládnoucí strany nemají tyto volby žádnou vypovídací hodnotu o jejich popularitě. 

Maker-setting elections se konají v dostatečném časovém odstupu od voleb prvořadých 

a celkově se mění i jejich význam a prediktivní hodnota. Jednoznačně vypovídají o 

popularitě vlády, jelikož značný časový rozdíl mezi oběma volbami dává voliči 

významný prostor pro zhodnocení dosavadního působení vlády. Volič v takto 

načasovaných volbách velmi často udílí protestní hlasy.93 

V základním vymezení voleb druhého řádu, tak jak jej představil Schmitt, chybí 

důležité hledisko hospodářského vývoje země.94 Kousser95 ve své studii dochází 

k závěru, že právě zhoršení ekonomického vývoje v zemi může mít z velké části vliv 

na sníženou podporu pro vládní strany v evropských volbách. 

Juliet Lodge se po volbách v roce 1999 zabývala trendem snižující se volební 

účasti u evropských voleb. Jako jeden z důvodů vidí složité a netransparentní procesy 

v rámci institucionálního trojúhelníku, obskurní zákonodárný proces a jeho význam. 

Připojením národních témat do předvolební kampaně se strany snaží zvýšit zájem o 

volby, jelikož si uvědomují pomyslnou vzdálenost mezi občany a evropskou politikou. 

Lodge dále upozorňuje, že následující volby v roce 2004 budou zcela bezprecedentní a 

po přistoupení deseti nových států, které mají zcela odlišné historické zkušenosti, 

politickou kulturu a tradice, hodnoty a cíle, lze očekávat, že se povaha evropských 

voleb může změnit. [LODGE 2001: 6]. Podobné úvahy se objevily u více odborníků. 

Pozornost politologického výzkumu se hned po volbách v roce 2004 přenesla na 

účinky voleb v nových evropských zemích a na komparaci výsledků v původní 

„patnáctce“ a nově přistoupivší „desítce“.96 Jak volby do EP v roce 2004 prokázaly, 

několik dekád se potvrzující teorie druhořadých voleb je dnes značně rozmělněná a 

                                                 
93 Reif a Schmitt se svém původním článků dále neurčují podmínky pro protestní nebo upřímné 
hlasování. Omezují se pouze na tvrzení, že voliči ve volbách druhého řádu volí buď upřímně nebo udílí 
protestní hlas. [KOEPKE, J.; RINGE, N. 2006: 8] 
94 Srovnej Tufte, Edward (1975) Determinants of Midterm Congressional Elections. The American 
Political Science Review, Vol. 69, No. 3, s. 812-826. 
95 Kousser, Thaddeus (2004) Retrospective Voting and Strategic Behaviour in European Parliament 
Elections. Electoral Studies, Vol. 23, No. 1, s. 1-21. 
96 Česká republika byla jedna z nových členů, kde se volby do EP projevily jako volby druhého řádu. 
Volby se konaly téměř v polovině funkčního období socialistické vlády Vladimíra Špidly, která se v té 
době potýkala s nízkou důvěrou občanů (cca kolem 25%). Občané byly znepokojeni rostoucí 
nezaměstnaností a sociálním vývojem země. Nejsilnější opoziční strana ODS považovala následné 
evropské volby jako referendum o současné vládě. Výsledky voleb měly velmi silnou dynamiku dovnitř 
vnitropolitického vývoje. Velký propad voličské podpory u vládní ČSSD akceleroval demisi premiéra a 
posléze i celé koaliční vlády. Jak se prokázalo později, volby měly i významný prediktivní potenciál pro 
další vnitřně politický vývoj země, zejména pro výsledky parlamentních voleb v roce 2006. 
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vyžaduje rozsáhlou revizi. Nadcházející volby v roce 2009 nastíní další trendy a 

výzkum nasměrují tím správným směrem. 

 

II. 4 Komparace teorií midterm elections a evropských 

voleb druhého řádu 

Samotné pojmenování voleb je jistým popisem charakteru daných voleb. Pojem 

midterm elections je používán v americkém areálu a je vztahován k periodě 

prezidentského úřadu. Naopak volby druhého řádu, používané pro evropský prostor, ve 

svém názvu schovávají nižší hierarchické postavení v celém souboru evropských 

voleb. Voliči vnímají tyto volby jako méně významné a věnují jim tedy mnohem méně 

pozornosti. V evropském kontextu nelze použít nějaké významové obdoby midterm 

elections, tj. pojem vztahující se k volebnímu cyklu, jelikož evropské volební systémy 

jsou příliš rozmanité a tedy ani neexistuje jednotný formát volební cyklu (až na volby 

do EP). Volby druhého řádu (co do významu) lze použít i pro midterm elections, 

jelikož i v USA se tyto volby potýkají s malým zájmem veřejnosti a vzhledem 

k prezidentským volbám jsou vnímány jako volby s nižší hierarchickou hodnotou. 

Odborná literatura pro americký kontext pojmu volby druhého řádu nepoužívá, 

objevují se jiné termíny s podobnou konotací – down ballot elections či off-year 

elections. I přes komplexní povahu termínu volby druhého řádu, je tento termín, jak 

v této práci, ale i v odborné literatuře, používán jen pro volby v Evropě. M. Marsh 

pojmovou nesrovnalost konceptualizoval tím, že použil, jak pro americké midterm 

elections a tak i pro evropské volby druhého řádu, zastřešující významově přesný 

termín méně významné volby (less important elections). 

Obě výše nastíněné teorie se snaží vysvětlit velmi podobný a pravidelný proces. I 

přestože se dané pravidelnosti vyskytují ve zcela odlišných politických systémech, lze 

nalézt generalizující rysy: 

(1) volební účast je vždy nižší než je tomu u předcházejících voleb, které 

ustavují obsazení nejdůležitější instituci v zemi (prezidentský systém vs. 

parlamentarismus), 

(2) vláda (prezident, resp. jeho domovská strana) oproti předešlým 

volbám vykazuje menší volební podporu, naopak opoziční aktéři 

zaznamenávají nárůst odevzdaných hlasů pro svůj subjekt, 
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(3) vnímání voleb ze strany voličů je odlišné od voleb národních 

(parlamentních, prezidentských), čemuž odpovídá volební chování a 

jeho pozměněný rámec, 

(4) zřetelný přeliv voličů, 

(5) zájem veřejnosti i médií bývá menší, 

(6) volební kampaně akcentují jiná témata, používají jinou strategii. 

Výrazně odlišné prostředí, do kterých jsou teorie zasazeny, implikuje i rozdíly a 

neslučitelnosti. Základním rozdílem je samotná povaha politického systému, obě teorie 

vycházejí ze zcela dichotomních systémů – prezidencialismus vs. parlamentarismus. 

Volební chování, které popsal A. Campbell, vychází z tradičního bipartismu. 

V evropských parlamentních demokraciích je v praxi dvoustranický model spíše 

výjimkou, častěji se setkáváme se umírněným (popř. extrémním) multipartismem. 

Oproti USA oddělení mocí či výrazná stranická identifikace, která je výraznou 

společenskou štěpnou linií, v Evropě chybí. 
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III. Kongresové midterm elections 

Nejdůležitější teorie představila třetí kapitola. Nutno podotknout, že hodnota 

těchto teorií není v žádném případě absolutní, každá má své limity. Většina teorií 

vznikala v 60. a 70. letech a projektovala tehdejší politickou realitu. Americký volební 

cyklus se do konce 80. let od vystavěných teorií nijak významně neodchýlil. Zcela 

nové mezinárodní, politické či společenské podmínky stabilní volební vzorec značně 

erodovaly. Vývoj v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století naznačuje, že se 

politická realita čím dál více vzdaluje zavedenému cyklu a implikuje otázku, nakolik 

se teorie midterm elections stávají obsoletními. 

Teoretické modely nikdy nedokážou plně zohlednit aktuální politický vývoj či 

neobvyklé politické, ekonomické a sociální podmínky, za kterých k volbám může 

dojít. Rozložení společensko-politických sil je klíčovým faktorem formování okolností 

a podmínek voleb. Tyto vlivy mohou zapříčinit zcela odlišný volební a povolební 

vývoj než předpokládají teoretikové. 

 

 

III. 1 Midterm elections jako indikátor veřejného mínění 

  Jeden z hlavních sekundárních přínosů kongresových midterm elections je 

schopnost objektivně vypovídat o stavu veřejného mínění. Jak již práce nastínila, tyto 

volby jsou veřejností chápány jako referendum o prezidentově výkonu ve funkci. 

Pokud voliči souhlasí s prezidentovou politickou linií, odmění ho při midterm elections 

tím, že hlasují pro kandidáta z jeho strany. Pokud nejsou spokojení, přikloní se 

k opozici. Poválečné události nabízejí celý soubor faktů, které tuto premisu potvrzují. 

V nedávné minulosti proběhly hned troje velmi unikátní volby (1994, 1998, 2002), 

jejich analýze se věnují následující podkapitoly. Vyznačují se zejména tím, že v nich 

veřejné mínění sehrálo určující roli.  

  Krátký historický exkurz naznačí, že postulát midterm elections jako 

referendum je dlouhodobě platný. Američtí voliči mnohokrát vyjádřili své postoje 

právě skrz kongresové volby a často tím měnili i vnitropolitické mocenské uspořádání. 

V roce 1946 zaznamenali v kongresových midterm elections97 úspěch 

republikáni, když získali padesát šest mandátů ve Sněmovně reprezentantů a třináct 

                                                 
97 Konaly se v polovině prvního funkčního období demokratického prezidenta Harryho Trumana. Dle 
výše zmíněné kategorizace se tyto volby řadí mezi tvz.big wave elections. 
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mandátů v Senátu.98 Úspěch byl způsoben narušením ekonomiky po druhé světové 

válce, zejména vysokou inflací. [JACOBSON 2000: 142] Ekonomické problémy země 

se ovšem během dvou let nepodařilo vyřešit, tíhu neúspěchu nesl právě republikánský 

Kongres. V následujících volbách tedy zvítězili demokraté zdůrazňující ve 

své předvolební kampani špatnou hospodářskou situaci země, kteří svou politickou 

koncepcí navazovali na populární politiku Nového údělu (New Deal).99 V druhém 

funkčním období se H. Truman potýkal s vysokou nespokojeností veřejnosti s jeho 

výkonem ve funkci a Republikánská strana opět vyhrála kongresové volby v roce 1950 

a 1952. 

Koncem 50. let začala Republikánská strana postupně ztrácet voličskou 

podporu. Celkový pokles hlasů byl dovršen v roce 1964, kdy republikánský kandidát 

na prezidenta Barry Goldwater100 dokázal zvítězit pouze v pěti státech Unie.101 Tento 

volební rok byl naprostou dominancí demokratů. Předvolební program demokratického 

kandidáta Lyndona Johsona reagoval na špatnou ekonomiku země, svou koncepcí 

oslovil velkou část společnosti. Jeho Demokratická strana v kongresových volbách 

získala 68 % hlasů ve Sněmovně reprezentantů a absolutní většinu v Senátu.102 

V tomto případě je evidentní efekt popularity budoucího prezidenta (presidential 

coattail). Voliči volí v kongresových volbách pro ty kandidáty, kteří pocházejí ze 

stejné strany jako kandidát na prezidenta, jemuž udělili hlas. Veřejnost tím reagovala 

na Johsonovu koncepci války proti chudobě (War on Poverty).103 Johsonova politika 

                                                 
98 Přehled výsledků všech kongresových voleb v letech 1etech 1946-2006 viz Příloha 2. 
99 Vláda Franklina D. Roosevelta a zavedení jeho politiky Nový úděl (New Deal)  se v 30. letech setkala 
s velkým ohlasem a popularitou u veřejnosti, což narušilo zavedený volební vzorec. V kongresových 
midterm elections v roce 1932 získala Rooseveltova Demokratická strana většinu v Kongresu, tj. 
veřejnost vyjádřila spokojenost s novým politickým směrem, kterým se Roosevelt snažil zemi 
zrekonstruovat v době hospodářské krize. Demokratická většina v Kongresu byla dále navýšena volbami 
1934 a 1936. První Nový úděl z roku 1933 zahrnoval krátkodobé rekonstrukční programy zaměřené na 
všechny vrstvy společnosti (podpůrné pracovní programy, zemědělské programy, reformu bankovnictví, 
aj.) Druhý Nový úděl (1935-6) se týkal přerozdělení moci od velkých podniků směrem k malým a 
středním subjektům. 
100 Barry Morris Goldwater byl pětkrát zvolen senátorem za stát Arizona. V 60. letech byl jedním 
z hlavních proponentů, kteří stáli za oživením amerického konzervativního politického hnutí. Byl také 
nazýván „Mr. Conservative“. V 80. letech byl silným odpůrcem křesťanského křídla Republikánské 
strany, které radikalizovalo stranický pohled na otázku potratů či homosexuálů. 
101 Barry Goldwater získal větší počet hlasů než jeho demokratický soupeř Lyndon Johson v Alabamě, 
rodné Arizoně, Georgie, Louisianě, Mississippi a Jižní Karolíně. Výsledky voleb viz 
http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php?year=1964&f=0 ; ověřeno ke dni 26. 3. 2008. 
102 Demokratická strana utržila navíc 39 mandátů, Republikánská strana jich naopak 36 ztratila. 
Podrobné výsledky viz http://en.wikipedia.org/U.S._House_elections,_1964 ; ověřeno ke dni 26. 3. 
2008. 
103 L. Johnson  představil oficiálně politiku boje proti chudobě v lednu 1964. Novými legislativními 
úpravami chtěl L. Johson reagovat na složité ekonomické problémy země, kdy téměř dvacet procent 
obyvatel žilo v chudobě. 
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Great Society, pomocí níž chtěl navýšit vládní roli v sociálních programech, 

krátkodobě představovala novou alternativu pro americkou společnost. Jeho záměr 

nedosáhl úspěchu (Johnson přišel s touto koncepcí v době, kdy se množila kritika 

sociálního státu a celospolečenského ideologického obratu), což se projevilo 

v následujících kongresových midterm elections, kdy si demokraté sice zachovali 

většinu ve Sněmovně reprezentantů, ovšem ztratili značný počet křesel na úkor 

republikánů.104  

Republikánská strana byla v 70. letech výrazně zasažena Nixonovou aférou 

Watergate, poškozenou reputací byli zasaženi i republikánští kandidáti do Kongresu 

v roce 1974. V tomto roce se nakumulovalo několik negativních okolností (Watergate, 

klesající výkon ekonomiky, inflace, aj.), což způsobilo, že opoziční Demokratická 

strana získala 49 mandátů ve Sněmovně reprezentantů. Demokraté ztratili většinu 

v roce až v roce 1980, kdy se konaly souběžně prezidentské a kongresové volby. Na 

rozhodování voličů měla opět vliv ekonomika, která se potýkala s vysokou 

nezaměstnaností a inflací. Reaganův návrh na oživení hospodářství měl značný efekt i 

při volbě do Kongresu (presidential coattail).  V době následujících midterm elections 

(1982) dosahovala nejvyšších hodnot po roce 1945 (10.8 %).105 [U.S. Department of 

Labor: Bureau of Labor Statistics] Reaganova popularita se dotkla svého minima od 

roku 1980. Alarmující stav ekonomiky byl hlavním akcelerátorem přelivu voličů, kteří 

se přiklonili na stranu demokratů. 

Volby v druhé polovině 80. let nebyly nijak výrazné, neobjevily se žádné 

dynamizující ekonomické či politické události. Volby proběhly bez větších výkyvů 

v ziscích a ztrátách hlasů a s malou volební účastí. Toto období bylo ve znamení růstu 

ekonomiky a rozdělených vlád – republikánský prezident a demokratický Kongres. 

Kongresové midterm elections v roce 1986 byly zajímavé tím, že Republikánská strana 

ztratila pouhých pět mandátů ve Sněmovně reprezentantů. Navzdory trendu nízké 

prezidentské popularity v době kongresových midterm elections, se R. Reagan těšil 

značně vysoké veřejné podpoře, tj. 63 %.106 Ještě vyšší podpoře občanů se těšil George 

H. W. Bush  v době midterm elections v roce 1990, když jeho obliba dosahovala až 80 

%, což byla jedna z nejvyšších hodnot v prvním roce prezidentské vlády107. Takto 

                                                 
104 Výsledky viz Příloha 2. 
105 Přehled míry nezaměstanosti po r. 1948 na http://research.stlouisfed.org/fred/data/UNRATE.txt ; 
ověřeno ke dni 26. 3. 2008.  
106 http://www.pbs.org/wgbh/amex/reagan/timeline/index_5.html ; ověřeno ke dni 26. 6. 2008. 
107 Viz Gallup Poll. 
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výhodné podmínky pro stranu ovládající Bílý dům se ovšem nepromítly do výsledků 

kongresových voleb a Demokratům se podařilo udržet si v Kongresu většinu. Voliči 

opět reflektovali spíše ekonomický obraz země než prezidentovu politiku. Ekonomika 

USA se na počátku 90. let opět zpomalovala (po období růstu v 80. letech) a 

Američané očekávali příchod dalšího ekonomického úpadku. 

 

III. 1. 1 Kongresové midterm elections v roce 1994 

Již volby v roce 1992 (konaly se společně prezidentské a kongresové volby)108 

předznamenaly bezprecedentní výsledek Republikánské strany, kterého měla 

dosáhnout v roce 1994. Strana tehdy získala padesát dva mandátů ve Sněmovně 

reprezentantů.109 Poprvé od roku 1955 se jí zde podařilo získat většinu.110 Po dlouhém 

období demokratického Kongresu se osvědčila nová volební strategie. G. Jacobson 

vysvětluje, proč se Republikánská strana dlouho neúspěšně snažila získat kontrolu nad 

Sněmovnou. „Republikánům se nedařilo navýšit počet křesel ve Sněmovně 

reprezentantů, jelikož stavěla nekvalitní kandidáty, kteří se nevěnovali důležitým 

tématům v kongresových volbách.V době rozdělených vlád nebyli voliči schopni 

rozeznat, komu dávat věci za vinu nebo naopak komu připisovat zásluhy.“111 

[JACOBSON 1992: 239] Vysoký zisk mandátů naznačuje, že volby 1994 mohou být 

právem považovány za volby s mimořádnou vlnou opoziční podpory (big wave 

election). Jak již práce naznačila, tato kategorie voleb je často doplňována velmi 

silným impulsem ze společnosti, která chápe volby také jako referendum a vyjadřuje se 

v nich k palčivým politickým, ekonomickým či společenským otázkám. 

Po dvou letech sdílené vlády, tj. demokratického Kongresu a demokratického 

prezidenta, se v roce 1994 mocenské síly opět vyrovnaly. Třicet tři demokratických 

kandidátů usilujících o znovuzvolení (incumbents) neobhájilo svůj mandát na úkor 

                                                 
108 Republikánská strana získala deset mandátů ve Sněmovně reprezentantů. Byly to první volby, které 
se konaly v rámci nových volebních obvodů po sčítání lidu v roce 1990 a následném redistrictingu. 
V prezidentských volbách George H.W. Bush nedokázal znovu obhájit svůj úřad. Mocenská váha 
zůstala na počátku 90. let zachována pouze s obměnou stran, které danou instituci kontrolují. 
109 Je velmi zajímavé, že se počet získaných mandátů v různých zdrojích liší. Tabulka v Příloze 2 
částečně přejímá údaje z knihy G. Jacobsona, který uvádí zisk padesáti dvou mandátů pro 
Republikánskou stranu. Studie A. Abramowitze o kongresových volbách v roce 1994 uvádí zisk 
padesáti tří mandátů, oficiální dokument Sněmovny reprezentantů (Bibliographical Directory of the 
United States Congress 1774-2005, http://www.gpoaccess.gov/serialset/cdocuments/hd108-
222/index.html ; ověřeno ke dni 1. 4. 2008) uvádí zisk Republikánské strany padesát čtyři mandátů. 
110 V Senátu republikáni drželi většinu v letech  1981-1987. 
111 ´Republicans have failed to advance in the House because they fielded inferior candidates on the 
wrong side of issues that are importnant to voters in the House elections and because voters find it 
difficult to assign blame or credit when control of government is divided between the parties.´ 
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republikánských vyzyvatelů (challengers).112 Naopak žádný republikánský držitel 

mandátu usilující o znovuzvolení nebyl demokratickým vyzyvatelem poražen. 

Republikánská strana věnovala zvýšenou pozornost výběru nových kandidátů, které 

postavila do souboje s kandidáty usilujícími o znovuzvolení. Kandidaturu získali lidé s 

výraznou politickou zkušeností, silným stranickým a hlavně finančním zázemím.113 

Zkušení republikáští vyzyvatelé vyhráli patnáct z třiceti pěti volebních soubojů. 

[JACOBSON 2001: 184] Úspěšnější byli i republikáni v boji o uvolněná místa. 

Republikánští kongresmani uvolnili šestnáct křesel, demokratům se v těchto volebních 

obvodech nepodařilo ani v jednom případě zvítězit.  

Prezident Bill Clinton se stal prvním demokratickým prezidentem po Harry 

Trumanovi, který čelil republikánskému Kongresu.114 Převážná většina odborné 

veřejnosti odhadovala výraznou převahu republikánů ve volbách, nikdo ovšem 

nepředpovídal zisk více jak padesáti mandátů. Většina analytiků odhadovala zisk pro 

Republikánskou stranu v rozmezí čtyř až dvaceti šesti mandátů. [GADDIE 1997: 699] 

V předvolebních debatách se mluvilo maximálně o zisku čtyřiceti křesel. 

[ABRAMOWITZ 1995: 874] 

Jak uvádí A. Abramowitz ve své analýze midterm elections v roce 1994115, pro 

výše popsaná empirická data lze nalézt hned několik zdrojů. Vedle krátokodobých 

faktorů jako znepokojení veřejnosti ekonomickým vývojem země a nízkou veřejnou 

podporou prezidenta a demokratického Kongresu, lze vypozorovat i výrazný vliv 

některých determinantů kongresových voleb. Největší vliv může být připsán stranické 

a ideologické identifikaci a profilu kandidátů. Republikánským kandidátům se velmi 

obratně podařilo využít zejména celospolečneské znepokojení veřejnosti s 

vnitropolitickým vývojem a promítnout jej do své předvolební kampaně a rétoriky. 

Přestože ekonomika v prvních dvou letech demokratické vlády rostla a inflace 

se pohybovala v nízkých číslech116, byla většina Američanů přesvědčena, že je tomu 

naopak. Ekonomický růst nastartovaný za dob republikánských prezidentů se pozitivně 

                                                 
112 Svůj mandát neobhájil ani demokratický speaker 103. Kongresu Thomas Foley. Do podobné situace 
se nedostal žádný speaker od roku 1860. 
113 Republikánská strana byla v hledání schopných kandidátů „vyzyvatelů“ v poválečném období často 
neúspěšná Úspěšné kandidatury se projevily pouze ve volbách v roce 1966 a 1992. Úspěšnější 
v rekrutování kvalitních kandidátů byla dlouhodobě Demokratická strana. 
114 H. Truman vládl společně s republikánským kongresem v letech 1947-49. 
115 Abramowitz, Alan (1995) The End of the Democratic Era? 1994 and the Future of Congressional 
Election Research. Political Research Quarterly, Vol. 48, No. 4, s. 873-889. 
116 Průměrná roční inflace v roce 1994 dosahovala 2.6%, nezaměstnanost dosahovala 6%. (Zdroj: 
www.miseryindex.us ) 
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promítl do příjmů spíše vyšší střední třídě. Reálné příjmy střední třídy střednědobě 

zaznamenávaly stagnaci. Téměř polovina obyvatel měla pocit, že ekonomika za 

posledních několik let zůstává v recesi. Počátkem 90. let musela americká ekonomika 

čelit nové mezinárodní konkurenci, což také mnoho Američanů uvádělo v nejistotu. U 

občanů dále narůstala nedůvěra ve veřejné instituce (soudy, policie, školství, aj.) a lidé 

nabývali dojmu, že se americká společnost ubírá špatným směrem. “Počty rozvodů se 

od 60.let zdvojnásobili, kriminalita se ztrojnásobila, násilné zločiny se zčtyřnásobily, 

igelální přistěhovalectví se až šestkrát navýšilo, národní kultura zhrubla.” [BUSCH 

1995: 709] Aktuálními otázkami se proto stal např. nárůst kriminality, ilegální 

přistěhovatectví či morální a kulturní úpadek společnosti. Hlavním mottem 

Clinotonovy předvolební kampaně byla “změna”.  Až dvě třetiny společnosti byly 

znepokojeny výkonem nového prezidenta ve funkci a zklamány dosavadní absencí 

jakéhokoliv náznaku nového směru americké politiky. Je třeba zdůraznit, že to byli 

právě republikánští senátoři, kteří se snažili  zabránit implimentaci Clintonovy nové 

doktríny. Za nejviditelnější ukázku republikánské strategie na úrovni Senátu lze 

označit odmítnutí Clintonovy reformy zdravotnictví. 

Již dvě desítky let se americký Kongres potýkal s malou důvěrou veřejnosti.117 

Nejrůznější aféry kongresmanů pošramotily jak reputaci celé instituce, tak také jeho 

členů. Kongresmani byli na počátku 90. let vnímáni jako lidé, kteří pracují jen ve 

vlastní prospěch, ne pro dobro občanů a jsou velmi snadno korumpovatelní a 

ovlivnitelní.118 [BUSCH 1995: 709] Problém obrazu Kongresu ve společnosti se stal 

jedním z nejdůležitějších akcelerátorů vysoké volební účasti v předcházejících 

kongresových volbách v roce 1992.119 Image Kongresu se po dvou letech 

demokratické převahy ve Sněmovně reprezentantů ještě více zkompromitovala. 

Bill Clinton nastoupil do funkce prezidenta velmi sebevědomě a razantně. 

Hned zpočátku nastoloval kontroverzní témata. Jeho až příliš sebejisté vystupování 

zkrátilo tzv. období líbánek a jeho popularita začala už po půl roce klesat. Clinton měl 

po šesti měsících v úřadu dokonce nejnižší veřejnou podporu ze všech amerických 

prezidentů. [MOORE 1993: 6] Nedařilo se mu realizovat jeho předvolební program a 

nastolit avizovanou změnu. Veřejnost nezaznamenala žádný pokrok v oblasti 

                                                 
117 Nedůvěra veřejnosti ke Kongresu se nijak nezlepšila. Dnes Kongresu důvěřuje v průměru pouze 20% 
Američanů. (Zdroj: http://www.pollingreport.com/CongJob1.htm ; ověřeno ke dni 1. 4. 2008) 
118 Více o volbách´92 Ajuha, Sunil et al (1992) Modern Congressional Election Theory Meets the 1992 
House Elections.  Political Research Quarterly, Vol. 47, No. 4, s. 909-921. 
119 Volební účast v kongresových volbách byla nejvyšší od r. 1964, tj. 33.4%. [JACOBSON 2001: 174.] 
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zdravotnictví (Health Care Reform Plan)120 či snížení daní. Clintonovi se nedařilo ani 

v oblasti zahraniční politiky, jeho image utrpěla újmu, když televize odvysílala mrtvé 

americké vojáky v Somálsku či vyštvané americké jednotky na Haiti. V prvním roce 

vládnutí ovšem nelze hovořit jen o neúspěšných krocích, i když lze soudit, že často 

převyšovaly ty úspěšnější akty. Clinton zajistil podporu v Senátu pro kontroverzní 

téma zóny volného obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (North American Free 

Trade Agreement, NAFTA). Jiným úspěchem Clintonovy administrativy bylo přijetí 

speciálního pracovního zákona (Family and Medical Leave Act), který zajišťoval 

pracujícím možnost neplacené dovolené v případě závažné nemoci či očekávání 

potomka. V roce 1993 se Clintonova popularita pohybovala kolem pouhých 34 %. Jiný 

průzkum odhalil, že skoro 30 % občanů prezidenta Clintona doslova „nemůže vystát“. 

Téměř 70 % Američanů se domnívalo, že Clintonova administrativa způsobuje více 

problémů než jich sama dokáže vyřešit. [BUSCH 1995: 708] V létě 1994 průzkumy 

veřejného mínění přicházely se zjištěním, že více jak polovina Američanů věří, že Bill 

Clinton není úspěšným vůdcem národa a světové velmoci, má k výkonu prezidentské 

funkce předpoklady (je čestný a důvěryhodný), ovšem musí dodržovat předvolební 

sliby a realizovat vytyčené cíle. [HARVEY 2000: 128] 

Clinton si nedokázal udržet voliče, kteří nevolí konzistentně a necítí se spjati 

s žádnou stranou (swing voters). Smlouvou o NAFTA si rozhněval voliče z řad 

dělníků. Svou politikou si odcizil si také dvě výrazné skupiny demokratických voličů, 

tvz. Reaganových demokratů121 a skupinu voličů, která v prezidentských volbách 

podporovala Rosse Perota122. Voliči R. Perota se v kongresových volbách v roce 1992 

rovnoměrně rozdělili mezi dvě největší strany, v roce 1994 jich ovšem mnohem více 

podpořilo republikánské kandidáty. Počátkem 90. let docházelo mezi jižanskými voliči 
                                                 

120 Hlavním nositelem uvedení reformy zdravotnictví v praxi byla prezidentova manželka Hillary 
Rodham Clinton. Reforma měla v USA poprvé zavést všeobecnou zdravotní péči. Tato iniciativa byla 
zprvu pozitivně přijata v politických kruzích, proti se však postavila konzervativní opozice, Americká 
lékařská asociace a firmy z oblasti zdravotního pojištění. Silné lobby v Kongresu a silný tlak veřejný 
proti reformě celý koncept potopil. 
121 Tento termín je používán politology pro označení zvláštní skupiny demokratických voličů na Severu, 
jedná se o bílé Američany z nižší střední třídy (často dělníky), kteří se v 80. letech odklonili od 
Demokratů a volili R. Reagana, jelikož byli zneklidněni výkonem Jimmyho Cartera v prezidentské 
funkci a v Demokratické straně přestávali vidět pravého reprezentanta své sociální skupiny. Část voličů 
z této skupiny volila i G.H.W. Bushe v r. 1988. Poprvé tyto specifické voliče popsal politolog Stan 
Greensberg, když analyzoval volební výsledky v okrese Macomb ve státě Michigan. 
122 Texaský podnikatel Ross Perot kandidoval jako nezávislý kandidát v prezidentských volbách v roce 
1992 (v roce 1995 založil Nezávislou stranu, dnes nazývanou Reformní stranou). Získal 19 % hlasů 
(nepodařilo se mu ovšem získat žádný volitelský hlas) a stal nejúspěšnějším třetím kandidátem od 
počátku století. Ve státech Utah a Maine skončil dokonce druhý. [Zdroj: 
http://hks.harvard.edu/case/3pt/perto_vote.html, www.famoustexans.com/rossperot.htm, ověřeno ke dni 
2. 4. 2004] 
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k významnému stranickému přeorientování. Dlouhodobě jižanské demokratické 

voličstvo začalo více inklinovat k Republikánské straně, tato tendence nabyla trvalého 

rázu a premisa republikánského Jihu je platná i dnes.123 Clintonova podpora mezi 

jižanskými voliči byla ještě nižší než celostátní průměr, tj. 28 %. Povolební výzkum 

veřejného mínění zjistil, že 44 % voličů mužského pohlaví z Jihu volilo 

v kongresových volbách proti Clintonovi. [JACOBSON 2001: 180]  

Od  90. let se i celkově proměňovala stranická příchylnost voličů. Již od 30. let 

a úspěšné politiky Nového údělu disponovala Demokratická strana silnější voličskou 

základnou. Díky tomu demokraté kontrolovali Kongres mnohem častěji než 

republikáni. Mezi léty 1990-1994 se početní rozdíl ve voličských táborech obou stran 

markantně snížil (1-3 %). Počet voličů, kteří se v roce 1994 identifikovali s demokraty, 

byl nejnižší v poválečné historii, zatímco počet voličů spjatých s republikány byl 

nejvyšší. [ABRAMOWITZ 1995: 879] „V roce 1994 se 48 % respondentů přiřadilo 

spíše k republikánům a 30 % respondentů spíše k demokratům.“ [Ibid: 881] 

Celospolečenské prostředí bylo naladěno proti demokratům. Takového 

rozpoložení využili republikáni a v kampani se zaměřovali na chyby demokratické 

administrativy a mnoho otázek připodobňovali špatným krokům Billa Clintona.124 

Strategie demokratických kandidátů na znovuzvolení, kteří již tradičně využili pro 

kampaň svou dosavadní službu regionu (pork barrel), se prokázala jako 

kontraproduktivní. Republikánští oponenti je napadali za oportunismus a podlé 

využívání politické kariéry, často také odkazovali na všeobecně zkompromitovaný 

obraz Kongresu. Problémy na celonárodní úrovni dále dokázali aktualizovat a 

přizpůsobit úrovni lokální, která je pro kongresové volby esenciální. V mnoha 

volebních obvodech proto vůbec nesehrál roli tradičně lokální faktor, nýbrž národní. 

Silnou roli v rozhodování voličů sehrála také ideologie a posilování 

konzervativních názorů ve společnosti (B. Clinton a viceprezident Al Gore 

představovali naopak liberální myšlenkový proud). Drtivá většina republikánských 

kongresmanů reagovala na celospolečenské rozpoložení a podepsala v září 1994 tzv. 

Smlouvu s Amerikou (Contract with America)125. Jednalo se o text, který zdůrazňoval 

konzervativní postoje  Republikánské strany k důležitým otázkám (snižování daní, 

                                                 
123 Více viz Knuckey, Jonathan (2006) Explaining Recent Changes in the Partisan Identifications of 
Southern Whites. Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 1, s. 57-70. 
124 Republikánští kandidáti využívali Clintonovu nepopularitu např. i v televizních spotech. Opoziční 
demokratické kandidáty prezentovali jako „klony“ B.Clintona, když se např. oponentův obličej pomalu 
měnil v Clintonův obličej. 
125 Text tohoto dokumentu viz Příloha 3. 
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zaručení vyrovnaného rozpočtu, zrušení státní regulace, aj.) a ve své podstatě 

nastiňoval agendu, kterou by republikáni prosazovali, kdyby získali většinu 

v Kongresu.126 Smlouva s Amerikou se stala vedoucím artiklem republikánské 

kampaně. Někteří odborníci přikládají tomuto dokumentu hlavní zásluhu na tom, že 

strana získala ve volbách tak výrazný počet mandátů. Jiní naopak oponují, že samotný 

text neměl na rozhodování voličů vliv, jelikož většina voličů se zněním dokumentu 

nebyla obeznámena. [ABRAMOWITZ 1995: 882, JACOBSON 2001: 181] Pro voliče 

nebyl prvotně důležitý konkrétní obsah smlouvy, ale fakt, že republikánští kandidáti 

nabízejí novou alternativu, která se jevila oproti dosavadnímu demokratickému vedení 

země jako přijatelnější. Jak dále A. Abramowitz předvídal v r. 1995 v analýze těchto 

kongresových voleb, bude pro Demokratickou stranu v nadcházejícím období velmi 

složité získat znovu většinu v Kongresu. Tato teze se zpětně ukazuje jako více než 

správná. 

Drtivá porážka demokratů byla způsobena kumulací jak krátkodobých tak i 

dlouhodobých nepříznivých faktorů. Ve voličské obci proběhly procesy zcela měnící 

obraz táborů obou stran. Faktor stranické identifikace favorizující Republikánskou 

stranu byl dále doplněn účinnou a adresnou republikánskou volební kampaní, 

strategicky vybranými kandidáty a dobře dislokovanými finančními zdroji. 

Republikánská předvolební kampaň vyvolala dojem, že nadcházející volby jsou 

jakýmsi referendem o dosavadní demokratické vládě.  

Výše popsaná data zcela verifikují teoretický podklad kongresových midterm 

elections: (1) kongresové midterm elections suplují referendum, které reflektuje 

názorové rozpoložení společnosti, (2) velmi patrný přeliv voličů, (3) nízká popularita 

prezidenta, (4) strana kontrolující Bílý dům ztrácí mandáty, (5) nižší volební účast než 

ve volbách předcházejících. 

 

III. 1. 2 Midterm election v roce 1998 

V roce 1996 byl Bill Clinton navzdory své nepopularitě v prvním funkčním 

období znovu zvolen do úřadu amerického prezidenta. Kongresové midterm election 

v roce 1994 byly pro Clintona výstražným signálem, který působil silnou dynamikou 

na vedení administrativy. Clinton přehodnotil svoji politickou koncepci a nespokojené 

                                                 
126 Velkou měrou se na kompozici textu podílel vlivný konzervativní think tank The Heritage 
Foundation napojený na Republikánskou stranu. Část textu také vycházela z Reaganovy zprávy o stavu 
Unie z roku 1985. 
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veřejnosti odpověděl ideologickým posunem směrem do středu. Jeho nová středová 

politika (B. Clinton se deklaroval jako nový demokrat – New Democrat) převzala 

některá republikánská témata, čímž se znovu přiblížila ke konzervativně naladěné 

veřejnosti.127 „Tah na střed, zkombinovaný se spokojeností veřejnosti s hospodářským 

růstem a národním růstem, mu (Clintonovi, pozn. autorky) znovuzískalo popularitu 

mezi lidmi.“128 [HARVEY 2000: 129] Své silné vůdčí schopnosti ale i naopak 

schopnost empatie projevil například při bombovém útoku na budovu federálního 

úřadu v Oklahoma City. Po kongresových volbách zůstal Kongres ovšem i nadále 

republikánský, Republikánská strana ztratila jen šest mandátů. „Bill Clinton se stal 

prvním demokratickým prezidentem od dob Thomase Jeffersona, který nedokázal 

zajistit většinu pro svoji stranu v Kongresu.“ [JACOBSON 2001: 187] 

Kongresové midterm election byly v mnoha ohledech velmi překvapivé a 

atypické. „Největším překvapením bylo, že poprvé od roku 1934 a podruhé ve 20. 

století, získala křesla ve Sněmovně reprezentantů strana držící Bílý dům.“ 

[ABRAMOWITZ 2001: 211] Demokratická strana sice získala jen pět mandátů, ale po 

dvou neúspěšných volbách dokázala zmenšit republikánskou převahu ve Sněmovně 

reprezentantů. Republikáni podobný triumf neočekávali, obětním beránkem strany se 

stal dosavadní speaker Sněmovny a hlavní architekt republikánského úspěchu v roce 

1994 Newt Gingrich, který byl donucen resignovat. Volby se konaly za takových 

okolností, které měly na první pohled favorizovat opoziční republikánské kandidáty. 

V roce 1998 byla odhalena Clintonova milostná aféra se stážistkou Bílého domu 

Monikou Lewinsky, jenž měla své pokračování v prezidentově křivém svědectví před 

soudem a následným obžalováním prezidenta Sněmovnou reprezentantů. 

Voliči v těchto volbách jasně volili pro status quo na politické scéně. Jen šest 

kongresmanů usilujících o znovuzvolení bylo poraženo, neuvěřitelných 395 členů 

Sněmovny se po volbách v roce 1998 vrátilo do svého úřadu. [JACOBSON 2001: 189] 

Americká ekonomika v roce 1998 zažívala konjunkturu – nezaměstnanost i 

inflace byly na svém třicetiletém minimu.129 Poprvé za třicet let nebyl federální 

rozpočet deficitní nýbrž přebytkový. Podařilo se také snížit míru zločinu či závislost na 

sociálním zabezpečení státu. Příznivé ekonomické podmínky byly doplněny i vysokou 

                                                 
127 Noví demokraté vznikli jako středová frakce Demokratické strany v době po zvolení G.H.W. Bushe 
americkým prezidentem. V sociálních a kulturních otázkách se profilují konzervativně, zatímco 
v daňových otázkách neoliberálně. Jsou organizováni v Democratic Leadership Council. 
128 Do druhého funkčního období nastupoval Clinton v veřejnou podporou 62 %. [HARVEY 2000: 129] 
129 Inflace se pohybovala kolem 1.5 %, nezaměstnanost kolem 4.5 %. (Zdroj: www.miseryindex.us)  
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veřejnou podporou prezidenta (v době kongresových voleb se pohybovala kolem 66 

%). Oba důležité faktory dle Tufteho teorie referenda tedy napovídaly, že by 

kongresové midterm election nemusely znamenat zkáznou prohru pro domovskou 

stranu prezidenta. Naopak důležitý fakt nahrával i republikánům – dlouhodobá 

nedůvěra veřejnosti v Kongres se změnila právě za jejich vlády. V roce 1998 

americkému Kongresu důvěřovalo 58 % občanů. Veřejné průzkumy se shodovaly ve 

zjištění, že voliči souhlasí s tím, že by velká většina kongresmanů měla být 

znovuzvolena. [Gallup Poll] 

O milostné aféře prezidenta s Monikou Lewinsky začala média spekulovat 

v lednu 1998, tj. krátce před přednesením prezidentovy Zprávy o stavu Unie. B. 

Clinton veškerá obvinění popíral, jeho manželka zpočátku dokonce mluvila o 

masovém pravicovém spiknutí proti jejímu manželovi. Prezident se snažil převést 

pozornost na progresivní vývoj země. Celý skandál značně zkomplikoval situaci 

demokratickým kandidátům, kteří právě vstupovali do předvolební kampaně. Mnoho 

z nich se takto citlivým skandálem cítilo ohroženo a obávalo se monotematizace 

celých voleb, které by se mohly nést v duchu nízkého morálního kreditu prezidenta a 

jeho nízké popularity. Na druhou stranu aféra nahrávala do karet republikánům. Ti byli 

ovšem zaskočeni prezidentovou obratností v celém procesu a také reakcí veřejnosti na 

danou záležitost. Obávali se proto, aby se útok na demokraty v předvolební kampani 

nestal kontraproduktivním. Kontroverzní charakter celého skandálu měl vliv na to, že 

obě dvě strany byly zdrženlivé ve stavění kandidátů „vyzyvatelů“, kteří nejvíce tendují 

k útočným a necitlivým kampaním. 

Reakce veřejnosti na prezidentův milostný poměr byla velmi smířlivá a zůstala 

jí po celou dobu až do voleb 1998.130 Téměř dvě třetiny Američanů věřily, že se jedná 

o soukromou záležitost prezidenta, která by neměla být předmětem zájmu ostatních. 

Veřejnost po celý rok 1998 vykazovala vysokou podporu prezidentskému úřadu. Na 

druhou stranu pouhých 30 % občanů mělo kladný názor na Billa Clintona jako osobu. 

72 % Američanů se v průzkumech vyslovilo pro to, že by americký prezident měl být 

ztělesněním morálních hodnot. [HARVEY 2000: 130] V postojích veřejnosti k celé 

záležitosti je patrný značný rozpor – přestože negativně vnímala morální kredit svého 

prezidenta, důvěřovala mu jako silnému lídrovi, který je schopen efektivně řídit zemi. 

                                                 
130 Více viz Příloha 4: Názory veřejnosti na aféru Clinton vs. Monika Lewinsky a impeachement. 
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Navzdory tolerantnímu postoji veřejnosti se v politických kruzích (zejména 

těch opozičních) začalo mluvit o sesazení prezidenta a vyvolání procesu 

impeachementu. Právník Kenneth Starr byl Kongresem pověřen vedením vyšetřování 

celé záležitosti, své závěry měl posléze prezentovat v Kongresu. Prezident v rámci 

další milostné aféry s Paulou Jones131 ve výpovědi před soudem popřel, že by měl 

milostný poměr s Monikou Lewinsky.132 Žalobce Kenneth Starr vedl velmi tvrdé 

vyšetřování, které později začalo znepokojovat i umírněné republikány. Ti se obávali 

nepřímého vlivu Starrova nekompromisního vyšetřování na volební výsledky. Starrova 

závěrečná zpráva konstatovala, že prezident před soudem lhal, výpověď byla tedy 

křivopřísežná a proto by měl proti němu být zahájen impeachement. Clinton se později 

před soudem přiznal, že lhal o svém vztahu s Monikou Lewinsky a že tím lhal i celému 

národu. 

Velká většina republikánů a také část demokratů byla chováním prezidenta 

šokována a vyslovila se pro nutnost jeho odvolání. Na veřejnost pronikla jak Starrova 

zpráva, i tak videonahrávka s Clintonovým přiznáním o lživé výpovědi.  Veřejné 

mínění nebylo těmito kontroverzními artikly nijak zasaženo a velká část občanů si 

přála Clintonovo setrvání v úřadě. [ZALLER 1998: 187] Po proniknutí průkazných 

materiálů na veřejnost se překvapivě navýšila Clintonova popularita a naopak se 

snížilo procento lidí, kteří si přáli prezidentovo odstoupení. [HARVEY 2000: 130] 

Zatímco se republikáni snažili ve veřejnosti vyvolat dojem, že podstata celé 

kontroverze spočívá v prezidentově křivé přísaze, veřejnost stále vnímala celý problém 

jako nepříjemnou soukromou záležitost. Postupem doby již lidé byli unaveni neustálou 

mediální kampaní, negativní a útočnou rétorikou republikánské strany a celkově mírou 

nevkusnosti celé záležitosti, což paradoxně navyšovalo veřejné sympatie 

k prezidentovi. 

Celá aféra měla téměř nulový vliv na voliče Demokratické strany. Drtivá 

většina voličů identifikujících se v demokraty odmítala jak prezidentovu rezignaci tak i 

proces impeachementu a roli republikánů v něm. Naopak 70 % republikánských voličů 

se vyslovilo pro odchod prezidenta z úřadu. Vývoj kauzy na podzim 1998 celkově 

nahrával do karet demokratům a spíše kompromitoval Republikánskou stranu. Bylo 

                                                 
131 Paula Jones, bývalá státní zaměstnankyně, obvinila Billa Clintona ze sexuální obtěžování, které se 
mělo přihodit v době, kdy byl arkansaským guvernérem.  
132 Otázka soudu zněla: „Měl jste někdy milostný poměr s Monikou Lewinsky?“ Před soudem dokonce 
zazněla přesná definice pojmu milostného poměru.  
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čím dál více evidentní, že se demokratičtí voliči nepřikloní na stranu republikánských 

kandidátů. 

Krátce před volbami byly široká veřejnost i politické elity více než 

znepokojeny neustálým mediálním přetřásáním aféry. Předvolební kampaň u kandidátů 

z obou stran téměř vytěsnila téma Monika Lewinsky a impeachement. Republikánští 

kandidáti si byli vědomi celospolečenské únavy z tohoto tématu, proto se ani nesnažili 

vyvolat dojem, že kongresové volby budou jakýmsi referendem o budoucnosti 

prezidenta. Na rozdíl od demokratických kandidátů, kteří svou předvolební kampaň 

tematizovali dle tradičních stranických zájmů (issue ownership strategy), republikánští 

kandidáti velmi často zakomponovávali do své rétoriky témata vlastní spíše 

Demokratické straně (vzdělání, reforma zdravotnictví, ochrana sociálního 

zabezpečení). Jak uvádí studie Abbé et al., republikánští voliči se v době kongresových 

voleb zajímali spíše o morální a etické standardy a ty republikánská kampaň 

absentovala. Špatně koncipovaná předvolební kampaň byla jedním z klíčových 

faktorů, proč se kongresové volby staly triumfem pro prezidentskou stranu. [ABBE et 

al. 2003: 423] 

Přestože volby 1998 nebyly explicitně spojovány s Clintonovou aférou a 

hlasováním o setrvání prezidenta v úřadu, dokázaly věrně odrazit názorové rozpoložení 

mezi voliči. Skandál a zejména role, kterou sehrála republikánská role v něm, měli 

silný latentní efekt na rozhodování voličů. Občané byli přesvědčeni, že Starrovo 

vyšetřování nebylo nestranné a že závěrečná zpráva byla sepsána „republikánským 

perem“. Primárně na rozhodování voličů působilo znechucení z celé kontroverze, 

sekundárními faktory byl velmi příznivý stav amerického hospodářství a stabilní 

veřejná podpora prezidenta v úřadu. Značný vliv mohla mít vhodně koncipovaná 

kampaň u demokratických kandidátů a naopak špatná programatika u republikánů. 

Všechny tyto faktory favorizovaly Demokratickou stranu.  

Kongresové midterm election v roce 1998 byly jedny z prvních poválečných 

voleb, kdy se nepotvrdilo pravidlo o ztrátě mandátů pro strany kontrolující Bílý dům. 

Volby neprobíhaly za tradičních podmínek – prezidentova popularita se držela ve 

vysokých číslech navzdory prezidentově milostné aféře a lživé výpovědi před soudem, 

ekonomika si udržovala stabilní růst. Krátkodobé společensko-politické faktory 

překvapivě nepůsobily proti prezidentově straně. Výrazně se neprojevila ani dynamika 

přelivu voličů v době midterm election. Přestože opozice veřejně nevyhlásila volby 

jako hlasování proti vládnoucí straně, volby se jimi nakonec staly. Voliči svým 
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hlasováním vyjádřili potřebu normalizovat vztahy na politické scéně a ukončit 

spekulace o odstoupení prezidenta. Výhra demokratů promítala přání elektorátu 

ponechat status quo v politickém rozložení sil. 

 

III. 1. 3 Kongresové midterm election 2002 

Hned následující kongresové midterm election se opět vymykají zavedeným 

zvyklostem a osvědčeným teoriím. Volby 2002 doplňují pomyslnou řadu výjimečných 

midterm elections – volby´94, volby´98 a volby ´02. Povahou výsledků volby 2002 

rezonovaly s těmi předchozími – strana držící Bílý dům, navzdory potvrzenému 

trendu, opět dokázala vyhrát více křesel v Kongresu. Stejně tak jako v roce 1998 

krátkodobé faktory ovlivňující voličovo vnímání politické situace v zemi působily ve 

prospěch Bushovy Republikánské strany.  

Nový prezident George W. Bush vstupoval v roce 2000 do úřadu za velmi 

neobvyklých podmínek. Jeho velmi těsné a pro mnoho občanů také nepřesvědčivé 

vítězství v prezidentské volbě poznamenalo první rok jeho vlády nízkou veřejnou 

podporou.133 Vítězství si krátce užívali i republikáni v Kongresu. Dokázali znovu 

získat ztracenou kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, Senát byl ovšem obsazen 

zcela rovnoměrně, tj. padesát demokratických a padesát republikánských senátorů. 

Mocenská váha se zpočátku přikláněla na stranu republikánů držících post 

viceprezidenta (Dick Cheney) a tedy i předsedy Senátu, který má v případě 

zablokování hlasování v Senátu rozhodující hlas. V květnu 2001 ohlásil republikánský 

senátor za Vermont James Jefferson, že opouští republikánský klub a bude nezávislým 

senátorem. Zároveň nevyloučil, že by se přiklonil k demokratům. Jefferson zdůvodnil 

svůj počin znepokojením s ideologickým vývojem v Republikánské straně, která se po 

získání Bílého domu posunula příliš doprava. Demokraté se tedy stali senátní 

většinovou stranou. Bush velmi obtížně prosazoval svou agendu134 v Senátu a 

institucionální systém se několikrát zablokoval. Ačkoliv demokraté často v Senátu 

zastavili schválení Bushových návrhů, nebyli schopni konstruktivně oponovat 

předloženým prezidentským návrhům a např. předložit alternativní řešení. Výkon 

demokratické opozice byl velmi nepřesvědčivý a i sami voliči začali pociťovat absenci 

                                                 
133 George W. Bush získal po přepočítání hlasů na Floridě od volitelů 271 hlasů, demokratický kandidát 
Al Gore 266 hlasů. 
134 V prvním roce své vlády Bush např. tlačil na snížení daní, privatizaci č jmenování soudců 
konzervativního založení. 
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koherentní demokratické agendy a přestávali v Demokratické straně vidět alternativu 

vůči Bushově administrativě.  

Letargie na americké politické scéně byla ukončena v září 2001. Teroristický 

útok na World Trade Center v New Yorku zcela změnil jak americkou scénu, tak i 

kulturu a společnost. Události z 11. září byly neopomenutelným akcelerátorem změn 

jak ve vnitrostátní politice tak i v zahraniční politice USA. Rozpolcená Bushova 

veřejná podpora nabrala rapidní nárůst, prezident byl veřejností vnímán jako národní 

vůdce v době bezpečnostní krize. Ještě počátkem září 2001 dosahovala Bushova 

popularita 51 %. Bush byl všeobecně vnímán jako slabý prezident s nejistým výkonem 

ve funkci a se špatnými komunikačními vlastnostmi. Na konci září dosahovala 

Bushova popularita až 90 %. O rok později, tj. v době kongresových midterm election, 

se sice o třetinu snížila, Bush se ale stále těšil široké podpoře občanů – 63 %.135 

[CAMPBELL 2003: 206] 

Stranické bojůvky v Kongresu se po roce 2001 minimalizovaly. Demokraté 

vyvíjeli jen velmi skromné snahy o kritiku Bushovy administrativy. Ani v roce 2002 

demokraté nijak výrazně nenapadali Bushovu koncepci “války proti teroru”, tj. 

americkou invazi do Afgánistánu a svržení vládnoucího Talibanu a připravovanou 

invazi do Iráku. Byli si vědomi Bushovy popularity a obávali se, že by přísnější kritika 

jeho politiky mohla mít nepříjemné důsledky v nadcházejích kongresových volbách. 

Září 2001 a boj amerických jednotek proti Talibanu zcela zastínil 

hospodářskou recesi země. Přebytkový rozpočet demokratických vlád se za Bushe stal 

opět deficitním. Největší zátěží pro rozpočet byly výdaje na “válku proti teroru” a také 

nedostačující příjmy do rozpočtu. Zejména výdaje na zahraniční mise se dlouhodobě 

staly největším odčerpávatelem peněz a nedovolovaly uvolňovat peníze na jiné 

důležité domácí projekty. Nezaměstnanost v polovině roku 2002, pohybující se kolem 

6 %, byla nejvyšší za posledních deset let. [Bureau of Labor and Statictics] I přes 

nepříznivý vývoj ekonomiky víc jak polovina občanů věřila, že si Bushova 

administrativa v ekonomických otázkách počíná dobře. [PATTERSON nedatováno: 3] 

Navzdory nepochybné důležitosti tématu teroristických útoků a válce proti 

teroru se hlavním bodem předvolební kampaně stala právě slábnoucí ekonomika. Další 

důležitá a aktuální témata (hrozba terorismu, vzdělání, zdravotní péče, Irák) byla vždy 

doplněna ekonomickými problémy. Je velmi nezvyklé, že právě slábnoucí 

                                                 
135 Podobné popularitě se v období konání midterm election těšil pouze R. Reagan v roce 1986 a B. 
Clinton v roce 1998. 
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hospodářství, které se navíc dostalo do popředí předvolební rétoriky, na republikánské 

kandidáty do Kongresu nepůsobilo negativně. Jak dokazují výzkumy Gallup Poll z 

roku 2002, Američané v době midterm election nijak výrazně nepociťovali nepříznivý 

vývoj ekonomiky na svém vlastním příjmu. Část z nich dokonce věřila, že recese je 

pouze přechodným jevem a že příští rok se hospodářství opět dostane do příznivějších 

čísel. Američané se v roce 2002 o ekonomiku zajímali, ale spíše v pozitivních 

intencích – vzhledem k tomu, že většina občanů byla nadmíru spokojena s vedením 

země v době, kdy vstupovala do válečného konfliktu, zajímal ji spíše budoucí 

hospodářský růst než dosavadní ekonomické neúspěchy. [Ibid: 6] Vedle rozsáhlých 

mediálních kampaní, častých negativních kampaní a neustálému navyšování výdajů na 

prezentaci kandidátů, využily obě politické strany své stranické ikony, které měly v 

posledních dnech před volbami pomoci maximalizovat zisk mandátů. Vzhledem k 

politickým událostem v roce 2001 se s mnohem větším veřejným ohlasem setkala 

předvolební cesta prezidenta George W. Bushe po vybraných státech unie.136 Prezident 

Bush na sebe krátce před volbami strhl velkou pozornost médií, o kterou tak byli 

ochuzeni demokraté. Ti se snažili pozornost Bushovy podpory v předvolební kampani 

republikánským kandidátům přenést na demokratickou kampaň, kterou pár dní před 

samotnou volbou zviditelnili dva nejznámější demokraté Bill Clinton a Al Gore. Zájem 

veřejnosti a médií však nebyl takový jako v případě prezidenta Bushe, hlavní témata 

demokratické kampaně (otázky zaměstnanosti, sociální zabezpečení či otázky 

zdravotní péče) zůstala ve stínu jeho popularity a témat republikánské strany. 

V atmosféře strachu z terorismu a výrazně silné pozice prezidenta, jenž se 

prezentoval jako národní vůdce, který nedopustí další podobné události jako byly ty v 

září 2002, se nepotvrdila premisa, že strana kontrolující Bílý dům ztrácí v midterm 

elections mandáty v Kongresu. Republikánská strana byla v roce 2002 ve výhodě nejen 

z hlediska krátkodobých  faktorů, ale i z hlediska dlouhodobých faktorů, tj. nové 

úpravy hranic volebních obvodů ve volbách do Sněmovny reprezentantů. V roce 2000, 

jako již tradičně každých deset let, proběhlo v USA sčítání lidu. Nově navržené 

obvody, reflektující pohyby a nárůst obyvatelstva, favorizovaly spíše Republikánskou 

stranu (ve státech na severovýchodě byly rozpuštěny obvody, které dlouhodobě 

                                                 
136 Kampaň George W. Bushe byla velmi intenzivní. Během posledních pěti dní před volbami Bush 
navštívil šestnáct států Unie. Soustředil se zejména na ty okrsky, kde byli kandidáti obou stran 
vyrovnaní a souboj o mandát velmi těsný (Jižní Dakota, Missouri, Severní Karolína, Pensylvánie). 
Vedle republikánských kandidátů Bush podpořil i svého bratra Jeba Bushe, který usiloval o post 
guvernéra Floridy. 
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inklinovaly spíše k demokratům a nově vznikly obvody, které jsou nakloněny 

prorepublikánsky). Celkově byl redistricting  zkomponován nepříznivě pro 

Demokratickou stranu.137  [CAMPBELL 2003: 205] 

Republikánská strana získala ve volbách 2002 šest mandátů ve Sněmovně 

reprezentantů a čtyři mandáty v Senátu.138 Volby se vyznačovaly vysokou mírou 

úspěšnosti kandidátů usilujících o znovuzvolení (incumbents) – 98,6 % zástupců ve 

Sněmovně reprezentantů obhájilo svůj post, v senátních volbách bylo znovuzvoleno 

88,5 % kandidátů.139 Republikánům se v senátních volbách podařilo vyhrát sedm z 

devíti velmi těsných soubojů. [PATTERSON nedatováno: 6] Celkově lze vypozorovat 

snížený počet křesel, které strany získávají a tedy většiny, které nejsou nijak výrazné. 

V letetch 1996-2002 se mezi stranami přelévají pouze 2 % mandátů. [Ibid: 16]  

Jak dokazuje J. Campbell, podobně nízký zisk křesel má pro vítěznou stranu 

další implikace. Již prezidentské volby 2000 prokázaly, jak malý rozdíl hlasů může 

volby rozhodnout. Malý zisk mandátů pro Republikánskou stranu v roce 2002 kopíruje 

vývoj v roce 2000. Dle Campbella to reflektuje tvz. proces realignment, tj. voliči se 

mnohem více indentifikují s jednou ze dvou největších stran a tábor nezávislých je čím 

dál menší, což způsobuje právě mírné rozdíly v ziscích stran. Autor si dále všímá také 

další významné změny - tradičně republikánský Jih již není stabilním rezervoárem 

hlasů pro Republikánskou stranu. V kongresových volbách 2002 republikáni 

zaznamenali největší podporu ve státech Středozápadu. Campbell proto nově definuje 

regiony stranické soutěže – republikánský Středozápad vs. východní i západní 

 demokratické pobřeží.140 [CAMPBELL 2003: 205]  

Kongresové midterm election 2002 se opět vyprofilovaly jako průkazný 

projektor veřejného mínění. Veřejnost vyjádřila spokojenost s tím, jak prezident 

George W. Bush naplňuje post prezidenta. Veřejné mínění bylo natolik 

proprezidentské, že  voliči při volebním rozhodování dokonce opomněli neblahý stav 

amerického hospodářství. Po událostech ze září 2001 byly společenské priority 

                                                 
137 James E. Campbell na příkladu prezidentských voleb v roce 2000 spočítal, že pokud by se volby 
konaly dle nově navržených hranic volebních okrsků, získal by George Bush navíc dalších deset 
volitelů.  
138 V době kongresových midterm election se konají také guvernérské volby. I v těchto volbách 
republikánští kandidáti získali většinu postů. 
139 V senátních volbách bývá počet úspěšných kandidátů usilujících o znovuzvolení nižší než ve volbách 
do Sněmovny reprezentantů. Důvodem bývá to, že senátní volby jsou mnohem více soutěživé. Do 
soubojů strany nasazují velmi silné vyzyvatele a kampaň je často výrazně finančně zaštítěná.  
140 ´….American political battles may be evolving toward a heartland Republican base pitted against a 
bicoastal Democratic base.´ 
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pozměněné – Američané si přáli silného vůdce země, který zemi po teroristických 

útocích dokáže konsolidovat. Američané jistě pozitivně ohodnotili i rázný protiútok. 

Krátkodobé faktory měly markatní sílu a ovlivnily výsledky voleb ve prospěch strany, 

která kontroluje Bílý dům. Voliči si znovu zvolili model nerozdělených vlád. Volby 

potvrdily přelivy voličů a dále nastínily proměny stranických táborů (proces 

realignment a nové regionální rozložení stranické podpory). 

 

 

III. 2 Midterm elections jako prediktivní nástroj prezidentských 
voleb 
  Vedle primární funkce, tj. ustavení legislativy, plní kongresové midterm 

elections další vedlejší úlohy. Projekce veřejného mínění je neoddělitelnou součástí 

významu midterm elections. Tato funkce se jeví jako dlouhodobě stabilní. Dosavadní 

politická praxe nenaznačuje, že by docházelo k oslabování funkčních účinků. V reflexi 

volebních výsledků se poté může změnit celková koncepce politiky dané 

administrativy. Midterm elections mají velmi silnou vypovídací hodnotu zejména pro 

hlavu státu, která tím získává objektivní zhodnocení své práce (navzdory některým 

účelově vypracovaným průzkumům veřejného mínění). Pokud má prezident v úmyslu 

usilovat o znovuzvolení, svoji celou předvolební strategii a kampaň může koncipovat 

na základě výsledků midterm elections. Dva roky před nejdůležitějšími volbami v zemi 

je americké politické scéně poskytnut jakýsi report o výchozích předvolebních 

podmínkách a společensko-politických vývojových tendencích. 

  Krátce po zveřejnění výsledků midterm elections začínají političtí odborníci 

predikovat výsledky nadcházejících prezidentských voleb. Používají k tomu 

nejrůznější nástroje a výpočty. Za nejčastější závislé proměnné jsou stanoveny 

prezidentova popularita či nejrůznější ekonomické hodnoty (např. reálný nárůst 

příjmů).141 Výsledky midterm elections není snadné adekvátně kvantifikovat, ovšem 

odborníci k nim mohou přihlížet jako k důležitému určujícímu faktoru. Velmi 

zjednodušeně lze postulovat, že strana,  která obdrží v kongresových midterm elections 

více mandátů, má větší šanci získat kontrolu nad Bílým domem i o dva roky později. 

Na druhou stranu však každé prezidentské volby vykazují určitá specifika, která 

mohou podobný postulát negovat. Tento postulát se v poválečné historii potvrdil hned 
                                                 

141 Více viz Erikson, Robert S., Wlezien Christopher (1996) Of Time and Presidential Election Forecast. 
Political Science and Politics, Vol. 29, No. 1, s. 37-39; Campbell, James (2001) The Referendum That 
Didn´t Happen: The Forecast of the 2000 Presidential Election. Political Science and Politics, Vol. 34, 
No. 1, s. 33-38. 
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několikrát, ovšem nelze mu připisovat absolutní platnost. Práce se soustředila na 

období posledních dvaceti let, v tomto časovém úseku by byl podobný postulát platný 

pouze pro midterm elections v roce 1990 a 2002. Období 1992-2002 bylo 

charakteristické spíše atypickými událostmi a jevy v rámci volební cyklu. Hned troje 

kongresové midterm elections vykázaly z hlediska teoretického zakotvení výraznou 

anomálii a další politickou analýzu spíše komplikovaly. Midterm elections lze pro 

predikci prezidentských voleb využít spíše jako podpůrný nástroj, tj. jako „indikátor 

politického prostředí“. 

  Kongresové midterm elections v posledních letech výrazně ovlivnily zejména 

dvoje prezidentské volby – 1996 a 2000. Například drtivá porážka Demokratické 

strany v kongresových midterm election 1994 motivovala Billa Clintona k revizi jeho 

politiky. Demokratický program kooptoval několik republikánských témat, čímž se 

posunul do politického středu a stal se atraktivním pro širší okruh voličů. Naopak 

kongresové midterm election v roce 2002  utvrdily George W. Bushe ve správnosti 

jeho doktríny boje proti terorismu a zahraniční misi v Iráku a dodaly mu sebevědomí 

do dalšího volebního boje. Jak tomu bylo již v předvolební kampani kongresových 

voleb, antiterorismus se stal hlavním tématem předvolební rétoriky. V době 

prezidentských voleb v americké společnosti stále panovala podpora pro Bushův 

koncept142, což mu také zajistilo (těsné) znovuzvolení.143 

  Jak nastínily zejména kongresové volby 2002, proběhly v rámci voličské obce 

důležité procesy, které mění jak geografickou tak i stranickou podporu. Voličské 

tábory se zdály být početně vyrovnané. Rozdíly ve volebních výsledcích obou stran se 

snižují, což znesnadňuje analýzu nadcházejících prezidentských voleb. 

 

III. 2. 1 Midterm election 2006 a prezidentské volby 2008 

  Stejně jako v roce 2000 nastupoval v roce 2004 znovuzvolený George W. Bush 

do úřadu s velmi slabým mandátem pramenícím z nepřesvědčivého vítězství. Bush 

pokračoval v nastoleném zahraničně-politickém trendu (okupace Iráku), který začínal 

být mezi občany nepopulární. Ani Bushovy kroky na domácí scéně nevyvolaly u 
                                                 

142 Američané zpočátku vyjadřovali podporu válce proti terorismu i invazi do Iráku. Následná okupace 
Iráku, navyšující se náklady, narůstající počet mrtvých amerických vojáků, odstoupení Colina Powella z 
postu ministra zahraničí v roce 2004 a jeho kritika počínání USA v Iráku a odhalené nepravdy ohledně 
útoku na Irák (G. W. Bush útok na Irák zdůvodňoval tím, že Husajnův režim disponuje zbraněmi 
hromadného ničení) u veřejnosti zapříčinily nesouhlas s celou misí. 
143 George W. Bush získal pouhých 51 % hlasů (280 volitelských hlasů) a těsně zvítězil nad 
demokratickým kandidátem Johnem Kerrym (270 volitelských hlasů). Bushovo vítězství bylo jedno 
z nejtěsnějších v celém 20. století. 
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veřejnosti nadšení (např. reforma sociálního zabezpečení). Rok po nástupu do úřadu 

dosáhla Bushova popularita historického minima. Ta se ještě prohloubila v důsledku 

snižujícího se výkonu amerického hospodářství144, výrazného poklesu dolaru a ropné 

krize související s neadekvátní reakcí Bushovy administrativy na devastující hurikán 

Katrina.145 Velmi nízkou podporu veřejnosti zaznamenal i republikánský Kongres146, k 

čemuž přispívaly nejrůznější aféry a kontroverze několika kongresmanů.147 

Produktivita práce legislatury nabírala spíše pasivního trendu, čehož posléze 

v předvolební kampani využili opoziční demokraté.148 Republikánská strana čelila 

mnohastranné kritice a byla viněna ze špatného vedení země.149 Narůstající násilí 

v Iráku a hrozba občanské války mezi sunnity a šíity dále znevýhodňovala pozici 

republikánů před nacházejícími volbami. V roce 2006 Bushova popularita dosahovala 

40 %. [Polling Report] Z hlediska teorie referenda měl i druhý vlivný faktor, tj. 

ekonomika, negativní účinek na stranu kontrolující Bílý dům. Vzhledem k celkovému 

protirepublikánskému naladění ve společnosti se dalo předpokládat, že kongresové 

volby nedopadnou v její prospěch, a že se tedy po několika letech opět potvrdí 

teoretické premisy v praxi. 

 Jak uvádí Uslaner ve své studii – prezidentova strana ztrácí více křesel 

v midterm election, pokud (1) ekonomika slábne, (2) země je ve válce (v případě 

zapojení do válečného konfliktu ztrácí strana kontrolující Bílý dům až třicet mandátů), 

(3) prezidentova popularita je nižší. Všechny tři podmínky byly platné pro kongresové 

midterm election v roce 2006 a dopadly přesně tak, jak teoretikové předpokládali. 

Republikánská strana ztratila přesně třicet mandátů ve Sněmovně reprezentantů, 

v Senátu šest křesel.150 Vedle kongresových voleb zaznamenali republikánští kandidáti 

porážku i v guvernérských volbách (ztratili šest guvernérů) a ve státních volbách. Po 

dvanácti letech lze opět mluvit o tzv. volbách s mimořádnou vlnou opoziční podpory 

                                                 
144 Nezaměstnanost se pohybovala kolem 4,5 %, inflace byla v roce 2006 negativní. [U. S. Bureau of 
Labor Statistics] 
145 Hurikán Katrina zasáhl státy okolo Mexického zálivu koncem srpna 2005. Stal se šestým nejsilnějším 
a jedním z nejničivějších hurikánů v americké historii. Největší škody a ztráty na životech vznikly 
v New Orleans ve státě Luisiana. Počet mrtvých dosáhl téměř 1900 lidí. 
146 Pouhých 24 % Američanů vyjádřilo v roce 2006 Kongresu důvěru, v posledním výzkumu veřejného 
mínění před konáním voleb dosahovala popularita Kongresu 16 % .[Polling Report] 
147 Jeden z nejvýraznějších skandálů se týkal Jacka Abramoffa, který byl v roce 2006 odsouzen na pět let 
do vězení. Abramoff v Kongresu lobboval za legalizaci kasin v indiánských rezervacích, za což se 
nechával uplácet. Vedle skandálů s úplatky a finančních úniků se objevila např. sexuálně motivovaná 
aféra republikána Marka Foleyho. 
148 Nazývali jej ´Do-Nothing´ congress, tj. nic nedělající kongres. 
149 Ve Sněmovně reprezentantů republikáni disponovali mírnou většinou (53 %), v Senátu obsadili 55 
křesel. 
150 Předvolební komentáře nedávaly demokratům příliš mnoho šancí, že by dokázali získat i Senát. 
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(big wave election). Ta však nebyla primárně způsobena nepříznivými ekonomickými 

ukazateli, ale silným nesouhlasem veřejnosti s Bushovou koncepcí války proti teroru. 

Výzkum veřejného mínění uspořádaný v den voleb prokázal, že 57 % voličů 

nesouhlasí s válkou v Iráku a 58 % nesouhlasí s výkonem George W. Bushe jako 

prezidenta USA. [GARTNER, SEGURA 2008: 95]  

Namísto tradičně lokálního faktoru volby tedy rozhodla otázka národní úrovně. 

Studie Gartenra a Segury nabízí jiný úhel analýzy. Autoři postulují, že volby 2006 

rozhodla národní témata, voliči ovšem reflektována v lokálním kontextu.151 Na 

širokém vzorku empirických dat dokazují, že demokraté triumfovali v těch volebních 

obvodech, kde statistiky vykazovaly největší náklady na válku v Iráku (zejména oběti 

války).  

Převažující národní aspekt voleb negativně ovlivnil i kandidáty, kteří usilovali o 

znovuzvolení. Tím, že veřejnost zajímala převážně národní témata (Irák a politická 

korupce), nenacházeli tito kandidáti ve své kampani prostor pro to, aby poukazovali na 

propojení s okrskem, za který byli zvoleni a tedy  nemohli akcentovat svou práci pro 

občany v obvodu (casework) a úspěšné projekty přinášející příslušnému volebnímu 

obvodu finanční prospěch (pork barrel). Předvolební rétorika byla plná osobních útoků 

a negativních kampaní (zejména ze strany Demokratů). Náklady na kampaň dosáhly 

historického maxima (byly o 18 % vyšší než v roce 2002). Obě strany utratily 67.4 

miliónu dolarů, z toho asi 80 % využily k útočným a negativním reklamním spotům či 

jiným způsobům prezentace. [USLANER nedatováno: 52]    

Výrazným průlomem se stalo jmenování první ženy na pozici Speakera čili 

vůdkyně většinové strany na půdě Sněmovny reprezentantů. Stala se jím Nancy Pelosi, 

která hned po volbách slíbila navýšit produktivitu práce Kongresu a po 

republikánském pasivním vedení začít efektivně schvalovat zejména návrhy zákonů 

týkající se domácích otázek (zvýšení minimální hodinové mzdy, reforma studentských 

půjček, nižší ceny léků, atd.). O stažení amerických jednotek z Iráku nepanuje 

v Kongresu konsensus, v tomto ohledu se očekává průlom až s dalšími kongresovými 

volbami v roce 2008 a zvolením nového prezidenta. 

V roce 2006 se opět výrazně prokázala funkce midterm elections jako indikátoru 

veřejného mínění. Výsledky voleb byly velmi špatným vysvědčením pro 

republikánskou vládu. Z pohledu zaštiťujících teorií lze konstatovat, že kongresové 

                                                 
151 Partner, Sigmund Scott, Segura, Gary M. (2008) All Politics are Still Local: The Iraq War and the 
2006 Midterm Elections. Political Science and Politics, Vol. 41, No. 1, s. 95-100. 



 67 

midterm election 2006 v mnoha bodech korelují s teoretickými postuláty: (1) nízká 

popularita prezidenta, (2) slábnoucí hospodářství, (3) silný efekt krátkodobých faktorů, 

(4) značné přelivy voličů, (5) ztráty mandátů pro stranu kontrolující Bílý dům. 

Na podzim 2008 čekají Spojené státy velmi signifikantní volební události. 

Z úřadu odchází nepopulární prezident, za jehož vlády se americká politika značně 

proměnila. Američané budou mít příležitost vybrat novou hlavu státu, která nabídne 

jiný a pro voliče přijatelnější směr americké politiky. Prezidentské volby budou 

výrazné hned v několika směrech – o post neusiluje dosavadní prezident, profily 

kandidátů jsou velmi osobité a naznačují odchýlení se od zavedených stereotypů. Jak 

prokázaly volby v roce 2006 celospolečenské naladění je více než prodemokratické. 

Účinně predikovat výsledky volby je však nadmíru složité. Ačkoliv midterm election 

dobře promítly politické prostředí, složitá situace, v níž se USA momentálně nacházejí, 

může v konečném důsledku celkové vyznění midterm election popřít. Lítý boj mezi 

hlavními kandidáty Demokratické strany v primárkách může stranu v dalším boji o 

prezidentský post poškodit. Velmi špatný výkon americké ekonomiky (její stav dle 

analytiků odpovídá recesi152), neustále stoupající nezaměstnanost153, historické 

minimum dolaru, maximum ceny barelu ropy a krize na realitním trhu budou mít 

určující vliv na výsledek volby. Třebaže se ještě před nedávnem mohlo zdát, že 

prezidentské volby opět rozhodne Irák, dnes je evidentní, že to budou právě 

ekonomická témata. Na voliče budou silně působit krátkodobé faktory, jejichž sílu a 

rozpětí nelze určit. Také vyrovnaná stranická identifikace voličů obou stran ztěžuje 

předvolební predikce. Zejména tábor nezávislých voličů bude zřejmě jazýčkem na 

vahách. Přestože midterm elections dokáží dobře nastínit rozložení politických sil 

v zemi před prezidentskými volbami, nelze zapomínat na fakt, že volební účast 

v těchto volbách je často nižší a z tohoto důvodů může docházet k určitým zkreslením. 

Působení funkce midterm elections jako prediktivního nástroje pro prezidentské volby 

je v roce 2008 výrazně oslabeno. 

   

 

 

                                                 
152 Podle obecných ekonomických pravidel se jedná o stav, kdy je ekonomika země alespoň dvě čtvrtletí 
v poklesu. 
153 V březnu dosahovala nezaměstnanost 5, 1 %. (Zdroj: USA jsou zřejmě v recesi, dolar se dostal 
k historickému minimu, http://fincentrum.idnes.cz/usa-jsou-zrejme-v-recesi-dolar-se-dostal-k-
historickemu-minimu-pbo-/inv.asp?c=A080410_182651_inv_jjj ; ověřeno ke dni 12. 4. 2008). 
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ZÁVĚR  

Cyklus volebních událostí v USA na federální úrovni představuje velmi 

zajímavý soubor procesů, které mají své místo v politologickém výzkumu. Specifika 

účinků kongresových midterm elections se stala předmětem výzkumu převážně jen 

amerických politologů. Tato práce reagovala na nedostatek studií zpracovávajících 

problematiku kongresových voleb v české odborné literatuře. Jedná se o velmi 

významnou oblast, která přesahuje americký politický systém a nabízí významové 

paralely i pro evropský areál (nadnárodní i národní úroveň).  

Práce analyzovala fenomén midterm elections v americkém politickém systému 

po druhé světové válce. Soustředila se na teoretické zázemí a určující faktory těchto 

voleb. Na konkrétních případech práce ukázala, nakolik jsou již několik desítek let 

staré teorie stále platné a jak se mění vlivy hlavních faktorů spojovaných 

s kongresovými volbami. Práce také zdůraznila dynamický vývoj americké politické 

scény, který nutí jak voliče, tak i teoretiky na dané změny reagovat. Práce zejména 

akcentovala účinky midterm election dovnitř politického systému. Tyto volby byly 

současně zařazeny do celosvětového kontextu, na základě vymezení méně 

významných voleb bylo vysvětleno jejich podružné postavení v hierarchii volebních 

událostí v USA. 

Kongresovým midterm elections byly přisouzeny dvě výrazné sekundární 

funkce, které se staly zároveň dělící linií třetí kapitoly. Jak práce nastínila,  pracují 

midterm elections jako indikátor veřejného mínění. Tato funkce souvisí s Tufteho 

teoretickým modelem, který chápe kongresové midterm elections jako referendum o 

dané prezidentově administrativě. Je-li veřejnost s prezidentovým výkonem ve funkci 

spokojena, vyjádří svůj pozitivní postoj právě pomocí kongresových midterm elections 

a udělí hlas kandidátovi z prezidentské strany. Pravidlem ovšem bývá, že dva roky po 

nástupu do úřadu ztrácí prezident na popularitě a jeho strana následně přichází i o 

mandáty v Kongresu. Pro znázornění působnosti této funkce byly souhrnně 

představeny okolnosti midterm elections v roce 1994. V té době byla u vlády 

Demokratická strana držící jak většinu v Kongresu tak i prezidentský post. Široká 

nespokojenost veřejnosti s danou administrativou způsobila, že opoziční republikáni 

získali přes padesát mandátů ve Sněmovně reprezentantů. Na těchto volbách bylo 

možné názorně ukázat, jaký vliv měly tyto nepříznivé výsledky pro demokraty jak na 
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prezidentskou agendu tak i na následné prezidentské volby. Midterm elections mohou 

dále sloužit jako nástroj predikce. Tato funkce byla studována v souvislosti 

s nadcházejícími prezidentskými volbami. 

Práce ověřila následující hypotézy:  

 

(1) V letech 1946-1990 se teoretické koncepce midterm elections téměř vždy 

v praxi potvrdily. Vývoj po roce 1990 ovšem nastiňuje, že teorie midterm 

elections není absolutně platná a vyžaduje revizi. Poslední dvě dekády 

naznačují vychýlení od základních teoretických premis, dvoje po sobě  jdoucí 

midterm elections vykazují výrazné odchylky a specifika. 

 

(2) Kongresové midterm elections v poválečném období vykazovaly stabilní 

sekundární funkce, byly objektivním indikátorem veřejného mínění a nástrojem 

predikce následných prezidentských voleb. Vývoj po roce 1990 naznačuje, že se 

snižuje význam sekundární funkce midterm elections jako nástroje pro 

nastínění výsledků prezidentských voleb. 

 

Před tím než práce dané teze verifikovala, bylo třeba problematiku midterm 

elections řádně ukotvit. První kapitola zasadila kongresové midterm elections do 

kontextu politického systému. Vymezila jejich specifika a účinky. Dále se zaměřila na 

determinanty kongresových voleb, jejichž působení ovlivňuje konečné výsledky 

voleb. Druhá kapitola představila základní teoretické koncepty, z nichž následně 

vycházely další poznatky práce. 

 Aplikaci teorií nabídla kapitola třetí, čímž poskytla prostor pro verifikaci první 

teze práce. Práce analyzovala midterm elections po roce 1990 (vývoj před rokem 1990 

byl krátce shrnut před samotnými analýzami). Na základě předložených výsledků 

voleb zasazených do politicko-společenského kontextu a dokreslení celé situace 

statistickými daty (výzkumy veřejného mínění), práce každé volby zhodnotila 

z hlediska teoretických modelů. Prvně analyzované midterm election z roku 1994 do 

teoretických modelů v zásadě zapadly. I přesto lze tyto volby označit za atypické. Na 

rozhodování voličů měly v tomto případě silný vliv krátkodobé faktory, které výrazně 

zesílily celkové vyznění voleb. Volby, ve kterých získala více jak padesát mandátů 

opozice, byly interpretovány jako široký nesouhlas veřejnosti s daným mocenským 

rozložením sil (tj. s demokratickou exekutivou i legislativou). 
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Midterm election 1998 svou povahou navázaly na kongresové volby v roce 

1994. I zde práce analyzovala společensko-politické rozpoložení v době voleb, 

postavení tehdejší administrativy a vzhledem k velmi intenzivním krátkodobým 

vlivům se práce nemohla vyhnout začlenění aféry Clinton vs. Lewinsky a pokus 

republikánů o odvolání prezidenta. Volby v roce 1998 poprvé v poválečné historii 

negovaly teoretické modely, které se dlouhodobě prokazovaly. Výsledky voleb byly 

opět interpretovány jako referendum o prezidentu Billu Clintonovi. Jelikož volbám 

dominovali demokratičtí kandidáti, midterm election netradičně posílily prezidentovo 

postavení v systému. 

Posledně analyzované kongresové volby 2002 (v rámci voleb, které se výrazně 

projevily jako indikátor veřejného mínění) opět negovaly teoretické základy midterm 

elections. Efekt referenda se zde projevil v podobě vyslání signálu veřejnosti směrem 

k Bushově administrativě, která rok po událostech z 11. září vyhlásila válku proti 

teroru a ve své agendě akcentovala národní bezpečnost. Vítězství republikánů 

prezidenta v jeho postavení opět posílilo, volby opět dynamizovaly dění na vládní 

úrovni. Midterm election 1998 byly tedy hned druhé volby po sobě, které 

neodpovídaly teoretickým premisám a třetími volbami v řadě, které artikulovaly silný 

vliv veřejného mínění. 

Druhá funkce midterm elections, tj. nástroj predikce výsledků prezidentských 

voleb, posloužila k prokázání druhé hypotézy, kterou práce v úvodu formulovala. Jako 

názorný příklad oslabování voleb coby prediktivního nástroje posloužil tandem voleb 

– midterm election 2006 a nadcházející prezidentské volby. Práce zde postuluje 

několik důvodů, proč nelze výsledky volby prezidenta jednoznačně předpovídat. 

Vedle potvrzování dvou základních hypotéz práce dále zpracovala měnící se 

podobu amerického elektorátu a jeho rozložení. Neustálé pohyby v rámci voličské 

obce a změny ve stranické identifikaci jsou jedním z nejdynamičtěji se vyvíjející 

determinantou kongresovým voleb.  

Práce sledovala jako hlavní cíl uvedení do problematiky méně významných 

voleb v kontextu amerického politického systému. Soustředila se na poskytnutí 

teoretického rámce a jeho ověření na vzorku posledních několika kongresových 

midterm elections. Hlavní motivací k provedení dané aplikace byl fakt, že se 

v americké politice i společnosti objevují nové a dynamické procesy, které je třeba 

reflektovat. Měnící se profil americké politiky lze očekávat i nadále, proto tato oblast 

výzkumu nabízí další roviny a pohledy, které by měly být odborně formulovány. 
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RESUMÉ  

 

Kongresové midterm elections jsou velmi specifickým procesem na americké 

politické scéně, kterou dokáží výrazně profilovat. Společně s volbami prezidentskými 

vytvářejí cyklický vzorec vykazující jisté pravidelnosti. Nejedná se o procesy 

oddělené, existuje zde explicitní korelační vztah. Tento volební cyklus byl poprvé 

popsán koncem 50. let, předmětem výzkumu zůstává dodnes. Tématika amerických 

midterm elections prokazuje značný přesah i mimo americký areál. Studium jejich 

účinků může posloužit jako nosný koncept pro výzkum volebních procesů v Evropě. 

Kongresové midterm elections jsou nejprve představeny na základě 

teoretického rámce, který primárně slouží jako stavební kámen tezí práce. Teoretické 

premisy jsou posléze aplikovány na předem vybraný soubor voleb, kde je celková 

platnost teorií ověřována. Práce dospívá k závěru, že teoretické vymezení 

kongresových midterm elections se jeví jako zastaralé a vyžaduje revizi. Dále byly 

kongresovým midterm elections přisouzeny primární a sekundární funkce, na které se 

práce podrobněji zaměřuje. Kongresové midterm elections byly v rámci sekundárních 

funkcí popsány jako projektor veřejného mínění a prediktivní nástroj pro prezidentské 

volby. Vybraný soubor voleb také posloužil pro nastínění výše zmíněných účinků.  

Zejména druhá funkce se pro nadcházející prezidentské volby jeví jako spíše 

irelevantní nástroj. 
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SUMMARY 
 
Significance of the Congressional Midterm Elections in the U. S. Political System 

 

The thesis aims to review the phenomenon of the American political landscape 

-  congressional midterm elections. Along with the presidential elections, the midterm 

elections form a very specific electoral pattern with some significant regularities. 

These two electoral processes do not operate separately - they are explicitly correlated. 

The effects of this electoral cycle were conceptualized in the late 1950s and the 

phenomenon  has remained a relevant political matter and an interesting issue for many 

researchers. The topic of midterm elections goes beyond the American political system 

and its research might contribute to the further study of the European political arena. 

  The congressional midterm elections are at first introduced on basis the 

theoretical framework. Studying a particular set of congressional elections, the thesis 

hypothesizes that the theoretical premises have become obsolete and need to be 

revised. Moreover, congressional midterm elections are characterized in terms of their 

operational effects, namely primary and secondary functions. The secondary functions 

were analysed within the selected set of  congressional elections. The thesis postulates 

that  midterm elections are an independent opinion polls projector  and a predictive 

tool of the presidential election results. Based on an analysis of the current political 

and economic development of the country, I conclude that the latter function seems 

rather irrelevant as the predictive instrument for upcoming presidential election. 
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Pojmový rejstřík 

Big wave elections – volby s mimořádnou opoziční podporou, opoziční strana získává 

více jak dvacet mandátů v Kongresu. 

Blanket primaries – primární volby bez stranického omezení, voliči mohou vybírat 

kandidáta jak pro Demokratickou tak i pro Republikánskou stranu. 

Candidate centered campaigns – předvolební kampaně orientovány na samotného 

kandidáta. 

Casework – aktivity kongresmana, které provádí ve volebním obvodě, za který byl 

zvolen, „služba pro voliče“. 

Closed primaries – výběr kandidáta v rámci jedné politické strany, voleb se mohou 

účastnit jen registrovaní voliči. 

Down ballot elections – jiné označení pro midterm elections. 

First past the post systém – typ většinového volebního systému, k zisku mandátu 

postačuje prostá většina hlasů. 

First-order elections – volby prvního řádu. 

Gerrymandering – účelová změna hranic volebních obvodů, typická pro většinové 

volební systémy. 

Great Compromise – kompromisní řešení ústavního uspořádání USA představené na 

konventu v 18. století. 

Honeymoon effect – několik prvních měsíců prezidentského úřadu, popularita 

prezidenta dosahuje až 60 %. 

Challenger – kandidát, který ještě nikdy post, o který usiluje, nezastával. 

Incumbent – kandidát, který v daných volbách (např. prezidentské, kongresové, 

guvernérské, aj.) usiluje o znovuzvolení do úřadu. 

Issue ownership strategy – kandidáti ve své předvolební kampani akcentují témata, 

která jsou pro jeho domovskou stranu dlouhodobě tradiční. 

Lieutenant govenor – zástupce guvernéra. 

Long-term forces – dlouhodobé vlivy/faktory v politickém systému. 

Midterm elections – volby (kongresové, guvernérské, státní, lokální) konající se 

v polovině funkčního období prezidenta. 

Off-year elections – kongresové volby konající se v polovině funkčního období 

prezidenta. 

On-year elections – prezidentské volby a kongresové volby konající se ve stejném roce 
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Opean seats – uvolněný mandát; kandidát, který doposud daný post zastával již 

v dalších volbách nekandiduje. 

Open primaries – primárky, které nevyžadují od voliče stranickou registraci. 

Party dealignment – proces postupného odtažení voličů od politických stran, s kterými 

si cítili spřízněni. 

Party realignment – proces opětovného přichýlení voličů k politické straně, kterou 

dlouhodobě podporovali a cítili k ní spřízněnost. 

Pork barrel – zástupci zvolení do Kongresu často v rámci své funkce pomáhají 

v okrsku, za který byl zvolen, realizovat nejrůznější projekty. 

Presidential coattail – efekt popularity prezidenta (či kandidáta na prezidenta), který 

navyšuje počet získaných křesel straně, která je jeho domovskou stranou. 

Primary elections (primárky) – volby, v nichž voliči vybírají kandidáta dané politické 

strany pro nadcházející volby (např. prezidentské, kongresové).  

Reappointment – přerozdělení počtu křesel v dané volené instituci podle počtu 

obyvatel, probíhá vždy po sčítání lidu. 

Redisticting – změna hranic volebních obvodů. 

Retrospective voting theory – tvz. teorie retrospektivního hlasování, voliči se při volbě 

rozhodují na základě dosavadního působení daného kandidáta, čehož využívají 

samotní kandidáti při sestavování své předvolební kampaně (důraz na vlastní úspěchy 

a oponentovy slabiny a neúspěchy). 

Riding the wave strategy – kandidát do své předvolební kampaně včleňuje témata, 

která jsou momentálně v popředí zájmu veřejných médií. 

Second-order elections – tvz. volby druhého řádu, poprvé vymezené Reifem a 

Smidtem. 

Short-term forces – krátkodobé vlivy/faktory v politickém systému. 

Spatial theory – teorie, která specifikuje tématizaci předvolební kampaně – dle ní si 

kandidát vybírá taková témata, která osloví středového voliče (často se jedná o témata 

neutrální) 

Split-ticker voting – rozdělené (strategické) hlasování, volič udělí v prezidentské volbě 

hlas kandidátovi z jedné strany, v kongresových volbách hlasuje kandidáta z opoziční 

strany. 

Swing voters (independents)  – voliči, kteří se necítí spjati s žádnou stranou a ve 

různých volbách nevolí konzistentně.  
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The Rally round the flag effect – popularita prezidenta se navyšuje v době 

mezinárodních krizí či ohrožení národní bezpečnosti. 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: Průměrné hodnoty veřejné podpory prezidentů USA (tabulka) 
 

Kennedy 70 % Reagan 53 % 

Eisenhower 65 % Nixon 52 % 

Bush sr. 61 % Ford 47 % 

Johnson 55 % Carter 46 % 

Clinton 54 % Truman 41 % 

 
Zdroj: Schier, E. Steven (ed.) (2000) The Postmodern Presidency, Bill Clinton´s 
Legacy in U.S. Politics (Pittsburg, University of Pittsburg), American National 
Election Study. 
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Příloha 2: Výsledky kongresových voleb 1946-2006 - dle vítězné politické 

stran (tabulka) 
 
Rok Sněmovna 

reprezentantů 

Senát Prezidentova 

strana 

1946* 56 R 13 R D 
1948 75 D 9 D D 
1950* 28 R 5 R D 
1952 22 R 1 R R 
1954* 19 D 2 D R 
1956 2 D 1 D R 
1958* 49 D 15 D R 
1960 22 R 2 R D 
1962* 1 R 3 D D 
1964 37 D 1 D D 
1966* 47 R 4 R D 
1968 5 R 6 R R 
1970* 12 D 2 R R 
1972 12 D 2 R R 
1974* 49 D 4 D R 
1976 1 D 0 D 
1978* 15 R 3 R D 
1980 33 R 15 R R 
1982* 26 D 1 R R 
1984 14 R 2 D R 
1986* 5 D 8 D R 
1988 2 D 0 R 
1990* 8 D 1 D R 
1992 10 R 0 D 
1994* 52 R 8 R D 
1996 9 D 2 R D 
1998* 6 D 0 D 
2000 8 R 2 R R 
2002* 8 R 2 R R 
2004 3 R 4 R R 
2006* 31 D 5 D R 
* Midterm elections  
D – Demokratická strana 
R – Republikánská strana 
Zdroj: Jacobson, Gary (2000) Politics of Congressional Elections (New York,         
Longman), data 2000-2006 sestavena autorkou. 
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Příloha 3: Smlouva s Amerikou (Contract with America) 

 

As Republican Members of the House of Representatives and as citizens seeking to 
join that body we propose not just to change its policies, but even more important, to 
restore the bonds of trust between the people and their elected representatives. 

That is why, in this era of official evasion and posturing, we offer instead a detailed 
agenda for national renewal, a written commitment with no fine print. 

This year's election offers the chance, after four decades of one-party control, to 
bring to the House a new majority that will transform the way Congress works. That 
historic change would be the end of government that is too big, too intrusive, and 
too easy with the public's money. It can be the beginning of a Congress that respects 
the values and shares the faith of the American family. 

Like Lincoln, our first Republican president, we intend to act "with firmness in the 
right, as God gives us to see the right." To restore accountability to Congress. To 
end its cycle of scandal and disgrace. To make us all proud again of the way free 
people govern themselves. 

On the first day of the 104th Congress, the new Republican majority will 
immediately pass the following major reforms, aimed at restoring the faith and trust 
of the American people in their government: 

FIRST, require all laws that apply to the rest of the country also apply equally to the 
Congress; 

SECOND, select a major, independent auditing firm to conduct a comprehensive 
audit of Congress for waste, fraud or abuse; 

THIRD, cut the number of House committees, and cut committee staff by one-third; 

FOURTH, limit the terms of all committee chairs; 

FIFTH, ban the casting of proxy votes in committee; 

SIXTH, require committee meetings to be open to the public; 

SEVENTH, require a three-fifths majority vote to pass a tax increase; 

EIGHTH, guarantee an honest accounting of our Federal Budget by implementing 
zero base-line budgeting. 

Thereafter, within the first 100 days of the 104th Congress, we shall bring to the 
House Floor the following bills, each to be given full and open debate, each to be 
given a clear and fair vote and each to be immediately available this day for public 
inspection and scrutiny. 

1. THE FISCAL RESPONSIBILITY ACT 
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A balanced budget/tax limitation amendment and a legislative line-item veto to 
restore fiscal responsibility to an out-of-control Congress, requiring them to live 
under the same budget constraints as families and businesses. 

2. THE TAKING BACK OUR STREETS ACT 

An anti-crime package including stronger truth-in-sentencing, "good faith" 
exclusionary rule exemptions, effective death penalty provisions, and cuts in social 
spending from this summer's "crime" bill to fund prison construction and additional 
law enforcement to keep people secure in their neighborhoods and kids safe in their 
schools. 

3. THE PERSONAL RESPONSIBILITY ACT 

Discourage illegitimacy and teen pregnancy by prohibiting welfare to minor mothers 
and denying increased AFDC for additional children while on welfare, cut spending 
for welfare programs, and enact a tough two-years-and-out provision with work 
requirements to promote individual responsibility. 

4. THE FAMILY REINFORCEMENT ACT 

Child support enforcement, tax incentives for adoption, strengthening rights of 
parents in their children's education, stronger child pornography laws, and an elderly 
dependent care tax credit to reinforce the central role of families in American 
society. 

5. THE AMERICAN DREAM RESTORATION ACT 

A $500 per child tax credit, begin repeal of the marriage tax penalty, and creation of 
American Dream Savings Accounts to provide middle class tax relief. 

6. THE NATIONAL SECURITY RESTORATION ACT 

No U.S. troops under U.N. command and restoration of the essential parts of our 
national security funding to strengthen our national defense and maintain our 
credibility around the world. 

7. THE SENIOR CITIZENS FAIRNESS ACT 

Raise the Social Security earnings limit which currently forces seniors out of the 
work force, repeal the 1993 tax hikes on Social Security benefits and provide tax 
incentives for private long-term care insurance to let Older Americans keep more of 
what they have earned over the years. 

8. THE JOB CREATION AND WAGE ENHANCEMENT ACT 

Small business incentives, capital gains cut and indexation, neutral cost recovery, 
risk assessment/cost-benefit analysis, strengthening the Regulatory Flexibility Act 
and unfunded mandate reform to create jobs and raise worker wages. 
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9. THE COMMON SENSE LEGAL REFORM ACT 

"Loser pays" laws, reasonable limits on punitive damages and reform of product 
liability laws to stem the endless tide of litigation. 

10. THE CITIZEN LEGISLATURE ACT 

A first-ever vote on term limits to replace career politicians with citizen legislators. 

Further, we will instruct the House Budget Committee to report to the floor and we 
will work to enact additional budget savings, beyond the budget cuts specifically 
included in the legislation described above, to ensure that the Federal budget deficit 
will be less than it would have been without the enactment of these bills. 

Respecting the judgment of our fellow citizens as we seek their mandate for reform, 
we hereby pledge our names to this Contract with America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.house.gov/house/Contract/CONTRACT.htm  
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Příloha 4: Názory veřejnosti na aféru Clinton vs. Monika Lewinsky a 

impeachement. 

 

Měl by B. Clinton rezignovat? 

Ano………………..32% 

Ne…………………66% 

Neví……………….2% 

Měl by být B. Clinton obžalován? 

Ano………………29% 

Ne………………...68% 

Neví………………3% 

Jaký je Váš názor na přístup Kongresu k aféře Monika Lewinsky? 

Souhlasí s ním………………27% 

Nesouhlasí s ním……………69% 

Neví…………………………4% 

Je Clintonova aféra s M. L. jeho pouze jeho soukromou nebo i veřejnou záležitostí? 

Veřejná……………………...31% 

Soukromá…………………...63% 

Obojí………………………..5% 

Jaký je Váš názor na vyšetřování Kennetha Starra? 

Nezaujaté……………………27% 

Stranické……………………66% 

Neví…………………………7% 

 

Zdroj: Abramowitz, Alan: It´s Monica, Stupid: The Impeachement Controversy and 
the 1998 Midterm Election, Legislative Studies Quarterly, Vol. 26, No. 2, s. 211-
226, American National Election Study. 



 88 

 

 


