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Nejvíce lidí pozná komunisty, nejméně 
Svobodné. Překvapili Piráti 

 
 
Praha, 16. ledna 2015 – Nejvíce lidí pozná loga komunistů a sociální demokracie, 
nejméně poté logo Svobodných a zaniklé Unie svobody. Vyplývá to z exkluzivního 
šetření Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., který byl 
proveden v listopadu minulého roku. 
 
Do šetření bylo zařazeno celkem devět vybraných log od parlamentních, neparlamentních i 
již neexistujících stran. Loga byla vybrána záměrně tak, aby se lišila svou obtížností.  
 
Nejvíce lidí poznalo logo KSČM (94 %), následovala sociální demokracie s 82 % a Piráti se 
49 %. „Komunisté nezměnili logo od roku 1990, proto je nejlepší rozpoznatelnost 
očekávatelná. Naopak umístění Pirátů nás překvapilo,“ uvádí politolog Aleš Kudrnáč ze 
Sociologického ústavu.  
 
Mezi první trojící a dalšími logy existují významné rozestupy. Jako čtvrté se umístilo 
současné logo KDU-ČSL (24 %), následovalo logo Úsvitu (23 %), Svobodných (13), staré 
logo KDU-ČSL (12 %), DSSS (10 %) a Unie svobody (3 %). 
 

 
 
Komunisté také mají největší podíl vlastních voličů, kteří logo rozpoznali. Nejvíce voličů 
rozpoznalo logo u KSČM (97 %), následovali voliči ČSSD (93 %). Například současné logo 
KDU-ČSL poznala zhruba pouze polovina voličů strany, podobné výsledky je možné najít 
i v případě Úsvitu. 
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Výzkum dále ukázal, že voliči pravicových stran mají obecně více informací o politice a 
proto rozpoznají i větší počet stran. Úspěšnost respondentů se také zvyšovala s dosaženým 
vzděláním. 
 
Naopak není možné říci, že by znalost rostla nebo se snižovala s věkem. Nejvíce log poznali 
lidé mezi 30-44 lety, úspěšnost se poté snižovala směrem ke starším i k mladším ročníkům. 
 
Loga byla graficky upravena tak, aby se v nich nevyskytovaly nápisy, které by usnadnily 
identifikaci strany. Respondenti také neměli na výběr žádné možnosti, loga tedy 
pojmenovávali sami. 
 
Výzkum log byl mimořádně zařazen do pravidelného šetření CVVM Sociologického ústavu 
Akademie věd ČR, v.v.i., které proběhlo v listopadu krátce po komunálních volbách. 
Vzhledem k nedávno ukončené volební kampani byli lidé v častějším kontaktu se 
zkoumanými logy. 
 
 
Detailní informace o výsledcích výzkumu naleznete v rozšířené tiskové zprávě zde: 
 
http://soc.cas.cz/aktualita/nejvice-lidi-pozna-komunisty-nejmene-svobodne-prekvapili-
pirati  
 
 

Kontakt 
       Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Sociologie politiky 
Jilská 1, Praha 1 

 
Aleš Kudrnáč 

E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz 
 
 
 
 


