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Anotace 

V posledních letech vznikaly v postkomunistické Evropě nové strany závratným 

tempem. A navíc mnohé z nich byly také úspěšné v parlamentních volbách. Pomalu se 

stabilizující stranické systémy jsou znovu vystaveny nestálým vlivům. Úspěchy nových 

stran přeměňují současnou středo a východoevropskou politiku. Tyto strany sjednocuje 

nejenom datum vzniku, ale často také jejich rétorika proti současnému establishmentu. 

Přestože se různí jejich volební strategie, míra úspěchu nebo také způsob jejich vzniku, tak 

je jejich náhlý úspěch zajímavý. Jaké je složení elektorátu těchto stran? 

Práce si klade za cíl porovnat strukturu elektorátu nových stran ve střední a východní 

Evropě a na základě tohoto srovnání ve vybraných případech nalézt možné shodné 

socioekonomické znaky v rámci elektorátu. Cílem tedy je určit, zda a jaký vliv má na úspěch 

nových stran prostředí, ve kterém se voliči nacházejí a jejich socioekonomické postavení, 

jestli existuje sklon některé části populace k volbě nových neetablovaných stran a případně, 

jaké jsou charakteristické znaky této části populace.  

Závěry práce budou vznikat na základě kvantitativních metod. Jako vstupní data 

budou sloužit jednak volební výsledky, ale také agregovaná data (vzdělání, příjmy, 

zaměstnanost ad.), na základě kterých, bude zkoumána struktura elektorátu. Bude vytvořena 

prostorová analýza, která bude odhalovat prostorové shluky a prostorové režimy. 

Annotation 

In the last few years new parties were rising in the post-communist bloc rapidly. 

Moreover, many of them were successful in the parliamentary elections. Party systems were 

slowly stabilizing and now they are threatened by new influences. Success of new parties is 

changing current politics in the central and eastern Europe. These parties are connected not 

only by the date of foundation but also by the way they act against current establishment. 

Despite their different strategies, level of success and their creation, their quick unexpected 

success is interesting. What is the structure of the electorate? 

Main goal of this work is to compare the structure of new parties in central and eastern 

Europe and based on this comparison of selected cases to find possibly matching 

socioeconomic characteristics in electorate. The aim is to find whether and how the 

environment and socioeconomic characteristics of the voters influence the success of new 

parties. The aim is also to define if some part of population tends to vote for the new parties 

and what are their characteristics.  

Conclusions of this work will be based on quantitative methods. Election results and 

aggregated data (such as education level, earnings, employment etc.) will be used as input 

data. Based on them the structure of electorate will be examined. Moreover, spatial analysis 

will be created, and it will identify spatial clusters and regimes in the data. 
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Úvod 

Vývoj stranických systémů ve střední a východní Evropě se napříč státy liší, avšak 

v poslední době je volební úspěch nových poltických uskupení častý v méně stabilních, ale 

i ve stabilnějších systémech. Fenomén nových poltických stran se rozrůstá a s ním i jejich 

poltické úspěchy. Příkladem nových úspěšných stran mohou být hnutí ANO 2011 v České 

republice a Stranka Miro Cerara ve Slovinsku. Bez nadsázky by se dalo říci, že výjimkou 

jsou státy, ve kterých v parlamentu nepůsobí žádná nová strana. Častým společným 

znakem nových stran je rétorika proti etablovaným stranám, korupci a celkově pro změnu 

stávající situace, která v jejich vnímání není uspokojivá. 

Nováčci málokdy dostanou vřelé přivítání. Takto hodnotí šance nových subjektů Paul 

Lucardie (2000) v úvodu své práce věnované typologii nových stran. Avšak těch několik 

málo úspěšných získá podíl na moci. Problematika nových stran není prozkoumaná 

dostatečně, což nabízí nesčetné možnosti pro výzkum. Klíčové pro nové strany jsou právě 

první úspěšné volby, které je mohou umístit do systému politických stran. 

Úspěch politických stran je závislý na vůli voličů je volit. A právě na voliče se tato práce 

zaměří. Existuje nějaká společná charakteristika voličů nových stran? Jaké je složení 

elektorátu? Má část populace sklony k volbě nových stran? Tyto a další otázky týkající se 

struktury elektorátu se bude snažit odpovědět tato práce. 

Samotná definice, co je nová strana je komplikovaná. Různé přístupy v rámci studia 

nových stran situaci nezjednodušují. Práce si také klade za cíl jednoznačně vymezit 

charakteristiky nových stran jimiž se bude zabývat. Rozpětí, na kterém se pohybuje nejistý 

termín nové strany je skutečně široký a aby bylo možné pracovat s uceleným vzorkem. 

Základním předpokladem je, že existuje společná charakteristika pro voliče nové strany. 

Hlasovat pro neověřenou stranu, která se vynořila odnikud a nemá žádné předchozí 

politické zkušenosti je zásadní rozhodnutí. Tato práce mimo samotnou analýzu struktury 

elektorátu také poskytne u všech zvolených případů komplexní přehled. Podstatným 

faktorem je vývoj stranického systému, do kterého se nová strana snaží vstoupit. Jakou 

podobu měla dosavadní politická soutěž? Jaké strany soupeřily a jak často docházelo ke 

změnám v rámci stranického systému? Toto jsou jen některé otázky, na které je třeba 

odpovědět pro komplexní pochopení situace, která v jednotlivých případech vedla 



k úspěchu nových stran. Práce si klade za cíl porovnat socioekonomická a demografická 

data s volebními výsledky a analyzovat jejich vzájemné vztahy.  

Pro analýzu struktury elektorátu budou využity kvantitativní metody. Analyzovány budou 

socioekonomická a demografická data ve vztahu k volebním výsledkům úspěšných nových 

stran. Využity budou metody prostorové analýzy, která zohledňuje také vliv prostředí. 

Prostředí, ve kterém žijeme, s kým se potkáváme, lokální politické vlivy a mnohé další na 

nás působí, aniž bychom si to uvědomovali. Různorodé vlivy v různých prostředích mohou 

mít za následek úplně jinou reakci na stejný podnět. Týká se to také volebního chování, 

kdy je rozhodovací proces velmi složitý. Zvolená metoda, metoda geograficky vážené 

regrese, umožňuje na základě tradičního regresního rámce vytvořit model, který počítá 

s prostorovými vlivy. Tento model díky přesnějším údajům a jejich vztahům v rámci 

prostoru dokáže více než standardní regresní model. 

 

Cílem je analyzovat strukturu elektorátu na co možná nejmenších prostorových 

jednotkách, ideálně na úrovni obcí. Tímto bude dosaženo maximální přesnosti analýzy. 

Avšak je nutné počítat s možností, že práce bude limitována dostupností dat na ideální 

úrovni. V tomto případě bude analýza provedena na nejnižší možné úrovni vzhledem 

k dostupnosti dat. 

Práce také bude vycházet z díla Seymoura Lipseta a Steina Rokkana (1967), kteří formulují 

teorii štěpných linií ve společnosti na jejichž základě vznikají politické strany. Jejich teorie 

napomůže hledání znaků, na základě kterých, lze definovat strukturu elektorátu, respektive 

různé vlivy ve společnosti. 

Výzkumné otázky jsou následující: Existuje společná charakteristika voliče nových stran? 

Jaká je společná charakteristika elektorátu nových stran? Má část populace sklon k volbě 

nových stran? Jaký je elektorát úspěšných nových stran ve vybraných případech? Je 

elektorát nových stran bez společných charakteristik a volí jej tak lidé napříč společností? 

  



1 Nové politické strany 

Nová politická strana či nové politické hnutí je samo o sobě velmi obecné označení, 

které může zahrnovat velké množství různorodých subjektů. Cílem následující kapitoly je 

jednoznačně si vymezit charakteristiky nových stran, jimiž se zabývá tato práce. 

1.1 Nové strany podle Lucardieho 

Úspěch nováčka v politické soutěži stojí mnoho sil. Vstup do většiny stranických 

systémů je velmi náročný a podaří se jen několika novým uskupením z mnoha. Tak uvádí 

Paul Lucardie (2000) svůj text, ve kterém se věnuje volebnímu úspěchu nových politických 

uskupení a rozlišení jejich vlastností. Podstatnou charakteristikou, kterou oplývají strany, 

jež považuje Lucardie za nové, je volební úspěch v podobě získání zastoupení v parlamentu. 

Zisk jednoho či více mandátů odlišuje ty šťastné od mnoha dalších politických projektů, 

které lze označit za nové strany, avšak jejichž význam nikdy výrazně nezasáhl či nezasáhne 

do politické soutěže (Lucardie, 2000, 175-176).  

Lucardie považuje za podstatnou část úspěchu nové strany jasné vyjádření stanoviska 

v otázce, kterou považuje výrazná část elektorátu za důležitou. Může se jednat o zdánlivě 

méně významná témata lokálního charakteru až po celospolečenské problémy či změny. 

Dále rozlišuje čtyři typy nových stran. Soustředí se na formulaci zájmů a politik, vztah 

nových stran k aktuálnímu systému a částečně také jejich organizaci (Lucardie, 2000). 

Prvním typem nové strany jsou podle něj „mluvčí“ nebo „zástupci“ (v originále 

„prolocutors“). Tento typ strany vstupuje do politického klání formulací konkrétních 

problémů. Zastupuje zájmy zájmových skupin či menšin, jež jsou v současném systému 

přehlíženy kvůli své nedostatečné velikosti či nedostatečnému ekonomickému významu, 

například etnických menšin, farmářů, důchodců a podobně. Často tyto strany zmizí po 

uvedení tématu do agendy etablovaných politických uskupení, ne-li dříve. Tyto strany nejsou 

vázány na konkrétní ideologii a v průběhu své existence si vytváří svoji vlastní soubor ideálů 

(Lucardie, 2000, s. 176). 

Naopak nové strany, které se váží na existující ideologie rozděluje Lucardie (2000, s. 

176-178) do dvou skupin. První z nich nazývá jako „očišťovatele“ či „vyzyvatele“ (v 

originále „purifing parties or challengers“). Tyto strany vznikají v prostoru, který je 

uvolněný stranami, které dosud v systému zastávali danou ideologii. A to ve chvíli, když 



etablované strany přijmou umírněnější program, či naopak začnou zastávat radikálnější 

pozice. Jedná se tak o návrat ke „tradičním“ pozicím dané ideologie, kterou stará strana 

zrazuje a nová ji chce v čiré formě udržet v politickém diskurzu.  

Okolo silné ideologie se formuje i další typ strany, který Lucardie (2000, s. 177-178) 

rozlišuje. Avšak s tím rozdílem, že je vytvořena nová ideologie okolo silného tématu, který 

je stranami v současném systému přehlížen. Na rozdíl od „mluvčích“ se na základě nového 

tématu formuje ucelená ideologie, která posouvá politickou diskuzi do budoucna. Tento typ 

stran je tak označován jako „proroci“ (v originále „prophetic parties“). Avšak sám autor 

upozorňuje na problematiku rozlišení zcela nové ideologie a inovace či jen přeformulování 

starých.  

Čtvrtým a posledním typem strany, o němž se Lucardie (2000, s. 177-178) zmiňuje je 

strana „idiosynkratická“ (v originále „idiosynchratic party or personal vehicle“). Tato strana 

vychází z typu strany „proroků“. Charakteristickým rozdílem je však právě nová ideologie, 

která vůbec nemusí být založena na akutním společenském problému. Ale jejím úkolem je 

spíše řešit individuální osobní problémy zakladatelů vůči společnosti. Samotná ideologie 

může být natolik zamotaná, že časem nebude dávat smysl nikomu jinému než jejím tvůrcům. 

1.2 „Project of Newness“ Allana Sikka 

Na tuto práci navazuje Allan Sikk (2009), který dále pracuje pouze s prvními třemi 

typy Lucardieho nových politických stran. Ve svém textu se vůbec nezmiňuje o 

idiosynkratických stranách, které, jak již z původního Lucardieho (2000) textu vyplývá, jsou 

subtypem stran proroků. Sikk vykresluje Lucardieho typologii na dvou osách. Na jedné 

rozlišuje silnou či slabou ideologickou motivaci a na druhé, jestli se strany pohybují 

v tematickém teritoriu etablovaných stran (Tabulka 1). Při tomto rozdělení zůstává 

v Lucardieho práci prázdný kvadrant ideologicky slabě motivované strany, která usiluje o 

úspěch s tématy starých stran. Právě do tohoto volného kvadrantu Sikk doplňuje další typ 

nové strany, který nazývá „projekt novoty“ (v originále „project of newness“). Hlavním 

charakteristickým rysem těchto nových stran je spíše snaha o změnu formy než obsahu. 

Formulují své cíle ve shodě s etablovanými stranami, ale zároveň se vůči nim vymezují 

v etické rovině. Můžou být také označeni jako mírní očišťovatelé (v originále „purifiers – 

light“), protože se snaží měnit podobu politiky, a ne její obsah. Nebo jako silní mluvčí (v 

originále „prolocutors – strong“), protože mají širší záběr a vstupují do prostoru 



etablovaných stran. Podstatnou částí komunikace stran projektu novoty je „změna za lepší“. 

Snadno přenositelná informace, se kterou je snadné se ztotožnit doplněná politikou hlavního 

proudu je pro voliče lákavá. Tento typ podporuje Sikk rozborem příkladů z pobaltských států 

krátce po roce 2000 (Sikk, 2000, s. 465-468). 

 Vstupuje na území etablovaných stran? 

 + - 

Ideologie – silná  Očišťovatelé Proroci 

Ideologie – slabá  Projekt novoty Mluvčí 

Tabulka 1 (podle Sikk, 2005) 

1.3 Nové strany podle míry novosti 

Ke studiu nových stran lze přistupovat různými způsoby. Podrobný a velmi 

formalistický přístup, který dekóduje a popisuje všechny změny a novinky ve stranickém 

systému, má například Krystyna Litton (2014), která rozlišuje míru novosti stran ve dvou 

dimenzích. První se skládá ze tří atributů nové strany. Těmi jsou název strany, stranický lídr 

a program strany (ať už volební, dlouhodobější nebo jakákoliv jiná forma manifestace cílů 

strany). Druhá dimenze se zaměřuje na okolnosti vzniku strany, respektive její vztah vůči 

existujícímu stranickému systému. V této dimenzi rozlišuje osm typů nových stran.  

První dva typy jsou „strana, která opustila společnou kandidátku“ (v originále „party 

abandoned electoral list“) a „strany, které se spojily ve společné kandidátce“ (v originále 

„party joined electoral list“). Tyto případy popisují chování a určité strategie stran 

vstupujících do politické soutěže (Litton, 2014, s. 713-716). 

Společným znakem pro další skupinu je předchozí relevance v systému. Navíc 

popisuje změny, které mohou v jeho rámci nastat. Tyto případy mají vždy vazbu ke straně, 

která se již nacházela ve stranickém systému. Jsou to „rozšířená spojením“ (v originále 

„expanded by merger“), „utrpěla oddělení“ (v originále „suffered a split“), „vzniklá 

spojením“ (v originále „emerged a new from merger“), „vzniklá oddělením“ (v originále 

„emerged a new from split“), „vzniklá rozpadem nebo zrušením předcházející strany“ (v 

originále „emerged a new from defection or dissolution“) (Litton, 2014, s. 713-716). 

A posledním typem, který v této dimenzi odlišuje je „start-up party“ (nebo také „a 

new from scratch“), která na rozdíl od předchozích typů vzniká bez vazby na existující kartel 



relevantních politických stran. Vzniká zpravidla z neziskových organizací, občanských 

hnutí či jiných více či méně organizovaných skupin, jejichž dřívější prvotní cíl není účast na 

vládě (Litton, 2014, s. 713-716). 

1.4 Opravdu nová strana 

Jiným způsobem k odlišení, co je, a co není nová strana, přistupuje Allan Sikk (2005). 

V rámci hodnocení stability nových demokracií střední a východní Evropy přidává k indexu 

volatility další měřítko, a to výkon nových stran. V tomto kontextu si definuje pojem 

„opravdu nové strany“ (v originále „genuinely new parties“). Ne všechny strany, které se na 

první pohled zdají být novými stranami jsou opravdu nové. „Opravdu nové strany“ jsou ty, 

které nemají žádné politické vazby na předchozí stranický systém. Jedná se tedy o vstup 

opravdu nových aktérů na politickou scénu, a nikoliv o přerod „staré“ strany, oddělení se 

části politiků od původních stran či jakákoliv jiná změna, která se odehrává v rámci 

stranického kartelu etablovaných stran (Sikk, 2005, s. 397-399). 

Tato práce se v návaznosti na předchozí souhrn přístupů ke studiu nových stran bude 

zabývat pouze stranami, které se dají označit podle Allana Sikka jako „genuinely new“ nebo 

také podle Krystyny Litton jako „start-up party“. Společnými znaky vybraných případů jsou, 

kromě obecného pojmenování jako nové strany, okolnosti vzniku, a hlavně vztah 

k dosavadnímu stranickému systému. Tyto vybrané strany vznikají bez návaznosti na již 

etablované politické strany a hnutí či obecně na parlament. Sikk i Litton, byť odlišným 

způsobem, jasně vymezují, které strany lze považovat za skutečně nové, a nejen převtělení 

části etablovaných politiků do nového projektu. 

1.5 Analýza vzniku a vývoje stran a stranických systémů 

Cílem následující kapitoly je vymezit přístup k analýze vzniku a vývoje stranických 

systémů a samotných politických stran. Na základě tohoto přístupu jsou v následujících 

částech této práce vymezeny proměnné v kvantitativní analýze.  

Základem analýzy politických stran a stranických systémů ve 20. století se stala teorie 

štěpení nebo štěpných linií (cleavages). Seymour Martin Lipset a Stein Rokkan (1967) ve 

své práci Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives na základě 

pozorování západoevropských systémů dospěli k názoru, že společnosti je rozdělena na 

různé skupiny. Tyto sociální skupiny nebo segmenty společnosti mezi sebou vytvářejí 



konfliktní linie, tak zvané cleavages. Původ tohoto dělení společnosti vidí ve dvou historicky 

významných revolucích, národní a průmyslové, které svým rozsahem ovlivňovaly celou 

Evropu. Ve své práci definují čtyři základní štěpné linie, které lze aplikovat při analýze 

stranických systémů.  

Národní revoluce definuje konflikty centrum – periferie a církev – stát. První linie je 

definována na rozdílu mezi ekonomicky a politicky rozvinutým centrem proti méně 

rozvinutým oblastem, periferii, která navíc je na centru závislá. Svou roli při vzniku této 

linie také hrál proces vytváření moderního národa, kde na sebe narážely snahy centra o 

vybudování moderního národa, proti etnickým, jazykovým, historickým a dalším 

odlišnostem v identitě obyvatel periferie. Souboj mezi katolíky a protestanty, následně 

doplněný a znásobený sekularizací, určuje štěpnou linií mezi církví a státem (Říchová, 2007, 

s.108-109; Kopeček, 2005, s. 19-21).  

Průmyslová revoluce má na svědomí také vznik dvou štěpných linií, a to město – 

venkov a vlastníci – pracující. Rozvoj průmyslu a jeho soustředění ve velkých městech mělo 

za následek také rozsáhlou urbanizaci, nová moderní struktura společnosti ve městech proti 

tradičnímu pojetí a hodnotám venkova. Rozpor mezi vlastníky a pracujícími, nebo také mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli či třídní štěpení, vzniká na základě rozdílných zájmů skupin 

v utvářející se kapitalistické ekonomice, respektive se jedná o ideologické zázemí (Říchová, 

2007, s.108-109; Kopeček, 2005, s. 19-21). 

Hlavním významem štěpných linií pro politologii je jejich vztah k formování 

politických stran a hnutí a stranických systémů. Politické strany se profilují na základě 

reprezentace segmentů společnosti a jejich zájmů. Strany se tak stávají nositelkami 

konfliktů, na jejichž základě se zformovaly (Kubát, 2007, s. 215-216). Je však nutné 

poznamenat, že takto definované štěpné linie se staly základem pro další bádání. Rokkan 

později (1970) přidává mezinárodní revoluci, na jejímž základě vzniká štěpení uvnitř 

dělnického proudu a vznikají komunistické strany (Kopeček, 2005, s. 21). Další rozšíření 

přidali, krom Rokkana samotného, i další politologové (viz Novák, 1997, s. 103-123).  

V roce 1967 byla také Lipsetem a Rokkanem představena hypotéza o zamrznutí 

stranických systémů. Základem hypotézy bylo ustálení politických konfliktních linií, a tedy 

stranických systémů 60. let 20. století přibližně ve stejné podobě, v jaké byly ve 20. letech 

20. století. A navíc samotný proces rozvrstvení stranických systémů do jejich tehdejší 



podoby, ve které následně zamrzly, je přisuzován pochodům na konci 19. století, a tedy 

samotná struktura stranických systémů byla po 2. světové válce starší než mnozí voliči 

(Říchová, 2007, s.108-109; Kopeček, 2005, s. 19-21).  

Avšak ke konci 60. let 20. století dochází k výrazným změnám v západoevropských 

společnostech a postupně dochází i k vlivu těchto změn na stranické systémy. U voličů 

dochází k odklonu od materiálních hodnot. Prosperita a stabilita po 2. světové válce vytváří 

pocit bezpečí a umožňuje uvažování o směřování politiky v mnohem širším měřítku. 

Proměna společnosti nebyla jenom ideová, ale také strukturní. Všeobecný rozvoj a 

modernizace mají za následek například snížení podílu obyvatel pracujících v zemědělství 

nebo také stále rostoucí urbanizaci. Zároveň dochází k poklesu identifikace voliče 

s tradičními stranami a tím vzniká prostor pro otevření nových témat, štěpení a úspěch 

nových politických uskupení. Možnost podílet se na moci tak získávají zelené, regionální či 

nacionalistické strany. Další výraznou proměnnou evropských stranických systémů přináší 

pád železné opony a vznik (respektive obnovení) demokratických států ve střední a východní 

Evropě, kdy dochází k oslabení ideologie, zejména na levé straně politického spektra 

(Říchová, 2007, s.112; Kopeček, 2005, s. 22; Novák, 1997, s. 126). 

Kromě výše zmíněných tradičních konfliktních linií se ve společnosti utvářela i další 

štěpení. Některá jsou velmi specifická pro daný stát (například na Slovensku v 90. letech 

linie mečiarismus – anti-mečiarismus), jiná jsou specifická pro skupiny států či region 

(například pro bývalé komunistické státy štěpení komunismus – anti-komunismus) a další 

reagují na vývoj společnosti (materiální – post-materiální hodnoty). Samotná práce 

Rokkana a Lipseta upozorňuje, že tradiční štěpné linie je důležité brát jako obecný 

koncept, který nevysvětlí všechny případy. Je důležité přistupovat individuálně 

k jednotlivým případům a struktuře jejich stranických systémů (Kopeček, 2005, s.21-22; 

Rokkan a Lipset, 1967, s. 50-56).   



2 Metodologie 

V této kapitole jsou popsána základní metodologická východiska, která jsou využívána 

v této práci. Je zde popsána zvolená metoda geograficky vážené regrese (v originále 

geogrephically weighted regresion, dále jen GWR) a následně jednotlivé zvolené proměnné, 

které utvářejí jednotlivé modely. Speciální pozornost je věnována datům, se kterými se 

pracuje, jejich podobě a také rozčlenění do prostorové dimenze, se kterou GWR pracuje. 

Cílem této práce je nalézt statisticky významné shody ve volebním chování skupin 

voličů opravdu nových stran. Základní hypotézou je, že existují vrstvy obyvatel, respektive 

skupiny voličů, které mají společné socioekonomické charakteristiky a zároveň mají větší 

tendence k volbě opravdu nových stran. 

Postup při analýze vychází z rámce analýzy volebního chování, který představuje 

Pavlína Spurná (2006) ve své práci. Porovnávány tak budou jednak výsledky mnohonásobné 

lineární regrese a geograficky vážené regrese. Mnohonásobná lineární regrese bude 

provedena na úrovni jednotlivých států a lze ji tedy chápat v rámci analýzy jako globální. 

Oproti tomu výsledky GWR poukazují na jisté regionální rozdíly. Kombinací těchto metod 

lze dosáhnout komplexního výsledku, který dokáže popsat volební chování do detailu na 

zvolených úrovních. 

2.1 Problematika analýzy prostorových agregovaných dat 

Vzhledem k charakteru této práce, tedy analýze voličského chování, které je samo o 

sobě tajné či anonymní nelze spolehlivě analyzovat chování na individuální rovině. Avšak 

analýza agregovaných dat přináší mnoho problémů, které je třeba si uvědomit před 

samotným výzkumem. 

Agregovaná data mimo svou základní hodnotu mají také další vlastnosti. 

Charakterizuje je jejich vztah k prostoru a času. Příkladem a zároveň daty, které jsou později 

využité v této práci, mohou být výsledky voleb či data charakterizující populaci daných 

států. Tyto vlastnosti omezují možnosti práce s agregovanými daty a je třeba s nimi náležitě 

pracovat. Statistika s využitím dat, která mají také prostorové vymezení, umožňuje přesnější 

závěry než dříve používané statistické metody (Spurná, 2006 s. 54-58). 

Mezi nejzávažnější problémy analýzy prostorových agregovaných dat patří vliv 

způsobu agregace dat na výsledek analýzy v podobě definování prostorových jednotek a 



jeho souvislost s ekologickou chybou, prostorovou autokorelací a prostorovou 

nestacionaritou (Spurná, 2013, s. 22). 

2.1.1 Ekologická chyba 

Ekologická chyba (v originále ecological fallacy), která je jedním z podstatných limitů 

práce s agregovanými daty, je riziko, které vzniká v případě vyhodnocení analýzy na 

celospolečenské úrovni a následnému přenesení závěrů na úroveň individuální. Ačkoliv je 

možné, že přenos závěrů je v některých případech platný, tak je nemůžeme přenášet 

automaticky a usuzovat jejich obecnou platnost na jedince. Ekologické usuzování (v 

originále ecological inference) je tedy potřebné kombinovat s šetřením na individuální 

úrovni, což umožňuje zpřesnění nebo také vyvrácení výsledků. V kombinaci s výzkumem 

zaměřeným na volby, ve kterém je individuální šetření z podstaty tajné volby velmi 

komplikované. Zpřesnění výsledků lze dosáhnout analýzou menších územních celků, avšak 

možnosti ekologické chyby se nelze vyhnout (Spurná, 2006, s. 67-74; Maškarinec, 2013, 

445-446). 

Problémem úzce souvisejícím s ekologickým usuzováním je problém 

modifikovatelných územních jednotek (v originále modifiable areal unit problem). Tento 

problém spočívá v závislosti výsledků na použité úrovni, geografickém či administrativním 

dělení a na použitém měřítku. Tyto problémy lze rozdělit na dva efekty. Efekt měřítka, kdy 

při agregování stejných dat na různé úrovně se mohou výsledky zásadně lišit, a efekt způsobu 

vymezení jednotek, kdy různorodost způsobů vytváření jednotek může mít vliv na výsledky 

analýzy. Příkladem v prvním případě může být analýza na různých administrativních 

úrovních, ve druhém alternativní dělení území (okresy x čtvercová síť). S přihlédnutím 

k povaze problému ho nelze zcela eliminovat, a naopak je třeba připustit jeho existenci. 

Pouze však za předpokladu, že daná studie nemá za cíl zkoumat individuální úroveň, ale 

skupinu společnosti vymezenou prostorem (Maškarinec, 2013, s. 445-446; Spurná, 2006, s. 

70-74). 

2.1.2 Prostorová autokorelace 

Prostorová autokorelace, nebo také prostorová závislost, je jedním ze základních 

konceptů geografie. „Všechno souvisí se vším, ale bližší věci spolu souvisejí více, než 

vzdálenější“ je v roce 1979 formulovaný první zákon geografie (Tobler in Spurná, 2006, s. 

58). Prostorová autokorelace určuje míru závislosti jednoho úkazu v územní jednotce na jeho 



přítomnosti v jednotkách sousedících či blízkých. Shlukování jevů stejných či blízkých 

hodnot (vysoké – vysoké nebo nízké – nízké) v podobě prostorové autokorelace označujeme 

jako pozitivní prostorovou autokorelaci (nebo také spatial clustering). Naopak blízkost jevů 

se vzdálenými hodnotami (nízké – vysoké) označujeme jako negativní autokorelaci (nebo 

také spatial outliers). K měření prostorové autokorelace se nejčastěji využívá Moranovo I 

kritérium, které určuje míru shlukování na globální úrovni. Pro určení hodnoty Moranova I 

kritéria je třeba definovat prostorové vážící schéma, které určuje vztahy blízkosti mezi 

jednotkami. Dvě základní matice schémat jsou diskrétní a spojitá. Diskrétní matice ve své 

nejjednodušší formě nabývá pouze dvou hodnot a to, jestli spolu dané jednotky sousedí či 

nesousedí (tedy sdílí společné hraniční body či ne). Prvky spojité naopak nabývají různých 

hodnot podle síly vztahu jednotlivých jednotek (Spurná, 2006, s. 74-83; Maškarinec, 2013, 

s. 441-444). 

2.1.3 Prostorová nestacionarita 

V rámci prostoru se předpokládá, že vhodnost prostředí pro jednotlivé jevy se různí. 

Jevy nabývající stejných hodnot se tak mohou lišit pouze na základě jejich umístění 

v prostoru. Tomuto se říká prostorová nestacionarita, nebo také prostorová heterogenita. 

V rámci zkoumání volebního chování se může jednat o odlišné politické prostředí, které není 

pro standardní kvantitativní analýzu zachytitelné. Faktory ovlivňující prostorovou 

nestacionaritu lze rozdělit do dvou kategorií. První je čistě statistického charakteru a hodnoty 

nabývají pouze malých odchylek z důvodů rozdílných souborů dat pro jednotlivé jednotky. 

Naopak druhá skupina se týká zkoumaného vztahu. Vysoký rozdíl hodnot může mít dvojí 

význam. Jednak vysoký kontextuální vliv v jednotlivých jednotkách, který ovlivňuje 

chování zkoumaných jevů, ačkoliv jsou si charakterově velmi podobné. A druhá možnost 

upozorňuje na možný problém ve stavbě vztahu závislé a nezávislých proměnných, 

respektive na pravděpodobný výskyt nezahrnuté nezávislé proměnné (či nezahrnutých 

nezávislých proměnných), která má značný význam pro vytvářený model. Tuto 

problematiku je možné řešit stejným způsobem jako problematiku třetí proměnné (Spurná, 

2008, s. 23-24). Jako nejzávažnější problém třetí proměnné je považován tak zvaný 

Simpsonův paradox. Ten je definován jako vliv nezahrnuté proměnné, který změní orientaci 

závislosti. Dochází tak k možnosti, že výsledky neodpovídají vztahu proměnných ve 

skutečnosti. Simpsonův paradox často vzniká při slučování proměnných a vynechání 

odlišujících charakteristik (Hendl, 2004, s. 330-334). Ve vztahu k analýze prostorových dat 



navíc k tomuto může docházet při značné rozdílnosti hodnot v rámci jedné územní jednotky, 

které jsou pro analýzu sloučeny (Spurná, 2008, s. 24). 

2.1.4 Vymezení prostorových jednotek 

 Jak již bylo výše v různých kontextech zmíněno, podoba prostorových jednotek 

výrazně ovlivňuje výsledky analýzy. Definování prostorových jednotek je pro výzkumníka 

klíčovou otázkou. Jak poukazuje Spurná (2006, s. 72) efekt měřítka a definice prostorové 

jednotky může mít zcela zásadní vliv na výsledek analýzy. Nicméně tuto zcela zásadní 

otázku ovlivňuje hned několik faktorů. Velikost jednotek určuje přesnost. Když jsou 

jednotky příliš velké, tak se zahrnutím většího množství jevů vyhlazují rozdíly, a tedy 

dochází k vyšší korelaci mezi proměnnými. Ideálním se tedy jeví, co nejpodrobnější přístup. 

Avšak i ten skýtá nástrahy v podobě velké variace rozdílů mezi jednotkami a intenzity jejich 

vzájemného vztahu. Pokud bychom srovnávali vedle sebe například malé obce o pár 

desítkách obyvatelích a metropole, tak se pochopitelně nemůžeme na výsledek této analýzy 

spolehnout v obecné rovině ani na jedné straně. Vybrání odpovídající úrovně a podoby 

prostorových jednotek pro analýzu záleží vždy individuálně na jednotlivých analýzách a je 

mu třeba věnovat velkou pozornost (Spurná, 2006, s. 60-74). 

2.2 Geograficky vážená regrese 

Zvolená metoda lokální analýzy pro tuto práci je geograficky vážená regrese. GWR se 

řadí mezi explorační statistické analýzy, což znamená, že jejím prostřednictvím se snažíme 

najít statistické vztahy mezi závislou proměnnou a více nezávislými proměnnými, které na 

ni mají vliv. Oproti standardní mnohonásobné lineární regresi je navíc přidán prostorový 

rámec, který jevy a data zasazuje do reálného prostředí a tím dokáže odlišit případy, kdy se 

souvislost mezi proměnnými odlišuje. Zároveň tím přispívá k, byť nedokonalému, řešení 

prostorové nestacionarity jevů, která je popsána výše. GWR je určena právě pro analýzu 

jevů, které vykazují vysokou rozdílnost v rámci prostoru (Spurná, 2006, s. 95; Hendl, 2004, 

s.371-373). 

GWR funguje na principu diskrétního vážícího schématu v kombinaci se spojitým 

prostorovým procesem. Lokální regresní koeficient je počítán podle vzdálenosti 

jednotlivých datových bodů od regresního bodu. Bližší body mají větší váhu než body 

vzdálenější. Regresní bod je střed vymezené lokální jednotky, pro který je určen lokální 

regresní koeficient. Datový bod je místo či oblast, pro kterou operujeme s hodnotami 



vstupujícími do analýzy. Prostorové jádro (v originále spatial kernel) pak zahrnuje regresní 

bod a datový bod či body v dané prostorové jednotce. Regresní bod a datový bod se mohou 

překrývat v případě, když jsou prostorové jednotky v analýze stejné jako oblasti, za které 

disponujeme hodnotami proměnných v analýze. Použití této varianty společně se 

standardním Gaussovým regresním modelem neklade žádné nároky na podobu hodnot 

závislé proměnné (Spurná, 2006, s. 95-96).  

Pro kalibraci modelu se u GWR používají dva typy prostorového jádra, adaptivní a 

fixní. Vzhledem k vážení datových bodů pro určení lokální regresního koeficientu, který pak 

vstupuje do analýzy podoba pásma, ovlivňuje výsledky. Adaptivní prostorové jádro nabízí 

možnost přizpůsobit šířku pásma pro potřeby dané lokální jednotky. V oblastech s vysokou 

hustotou datových bodů je adaptivní jádro užší, a naopak v oblastech s nízkou hustotou je 

pásmo adaptivního jádra širší. Fixní prostorové jádro má výhodu při relativně rovnoměrném 

rozložení datových bodů. Avšak stále je třeba mít na zřeteli stanovenou šířku pásma, jelikož 

v případě použití fixního prostorového jádra pří nízké hustotě datových bodů vznikají velké 

směrodatné odchylky a oproti tomu při využití v teritoriích s příliš hustým výskytem dochází 

ke zkreslení regresních parametrů (Spurná, 2006, s. 97-99). 

Kalibrace modelu je také závislá na velikosti prostorových jednotek. Podstatným 

faktorem, který ovlivňuje veškeré statistické metody včetně GWR, je různý způsob 

definování prostorových jednotek, za které jsou data k dispozici. Různé prostorové procesy 

mohou působit na různých úrovních, a tak je třeba vždy přihlížet k formě a velikosti 

prostorových jednotek, které jsou analyzovány. Vliv šířky pásma, který je také popisován 

výše, může mít vliv na výsledek analýzy. Pokud je šířka pásma malá, tak mohou mít vliv 

pouze datové body v těsné blízkosti regresního bodu. Oproti tomu, když je šířka pásma příliš 

velká mohou mít vliv na regresní bod i velmi vzdálené datové body. Při použití úzké šířky 

pásma může dojít k nemožnosti určit významné regionální vzorce. Ale na druhou stranu při 

použití širokého pásma může docházet k až k příliš velkému zjednodušení výsledků a 

zanedbání lokálních odlišností. Různé úrovně agregace dat také ovlivňují výsledky GWR. 

Způsob, jakým se hodnotí stabilita modelu GWR, je srovnání prostorových odchylek u 

modelů na různých úrovních agregace dat a globálního modelu bez prostorového vlivu 

(Spurná, 2008, s. 25-27; Spurná, 2006, s. 104-106). 

Využít model GWR lze také pro určení míry prostorové autokorelace regresních 

reziduí, která může znamenat problémy s modelováním prostorových dat. V případě vysoké 



autokorelace regresních reziduí je možné, že dojde k podcenění standardní chyby, a to bude 

mít za následek možný nesprávný výklad výsledků. Lokální kalibrace prostřednictvím GWR 

výrazně snižuje autokorelaci regresních reziduí díky možnosti modelovat závislosti na 

prostorově odlišných hodnotách než v závislosti na náhodných chybách jako u globálních 

modelů (Spurná, 2006, s. 109-114). 

2.2.1 Výběr proměnných a určení měřítka analýzy 

Tato podkapitola se věnuje popisu mechanismů, které vedly k výběru proměnných a 

také popisuje specifika jednotlivých zemí, zdroje a podobu dat a jejich zpracování. Zároveň 

slouží jako podklad pro vyhodnocování výsledků. Pochopení struktury dat, zdrojů 

proměnných a jejich podoba jsou důležité při vysvětlování výsledků regresní analýzy. 

Prvotní výběr proměnných ovlivnilo několik faktorů. Základním teoretickým rámcem, 

do kterého jsou zasazovány vybírané nezávislé proměnné je teorie štěpných linií Seymoura 

Lipseta a Steina Rokkana (1967). Na jejich základě jsou určeny nezávislé proměnné, které 

definují vztah voliče ke společnosti, jeho postavení a také vztah ke stranám, které se na 

základě těchto linií formují (nebo na jejich základě definují své postoje). Jedná se přístup, 

který není ojedinělý. Určení nezávislých proměnných pro mnohonásobnou lineární regresi 

na základě štěpných linií využívají v českém politologickém prostoru také Pavel Maškarinec 

(2013) i společně s Petrem Bláhou (2014), Michal Pink a Petr Voda (2012), Vlastimil Havlík 

a Petr Voda (2016) a další (příklady uvádí Pink a Voda 2012, s. 202). 

Dále výběr proměnných ovlivnily studie geografů či sociologů, kteří se zaměřují na 

prostorové vlivy a zároveň se, byť okrajově, zaměřují na volební chování či analýzu 

volebních výsledků ve vztahu k prostorovému uspořádání. Příkladem mohou být práce 

Spurné (2006; 2008), ale také Josefa Bernarda, Tomáše Kosteleckého a Martina Šimona 

(2014). Ti formulují charakteristiky populace na základě běžně užívaných agregovaných dat 

a standardních údajů o sociálním postavení. 

V neposlední řadě významně ovlivnila výběr nezávislých proměnných dostupnost 

údajů. Vzhledem k šířce analýzy a využívání dat oficiálních statistických úřadů několika 

zemí došlo k určité rozdílnosti při výběru proměnných (ale také při určení měřítka analýzy, 

viz níže). Rozdílný přístup úřadů ke sběru a publikaci dat mírně omezilo množství faktorů, 

respektive proměnných, nicméně stále bylo dosaženo relativní homogenity vybraných 

proměnných, a tedy možnosti porovnání jednotlivých případů. 



První ze štěpných linií, která je v zohledněna v analýze je centrum – periferie. Tato 

štěpná linie, jak uvádí Maškarinec (2013), má v originálním chápání reprezentovat politické 

centrum a politickou periferii. Z hlediska prostorové analýzy toto zachycuje samotná 

prostorová dimenze, nicméně lze toto dokreslit také nezávislými proměnnými. Jako hodnoty 

proměnné, které vyjadřují periferii lze označit vysokou míru nezaměstnanosti a nízké 

průměrné měsíční výdělky. Logicky hodnoty proměnných indikujících centrum jsou nízká 

míra nezaměstnanosti a vysoké průměrné měsíční výdělky. Pro snadnější srovnávání mezi 

případy je brán v potaz hrubý měsíční výdělek (gross monthly earnings). 

Další štěpnou linií, zastoupenou v analýze je město – venkov. Tato štěpná linie je 

vyjádřena dvěma proměnnými, a to hustotou obyvatelstva a podílem osob pracujících 

v priméru na 1000 obyvatel. Hustota obyvatelstva v tomto případě indikuje velikosti sídel 

v daných jednotkách a zároveň jejich blízkost. Předpokladem je, že oblasti s větší hustotou 

obyvatelstva reprezentují centrum, a naopak oblasti s nízkou hustotou reprezentují periferii. 

Podíl osob pracujících v priméru také vyjadřuje charakterově podobu a velikost sídel. 

Vysoký podíl osob pracujících v priméru indikuje malá venkovská sídla, zatímco naopak 

nízký podíl vykazuje velká městská sídla. 

Církev – stát je jedinou ze základních štěpných linií, která v analýze není zastoupena, 

a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem je nízká dostupnost dat. Jediným případem, 

ve kterém bylo možné získat data na potřebné úrovni ohledně náboženského vyznání byla 

Česká republika, a tedy ze srovnávacího hlediska toto ztratilo svůj význam. Navíc Česká 

republika byla také jediným případem, kdy měla štěpná linie církev – stát relevantní roli při 

formování stranického systému. A vzhledem k tomu, že některé studie (Pink a Voda, 2012, 

s. 205) identifikují její vliv hlavně na strany, jež nejsou objektem této práce, zůstala mimo 

analýzu. 

Štěpná linie vlastníci – pracující je zastoupena také v několika rovinách. První je podíl 

osob soukromě vlastnících podnikání na 1000 obyvatel. V jednotlivých případech je tato 

proměnná definována různě, podle dostupných dat od místního statistického úřadu. Avšak 

princip je společný, a to, že více soukromě podnikajících osob = více vlastníků. Další 

rovinou je již výše zmíněný hrubý měsíční výdělek. 

Kromě již zmíněných a vysvětlených základních štěpných linií také práce bere ohled 

na později doplňovanou linii materialismus – postmaterialismus. Přidání této linie odpovídá 



vývoji stranických systémů a také odpovídá zkoumanému období a tématice nových stran. 

Tato linie je vyjádřena mírou vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na 1000 obyvatel, 

respektive strukturou vzdělanosti obyvatelstva (v případě, že bude statisticky únosné 

zahrnout i rozdělení podle nižších stupňů vzdělání). Předpoklad, ze kterého vychází 

například také Maškarinec (2013), je, že vzdělanější obyvatelstvo klade větší důraz na 

postmateriální hodnoty. 

Kromě proměnných definovaných na základě štěpných linií analýza pracuje s věkovou 

strukturou obyvatelstva, kdy uvažuje rozdílné vnímání světa a politiky na úrovní obyvatel 

v postproduktivním věku (od věku 65 let a starší) a také na úrovni prvovoličů a mladých 

voličů (z dostupných dat vytvořena skupina 20-29 let).  

Toto je souhrn nezávislých proměnných uvažovaných pro analýzu: 

• Hustota obyvatelstva 

• Podíl soukromých vlastníků (podnikatelů) na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel ve věku 20-29 let na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel v post-produktivním věku (65 let a více) na 1000 obyvatel 

• Míra nezaměstnanosti 

• Průměrný hrubý měsíční výdělek 

• Podíl obyvatel bez vzdělání na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženém nižším sekundárním vzdělání na 1000 

obyvatel 

• Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženém praktickém (odborném) vyšším 

sekundárním vzdělání na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženém obecném vyšším sekundárním vzdělání 

na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženém post-sekundárním vzdělání na 1000 

obyvatel 

• Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženém terciérním vzdělání na 1000 obyvatel 

• Podíl obyvatel pracujících v priméru na 1000 obyvatel 

Mnohonásobná lineární regrese bude provedena metodou nejmenších čtverců (v 

originále ordinary least squares, dále jen OLS). Nejprve budou proměnné hodnoceny na 

základě korelační analýzy vůči závislé proměnné, ale také mezi sebou. Následně proměnné 



vstupující do regresní analýzy budou testovány na potenciální multikolinearitu a vyloučeny 

v případě pozitivního nálezu, který by mohl ovlivňovat výsledky regresní analýzy. K tomu 

bude sloužit Farrar – Glauberův test, který kombinuje chi-kvadrát test, F-test a t-test, aby 

určil přítomnost multikolinearity, proměnné, které ji vytvářejí a její strukturu (Hendl, 2004; 

Mitsaki, 2011). Následující výběr proměnných bude proveden metodou step-wise neboli 

metodou postupné regrese. Na základě korelace mezi nezávislými proměnnými a závislou 

proměnnou bude určen základ modelu, ke kterému budou přidávány další nezávislé 

proměnné (Hendl, 2004, s. 380-381; Spurná, 2006). Takto prověřená množina nezávislých 

proměnných bude sloužit jak při OLS tak následně při GWR. 

Výběr měřítka analýzy v jednotlivých státech vycházel právě z úrovně dostupnosti dat. 

Jak, je výše zmiňováno, měřítko analýzy má vliv na podobu výsledků. Záměr při volbě 

měřítka byl analyzovat co možná nejmenší prostorové jednotky při zachování relativně 

porovnatelné velikosti mezi jednotlivými případy.  

Prvotní záměr byl tedy analyzovat všechny případy na úrovni obcí. Avšak jak 

poznamenávají Maškarinec a Bláha (2014, s. 714) v českém případě je municipální struktura 

velmi fragmentovaná s velkým množstvím velice malých obcí, které jsou samy o sobě 

nevhodné pro analýzu. Navíc je Česká republika jediným případem, ve kterém byla dostupná 

všechna potřebná data v tomto měřítku. Nejnižší jednotky, za které bylo možné 

bezproblémově získat data o Slovinsku a Lotyšsku, byly na úrovni LAU2 (v originále local 

administrative unit) společného evropského rámce. Ty svým charakterem odpovídají 

českým okresům (LAU1). Slovinské občiny a lotyšské novads (a v obou případech na 

odpovídající úrovni také speciální městské jednotky, které zahrnují největší města) zpravidla 

zahrnují několik menších obcí a jednu větší, která představuje centrum. Nejproblematičtější, 

co se týče určení úrovně analýzy, byl případ s největší populací, a to Rumunsko. Nejnižší 

úroveň, za kterou byla dostupná data od Institul National de Statistica, oficiálního 

statistického úřadu Rumunska, je úroveň žup, které v  jednotném statistickém evropském 

rámci odpovídají jednotkám NUTS3 (v originále Nomenclature of Units for Territorial 

Statistics).  

  



3 Výběr případů 

Výběr případů, kterými se tato práce zabývá, byl učiněn v projektu na základě 

následujících kritérií. Byly vybrány nové strany ve střední a východní Evropě, které 

v posledních parlamentních volbách (posledních z pohledu konce května roku 2016, kdy byl 

sepsán projekt) získaly více jak 10 % hlasů. V prvotním výběru se jednalo o tyto strany: 

• ANO 2011 (CZE) 

• Sloboda a solidarita (SVK) 

• Obyčajní ľudia a nezavislé osobnosti (SVK) 

• Stranka Miro Cerara (SLO) 

• Vienotība (LAT) 

• Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

(LAT) 

Tento rozmanitý a široký výběr byl zvolen na základě obecných kritérií bez bližšího 

přihlédnutí k charakteristikám a okolnostem vzniku jednotlivých stran či hnutí. Kritérium 

novoty strany nebylo definováno, respektive bylo určeno velice vágně. Avšak na základě 

rešerše literatury týkající se studia nových stran bylo nutné tento výběr přehodnotit. Cílem 

této práce je věnovat se fenoménu opravdu nových stran ve smyslu „genuinely new parties“ 

(Sikk, 2005) a také „start-up party“ (Litton, 2014). Upraveno bylo také časové kritérium. Při 

zachování původně navrhovaného by počet případů byl nedostatečný pro navrhované 

porovnání a analýzu. Nově byl stanovený pětiletý časový rámec 2011-2016, který umožňuje 

přidání dalších případů do analýzy. Upravený výběr stran respektující přidané kritérium 

opravdu nových stran a upravené časové kritérium je: 

• ANO 2011 (CZE) 

• Stranka Miro Cerara (SLO) 

• Reformu partija (LAT) 

• Partidul Poporului – Dan Diaconescu (ROM) 

V následujících podkapitolách můžete nalézt podrobnější zdůvodnění, proč byly 

některé strany z původního výběru vynechány. 

Základními parametry, které musí strany vybrané pro analýzu splňovat, jsou 

definovány na základě prací Allana Sikka (2005) a Kristyny Litton (2014). Samotné 



kritérium novosti je chápáno jako formální založení nového politického subjektu a účast ve 

volbách čili snaha o získání politické moci. Toto kritérium je však doplněno dalšími 

podmínkami. Základní podmínkou je, že strana či hnutí nesmí navazovat na žádný předchozí 

politický subjekt. A to v žádném smyslu, ani se odkazovat na předchozí politické působení 

(například politických stran v jiných historických etapách), ani nesmí být personálně 

propojená s již etablovanými stranami. Formulace v obou teoriích se váže na prolomení 

kartelu stávajících politických stran. Podstatná je rovina personální, kdy čelní představitelé, 

či přímo zakladatelé strany nesmí být spojeni s působením v rámci parlamentu ve volených 

funkcích. 

Litton (2014) navíc definuje různé podoby vzniku nových stran a formální hlediska 

změn strany, podle kterých měří míru novosti. Vrcholnou formou (z hlediska novosti) je pro 

ni právě strana, která má všechny své aspekty (od názvu, přes strukturu, až po program a 

personální obsazení) nově vytvořené. Zbylé kategorie, které Litton definuje, vykreslují různé 

varianty vzniků nových stran, které jsou navázané na etablovanou politickou reprezentaci.  

Jedinou výjimkou, kterou povolují jak Sikk (2005), tak i Litton (2014) je, když strana, 

který dříve byla v parlamentu, stráví více jak jedno volební období mimo něj. Poté při novém 

volebním úspěchu ji lze považovat jako opravdu novou stranu. 

V prvotním výběru byl pojem „nová strana“ chápán autorem velmi otevřeně. Při 

shromažďování informací o posledních volbách v daných státech byly brány v potaz strany, 

které vznikaly přibližně na přelomu první a druhé dekády 20. století. Jelikož pro většinu 

uvažovaných států se jednalo o strany, které se prvně účastnili právě posledních 

parlamentních voleb, avšak toto samotné nebylo kritériem. Do výběru tak byly zařazeny 

strany, které byly v určitém chápání nové, ale již se účastnily předchozích parlamentních 

voleb.  

Nepoužití konkrétní definice pojmu „nová strana“ v projektu této diplomové práce 

také vedlo k vybrání několika případů, které v daném státě formálně působí jako nová strana, 

nicméně nebylo přihlíženo ke způsobu vzniku a k historii působení jednotlivých 

významných osobností těchto stran a hnutí v politice. Tato práce se zaměřuje na působení 

opravdu nových politických aktérů, a tedy i výběr případů, ve kterých se jednalo pouze o 

větší či menší strukturální změnu v mezích stávající garnitury, bylo třeba přehodnotit. 

Navzdory tomu, že se tyto projekty mnohdy prezentují jako nový svěží vítr do politiky nelze 



je z důvodu dřívějšího působení v parlamentu zařadit do konceptu „genuinely new party“ 

ani „start-up party“, a tedy do této práce. 

3.1 Sloboda a solidarita 

Založení strany Sloboda a solidarita (dále jen SaS) oznámil Richard Sulík 8. listopadu 

na svém blogu. Poprvé se strana účastnila parlamentních voleb v roce 2010 a získala v nich 

12,14 % hlasů a stala se tak třetí nejsilnější stranou Slovenské národní rady. Ačkoliv 

jednoznačným vítězem voleb se stal SMER Roberta Fica, tak vzhledem k celkovým 

výsledkům nedokázal složit vládu. Ke slovu se tak dostala středo-pravá vláda, jejíž součástí 

byla i SaS (Leška, 2013, s. 83-85; ŠÚSR, 2018; Sulík, 2008). 

Následná nestabilní vláda vedla k předčasným volbám v roce 2012. SaS, která svým 

hlasováním způsobila pád vlády, utrpěla výraznou ztrátu podpory a získala jen 5,88 % a 

zůstala v opozici proti jednobarevné vládě SMERu. V následných volbách v březnu 2016 

(tedy ve volbách, která si tato práce určila k analýze) se opět SaS vrací ke dvouciferným 

hodnotám se ziskem 12,1 % hlasů (Leška, 2013, 85-86; ŠÚSR, 2018). 

Problém zařazení této strany do výběru v projektu je časový. Ačkoliv stranu lze označit 

jako opravdu novou stranu, lze ji tak označit pouze ve volbách v roce 2010. V následujících 

volbách logicky tuto definici nesplňuje, jelikož má za sebou jak účast v parlamentu, tak 

vládní angažmá. 

Otázka rozšíření časových parametrů práce, aby byla zahrnuta i SaS tedy do roku 2010 

by přinesla zvýšení počtu případů splňujících podmínky na počet příliš vysoký. Navíc by 

porovnání přineslo další problémy, hlavně v přesnosti dat a různého kontextu voleb. 

Autorova snaha je mít vzorek časově co možná nejužší pro co nejpodobnější kontextuální 

vlivy.   

3.2 Obyčajní ľudia a nezavislé osobnosti 

Politické hnutí Obyčajní ľudia a nezavislé osobnosti (dále jen Oľano) vzniklo 

transformací občanského hnutí Obyčajní ľudia v roce 2011. Igor Matovič, lídr hnutí, 

společně se svými spolupracovníky v roce 2010 kandidoval na kandidátce SaS Richarda 

Sulíka. Díky mediální podpoře vydavatelství Regionpress vlastněné Paulínou Matovičovou, 

manželkou Igora, se z posledních míst kandidátky prosadili do Slovenské národní rady. 

V rámci SaS tvořili samostatnou frakci, která vystupovala jako opozice uvnitř vládnoucí 



koalice. Na konci roku 2011 se od SaS oddělili úplně a Igor Matovič registruje politické 

hnutí (Marušiak, 2017, s. 191-193). 

Hnutí je specifické přístupem ke stranické politice. Mělo pouze čtyři plnohodnotné 

členy a žádnou regionální strukturu. V následujících předčasných volbách v roce 2012 

kandiduje hnutí samostatně podpořené množstvím nezávislých kandidátů. V těchto volbách 

získává 8,55 % hlasů a zůstává v opozici proti jednobarevné vládě Roberta Fica (Marušiak, 

2017, 191-193; ŠÚSR, 2018; Úrad vlády SR, 2018). 

Ve volbách v roce 2016 (volby analyzované touto prací) kandidovala společně 

s politickým hnutím NOVA Daniela Lipšice, bývalého ministra vnitra a bývalého člena 

Křesťanskodemokratického hnutí. Společně tyto dva subjekty získaly 11,02 % hlasů 

(Marušiak, 2017, 191-193; ŠÚSR, 2018; Úrad vlády SR, 2018). 

Hnutí Oľano bylo vyřazeno z výběru hned z několika důvodů. Zakládající vedení a 

vlastně i všichni členové byli v roce 2010 zvoleni na kandidátce jiného politického subjektu. 

Ačkoliv nebyli členy SaS, tak získali politickou, parlamentní, zkušenost. I pokud bychom 

toto přehlédli, tak úspěšná účast ve volbách 2012 je vyřazuje pro klasifikaci jako opravdu 

nové strany ve volbách 2016. Navíc ve volbách 2016 probíhala kandidatura na společné 

kandidátce s NOVA, minimálně jejíž zakládající členové měli významné předchozí politické 

zkušenosti. A do třetice, při rozšíření časových parametrů a zahrnutí voleb v roce 2012 (a 

přehlédnutí krátké předchozí parlamentní zkušenosti členů) by Oľano nesplnilo podmínku 

zisku alespoň 10 % hlasů. 

3.3 Vienotība 

Tato lotyšská strana, jejíž název znamená „Jednota“, formálně vznikla před 

předčasnými parlamentními volbami v roce 2011. Dříve se však již účastnila parlamentních 

voleb v roce 2010, to ale ve formě koalice. Strana vznikla spojením několika subjektů 

působících na lotyšské politické scéně, jako pravicová protiváha sjednocené levice Saskaņas 

Centrs (Harmonie středu). Volební koalici a následně politickou stranu vytvořily tyto tři 

strany: Jaunais Laiks (Nová éra), Pilsoniskā savienība (Občanská unie) a Sabiedrība citai 

politikai (Společnost pro změnu v politice) (Millard, 2011, s. 314; Vienotība.lv, 2018).  

Jaunais Laiks se poprvé zúčastnila voleb v roce 2002 a následně samostatně ještě 

jednou ve volbách v roce 2006. První volby vyhrála se ziskem 24 % hlasů a ve druhých se 



umístila na třetím místě se ziskem 16,4 % hlasů. Byla součástí vlád v letech 2002-2004, 

2004-2006 a po roce 2009. Ve dvou z těchto případů dosáhla na post premiéra v osobách 

Einarse Repše a Valdise Dombrovskise (Švec, 2009, s. 209; CVK, 2018). 

Pilsoniskā savienība se poprvé účastnila parlamentních voleb v roce 2010 už ve 

volební koalici Vienotība. Jejímu vzniku v roce 2008 předcházel odchod několika poslanců 

z řad Jaunais Laks, se kterou později vytvořila volební alianci a následně se s ní opět sloučila 

a vytvořily stranu Vienotība. A také se k ní připojila část poslanců z Tēvzemei un 

Brīvībai/Latvijas Nacionāli Konservatīvā Partija. (Švec, 2009, s. 209-210; Millard, 2011, s. 

314). 

Sabiedrība citai politikai byla založena Aigarsem Štokenbergsem a Atisem Pabriksem, 

dvěma bývalými ministry. Poprvé se parlamentních voleb účastnila také v rámci koalice 

Vienotība v roce 2010 a s nimi poté založila stejnojmennou stranu (der Standard, 2008; 

Millard, 2011, s. 314). 

Tento velmi stručný přehled politické historie uskupení a osobností, které vytvořily 

stranu Vienotība je sám o sobě odůvodněním, proč byla tato strana vyřazena z původního 

výběru. Předchozí politické zkušenosti celků a jednotlivců, které stranu vytvořily, ji 

diskvalifikují od zařazení mezi opravdu nové politické strany ve smyslu „genuinely new 

party“ a také ve smyslu „start-up party“. Naopak by Vienotība podle Krystyny Litton (2014) 

bylo možné zařadit v roce 2010 jako „strany, které se spojily ve společné kandidátce“ a 

následně v roce 2011 jako „stranu vzniklou spojením“. 

 

3.4 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

Strana formálně vznikla před předčasnými volbami v roce 2011, nicméně ve stejném 

složení kandidovala jako koalice již ve volbách v roce 2010. Tato koalice a později strana 

spojila dva nacionálně-konzervativní subjekty na lotyšské politické scéně. Strana „Visu 

Latvijai!“ (Vše pro Lotyšsko!) vznikla v roce 2000 jako mládežnické hnutí. To se později, 

v roce 2006 transformovalo na politickou stranu a poprvé se účastnilo voleb. Avšak tato 

jediná samostatná účast nebyla úspěšná, strana získala pouhých 1,48 % hlasů (Nacionālā 

apvienība, 2018; CVK.lv, 2018).  



Koalice „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” lze bezesporu považovat za nejstabilnější 

stranu lotyšského stranického systému. V podobě koalice existovala mezi lety 1998 a 2010, 

kdy se spojila s „Visu Latvijai!“ a následně se transformovaly na jednotnou stranu. Avšak 

kořeny sahají ještě hlouběji, kdy v letech 1993 a 1995 úspěšně kandidovaly obě strany, 

Tēvzemei un Brīvībai a LNNK, samostatně. Jedná se tak o jedinou formaci, která, je, byť 

s drobnými změnami, ale trvale přítomná v Saeimu od jeho obnovení (Švec, 2009, s. 207-

208; CVK.lv, 2018; Nacionālā apvienība, 2018). 

Zdůvodnění výběru této formace v projektu je prosté. Formálně se jednalo o novou 

stranu, jež byla založena v roce 2011 a ve volbách v roce 2014 (sledované volby) byla 

úspěšná. Avšak stejně prosté je i zdůvodnění jejího vynechání z práce. Tato strana ani 

zdaleka nesplňuje parametry nastavené konceptem opravdu nových stran. Ba naopak, tím že 

se jedná ve své podstatě o nejtradičnější stranu systému, jej naprosto popírá. 

  



4 Stranické systémy a nové strany 

V následujících kapitolách se nachází popis a vývoj stranických systémů zemí, z nichž 

pocházejí zvolené politické strany. Dále se tyto kapitoly věnují okolnostem vzniku 

jednotlivých stran a hnutí, a také jejim významným osobnostem.  

Stranický systém je u všech zemí popisován od jeho novodobého počátku, tedy od 

konce komunistických režimů a přechodu k demokracii až do situace vzniku a zapojení se 

stran či hnutí, které jsou vybranými subjekty této práce. 

4.1 Vývoj stranických systémů 

4.1.1 Slovinsko 

Zárodky stranického systému se začaly v Republice Slovinsko (dále jen Slovinsko) 

formovat před prvními relativně svobodnými demokratickými volbami v roce 1990. 

Rekonstrukce pluralitního stranického systému, přechod k demokracii a vyhlášení 

samostatného Slovinska proběhly od druhé poloviny osmdesátých let do počátku 

devadesátých let (Hloušek, 2005). Výrazným aktérem během tranzice a v ve volbách byla 

Demokratska opozicija Slovenije (dále jen DEMOS). Následný rozpad tohoto názorově 

nesourodého uskupení mělo za následek předčasné volby 1992 (Cabada, 2008).  

První volby v plně osamostatněném Slovinsku proběhly na konci roku 1992, jako 

reakce na spory ve vládní koalici. Jednalo se o první volby podle nové ústavy, která byla 

vytvořena podle vzorů ze západní Evropy (Cabada, 2008). Těchto voleb se účastnilo dvacet 

pět politických uskupení, z nichž mandáty ve Státním shromáždění získalo osm. Tyto volby 

také provázela vysoká volební účast, 85,6 % voličů (Državna volilna komisija, 2018).  

V následujících letech dochází ke koncentraci stranického systému, přesunům 

politických zástupců a slučováním stran. Relativní stabilita stranického systému vychází 

z delšího vývoje a rozvolňování komunistického režimu ve druhé polovině osmdesátých let. 

Právě tato poměrná vyspělost názorových skupin, ze kterých vznikly politické strany, vedla 

k brzkému vyprofilování socioekonomické štěpní linie jako hlavní v politickém soupeření 

(Hloušek, 2005). 

Atomizovaný systém vzniklý rozpadem DEMOS se od roku 1994 slučováním stran a 

včleněním menších uskupení do větších začíná proměňovat na multipartismus (Cabada, 



2008). Před volbami v roce 2000 dochází k několika změnám. Sloučení stran Slovenska 

ljudska stranka (dále jen SLS) a Slovenski krščanski demokrati (dále jen SKD) mělo vést 

k další stabilizaci systému. Nicméně velká různorodost názorů a množství osobních sporů 

vedlo k odštěpení části bývalé SKD a vzniku další strany Nova Slovenija – Krščanska 

ljudska stranka (dále jen NSi), která se postupně etablovala ve Slovinském stranickém 

systému (Hloušek, 2005).  

Složení Národního shromáždění bylo ve všech volebních obdobích poměrně 

různorodé. Nejmenší počet stran zastoupených v Národním shromáždění byl sedm, a naopak 

nejvyšší počet byl osm. Ve volbách, po kterých následovalo období 1996-2004 byl stranický 

systém na cestě ke stabilizaci. Výjimkou byly již výše zmíněné změny u SLS, SKD a NSi a 

také Stranka mladih Slovenije, která se v roce 2000 dostala do Národního shromáždění 

(Državna volilna komisija, 2018).  Také Alenka Krašovec (2017) označuje stranický systém 

ve Slovinsku za stabilní. S výjimkou voleb v roce 2004 se vždy do Státního shromáždění 

dostala minimálně jedna nová strana, avšak volební zisk těchto stran v jejich prvních volbách 

nikdy nepřesáhl 10 % hlasů, a navíc jen Slovenska nacionalna stranka (dále jen SNS) a 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (dále jen DeSUS) se v dokázaly v parlamentu 

udržet déle, než jenom jedno volební období (Krašovec, 2012).  

Po celé období od přechodu k demokracii ve slovinské společnosti byla hlavní 

konfliktní linie vlastníci – pracující interpretována a snadno chápana voliči na pravolevé ose. 

Avšak svou roli hrála také kombinace linií město – venkov a stát – církev. Na rozdíl od 

zbylých postkomunistických států nebyla linie anti-komunismus – komunismus tolik 

významná a časem vymizela (Hloušek, 2005). 

Nicméně větší příležitost pro nové strany znamenala globální ekonomická krize. 

Ačkoliv Slovinsko prosperovalo a patřilo mezi úspěšné státy z ekonomického hlediska 

tranzice, důsledky ekonomické krize, byť přišly později, Slovinsko neminuly. Důsledky 

nepopulární a nepovedené privatizace, systematická korupce a další faktory spojené 

s etablovanými stranami otevřely dveře do Národního shromáždění novým stranám 

(Krašovec, 2017). 

4.1.2 Lotyšsko 

První volby od vyhlášení samostatnosti proběhly v Lotyšsku v roce 1993. Volby 

proběhly jako v posledním z pobaltských států kvůli dlouhé složité diskuzi o tom, kdo by 



měl mít volební právo. Aktivní volební právo v těchto volbách získali v důsledku jen osoby, 

které měly lotyšské občanství k 1. červnu 1940 (Hricová, 2004). Současný stranický systém 

se podle Hlouška (2005) začíná vyvíjet v roce 1993 volební porážkou Latvijas tautas fronte 

(Lotyšská lidová fronta, dále jen LTF). Stranický systém Lotyšska lze definovat jako 

extrémní multipartismus. Navíc je tento systém velmi nestabilní. Do voleb v roce 2006 se 

žádné straně nepodařilo opakovaně zvítězit ve volbách, a navíc vítězem se vždy stala strana 

v systému nová (Hricová, 2008).  

Systém je sám o sobě charakteristický vysokou volatilitou. Tomuto přispívá silná 

personalizace politiky a volba populárních témat ve společnosti. Personalizace je důsledkem 

volebního systému, ve kterém preferenční hlasy vyřadí nepopulární osoby (Švec, 2009). 

Hloušek označuje lotyšský stranický systém v devadesátých letech a na počátku dvacátého 

prvního století jako systém na pomezí omezeného a extrémního multipartismu (Hloušek, 

2005). Národnostní štěpná linie je navíc posílená výrazným překryvem s antikomunistickou 

linií (Saarts, 2016). Nejvýraznější štěpní linie v systému jsou pravolevá socioekonomická 

linie a linie národnostní. Národnostní linie je důsledkem vysokého zastoupení obyvatel ruské 

národnosti, navíc posílená přístupem k naturalizaci. Toto je jednou z příčin 

nekonsolidovanosti lotyšského stranického systému (Hloušek, 2005).  

Problémem je zároveň určitá nedůvěra vůči levicové politice, která je důsledkem 

historického vývoje území. Strany na levicových pozicích spektra se potýkají s vysokou 

nestabilitou. Navíc jsou často spojovány s ruskou menšinou, což jim přináší nevýhodu u 

etnických Lotyšů (Hricová, 2008; Švec, 2009).  Stranický systém je tak kvůli kombinaci 

hlavních štěpných linií poznamenán absencí skutečně levicové strany. Levice je 

stigmatizována komunistickou historií, a navíc propojením s národnostní štěpnou liníí je 

také spojována s proruskou orientací (Saarts, 2016). V pozdějších letech se vedle výrazné 

národnostní štěpní linie řadí také protikorupční rétorika. Ačkoliv se jedná o výrazné dělení 

stran, lze ho také považovat za podřazené štěpení národnostní linii, jelikož se vztahuje ve 

své podstatě jen na lotyšské strany (Auers, 2013). 

Počet stran zasedajících v Saeimu byl každé volební období jiný. Pohyboval se od 

devíti stran až po stran pět. Během svého vývoje prošel stranický systém mnoha změnami. 

Neexistuje strana, která by si dokázala udržet obsazení v parlamentu po celé sledované 

období. Jediným uskupením, které si dokázalo udržet své zastoupení ve většině volebních 



období je Zalo un Zemnieku Savieniba (Unie zelených a zemědělců, dále jen ZZS) (Švec, 

2009; CVK, 2018). 

V novodobé lotyšské historii neproběhly volby, ve kterých by se do Saeimu nedostala 

nová strana. Navíc se třikrát z celkových osmi voleb stalo, že nový subjekt na politické scéně 

zvítězil a k tomu ještě dvakrát, že byl nový subjekt druhou nejsilnější stranou (CVK, 2018). 

Ačkoliv se jedná o nové politické subjekty, tak většina jejich členů má již předchozí 

politickou zkušenost. Celkově Lotyši volí spíše strany (či osobnosti, vzhledem 

k personalizaci), které mají předchozí politickou zkušenost, přestože Lotyšsko je zemí 

s velmi vysokým poměrem nových stran (Balcere, 2012). 

4.1.3 Česká republika 

V tranziční fázi vývoje českého stranického systému hrálo hlavní roli Občanské fórum 

(dále jen OF), které sdružovalo různé demokratické názorové proudy. V prvních 

svobodných volbách do České národní rady (dále jen ČNR) a Federálního shromáždění 

ČSFR v roce 1990, ve kterých se významně projevila štěpná linie transformace, zcela 

přesvědčivě vyhrál anti-komunistických tábor. Projevily se také konfliktní linie stát – církev, 

respektive nacionalistická linie, na kterých se utvořily volební koalice Křesťanská a 

demokratická unie, respektive Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu 

a Slezsko (dále jen HZD – SMS) (Hloušek, 2005).  

Stejně jako v případě utváření stranického systému Slovenska, díky federálnímu 

uspořádání se vzájemně stranické systémy ovlivňovaly minimálně (Kopeček, 2005). Toto 

období je charakteristické profilováním se jednotlivých názorových proudů v rámci OF a 

jejich postupná institucionalizace. V následujících volbách do ČNR a Federálního 

shromáždění ČSFR v roce 1992 již soupeřilo větší množství politických subjektů. ČNR se 

přeměnilo na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Mandáty získalo osm politických 

stran či hnutí (Šanc, 2005).  

Charakteristické pro období tranzice a počátků formování stranického systému je i 

působení několika moravistických subjektů. Avšak i nejúspěšnější z těchto subjektů HZD – 

SMS ztrácí svou pozici v systému s posílením socioekonomické štěpní linie. Ta se postupně 

stává hlavní štěpnou linií a pro systém je charakteristický souboj pravice a levice 

reprezentovaný především Občanskou demokratickou stranou (dále jen ODS) na straně 



jedné a Českou stranou sociálně demokratickou (dále jen ČSSD) na straně druhé (Havlík, 

2012).  

Ideologické soupeření v té době největších stran bylo poznamenáno vytvořením 

Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice, tak zvané opoziční 

smlouvy. Tato dohoda mezi vládní ČSSD a opoziční ODS byla opatřením reagujícím na 

povolební pat v roce 1998. Opoziční smlouva byla kritizována zbylými menšími stranami, 

které jí vyčítaly snahu omezit funkčnost demokratického systému a institucí. Většina návrhů, 

které byly zachyceny v opoziční smlouvě, například upravení volebního zákona, aby se 

nemohl opakovat povolební pat, se nakonec neuskutečnila (Hloušek, 2005).  

Český stranický systém patřil mezi ty nejstabilnější v post-komunistickém bloku. Do 

roku 2010 se v něm objevovali čtyři stabilní aktéři, stejné na tradičních konfliktních liniích 

vyprofilované politické strany. Byly to již zmiňované ODS s ČSSD a také Komunistická 

stran Čech a Moravy (dále jen KSČM) a Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová (dále jen KDU – ČSL).  K těmto stranám se přidávaly v různých obdobích 

maximálně dvě, ale většinou jenom jedna další strana. Touto pátou střídavou stranou byly 

Občanská demokratická aliance, Unie svobody (později Unie svobody – Demokratická unie) 

a Strana zelených (Koubek, 2010). Podle Jakuba Charváta (2015), lze jako pátou střídavou 

stranu označit také novou stranu v systému po volbách v roce 2010, Věci veřejné. Volby 

v roce 2010 jsou také první, ve kterých lze diskutovat o dřívější stabilitě českého stranického 

systému. Krom nových stran, které se prosadily do Poslanecké sněmovny, získaly 

nezanedbatelný počet hlasů také nové strany, které nepřekročily pětiprocentní volební 

klauzuli. Společně s vypadnutím ze sněmovny Strany zelených, jako střídavého aktéra, a 

KDU – ČSL, jako dříve stabilního aktéra, došlo k výraznému nárůstu propadlých hlasů a lze 

hovořit o destabilizaci stranického systému (Charvát, 2015). 

4.1.4 Rumunsko 

Stranický systém v Rumunsku se začal utvářet již v roce 1989 po pádu diktatury. 

Nízké formální nároky na založení politické strany umožnily vznik velmi velkému množství 

politických stran a hnutí. V období do prvních voleb vzniklo přes 200 politických stran a 

hnutí. První volby a následná podoba parlamentu byly výrazně ovlivněny neexistencí 

uzavírací klauzule, což umožnilo vstup do parlamentu osmnácti uskupením. Nicméně pouze 

tři formace získaly více než 3 % hlasů. Jednoznačným vítězem voleb s 66 % hlasů se stala 

Frontul Salvarii Nationale (Fronta národní spásy, dále jen FSN). Následná vláda byla 



poznamenaná spory mezi prezidentem Ionem Iliescu (FSN) a premiérem Petre Romanem, 

které vedla k rozdělení strany na dva subjekty (Rosůlek, 2004, s. 312-313; Rosůlek, 2008, s. 

210-211). 

Nejvýznamnější úpravou volebního systému pro následující volby v roce 1992 bylo 

přidání 3 % uzavírací klauzule. Tím se výrazně snížil počet propadajících hlasů a zároveň se 

snížil počet stran, které získaly mandáty v parlamentu. Samotný stranický systém v tomto 

období byl charakteristický napětím mezi vládou a opozicí. Ve volbách uspělo již jen třináct 

subjektů a následná vláda byla definována sociálně-demokratickým programem, avšak 

návratem post-komunistů. Ke konci období však dochází k částečnému prolomení bariéry 

mezi vládou a opozicí a jejich spoluprací, byť minimální (Rosůlek, 2008, s. 211-212; Šedo, 

2007, s. 279-281; Rosůlek, 2004, s. 313-314). 

Další volby v roce 1996 znamenaly opět koncentraci stranického systému. Strany se 

adaptovaly na přítomnost uzavírací klauzule a velmi často kandidovaly v koalicích. Svou 

pozici si zlepšila Conventia Democrata din Romania (Demokratická konvence Rumunska, 

dále jen CDR), která ziskem 30 % hlasů volby vyhrála. Pod svými křídly ve vládě sjednotila 

opoziční Uniunea Social Democrata (Sociálně demokratický svaz, dále jen USD) a Uniunea 

Democrata a Maghiarilor din Romania (Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku, dále jen 

UDMR). Silným tématem, které tuto různorodou koaliční vládu rozhádalo, byla ekonomická 

reforma a antikorupční kampaň. Zároveň také v těchto volbách uspěly malé nacionalistické 

strany (Rosůlek, 2004, s. 314-315; Šedo, 2007, s. 282). 

Stranický systém se v období konce 90. let a přelomu do 21. století vyznačuje 

výraznou nestabilitou. Velmi často dochází k rozdělování, spojování, přejmenovávání stran 

a dalším změnám v rámci ustálené skupiny aktérů. Ačkoliv čistě v řeči volebních výsledků 

a kandidujících subjektů kontinuita není zřejmá, tak při podrobnějším sledování vývoje lze 

konstatovat, že úspěšných opravdu nových stran je minimum (Šedo, 2004, s. 282-284). 

Souběh prezidentských a parlamentních voleb měl také často vliv na jejich výsledky. Jak ve 

volbách v roce 2000, které ovlivnilo rozhodnutí pravicového prezidenta Constantinesca se 

znovu neucházet o úřad, tak v roce 2004, kdy překvapivě zvítězil pravicový Traian Basescu 

nad favorizovaným kandidátem levice Adrianem Nastasem, došlo k posunu preferencí 

(Rosůlek, 2004, s. 314-315; Rosůlek, 2008, s. 211-212). 



Výrazným prvkem při tvorbě stranického systému je ekonomické štěpení, které se 

velmi výrazně překrývá se štěpením anti-komunismus – post-komunismus. Vedlejší roli, 

avšak stále výraznou, hraje národní linie a stále pomalu rostoucí vliv nacionalistických stran. 

V posledních letech je také systém charakteristický velmi nízkou volební účastí okolo 40 %. 

Nestabilní systém, který směřoval k asymetrickému multipartismu s výraznou rolí levice, 

výrazně proměnila diskuze a následné reformy volebního systému (Rosůlek, 2008, s. 210-

212; Rosůlek 2004, s. 313-315, Šedo, 2007, s 282-285). 

Jednotlivé případy tedy lze rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina jsou systémy, které 

se relativně rychle po tranzici stabilizovaly, vytvořily se v nich relevantní politické strany 

s jasně definovanou pozicí v rámci systému, které opakovaně ve volbách získávaly 

zastoupení v parlamentu. Do této skupiny patří český a slovinský stranický systém. V rámci 

těchto systémů dochází k destabilizaci přibližně ve stejnou dobu, a to na konci první dekády 

21. století.  

Druhou skupinu tvoří velmi turbulentní stranické systémy, ve kterých zatím po tranzici 

ke stabilizaci nedošlo. Charakteristickými rysy jsou neustálá obměna relevantních 

politických stran, stále se vyvíjející vztahy a vysoká volatilita. Do této skupiny patří Polsko, 

Rumunsko a Lotyšsko. Nicméně je třeba podotknout, že mezi těmito stranickými systémy 

jsou také výrazné rozdíly. 

4.2 Opravdu nové politické strany 

Cílem následující kapitoly je popsat situaci, v jaké se nacházel daný stranický systém 

a nová strana před zkoumanými volbami. Konkrétně se zaměřuje na okolnosti vzniku strany 

a její nejvýraznější osobnost. 

4.2.1 Stranka Miro Cerara (později Stranka modernego centra) 

Strana byla založena 2. června 2014 ústavním právníkem Mirem Cerarem. Jako 

nejvýraznější motivaci pro vstup do politiky uváděl touhu po změně ve slovinské 

společnosti. Vztah slovinské společnosti vůči politice nebyl pozitivní a v posledních letech 

se stále zhoršoval. V roce 2014 nebylo se stavem demokracie spokojeno méně než 10 % 

obyvatel.  Kritickým zlomem byly volby v roce 2004, kdy došlo k výrazné polarizaci 

stranického systému, a následné reformy prováděné, ať už pravicovými vládami nebo 



vládami levicový, byly podporované vždy jen minimální většinou (strankaSMC.si, 2018; 

Krašovec a Johansen, 2016).  

Ekonomická krize, která vyvolala zásadní problémy v eurozóně, dorazila do Slovinska 

s mírným zpožděním až v roce 2009. Nicméně i tak se stala zásadním hybatelem ve 

společnosti a na politické scéně. Sociálně demokratická vláda Boruta Pahora dokázala po 

výrazném zpomalení ekonomiku stabilizovat, nicméně Slovinsko také výrazně zadlužit. 

Navíc byla vláda kritizována za pomalou reakci na ekonomickou krizi. Opozicí vyvolané 

referendum o reformách důchodového systému a trhu práce vláda prohrála, a to otřáslo její 

pozicí. Společně s následným podezřením z korupce a klientelismu u dvou lídrů vládní 

koalice byly vyvolány předčasné volby v roce 2011 (Krašovec, 2017; Krašovec a Johansen, 

2016). 

Již tyto volby otevřely dveře Národního shromáždění novým subjektům.  Državljanska 

lista Gregora Viranta (později jen Državljanska lista, dále jen DL) a Lista Zorana Jankoviča 

(později Pozitivna Slovenija, dále jen PS) získaly 8,4 %, respektive 28,5 % hlasů. 

Následující vládu sestavil a vedl Janez Janša, předseda Slovenska demokratska stranka (dále 

jen SDS). Vláda byla sestavena z celkově pěti politických stran a hnutí, což vedlo k velké 

nestabilitě a zároveň to omezovalo její schopnost prosadit reformy. Vláda skončila po 

obvinění premiéra Janši a jeho koaličního partnera Jankoviča z korupce. Pravice tak opět 

ztratila důvěru a byla spojována s dosazováním přátel a rodiny do významných funkcí a 

dalšího korupčního a klientelistického chování, které bylo tak charakteristické pro období 

komunismu. Vlády se potom ujala nová předsedkyně PS Alenka Bratušek a jako premiérka 

pokračovala v reformách, které byly reakcí na ekonomickou, respektive dluhovou krizi. 

Kombinace její politické nezkušenosti, nestabilní vlády a vnitrostranických sporů vedla 

k dalším předčasným volbám (Guardian, 2014; Bugaric a Kuhelj, 2015; Krašovec a 

Johansen, 2016; Državna volilna komisija, 2018). 

Miro Cerar uspěl v předčasných volbách v roce 2014, když získal 34,5 % hlasů. Jeho 

na poslední chvíli zorganizovaná kampaň cílila hlavně proti korupci, za obnovení důvěry 

v právní stát a proti klientelistickým sítím tehdejších politiků. Samotný Cerar nebyl 

neznámým občanem. Jako odborník na ústavní právo a univerzitní učitel často vystupoval 

v televizi, kde se vyjadřoval k ústavním otázkám. Sám byl také členem týmu, který se podílel 

na vytváření nové slovinské ústavy po osamostatnění se. V roce 2013 byl mezi kandidáty na 

vedení úřednické vlády, ale kvůli nízké podpoře politických stran odmítl. V roce 2013 také 



zakládá občanské hnutí, které mělo sdružovat občany, kterým není lhostejný vývoj 

Slovinska. Ačkoliv původně neměl ambici toto hnutí transformovat v politickou stranu, tak 

se právě toto stalo přibližně o rok později (Krašovec, 2017; strankaSMC.si, 2018; Bugaric a 

Kuhelj, 2015). 

Oproti ostatním kandidujícím subjektům nebyla SMC jasně vymezena. V systému 

zaujala kvůli několika prohlášeními pozici mírně nalevo od středu, avšak zastávala i některé 

více konzervativní postoje. Jistá nevyhraněnost a rétorika proti establishmentu jí vynesly 

značnou výhodu. Navíc vzhledem k předchozímu vývoji bylo jedním motivem voleb také 

hledání nového premiéra, a tedy silná orientace na lídra strany, což také SMC ve volbách 

pomohlo (Krašovec, 2017). 

SMC jako strana tedy vstupovala do politické soutěže bez jasného ideologické 

ukotvení. Zároveň se jasně vymezovala proti způsobu, jakým politika probíhala 

v předchozích letech. Kampaň vedená proti současným politikům a proti korupčnímu 

prostředí definovala pozici SMC. Právě z těchto důvodu lze SMC považovat za Sikkův 

(2009) projekt novoty. SMC neprosazovala zásadní změnu politik, ale snažila se soupeřit se 

zavedenými stranami v jejich prostoru s důrazem na morální stránku. Ačkoliv rétorika byla 

mířena proti tehdejšímu establishmentu, tak přesto kritika nebyla mířena proti samotnému 

systému. Strany, které fungují jako projekt novoty přináší do systému nové osobnosti a nové 

způsoby chování a zároveň silně těží ze své novosti. 

Z pohledu klasifikace nových stran lze jednoznačně SMC ve volbách v roce 2014 

označit jako skutečně novou stranu, jak z pohledu Sikka (2005), tak z pohledu Litton (2014). 

Stranu zakládá z občanského hnutí Miro Cerar, veřejně známý odborník, který v parlamentu 

nikdy nepůsobil. Ačkoliv byl sice blízko premiérskému křeslu v úřednické vládě, tak do něj 

nakonec neusedl, a tedy nic klasifikaci opravdu nové strany nebrání. Členská základna byla 

vytvořena na půdorysu dříve založeného občanského hnutí (Krašovec, 2017) 

4.2.2 Partidul Poporului – Dan Diaconescu  

Rumunský stranický systém patří k méně stabilním, avšak vstup opravdu nové strany 

od jeho vzniku nezaznamenal. Poprvé se tak stalo v roce 2012 a úspěšnou stranou byla 

Partidul Poporului – Dan Diaconescu (dále jen PPDD), která se umístila na třetím místě se 

ziskem skoro 15 % hlasů. Strana, která byla formálně založena 19. září 2011 se před 

parlamentními volbami účastnila také předcházejících voleb komunálních, ve kterých byla 



také, navzdory krátké době přípravy, velmi úspěšná, když se umístila na třetím místě se 

ziskem skoro 9 % hlasů (Gherghina a Miscoiu, 2014; Gherghina a Soare, 2017; Biroul 

Electoral Central, 2018). 

Dan Diaconescu vstupoval se svou stranou do politického klání ve velmi turbulentním 

období rumunské politiky. Spory mezi prezidentem Traianem Bāsescu a ministerským 

předsedou Victorem Pontaem značně poškodily oblíbeného premiéra. Neúspěšný pokus o 

impeachment společně s nařčením z plagiarismu v disertační práci otevřely prostor pro 

pochybnosti mezi voliči. Samotný prezident Bāsescu se však také netěšil zrovna velké 

popularitě. V referendu o jeho odvolání se téměř 90 % hlasujících vyjádřilo proti jeho osobě, 

nicméně kvůli nedostatečné volební účasti referendum nebylo považováno za platné. 

Dalšími faktory, které usnadnily vstup PPDD do parlamentu byla nepopulární úsporná 

opatření, které v předcházejícím funkčním období v důsledku ekonomické krize prosadila 

vláda, ale také silná nedůvěra vůči státu, stavu demokracie a rozšířená korupce, která 

pronikala celým systémem (Gherghina a Soare, 2017; Nicolescu a Basiul, 2013; Biroul 

Electoral Central, 2018). 

Veřejně známá osobnost, kterou byl Dan Diaconescu díky svým dvěma televizním 

stanicím, by neměla problém se snadno zviditelnit. Nicméně milníkem a často uváděnou 

motivací, proč vstoupil Diaconescu do politiky bylo obvinění z korupce a následný soud. 

Podle obvinění měl požadovat po starostovi úplatek za nezveřejnění citlivých informací. 

Soud Diaconesca zprostil viny a první, co po tomto Diaconescu oznámil, byl úmysl založit 

novou politickou stranu a kandidatura na prezidenta. Stranu se snažil založit okamžitě v roce 

2010, hned po soudním rozhodnutí, nicméně kvůli formální nedostatkům a problémům s již 

registrovaným jménem strany se tak stalo až v září 2011. Tyto problémy vykládal jako snahu 

elit bránit v jeho politické angažovanosti. Sám sebe stylizoval do role obyčejného občana, 

proti kterému se spikli představitelé státu, respektive stát samotný. Také opakovaně 

prohlásil, že do politiky byl nedobrovolně zatažen (Gherghina a Miscoiu, 2014; Gherghina 

a Soare, 2017). 

Samotná rétorika byla jednoznačně proti tehdejšímu establishmentu. Hlavními body 

byla náprava, uvedení věcí zpět do pořádku, vrácení moci lidem a zbavení země korupčních 

politiků. Vymezoval se proti elitářství a navrhoval nastolení „lidové diktatury“, která 

potrestá politiky za chyby, které ochudily Rumunsko (Nicolescu a Basiul, 2013).  



Nová strana byla podle Serghiu Gherghina a Sergiu Miscoiu (2014) tvořena ze tří 

soustředných kruhů. Jádro, které společně s Danem Diaconescu stranu zakláda,o bylo 

tvořeno z jeho blízkých spolupracovníků z jeho televizí. Následující kruh byl vytvořen 

krátce po vzniku strany na počátku roku 2012. Jednalo se o skupiny místně významných 

osobností, jejichž zapojení bylo určeno primárně pro komunální volby.  Jen minimálně se 

vyskytovali přeběhlíci z jiných stran. Poslední, třetí kruh, byl reakcí na úspěch 

v komunálních volbách a přilákal i mimo jiné několik poslanců z jiných stran, kteří 

z různých důvodů nebyli nasazeni svými původními stranami (Gherghina a Miscoiu, 2014; 

Gherghina a Soare, 2017). 

Pokud bychom chtěli stranu ideologicky zařadit do kontextu rumunského stranického 

systému, tak narazíme na problém. Nekonzistentní sada politik, které jsou navíc jen velice 

povrchní neumožňují tradiční zařazení na pravolevém spektru. Silná personalizace politiky, 

populistická hesla a předcházející neuspokojivá politická reprezentace se staly hlavním 

činiteli úspěchu PPDD. Toto vše bylo navíc podpořené množstvím prostředků, jednak 

samotného Diaconesca, ale také vybíraných od nových členů a mediální oporou jím dříve 

vlastněných televizních kanálů (Gherghina a Soare, 2017; Nicolescu a Basiul, 2013). 

Není pochyb, že se jedná o opravdu novou stranu. Samotný Dan Dioconescu v politice 

nepůsobil na žádné úrovni. Vstupuje do ní v roli úspěšného podnikatele a mediálního 

magnáta. Prvotní členská základna byla vytvořena z jeho blízkých spolupracovníků, ke 

kterým se následně pro komunální volby přidávaly lokální osobnosti. Z hlediska teorie je 

neproblematičtější poslední skupina, která se k Diaconescově PPDD přidala a to, protože 

úspěch v komunálních volbách přilákal i poslance z jiných stran. Ale vzhledem k průběhu 

vzniku strany a podobě jejího jádra toto není autorem považováno jako problém pro zařazane 

mezi opravdu nové strany, a tedy do výběru pro tuto práci. 

  Samotná motivace, kterou uváděl Diaconescu pro vstup do politiky bylo očištění 

politiky od špatných vlivů. Návrat politiky, která slouží lidem. V kombinaci s nekonzistentní 

a povrchní ideologií nelze stranu jednoznačně klasifikovat v rámci Sikkem (2009) doplněné 

Lucardieho (2000) typologie. Protože nelze hovořit o tom, že by se snažil s politiky bojovat 

jejich prostředky na stejném politickém bojišti. Avšak nejblíže se strana blíží projektu 

novosti, ačkoliv se s „nastolováním lidové diktatury“ blíží silné anti-systémové zprávě. 



4.2.3 Zatlera Reformu Partija 

Velmi specifickou novou stranou je Zatlera Reformu Partija (později jen Reformu 

Partija, dále jen ZRP), která vznikla ve zvláštní atmosféře. Stranu založil Valdis Zatlers, 

lotyšský prezident v letech 2007-2011, krátce potom, co nebyl znovuzvolen prezidentem 

v polovině roku 2011. Samotné volbě prezidenta předcházelo hned několik významných 

událostí, které výrazně ovlivnily prezidentské volby a následně umožnily vznik ZRP 

(Joannin, 2011a; Pryce, 2012). 

Samotný Zatlers před svým zvolením do úřadu prezidenta byl politicky aktivní jen 

sporadicky. V letech 1988-1989 byl členem LTF a poté se jen již věnoval své lékařské 

kariéře (Latviajas Valsts kancelaja prezidenta, 2005) Ačkoliv podepsal zakládající listinu 

Tautas Partija (Lidová strana) v roce 1998, tak se nikdy nestal jejím členem ani kandidátem 

na jakoukoliv funkci (Statesman Yearbook, 2009). 

První významnou událostí, která nastartovala sled událostí bylo rozhodnutí Saeimu o 

neodejmutí poslanecké imunity Ainārsi Šlesersovi, poslanci za Latvijas Pirmā 

partija/Latvijas Ceļš (dále jen LPP/LC), bývalého místostarosty Rigy a podnikatele, který 

byl obviněn z korupce. Společně s ním padla obvinění dalších politiků na různých úrovních. 

V důsledku tohoto rozhodnutí nemohli orgány vyšetřující tyto korupční případy prohledat 

dům Šleserse. Zatlers, na konci května 2011 krátce před koncem svého prezidentského 

mandátu, využil svých ústavních pravomocí a vyvolal referendum o rozpuštění Saeimu. 

Jednalo se o první využití tohoto institutu nepřímo voleným prezidentem. Prezidentská 

volba, ve které Zatlers obhajoval svůj mandát, proběhla 2. června, dříve než referendum o 

rozpuštění Saeimu. Zatlers mandát neobhájil a prezidentem se stal jeho jediný protikandidát 

Andris Bērziņš (Joannin, 2011a; Joannin, 2011b; Pryce, 2012; Auers, 2013). 

 Nicméně bez ohledu na výsledek prezidentských voleb se vyvolané referendum 

uskutečnilo 23. července. Ještě před ním však Zatlers učinil několik významných kroků. 

Tradiční recepci ke konci prezidentského mandátu přesunul do zahrad Liktendarzs ve městě 

Koknese, které jsou symbolické pro lotyšský boj proti totalitním režimům a otevřel tuto 

událost veřejnosti. O několik dní později, 9. července, oznámil založení nové politické strany 

Zatlera Reformu Partija. Zakládající kongres strany se konal 23. července, ve stejný den, 

kdy se konalo jím vyvolané referendum o rozpuštění Saeimu. Výsledek referenda byl 

jednoznačný, 94,3 % hlasujících se vyjádřili pro rozpuštění a nové volby. Volební účast byla 

poměrně nízká, jen 44,73 % oprávněných voličů (Joannin, 2011a; Joannin, 2011b). 



Volby a předvolební kampaň se nesla ve znamení těchto událostí. Korupce a korupční 

jednání politiků některých stran, které bývají označovány za oligarchické, se staly hlavními 

tématy kampaně. Například Auers (2013) označuje štěpení proti-korupce – oligarchické 

strany za jediné významné v těchto volbách. Vzhledem k postupu, který Zatlers provedl, se 

jeho strana stala jedním z favoritům voleb a významně odebrala hlasy oligarchické části 

politických stran. Zároveň jednoznačně těžila ze zaměření lotyšských voličů na osobnosti. 

Avšak vedlejším efektem bylo také oslabení dalších protikorupčně zaměřených formací, 

například koalice Vienotiba vládnoucího premiéra Valdise Dombrovskise (Economist, 

2011; Auers, 2013; Pryce, 2012). 

Nestabilní stranický systém se tak potýkal s novou výzvou. Po roce od posledních 

voleb, která taktéž byly předčasné, se mnohé změnilo. Dvě předvolební aliance z voleb 

z roku 2010 (Vienotiba a National Alliance) vytvořily vlastní jednotné strany (obě dvě strany 

jsou detailněji popsány v kapitole o výběru případů). Výsledky voleb zaznamenaly nejnižší 

volební účast od prvních svobodných voleb, a to jen 59,5 % (výrazný pokles od roku 2002, 

kdy se účast vyšplhala na 71,2 %). ZRP získala 20,82 % hlasů a stala se s 22 mandáty druhou 

největší stranou v Saeimu (Centralna Velešanu komisja, 2018; Auers, 2013; Joannin, 

2012b).  

Opravdu nová politická strana je v systému, který je charakteristický vysokou 

personalizací a častými změnami v rámci stávajících politických subjektů něco 

výjimečného. Námitka, jestli se jedná o opravdu novou stranu (Sikk, 2005) či start-up party 

(Litton, 2014), když její zakládající osobností je bývalý prezident, je na místě. Nicméně 

vzhledem ke konkrétní osobě Valdise Zatlerse, který byl nestranickým kandidátem na 

prezidenta, nezastával žádné parlamentní funkce a ani se nikdy neucházel o přímo volené 

funkce nelze hovořit o udržování mocenského kartelu vládnoucích politických stran. Navíc 

postavení prezidenta v ústavním systému je slabé (Švec, 2004) a stejně tedy jeho podíl na 

vládě. 

Lotyšská politika se nacházela ve složité situaci. Vstup nové strany byl osvěžujícím 

větrem, který byl voliči významně přivítán. ZRP se definovala čistě se zaměřením na 

protikorupční politiku. Jejím hlavním cílem bylo vytvořit nový způsob vládnutí, očištěný od 

klientelistických sítí zaběhnutých politiků. Ideově byla ZRP nezařazená a ani v rámci 

kampaně se žádným způsobem neprojevovala. Vzhledem k těmto charakteristikám lze ZRP 

označit jenom jako projekt novoty. 



4.2.4 ANO 2011 

Jeden z nejstabilnějších stranických systémů postkomunistického bloku začal ztrácet 

svou podobu a stabilitu při volbách v roce 2010. Ačkoliv stále lze hovořit o systému pěti 

stran, tak na druhou stranu dochází k neúspěchu jednoho z dříve stálých aktérů (KDU-ČSL) 

a na politické scéně se objevují dva nové subjekty. Zásadní změnu však přináší až následující 

předčasné volby v roce 2013, kdy se do poslanecké sněmovny dostalo celkem sedm 

subjektů, z toho dva nové (Charvát, 2015).  

ANO 2011 vzniklo původně jako občanské hnutí pod názvem Akce nespokojených 

občanů 2011 na podzim roku 2011. Andrej Babiš, český podnikatel se slovenským původem 

a jedna z nejbohatších osob v České republice oznámil prostřednictvím reklamy v denících 

založení hnutí (Pšenička, 2011). Cílem hnutí bylo vytvořit tlak na politiky, aby stát řídili 

efektivněji, a silná kritika korupce. V roce 2012 se ANO 2011 transformovalo na politické 

hnutí a oficiálně se registrovalo. Babiš byl na zakládajicím sněmu zvolen lídrem hnutí a 

navázal na svou systematickou kritiku etablovaných politických stran (Havlík a Voda, 2016; 

Hloušek a Kopeček, 2017). 

Základem hnutí byli úspěšní podnikatelé z různých regionů a oborů. Babiš sebe a své 

hnutí stavěl do mimopolitické úrovně. Ačkoliv usiloval o vstup do politiky, tak o sobě a 

svých kandidátech hovořil jako o schopných manažerech, kteří budou řídit stát efektivněji 

než zkorumpovaní politici. Masivní kampaň zacílená na obecnou nespokojenost s politickou 

reprezentací měla silnou odezvu.  Události června 2013, kdy policejní zásah na Úřadu vlády 

ČR a zatčení Jany Nagyové (vedoucí kanceláře premiéra) a několika dalších bývalých 

poslanců za ODS vyvolaly politickou krizi a následně předčasné volby. Celkově aféra ubrala 

na důvěryhodnosti pravé straně politického spektra a ovlivnila výsledek následujících voleb 

(Hloušek a Kopeček, 2017, Maškarinec a Bláha, 2014). 

Rozhoupání stranického systému započaly v předchozím volebním období Věci 

veřejné (dále jen VV), které se staly vládní stranou, ale postupem času, vnitrostranickými 

problémy a pozdějším odsouzením Víta Bárty (ministr dopravy a původně skrytého lídra 

VV) za korupci stranický systém stejně rychle opustily. Ačkoliv rétoricky se ANO 2011 

pohybovalo ve stejné rovině, proti etablovaným politickým stranám a korupci, tak Babiš 

odmítal jakékoliv přirovnání k VV. Postupoval při zakládání transparentně a od začátku 

přiznával, že hnutí financuje (Hloušek a Kopeček, 2017; Havlík a Voda, 2016). 



 Strategicky se také ANO 2011 vyhýbá (podobně jako před ním VV) zařazení na 

pravolevou osu ekonomického štěpení. Což společně s protikorupční rétorikou a snahou o 

nabourání mocenského kartelu zavedených politických stran bylo značnou výhodou. I když 

ne zcela dokonale, samotný Babiš v některých rozhovorech z dané doby řadí hnutí jako 

středopravé (Havlík a Voda, 2016).  

Struktura hnutí při jeho vzniku byla odlišná od běžných politických stran. Prvně bylo 

vybudováno ústředí, které se skládalo z blízkých spolupracovníků Andreje Babiše z jeho 

zemědělského koncernu Agrofert. Následovalo vytváření regionálních buněk, které vznikaly 

pod velmi systematickým dohledem pražského ústředí. Zároveň také došlo k náboru 

známých osobností, které se později dostaly na čelní místa kandidátek (Hloušek a Kopeček, 

2017). 

První parlamentní byly senátní volby v roce 2012, ve kterých ANO 2011 nasadilo 7 

kandidátů a žádný neuspěl (volby.cz, 2018). Krátce před volbami do poslanecké sněmovny 

v roce 2013, které byly prvními sněmovními volbami od vzniku hnutí, Babiš koupil 

vydavatelství MAFRA, které mimo jiné vydává nejčtenější seriózní deník Mladá fronta 

Dnes, také tradiční Lidové noviny a další média. Babiš tak výrazně zvýšil svůj podíl na 

mediálním trhu (Kejlová, 2013). 

Ve volbách v roce 2013 uspělo hnutí ANO 2011 a obsadilo druhé místo se ziskem 

18,65 % hlasů. Zároveň lze konstatovat, že dosavadní relativně stabilní pětistranický systém 

končí. Do poslanecké sněmovny se přes 5 % hranici dostává celkem sedm politických stran 

či hnutí. Z toho ještě hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury je novou stranou 

v systému (volby.cz, 2018). 

Hnutí ANO vzniklo z občanského hnutí jako výraz nespokojenosti s podobou politiky. 

Základním kamenem předvolební kampaně bylo odlišit se od stávajících politických stran. 

Prostředí politiky ANO označovalo jako prostředí prorostlé korupcí a nemorální. Jak je výše 

zmíněno, strategicky se odmítalo ideově zařadit na pravolevou ekonomickou osu. ANO 

stejně jako předchozí případy spadá do Sikkem (2005) vytvořené kategorie projekt novoty, 

pro který je samotná novota, jednak strany, jednak novost v politice, charakteristickým 

znakem. 

Z hlediska posouzení novosti strany je možné jednoznačně konstatovat, že hnutí 

splňuje podmínky pro označení jako opravdu nová strana (hnutí). Andrej Babiš vstupuje do 



politiky poprvé bez předchozí parlamentní či vládní zkušenosti. Oslovuje osobnosti z řad 

odborníků, úspěšných podnikatelů a dalších známých osobností a z nich dělá lídry první 

kandidátky. V podstatě, aby se mohl odlišit od etablovaných stran, nemůže přetahovat lidi 

z jejich kartelu. 

  



5 Analýza struktury elektorátu nových stran 

Základní postup pro každý z jednotlivých případů je totožný a, jak je výše popsáno 

v metodologické části, vychází z příkladového zpracování analýzy metodou GWR podle 

Spurné (2006). Nejprve je v každém případě třeba ověřit vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

proměnnými. K tomuto slouží výše zmíněná korelační analýza a následný Farrar – 

Glauberův test multikolinearity. Po upřesnění jednotlivých nezávislých proměnných je 

vytvořena regresní analýza metodou OLS. Následně je na stejném základu vytvořena 

analýza GWR a výsledky obou regresí jsou vzájemně porovnány, tak aby vznikl, co možná 

nejkomplexnější závěr. 

Analýzy jsou vypracovány v programu R Studio, který umožňuje díky mnoha 

doplňkům komplexní statistickou analýzu.  

5.1 Česká republika 

Analýzy struktury elektorátu opravdu nové strany ANO 2011 jsou vytvořeny na 

úrovni bývalých okresů (a tedy úrovně LAU1 společného evropského statistického rámce) a 

hlavního města Prahy. Celkem je tedy analyzováno v rámci GWR 78 prostorových jednotek, 

které pokrývají celé území České republiky.  

Veškerá socioekonomická a demografická data pro analýzu ČR jsou získána od 

Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) z veřejných databází. Tyto získané údaje se dělí 

do dvou skupin. První jsou údaje sesbírané v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a tedy 

odpovídají datu 26. 3. 2011. Do této skupiny patří nejvyšší dosažená vzdělání obyvatel, 

hustota obyvatel a počet osob pracujících v priméru (jedná se o kategorii zemědělství, 

lesnictví, rybářství podle klasifikace ČSÚ). Podíly na 1000 obyvatel jsou vypočítány 

vzhledem k údajům o celkové populaci ke stejnému časovému období. Druhou skupinu tvoří 

podíl nezaměstnaných osob a věkové skupiny, které ČSÚ aktualizuje pravidelně, a tedy se 

jedná o přesnější časové zařazení. Konkrétně, se jedná o podíl nezaměstnaných osob z října 

2013 (kdy probíhaly analyzované volby) a věkové skupiny ke 31. 12. 2013. Podíly osob na 

1000 obyvatel jsou vypočítány autorem vzhledem k celkovému počtu obyvatel dané 

prostorové jednotky. 



Z analýzy ČR jsou vynechány proměnné průměrný měsíční výdělek a podíl 

podnikatelů na 1000 obyvatel, protože se nepodařilo získat jejich hodnoty na požadované 

úrovni okresů. 

Detailní výsledky analyzovaných voleb z roku 2013 v uceleném datovém souboru 

poskytl ČSÚ na základě žádosti, čímž autorovi značně ušetřil náročné zpracování z veřejně 

dostupných zdrojů. 

5.1.1 Test multikolinearity a určení nezávislých proměnných 

Distribuce většiny proměnných vykazuje znaky normálního rozdělení hodnot. Avšak 

proměnné hustota zalidnění a vysokoškolské vykazují znaky asymetrického rozdělení a pro 

potřeby analýzy jsou hodnoty transformovány do podoby log-normálního rozdělení (Hendl, 

2004, s. 140-155) Podle výše popsaného postupu je třeba prověřit vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými nezávislými proměnnými. Nejprve byla provedena korelační analýza, která má 

za cíl odhalit významné korelace mezi jednotlivými nezávislými proměnnými, což by mohlo 

mít za následek nízkou vypovídací hodnotu následného modelu. 

 hustota 

zalidnění 

20-29 65+ Podíl 

nezaměstnaných 

Bez 

vzdělání 

Základní 

vzdělání 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ 

1,000 -0,147 -0,038 0,032 -0,258 -0,473 

X20 29 -0,147 1,000 -0,020 0,522 0,407 0,665 

X65  -0,038 -0,020 1,000 -0,073 -0,152 -0,102 

UNEMPLOYNMENT 

RATE 

0,032 0,522 -0,073 1,000 0,554 0,590 

BEZ VZDĚLÁNÍ -0,258 0,407 -0,152 0,554 1,000 0,721 

ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁNÍ 

-0,473 0,665 -0,102 0,590 0,721 1,000 

STŘEDNÍ BEZ 

MATURITY 

-0,739 0,486 0,255 0,118 0,306 0,656 

STŘEDNÍ S 

MATURITOU 

0,375 -0,577 0,343 -0,515 -0,691 -0,883 

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ 0,437 -0,538 0,246 -0,493 -0,558 -0,860 

VYSOKOŠKOLSKÉ 0,739 -0,457 -0,008 -0,301 -0,597 -0,830 

PRIMÉR -0,461 0,106 0,257 -0,365 -0,030 0,183 



 

 

Střední bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vyšší 

vzdělání 

Vysokoškolské Primér 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ 

-0,739 0,375 0,437 0,739 -0,461 

X20 29 0,486 -0,577 -0,538 -0,457 0,106 

X65  0,255 0,343 0,246 -0,008 0,257 

UNEMPLOYNMENT 

RATE 

0,118 -0,515 -0,493 -0,301 -0,365 

BEZ VZDĚLÁNÍ 0,306 -0,691 -0,558 -0,597 -0,030 

ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁNÍ 

0,656 -0,883 -0,860 -0,830 0,183 

STŘEDNÍ BEZ 

MATURITY 

1,000 -0,557 -0,583 -0,856 0,554 

STŘEDNÍ S 

MATURITOU 

-0,557 1,000 0,812 0,701 -0,083 

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ -0,583 0,812 1,000 0,696 -0,050 

VYSOKOŠKOLSKÉ -0,856 0,701 0,696 1,000 -0,376 

PRIMÉR 0,554 -0,083 -0,050 -0,376 1,000 

Tabulka 2, R Studio 

V tabulce 2, která znázorňuje Pearsonův korelační koeficient mezi jednotlivými 

nezávislými proměnnými jsou tučně zvýrazněny hodnoty korelačního koeficientu 

přesahující 0,55 a kurzívou přesahující 0,5. Na základě této korelační analýzy byly vyřazeny 

proměnné definující různé stupně vzdělání vyjma Vysokoškolské. Veškeré tyto proměnné 

vykazují značnou míru korelace, jak mezi sebou, tak i s dalšími proměnnými v analýze. Po 

odstranění těchto proměnných definujících nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání hodnoty 

korelačních koeficientů zůstávají přiměřeně nízké, a tedy vhodné pro vytvoření regresního 

modelu. 

Multikolinearita je také testována prostřednictvím Farrar-Glauberova testu. V jejím 

rámci byly využity hodnoty Variance Inflation Factor (mezní hodnota 10) a Tolerance. Oba 

dva tyto testy indikují multikolinearitu u stejných proměnných určených korelační analýzou, 

kromě proměnných Bez vzdělání a Vyšší vzdělání. Opakovaný kontrolní test po odstranění 

hodnot vytvářejících multikolinearitu (opět s ponecháním proměnné Vysokoškolské) již 

tento problém neindikuje, ani u jediné ponechané hodnoty. 



Po vyhodnocení výsledku těchto dvou testů proměnné, které jsou nadále uvažovány 

pro vytvoření regresního modelu jsou: 

• Hustota zalidnění 

• 20-29 

• 65+ 

• Podíl nezaměstnaných 

• Bez vzdělání 

• Vyšší vzdělání 

• Vysokoškolské 

• Primér 

Metodou postupné regrese byly určeny proměnné definující věkovou strukturu (20-

29 a 65+) a proměnné vysokoškolské a primér. Přidáním dalších proměnných do modelu 

docházelo pouze k zanedbatelnému navýšení koeficientu determinace a snížení významnosti 

jednotlivých nezávislých proměnných, a proto byly zbylé z výběru vyřazeny. 

5.1.2 OLS regresní model 

Globální regresní analýza na základě výše shrnutého výběru relevantních nezávislých 

proměnných je shrnuta v tabulce 3. Koeficient determinace R2 značí, že model vycházející 

ze zvolených proměnných vykládá 38 % variability závislé proměnné, tedy volebního 

výsledku ANO 2011. Relativně nízká vypovídací schopnost modelu je odrazem obecně 

vysoké podpory ANO 2011 ve všech regionech (a tedy nízkou variabilitou závislé 

proměnné). Tento argument je také podporován celkově nízkými koeficienty korelace 

nezávislých proměnných s volebními výsledky ANO, jejichž absolutní hodnoty dosahují 

maximálně 0,23. Výjimkou je podíl osob pracujících v priméru, kde korelační koeficient 

dosahuje až 0,47.  

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value P-value 

(Intercept) 3.992e-01 6.987e-02 5.714 2.32e-07 *** 

X20.29 -1.025e-03 3.805e-04 -2.693 0.0088 ** 

X65. -1.200e-04 2.096e-04 -0.572 0.5690 

Vysokoškolské -3.525e-04 8.202e-05 -4.298 5.31e-05 *** 



Primér -1.498e-03 2.604e-04 -5.753 1.98e-07 *** 

     

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

     

Residual standard error: 0.01712 on 72 degrees of freedom  

Multiple R-squared: 0.3838, Adjusted R-squared: 0.3496  

F-statistic: 11.21 on 4 and 72 DF, p-value: 3.982e-07   

Tabulka 3, R Studio 

Nejsignifikantnější proměnné v analýze jsou Primér a Vysokoškolské, následovány 

věkovou skupinou 20 – 29 let. Jejich nízké p-hodnoty signalizují v rámci regresní analýzy 

vysoký vliv na závislou proměnnou. Pro pochopení nízkých hodnot regresní koeficientu je 

třeba si uvědomit podobu hodnot proměnných vkládaných do modelu. Hodnoty, jež jsou 

přepočítány na podíl na 1000 obyvatel jsou samy o sobě nízké, což by sice značilo, že jejich 

jednotková změna bude mít větší vliv na vysvětlovanou proměnnou. Avšak samotná hodnota 

závislé proměnné se pohybuje v mezích setin (pro výpočet v R Studio bylo nutné procenta 

volebního zisku zadávat jako číselnou hodnotu) a tedy změna, na kterou poukazují regresní 

koeficienty (v řádech tisícin a desetitisícin) nejsou zanedbatelné. 

Nejvýznamnější proměnou, s nejvyšším regresním koeficientem (v absolutní 

hodnotě), jsou obyvatelé pracující v priméru, jejichž větší míra v populaci odpovídá nižším 

volebním ziskům hnutí ANO 2011. Jako vysvětlení se nabízí souvislost se zemědělským 

koncernem Agrofert, který je vlastněn zakladatelem a předsedou hnutí Andrejem Babišem. 

Avšak tato hypotéza je na úrovni této práce neověřitelná. Zároveň tento výsledek v globální 

analýze vytváří hypotézu o nižších volebních ziscích ANO na venkově, kterou lze ověřit 

v následující GWR analýze. 

Ani vysokoškolské vzdělání a jeho vyšší míra v populaci nevytváří pozitivní 

podmínky pro zisky hnutí ANO. Vysoký regresivní koeficient předznamenává výrazný vliv 

na podobu volebního výsledku ANO 2011 a navíc je dosaženému VŠ vzdělání přikládán 

modelem velký význam.  

Samotný model určenými regresními koeficienty příliš nenapomáhá přiblížit 

konkrétněji pravděpodobné charakteristiky voliče této nové strany. Avšak proměnné tomto 

modelu zaujímají krajové pozice v rámci struktury obyvatelstva. Mladí voliči ve věku 20-29 



let na jedné straně věkové osy a voliči v postproduktivním věku 65 let a více ohraničují 

populaci voličů (byť spodní hranice nedokonale). Negativní regresivní koeficient u obou 

proměnných znamená, že se zvyšováním podílu těchto věkových složek v populaci se 

pravděpodobnost vyššího volebního zisku snižuje. Nižší p-hodnotu, a tedy většího významu 

nabývá skupina mladých voličů. 

Tyto analyzované charakteristiky tak spíše, než by určovaly strukturu elektorátu, 

vymezují, jaký pravděpodobně není. Lze tedy předpokládat, že jádro voličů hnutí ANO 2011 

v roce 2013 je vymezeno těmito krajními body, tedy voliči s nižším vzděláním, 

v produktivním věku starší 30 let, kteří nepracují v priméru. Podstatné je však zdůraznit, že 

samotný model vysvětluje jen o něco více než třetinu variability volebního zisku, a tedy jeho 

samotná váha není natolik významná a pro jeho upřesnění by bylo třeba zahrnout další 

charakteristiky. 

Pro komplexní náhled na problematiku jsou zde také uvedeny výsledky modelu, ve 

kterém jsou zahrnuty všechny proměnné, které nebyly vyloučeny kvůli multikolinearity. 

Která potvrzuje výše popsané výsledky. Nejvýznamnějšími proměnnými, které určují 

strukturu elektorátu hnutí ANO 2011 jsou stále primér, vysokoškolské a věková skupina 20-

29 let. Přidáním dalších proměnných by se dalo očekávat zpřesnění modelu, které se projeví 

v koeficientu determinace, avšak jeho hodnota se mění jen nepatrně. 

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value P-value 

(Intercept) 3.729e-01 7.928e-02 4.704 1.29e-05 *** 

hustota.zalidnění -5.840e-06 9.683e-06 -0.603 0.5484 

X20.29 -7.902e-04 4.512e-04 -1.752 0.0844  . 

X65. -1.831e-04 2.263e-04 -0.809 0.4213 

Podíl 

nezaměstnaných 

-1.175e-04 2.198e-03 -0.053 0.9575 

Bez.vzdělání -9.203e-04 1.732e-03 -0.531 0.5969 

Vyšší.vzdělání 6.011e-04 7.666e-04 0.784 0.4357 

Vysokoškolské -3.944e-04 1.598e-04 -2.468 0.0161 * 

Primér -1.653e-03 3.141e-04 -5.261 1.58e-06 *** 

     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 



     

Residual standard error: 0.01741 on 68 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.3982, Adjusted R-squared: 0.3275  

F-statistic: 5.625 on 8 and 68 DF, p-value: 1.772e-05 

Tabulka 4, R Studio 

5.1.3 GWR 

Tato analýza má upřesnit výsledky OLS regrese provedené výše a zjistit, jestli existuje 

v rámci volebního chování ve zkoumaných volbách prostorová nestacionarita a jaká je její 

struktura. Nezávislé proměnné vycházejí z postupné regrese, která určila také proměnné pro 

OLS model. Parametry GWR jsou určené výpočtem v programu R Studio; pro kalibraci je 

použita základní Gaussova jádrová funkce a adaptivní šířka pásma na základě hodnot 

vstupujících do modelu. Tento postup je vhodný pro následující porovnání obou 

vytvořených modelů. 

Tabulka 5, R Studio 

Summary of GWR coefficient estimates at data points: 

 Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. 

X.Intercept. 3.1670e-01 4.4467e-01 4.9088e-01 5.4137e-01 5.9571e-01 

X20.29 -1.9501e-03 -1.4895e-03 -7.0463e-04 -4.8946e-04 -3.0393e-05 

X65. -3.6906e-04 -2.1593e-04 -5.3753e-05 1.9479e-04 6.7170e-04 

Vysokoškolské -5.1796e-02 -4.1764e-02 -3.3533e-02 -2.8084e-02 -1.7744e-02 

Primér -1.8328e-03 -1.6037e-03 -1.4090e-03 -1.2645e-03 -8.4682e-04 

localR2 0.2925 0.4097 0.4764 0.5813 0.6500 

      

Residual sum of squares: 0.0158586  

Quasi-global R2: 0.5367909 



Kvazi-globální koeficient determinace vyjadřuje, že model je oproti OLS regresi 

kvalitnější. Prostorová nestacionarita, která je zohledněna v GWR modelu umožnila 

vysvětlení variace v závislé proměnné až lehce přes 50 %. Vysokých hodnot nabývá také 

lokální koeficient determinace, kdy se jeho medián rovná 47 %. Lokální R2 se však 

vyznačuje velkým rozptylem, kdy jeho minimum sahá lehce pod 30 % a maximum až k 65 

%. Tento rozptyl znamená vysokou variaci v explanatorní rovině modelu v jednotlivých 

prostorových jednotkách. Jak ukazuje mapa Local R2 CZE, síla modelu se regionální liší. 

Zatímco ve Slezsku, na Moravě a severních Čechách dosahují lokální koeficienty 

determinace nižších hodnot, tak v jižních a západních Čechách se naopak šplhají nad průměr.  

Prostorové rozlišení lokálních regresních koeficientů a jejich porovnání ukazuje mapa 

CZE.  Vzhledem k silným záporným hodnotám všech regresních koeficientů ukazuje jejich 

největší sílu tmavě modrá barva. Jedinou výjimkou jsou obyvatelé v post-produktivním 

věku, u kterých regresivní koeficient ve svém maximu (viz tabulka 5) nabývá pozitivních 

hodnot. Prostorové vlivy jsou zcela zřetelné. ČR je rozdělena více či méně přesně na tři 

oblasti, které vykazují stejné hodnoty. Podobně jako u lokálních R2, se jedná o Moravu a 

Slezsko, kde mají silnější negativní vliv na volební zisky hnutí ANO 2011 proměnné 

Vysokoškolské, věková skupina 20-29 let a naopak silný pozitivní obyvatelé v post-

produktivním věku 65+. Naopak minimální změnu vykazuje volební zisk v závislosti na 

Priméru. 



Druhou oblastí jsou severní Čechy, ve které volební výsledky prokazují menší změnu 

ve spojitosti s vysokoškolským vzděláním a prakticky žádnou změnu ve spojitosti s mladými 

voliči. Primér v této oblasti ovlivňuje výsledek více, než na Moravě a ve Slezsku, ale méně, 

než v jižních a západních Čechách a na Vysočině. Obyvatelé v post-produktivním věku tuto 

oblast neodlišují od zbytku Čech. 

Posledním areálem, který vykazuje společné znaky jsou jižní a západní Čechy, 

s přesahem do středních Čech a na Vysočinu. Nejvlivnějším a nejsoustředěnějším faktorem 

je zde podíl obyvatel pracujících v priméru. Oproti Moravě a Slezsku zde poklesá změna 

v závislosti na vysokoškolském vzdělání a skupině mladých voličů.  

Specifickou prostorovou podobu vlivu na výsledek ANO 2011 mají obyvatelé v post-

produktivním věku. Zatímco na Moravě a ve Slezsku vyšší podíl 65+ znamená nárůst zisku, 

tak skoro v celých Čechách vyšší podíl znamená snížení zisku hnutí.  

5.1.4 Porovnání modelů 

Pro porovnání obou modelů slouží srovnání regresivních koeficientů u OLS modelu 

a mediánových hodnot lokálních regresních koeficientů u GWR, stejně jako porovnání 

koeficientů determinace (respektive kvazi-globálního koeficientu determinace) a jednotlivé 

kontextuální vlivy (Spurná, 2006). 



Výrazně strukturovaná prostorová nestacionarita odhalená v rámci modelu GWR je 

důvodem, proč srovnání regresní koeficientů a mediánů lokálních regresních koeficientů 

vykazuje podstatné rozdíly. V tabulce 6 se nachází srovnání. K nevýrazné změně dochází 

pouze u Priméru. K velmi podstatné změně došlo u dosaženého VŠ vzdělání, kdy se změna 

v reakci na podíl obyvatel řádově zvětšila. Naopak u věkových skupin došlo na základě 

prostorové nestacionarity k rozmělnění míry vlivu. 

 GWR  

Medián lokálního regresního koeficientu 

OLS 

Regresní koeficient 

X20.29 -7.0463e-04 -1.025e-03 

X65. -5.3753e-05 -1.200e-04 

Vysokoškolské -3.3533e-02 -3.525e-04 

Primér -1.4090e-03 -1.498e-03 

Tabulka 6, R Studio 

Hypotéza, která byla vytvořena na základě OLS modelu o vyšším vlivu Priméru 

v rurálních oblastech se nepotvrdila. Oblasti velkých měst (Praha, Brno, Plzeň) se řadí do 

prostoru s vysokým vlivem. Nelze z mapy CZE vyčíst systematický vztah mezi rurálními 

oblastmi a lokálním regresním koeficientem. 

GWR model pomohl vysvětlit nízký globální význam obyvatelstva v post-

produktivním věku, ačkoliv přínos této proměnné pro globální OLS model a pro zvýšení 

explanatorní síly modelu je podstatná. Rozdílné vlivy ve východní a západní části republiky 

nedovolují OLS regresi připsat vysokou významnost jednomu regresními koeficientu. 

V rovině zobecnění lze tvrdit, že na Moravě a ve Slezsku hnutí ANO 2011 volili spíše 

voliči v postproduktivním věku, voliči s nižším než VŠ vzděláním a voliči pracující 

v priméru. Oproti tomu v Čechách (s výjimkou severních) mělo pozitivní vliv na zisk VŠ 

vzdělání, a naopak méně oblíbeno bylo hnutí mezi obyvateli v post-produktivním věku. 

Primér měl negativní vliv a mladí voliče jen mírně negativní. 

V severních Čechách měly minimální vliv mládí voliče a jeho případné VŠ vzdělání. 

Naopak silnější vliv, než v Čechách mělo zaměstnání v priméru, ale zase menší, než na 

Moravě a ve Slezsku. Postproduktivní voliči spíše hnutí nevolili, stejně jako v celých 

Čechách.   



Závěrem, globální OLS analýza nachází podstatné vztahy mezi nezávislými 

proměnnými a volebním výsledkem, nicméně prostorová nestacionarita jevů, která je 

zahrnuta v GWR analýze poukazuje na určitě spojitosti, které OLS analýza nedokáže 

odhalit. Nejvýraznějším příkladem je podoba vlivu podílu post-produktivního obyvatelstva 

a její distribuce. Avšak také GWR analýzy vykazuje určité problémy. Vysoká rozdílnost 

v lokálních koeficientů determinace poukazuje na nízkou explanatorní sílu modelu 

v některých oblastech.  

5.2 Lotyšsko 

Analýzy struktury elektorátu opravdu nové strany Zatlera reformu partija jsou 

vytvořeny na úrovni krajů (v originále Novads) a 9 republikánských měst (v originále 

Republikas Pilsetas), které odpovídají úrovni LAU 2 jednotného evropského statistického 

rámce. Celkem je do analýz zahrnuto 119 prostorových jednotek. 

Socioekonomická a demografická data jsou získána z veřejných databází oficiální 

statistické instituce Lotyšska, Centrālā statistikas pārvalde (dále jen CSP). Data lze rozdělit 

do dvou skupin. První skupina jsou data shromažďována v rámci sčítání lidu v roce 2011 (v 

originále 2011 gada tautas skaitīšana) a tedy k datu 1. března 2011. Do této skupiny patří 

nejvyšší dosažená vzdělání obyvatel, věkové skupiny, nezaměstnanost, podíl obyvatel 

pracujících v priméru (zahrnuje kategorie zemědělství, lesnictví a rybářství a hornictví a 

dobývání podle klasifikace CSP), vlastníků a etnicitu obyvatelstva. Podíly na 1000 obyvatel 

jsou vypočítány vzhledem k údajům o celkové populaci ke stejnému časovému období. 

Druhá skupina je tvořena údaji, které CSP sbírá a aktualizuje pravidelněji. V tomto případě 

se jedná o celoroční statistiky zahrnující hustotu obyvatel a průměrný měsíční výdělek.  

Specifikem lotyšských analýz je přidání proměnných hodnotící etnicitu obyvatelstva. 

K tomuto rozhodnutí autor došel na základě vývoje stranického systému Lotyšska, který je 

popsán výše, ve kterém hrála etnicita, a hlavně ruská menšina významnou roli. Bez těchto 

přidaných proměnných by mohlo dojít k výraznému snížení hodnoty modelů. 

Volební výsledky na úrovni LAU 2 jsou získány z veřejně dostupné historické 

databáze CVK a následně zpracovány autorem do ucelené podoby. 



5.2.1 Test multikolinearity a určení nezávislých proměnných 

Některé proměnné vykazují znaky asymetrického rozdělení a pro potřeby analýz je 

bylo třeba transformovat do podoby log-normálního rozdělení. Jedná se o proměnné hustota 

zalidnění, Rusové, vlastníci, podíl nezaměstnaných, průměrný měsíční výdělek, bez vzdělání 

a vysokoškolské. Jak je výše popsáno, všechny proměnné je třeba před vytvářením modelů 

otestovat na multikolinearitu, která by při vzniku mohla mít zásadní vliv na vypovídací 

hodnotu modelu. 

 Hustota 

zalidnění 

Latvians Russians Vlastníci X20.29 X65. Podíl 

nezam. 

hustota.zalidnění 1,000 -0,464 0,470 0,109 0,248 -0,154 -0,043 

Latvians -0,464 1,000 -0,962 -0,077 0,090 0,236 -0,416 

Russians 0,470 -0,962 1,000 0,099 -0,100 -0,223 0,463 

Vlastníci 0,109 -0,077 0,099 1,000 0,275 -0,619 -0,401 

X20.29 0,248 0,090 -0,100 0,275 1,000 -0,581 -0,439 

X65. -0,154 0,236 -0,223 -0,619 -0,581 1,000 0,242 

Míra 

nezaměstnaných 

-0,043 -0,416 0,463 -0,401 -0,439 0,242 1,000 

Průměrný 

měsíční výdělek 

0,267 -0,247 0,250 0,618 0,350 -0,560 -0,326 

Bez vzdělání -0,282 -0,088 0,054 -0,636 -0,448 0,473 0,559 

Základní vzdělání -0,446 0,547 -0,588 -0,710 -0,287 0,615 0,054 

Professional 

secondary 

0,126 -0,237 0,274 -0,236 -0,113 0,268 0,255 

General 

secondary 

0,250 -0,274 0,321 -0,262 0,019 0,083 0,276 

Vysokoškolské 0,370 -0,303 0,325 0,888 0,338 -0,637 -0,314 

Primér -0,434 0,542 -0,561 -0,520 -0,167 0,424 0,027 

 

 Průměrný 

měsíční 

výdělek 

Bez 

vzdělání 

ZŠ Profession. 

secondary 

General 

secondary 

VŠ Primér 



Hustota 

zalidnění 

0,267 -0,282 -0,446 0,126 0,250 0,370 -0,434 

Latvians -0,247 -0,088 0,547 -0,237 -0,274 -0,303 0,542 

Russians 0,250 0,054 -0,588 0,274 0,321 0,325 -0,561 

Vlastníci 0,618 -0,636 -0,710 -0,236 -0,262 0,888 -0,520 

X20.29 0,350 -0,448 -0,287 -0,113 0,019 0,338 -0,167 

X65. -0,560 0,473 0,615 0,268 0,083 -0,637 0,424 

Podíl 

nezaměstnaných 

-0,326 0,559 0,054 0,255 0,276 -0,314 0,027 

Průměrný 

měsíční výdělek 

1,000 -0,530 -0,635 -0,204 0,062 0,692 -0,452 

Bez vzdělání -0,530 1,000 0,570 -0,029 0,002 -0,678 0,483 

Základní vzdělání -0,635 0,570 1,000 -0,126 -0,135 -0,899 0,828 

Professional 

secondary 

-0,204 -0,029 -0,126 1,000 -0,122 -0,138 -0,163 

General 

secondary 

0,062 0,002 -0,135 -0,122 1,000 -0,102 -0,177 

Vysokoškolské 0,692 -0,678 -0,899 -0,138 -0,102 1,000 -0,711 

Primér -0,452 0,483 0,828 -0,163 -0,177 -0,711 1,000 

Tabulka 7, R Studio 

Tabulka 7 znázorňuje Pearsonův korelační koeficient mezi jednotlivými nezávislými 

proměnnými. Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které v absolutní hodnotě překračují 0,55 a 

kurzívou hodnotu, které překračují 0,5. Po tomto kroku byly vyloučeny proměnné Latvians 

(pro skoro absolutní korelaci s Russians) a proměnné základní vzdělání a vlastníci. Tyto 

proměnné měli příliš mnoho vysokých korelačních koeficientů s dalšími proměnnými. 

Navzdory vysokým korelačním koeficientům byla ponechána proměnná Vysokoškolské a 

bude nadále testována. 

V rámci Farrar-Gluaberova testu byly využity hodnoty Variance Inflation Factor 

(mezní hodnota 10) a Tolerance. Oba dva tyto testy ukazují multikolinearitu u stejných 

proměnných, které byly vyřazeny na základě korelační analýzy. Navíc upozorňují na 

Russians, Professional Secondary a Vysokoškolské, avšak po odstranění korelační analýzou 

určených proměnných i tyto shledávají v pořádku.  



Na základě vyhodnocení obou dvou testů multikolinearity, zůstávají pro vytváření 

regresního modelu tyto nezávislé proměnné:  

• Hustota zalidnění 

• Russians 

• 20-29 

• 65+ 

• Podíl nezaměstnaných 

• Průměrný měsíční výdělek 

• Bez vzdělání 

• Professional secondary 

• General secondary 

• Vysokoškolské 

• Primér 

Následně byla použita metoda postupné regrese, která určila nezávislé proměnné, 

které vytvářejí statisticky nejpřesnější model. Metoda určila proměnné definující věkovou 

strukturu (20-29 let a 65+), podíl nezaměstnaných, nejvyšší dosažené VŠ vzdělání a podíl 

obyvatel pracujících v priméru a ruské etnikum. Další proměnné při vstupu do modelu měly 

nízkou hladinu významnosti a nezvyšovaly, nebo dokonce snižovaly koeficient determinace, 

a tedy následně byly vyřazeny. 

5.2.2 OLS regresní model 

Přehled hodnot a koeficientů vytvořené globální OLS analýzy při použití všech 

relevantních nezávislých proměnných můžete nalézt v tabulce 8. Kvalitu modelu shrnuje 

koeficient determinace R2, jenž dosahuje hodnoty 51 %. Až tolika případech je tento model 

schopen vysvětlit míru variability volebního výsledku Zatlerovy reformní strany v roce 

2011. Jedná se tedy o silný model, více jak polovinu variability v hlasování lze vysvětlit pěti 

proměnnými. 

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value p-value 

(Intercept) -1,1550394 0,452326 -2,554 0,011995 * 

log Russians -0,0974532 0,0277375 -3,513 0,000637 *** 



X20.29 0,0006589 0,0005285 1,247 0,21509 

log X65. 0,0903863 0,0439262 2,058 0,041921 * 

log Vysokoškolské 0,4912357 0,1527255 3,216 0,001693 ** 

log Primér 0,0620627 0,0119339 5,201 8,95e-07 *** 

     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

     

Residual standard error: 0.04895 on 113 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.5122, 

F-statistic: 23.73 on 5 and 113 DF, p-value: 3.018e-16 

Tabulka 8, R Studio 

Proměnou, která je modelem hodnocena jako třetí nejvýznamnější je podíl obyvatel 

ruské menšiny na 1000 obyvatel. Což potvrzuje dlouhodobý trend v rámci lotyšské stranické 

soutěže a důležitosti národnostní štěpné linie. Negativní regresní koeficient poukazuje na 

snižující se volební podporu ZRP s rostoucím podílem ruské menšiny. Zatlers se jasně 

vymezoval proti korupci a oligarchizaci lotyšské společnosti. Obojí bylo spojováno se 

stranami, které jsou spíše levicové a orientují se na Rusko, než na Evropskou unii (Švec, 

2009). Pro získání hodnoty, o kterou se mění volební výsledek při nárůstu log-

transformovaných proměnných je třeba provést reverzní matematický úkon a hodnotu 

exponovat.  A tedy proměnné mají řádově nižší vliv na volební zisky, ale stále se jedná o 

významné změny. 

Nejvýznamnější proměnnou vyhodnotil model jako podíl obyvatel pracujících 

v priméru. Toto lze spojovat s podporou spíše v rurálních oblastech než ve velkých městech. 

Tuto hypotézu lze ověřit při v následujícím modelu GWR, který bere v potaz prostorové 

vlivy. Oproti priméru však stojí o něco méně signifikantní proměnná, avšak stále významná, 

nejvyšší dosažené VŠ vzdělání, u kterého je obecný předpoklad, že se soustřeďuje ve 

velkých sídlech.  

V rámci proměnných ohraničujících voličskou věkovou strukturu obě dvě vykazují 

pozitivní vztah k volebním výsledkům ZRP. Avšak významnější je skupina v post-

produktivním věku, která zároveň má i větší jednotkový vliv na výsledek (i po přepočtu). 

Jedná se také o skupinu, o které lze usuzovat, že se jí více dotýká výše zmíněná národnostní 

linie. 



Z výsledků této globální OLS regresní analýzy nelze usuzovat struktura elektorátu 

ZRP ve volbách v roce 2011. Ačkoliv proměnné mají vysokou významnost, z hlediska 

zjednodušení struktury elektorátu se proměnné nacházejí na protilehlých stranách. Jediným 

závěrem, který lze udělat je, že ZRP je méně pravděpodobná volba pro etnické Rusy a 

vzhledem k téměř absolutní korelaci s etnickými Lotyši (viz výše), se jedná o volbu Lotyšů.  

Pro dokreslení modelu a celistvý pohled je v tabulce 9 regresní model, který zahrnuje 

všechny proměnné, které nebyly vynechány kvůli existující multikolinearitě. 

Tabulka 9, R Studio 

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value p-value 

(Intercept) -1.1533368 0.5577638 -2.068 0.041072 * 

log Hustota zalidnění -0.0004935 0.0067311 -0.073 0.941695 

log Russians -0.0584539 0.0428470 -1.364 0.175352 

X20.29 0.0011545 0.0006117 1.887 0.061833 . 

log X65. 0.1497034 0.0530459 2.822 0.005688 ** 

log Podíl nezam. 0.0235526 0.0310905 0.758 0.450387 

log Průměrný měsíční 

výdělek 

-0.0022770 0.0384627 -0.059 0.952904 

Bez vzdělání -0.0005926 0.0006314 -0.939 0.350063 

Professional secondary -0.0004605 0.0002743 -1.678 0.096194 . 

General secondary -0.0006749 0.0003072 -2.197 0.030171 * 

log Vysokoškolské 0.3472431 0.1871808 1.855 0.066332 . 

log Primér 0.0552374 0.0157550 3.506 0.000666 *** 

     

     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

     

Residual standard error: 0.04906 on 107 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.5361, Adjusted R-squared: 0.4884  

F-statistic: 11.24 on 11 and 107 DF, p-value: 1.332e-13 



5.2.3 GWR 

Následující GWR analýzy vychází z provedeného výběru proměnných a upřesněním 

modelu v rámci OLS regresní analýzy. Cílem je odhalit prostorové vzorce a prostorovou 

nestacionaritu v rámci jednotlivých nezávislých proměnných. 

Pro kalibraci modelu, který je vypočítán v programu R Studio, je použita Gaussova 

jádrová funkce v kombinaci s adaptivní šířkou pásma. Obojí vychází z hodnot proměnných, 

jež vstupují do modelu. Pro vytvoření komplexních závěrů bude následovat porovnání obou 

dvou modelů. 

Summary of GWR coefficient estimates at data points: 

 Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. Global 

X.Intercept. -4.14329631 -1.02651385 -0.34856881 0.12960492 0.94087685 -1.1550 

log Russians -0.25380795 -0.15161189 -0.09605338 -0.05630121 0.02519170 -0.0975 

X20.29 -0.00158927 -0.00031228 0.00042251 0.00139162 0.00357571 0.0007 

log X65. -0.05699252 0.00435447 0.05417033 0.14137090 0.42419166 0.0904 

log 

Vysokoškolské 

-0.07934333 0.09189609 0.16966289 0.35346179 0.99908051 0.4912 

log Primér 0.01219526 0.02497383 0.03903027 0.06426789 0.12459636 0.0621 

Local R2 0.4022 0.6502 0.7668 0.8156 0.8835  

       

Residual sum of squares: 0.1227987   

Quasi-global R2: 0.7787631  

Tabulka 10, R Studio 

Samotný GWR model vykazuje vysokou kvalitu. Kvalitní základ, který je přejat 

z OLS regresní analýzy vylepšuje natolik, že kvazi-globální koeficient determinace se zvýšil 

až na 77 %. Čímž ponechává mimo model méně než jednu čtvrtinu variability volebního 

výsledku ZRP. Medián lokálního koeficientu determinace má hodnotu 76 % a ačkoliv je 

rozptyl velký, tak jeho minimum je solidních 40 %. Na mapě Local R2 LAT můžeme 

identifikovat shluky jednotek s vyššími, respektive s nižšími lokálními R2. Nižší lokální 

koeficienty vykazují regiony Kurzeme a Vidzeme. Tyto shluky se v rámci těchto regionů  

objevují ne v těsné blízkosti, ale také ne v úplně odlehlých částech od regionálních center 

Ventspils a Liepaja, respektive Valmiera. Tyto republikánská města se vždy nacházejí na 

hranicích shluku prostorových jednotek s nížším lokálním R2. 



Oproti tomu, shluku s vysokým lokálním koeficientem determinace se nacházejí 

v blízkosti velkých měst. Riga přímo tvoří centrum nejvýraznějšího prostorového shluku. A 

další skupina s vysokým lokálním R2 se nachází v sousedství města Duagavpils. 

 

Rozložení jednotlivých lokálních regresních koeficientů ukazují mapy LAT. Ty 

ukazují na relativní homogenitu prostorových režimů s výjimkou proměnné Rusové. Ostatní 

proměnné vytváří homogenní rozdělení, ve kterém na jedné straně leží vyšší pozitivní lokální 

regresní koeficienty a na druhé straně buďto nižší nebo vyšší záporné koeficienty. Prostorem, 

ve kterém se u proměnných vysokoškolské, primér, 20-29 let a 65+ let shromažďují vyšší 

kladné koeficienty je východní region Latgale. Naopak nízké kladné a vyšší záporné 

koeficienty se shlukují v oblastech okolo Rigy. Avšak drobné rozdíly v územní struktuře lze 

nalézt i u těchto relativně jednotných rozdělení.  



U nejvyššího dosaženého vzdělání mimo region Latgale a s ním přímo sousedící 

oblasti se vyšší hodnoty koeficientu objevují také v blízkosti měst Ventspils a Liepaja 

v západním regionu Kurzeme. Oblast okolo města Liepaja se od svého okolí takto odlišuje 

také u lokálních koeficientů u proměnných primér a 65+. Dalším mírnou odchylkou od 

homogenního prostorového uspořádání je oblast nízkých koeficientů, která se od Rigy 

prodlužuje na severovýchod až k městu Valmiera u proměnných vysokoškolské a hlavně 

primér. 

Oproti zbylým třem proměnným se také lehce odlišuje věková skupina mladých 

voličů. Ti kromě výše popsaného regionu Latgale, mají také specifické střední hodnoty 

lokálních regresních koeficientů v regionu Vidzeme a východní části Zemgale. Zajímavostí 

je také, že se jedná o jedinou proměnnou, která nevytváří specifický prostorový režim 



v oblasti Rigy a blízkého okolí. Naopak výrazně vyniká jihovýchodní oblast Kurzeme, která 

se nachází pod městem Liepaja, kde se nachází shluk vyšších záporných koeficientů.  

Distribuce lokálních regresních koeficientů proměnné rusové přibližně kopíruje 

prostorové rozmístění oblastí s výrazným podílem ruské menšiny v Lotyšsku. Centra 

vyššího záporných lokálních regresních koeficientů se soustřeďují v oblastech kolem měst 

Daugavpils a Riga, kde je také největší podíl obyvatel ruské menšiny na 1000 obyvatel. 

Specifickým prostorem se opět stává jihovýchodní část regionu Kurzeme, ve které se 

koeficient blíží nule. Zvláštní je to protože, se z hlediska podílu obyvatel ruského etnika 

v obyvatelstvu tato oblast nijak zvlášť neodlišuje. V oblastech s podobným zastoupením 

ruské menšiny, jako například severní části regionu Pieriga se sice objevují nižší záporné 

koeficienty, ale nikoliv takto významně. 

5.2.4 Porovnání modelů 

Pro porovnání těchto dvou analýz je využito srovnání mediánových hodnot lokálních 

regresních koeficientů GWR a regresivních koeficientů OLS, a navíc s přidanou hodnotou 

koeficientu determinace kvazi-globálního koeficientu determinace (Spurná, 2006). 

 GWR  

Medián lokálního regresního koeficientu 

OLS 

Regresní koeficient 

log Russians -0.09605338 -0,0974532 

X20.29 0.00042251 0,0006589 

log X65. 0.05417033 0,0903863 

log Vysokoškolské 0.16966289 0,4912357 

log Primér 0.03903027 0,0620627 

Tabulka 11, R Studio 

Na základě prostorové nestacionarity, která byla vytvořením modelu GWR potvrzena 

došlo ke zpřesnění vysvětlení variability volebního výsledku ZRP. Zpřesnění se dotýká 

hlavně regresních koeficientů u proměnných 65+, primér, ale především u vysokoškolské. 

Nízkou významnost proměnné 20-29 let lze v modelu OLS vysvětlit odlišným 

prostorovým režimem oproti ostatním proměnným. Ačkoliv souhlasně odlišuje Latgale a 

jihovýchod Kurzeme, tak popírá vliv oblasti Rigy a definuje také specifika pro oblast regionu 

Vidzeme. Její prostorové režimy jsou podobné jak s homogenní skupinou, tak s koeficienty 



definující vztah ruské menšiny. Ačkoliv nemá v OLS analýze vysokou významnost, tak 

GWR analýza vysvětluje, proč se stává podstatnou pro oba modely. 

Hypotéza o větším vlivu proměnné primér v rurálních oblastech se nepotvrdila. 

Převládají další kontextuální vlivy nelze hovořit o propojení rurálních oblastí s vyšším 

podílem obyvatelstva pracujícím v priméru a jednotným vlivem na volební výsledek ZRP. 

Z modelů lze jednoznačně usoudit, že ZRP spíše nevolí etničtí Rusové. Naopak u 

zbylých proměnných vyčítáme z globálního i prostorového modelu pozitivní vztah. Leč 

prostorový model ukazuje relativně výraznou míru rozdílnosti podpory, a tedy i kontextuální 

vliv, který nelze v tomto modelu odhalit. K obecné charakteristice lze říci, že výraznější 

pozitivní vliv mají kategorie post-produktivních obyvatel a dosaženého VŠ vzdělání. 

GWR analýza výrazně zpřesnila vztahy mezi volebními výsledky ZRP a nezávislými 

proměnnými oproti předchozí analýze OLS. Prostorová nestacionarita jevů odhalila rozdíly 

v rámci oblastí, které OLS regrese zanedbává. Avšak také GWR potvrdila přítomnost dalších 

prostorových kontextuálních vlivů, které nejsou a nemohou být v analýze zachyceny. 

Navzdory tomu, ale explanatorní síla modelu je velmi vysoká. 

5.3 Rumunsko 

Analýza rumunské Partidul Popolurui – Dan Diaconescu a struktury jejího elektorátu 

je prováděna na úrovni žup, které odpovídají v jednotném evropském statistickém rámci 

úrovni NUTS 3. Takto velké jednotky byly zvoleny na základě nedostupnosti dat na nižších 

úrovních. Analyzováno je 41 žup a hlavní město Bukurešť. 

Zdrojem socioekonomických a demografických dat pro analýzu je oficiální statistická 

instituce Rumunska Institul National de Statistica (dále jen INS). Přístup do databází je 

podmíněn registrací, avšak následně jsou data volně k dispozici. INS pravidelně aktualizuje 

svá data, a tedy všechny proměnné odpovídají údajům za konec roku 2012, ve kterém 

proběhly analyzované volby. Podíly na 1000 obyvatel jsou vypočítány autorem vzhledem 

k populaci daných prostorových jednotek v odpovídajícím období. Proměnná podnikatelé je 

složená za dvou kategorií podle klasifikace INS. Jedná se rodinné podniky a podnikatele 

s licencí. Výjimkami jsou proměnné o nejvyšším dosaženém vzdělání, které jsou získány ze 

Sčítání lidu a domů z roku 2011 (v originále Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 



2011) a také proměnná hustota zalidnění, která je získána od Eurostatu a je platná ke konci 

roku 2012. 

Detailní volební výsledky byly získány z archivních webových stránek Biroul 

Electoral Central, která se věnují volbám v roce 2012. 

5.3.1 Test multikolinearity a určení nezávislých proměnných 

Proměnné, které jsou asymetricky distribuovány je potřeba transformovat do podoby 

log-normálního rozdělení. Transformovány byly hodnoty proměnných hustota zalidnění, 20-

29 let, průměrný měsíční výdělek a vysokoškolské. 

 Hustota 

zalidnění 

Podnik. X20.29 

 

X65+ Míra 

nezam

. 

Průměrn

ý měsíční 

výdělek  

Bez 

vzdělání 

 

Hustota zalidnění 1,000 0,073 0,367 0,164 -0,325 0,637 -0,390 

Podnikatelé 0,073 1,000 0,411 0,271 -0,164 0,006 -0,441 

X20.29 0,367 0,411 1,000 -0,131 -0,651 0,591 -0,497 

X65+ 0,164 0,271 -0,131 1,000 0,079 0,008 -0,434 

Míra 

nezaměstnanosti 

-0,325 -0,164 -0,651 0,079 1,000 -0,477 0,471 

Průměrný 

měsíční výdělek 

0,637 0,006 0,591 0,008 -0,477 1,000 -0,543 

Bez vzdělání -0,390 -0,441 -0,497 -0,434 0,471 -0,543 1,000 

Základní vzdělání -0,388 -0,600 -0,732 -0,309 0,576 -0,555 0,775 

Secondary 

inferior 

-0,512 -0,338 -0,535 -0,337 0,213 -0,752 0,584 

Secondary 

superior 

0,098 0,536 0,354 0,515 -0,062 0,396 -0,618 

Upper secondary 

Total 

0,189 0,369 0,073 0,680 0,015 0,277 -0,648 

Vysokoškolské 0,719 0,343 0,748 0,259 -0,567 0,833 -0,743 

Primér -0,485 -0,399 -0,598 -0,306 0,427 -0,611 0,669 

 Základní 

vzdělání 

Secondar

y inferior 

Secondar

y superior 

Upper 

secondary Total  

VŠ  Primér  

Hustota zalidnění -0,388 -0,512 0,098 0,189 0,719 -0,485 



Podnikatelé -0,600 -0,338 0,536 0,369 0,343 -0,399 

X20.29 -0,732 -0,535 0,354 0,073 0,748 -0,598 

X65+ -0,309 -0,337 0,515 0,680 0,259 -0,306 

Míra 

nezaměstnanosti 

0,576 0,213 -0,062 0,015 -0,567 0,427 

Průměrný 

měsíční výdělek 

-0,555 -0,752 0,396 0,277 0,833 -0,611 

Bez vzdělání 0,775 0,584 -0,618 -0,648 -0,743 0,669 

Základní vzdělání 1,000 0,604 -0,690 -0,507 -0,787 0,787 

Secondary 

inferior 

0,604 1,000 -0,744 -0,595 -0,822 0,678 

Secondary 

superior 

-0,690 -0,744 1,000 0,668 0,506 -0,563 

Upper secondary 

Total 

-0,507 -0,595 0,668 1,000 0,461 -0,589 

Vysokoškolské -0,787 -0,822 0,506 0,461 1,000 -0,767 

Primér 0,787 0,678 -0,563 -0,589 -0,767 1,000 

Tabulka 12, R Studio 

Výše v tabulce 12, která znázorňuje vztahy mezi jednotlivými nezávislými 

proměnnými pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, 

které v absolutní hodnotě přesahují 0,55 a kurzívou ty, jež přesahují 0,5. Na základě této 

korelační analýzy byly vyloučeny proměnné základní vzdělání, secondary inferior a 

secondary superior. Tyto proměnné výrazně korelují s ostatními a mohli by ohrozit 

důvěryhodnost budoucího modelu. Při následujících testech multikolinearity budou 

speciálně prověřeny proměnné primér a vysokoškolské. Zbylé proměnné vykazují přiměřené 

hodnoty a bude s nimi počítáno při vytváření regresních modelů. 

Výsledky následného Farrar-Glauberova testu poukázali na stejné proměnné, jako 

korelační analýza. Navíc byla vyloučena proměnná vysokoškolské, u které byla detekována 

silná multikolinearita jak u Variance Inflation Factor, tak i u Tolerance. Proměnná primér 

byla zachována pro analýzu, jelikož u ní nebyla identifikována multikolinearita. 

Po vyhodnocení obou testů vztahů mezi proměnnými, jsou nadále pro vytváření 

regresních modelů uvažovány tyto proměnné: 



• Hustota zalidnění 

• Podnikatelé 

• 20-29 

• 65+ 

• Míra nezaměstnanosti 

• Průměrný měsíční výdělek 

• Bez vzdělání 

• Upper secondary total 

• Primér 

Metodou postupné regrese byly určeny nezávislé proměnné pro vytvoření 

nejkvalitnějšího regresního modelu. Vybrány byly proměnné hustota zalidnění, podnikatelé, 

20-29 let a průměrný měsíční výdělek. Další proměnné měly nízkou hladinu významnosti a 

neměly výrazný vliv na koeficient determinace, a tak do modelu nebyly zařazeny. 

5.3.2 OLS regresní model 

Tabulka 13 shrnuje hodnoty vytvořeného OLS globálního regresního modelu 

s využitím výše vybraných proměnných. Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 48 %, 

což znamená, že v tolika případech model dokáže vysvětlit variabilitu závislé proměnné, 

volebního zisku PPDD, nezávislými proměnnými, které jsou do něj zahrnuty. Tato hodnota 

je vysoká a značí kvalitu OLS modelu. 

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value P-value 

(Intercept) -0.581560 0.370995 -1.568 0.125495 

log Hustota zalidnění -0.029782 0.010396 -2.865 0.006840 ** 

Podnikatelé -0.004372 0.001717 -2.547 0.015169 * 

log X20.29 -0.146776 0.060719 -2.417 0.020681 * 

log Průměrný měsíční 

výdělek 

0.226483 0.060276 3.757 0.000591 *** 

     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

     

Residual standard error: 0.03695 on 37 degrees of freedom 



Multiple R-squared: 0.4837, Adjusted R-squared: 0.4279 

F-statistic: 8.666 on 4 and 37 DF, p-value: 4,855e-5 

Tabulka 13, R Studio 

U jednotlivých hodnot regresního koeficientu je třeba brát v potaz transformaci do 

log-normálního rozdělení. Jedinou proměnnou, která se svým růstem pozitivně ovlivňuje 

volební výsledek PPDD je průměrný měsíční výsledek, což je i zároveň nejvýznamnější 

proměnná v modelu. Toto lze spojovat se samotnou osobou Dana Diaconesca, který sám 

jako bohatý businessman může vzbuzovat důvěru mezi obyvateli s vyššími příjmy. Avšak 

tato hypotéza je na úrovni těchto analýz neověřitelná. 

Zároveň vyšší hustota obyvatel, a tedy větší sídla mají, byť nevysoký, ale negativní 

vliv na konečný volební výsledek. Dá se tedy usuzovat, že periferní oblasti budou mít 

výraznější vliv na konečný volební výsledek. Tuto hypotézu lze ověřit při následné GWR 

analýze.  

S rostoucím podílem mladých voličů na 1000 obyvatel volební výsledek PPDD klesá. 

Proměnná je také poměrně významnou v modelu a definuje pravděpodobnější chování u této 

skupiny voličů. Kombinace proměnných hustota zalidnění, 20-29 let a podnikatelé jejichž 

vysoké hodnoty jsou typickém pro městské oblasti. A Tedy záporné regresní koeficienty u 

těchto hodnot naznačují, že městské oblasti mají negativní vliv na volební výsledek PPDD. 

Poměrně nízký regresní koeficient (vzhledem k transformaci ostatních hodnot), 

zaznamenává proměnná podnikatelé. PPDD tedy klesá volební zisk v oblastech, kde je vyšší 

zastoupení podnikatelů na 1000 obyvatel. Ačkoliv nebyla PPDD jasně vymezená na 

pravolevé ose, tak tato proměnná naznačuje, jakým způsobem byla vnímána.  

Tyto charakteristiky jen velmi jemně naznačují, jaká byla struktura elektorátu PPDD 

ve zkoumaných volbách v roce 2012. Avšak podrobnější závěry lze uzavřít až po vytvoření 

prostorového GWR modelu, který následuje. Nicméně je podstatné podotknout, že data 

v OLS analýze jsou data agregována na vysoké úrovni rumunských žup (NUTS 3) a menšího 

počtu vstupů do analýzy, a tedy mají poměrně vysoký zkreslující vliv na výsledek analýzy. 

Komplexní náhled vlivů na utváření volebního výsledku PPDD přináší tabulka 14, 

která shrnuje model, ve kterém jsou zahrnuty všechny proměnné, které nebyly vyloučeny 

z důvodu vzniku multikolinearity. Největší význam mají stále proměnné zahrnuté do 

původního modelu. Zajímavý, vzhledem k předchozím hypotézám je negativní regresní u 



proměnné primér. Nicméně vzhledem k relativně vysokým p-hodnotám a tedy nízkému 

významu se výše formulovaná hypotéza nemění. 

Coefficients:     

 Estimate Std. Error t value P-value 

(Intercept) 2.975e-01 1.909e-01 1.559 0.1289 

log Hustota zalidnění -1.401e-05 7.267e-06 -1.927 0.0629 . 

Podnikatelé -3.496e-03 2.353e-03 -1.486 0.1471 

log X20.29 -1.463e-03 6.881e-04 -2.126 0.0413 * 

důchod -2.721e-05 3.909e-04 -0.070 0.9449 

Míra nezaměstnanosti 1.027e-03 4.787e-03 0.215 0.8315 

log Průměrný měsíční 

výdělek 

1.135e-04 5.391e-05 2.105 0.0433 * 

Bez vzdělání 2.201e-05 1.389e-03 0.016 0.9875 

Vyšší sekundární vzdělání -1.059e-03 2.049e-03 -0.517 0.6087 

Primér -2.786e-04 2.742e-04 -1.016 0.3172 

     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

     

Residual standard error: 0.04219 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4177, Adjusted R-squared: 0.2539   

F-statistic: 2.551 on 9 and 32 DF, p-value: 0.02465 

Tabulka 14, R Studio 

5.3.3 GWR  

Tato analýzy navazuje na předchozí OLS regresi. Na jejím základu buduje model 

s využitím prostorových vzorců. Upřesňuje regresní model za použití prostorové 

nestacionarity. Model je kalibrován s využitím Gaussovy jádrové funkce a s použitím 

adaptivní šířky pásma v závislosti na hodnotách vstupujících do modelu. Následně budou 

oba modely, OLS a GWR, mezi sebou porovnány pro získání celistvých závěrů. 

Summary of GWR coefficient estimates at data points: 

 Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. Global 

X.Intercept. -0.6445159 -0.6191227 -0.5746594 -0.5421029 -0.5253852 -0.5816 



log Hustota 

zalidnění 

-0.0309988 -0.0304864 -0.0291934 -0.0286159 -0.0283141 -0.0298 

Podnikatelé -0.0045551 -0.0044748 -0.0044224 -0.0043846 -0.0043455 -0.0044 

log X20.29 -0.1574510 -0.1518881 -0.1474985 -0.1421162 -0.1381629 -0.1468 

log Průměrný 

měsíční 

výdělek 

0.2152255 0.2188283 0.2261300 0.2338276 0.2364234 0.2265 

Local R2 0.4797 0.4866 0.5025 0.5156 0.5215  

       

Residual sum of squares: 0.04888309  

Quasi-global R2: 0.5003797  

Tabulka 15 

Kvazi globální koeficient determinace nedosahuje výrazně větších hodnot. GWR 

model podle tohoto ukazatel je schopen vysvětlit 50 % variability na základě vztahů mezi 

nezávislými proměnnými a závislou, vysvětlovanou proměnnou. Lokální R2 se však 

vyznačuje velmi malou variabilitou, takže model má podobnou explanatorní sílu na celém 

území Rumunska. Výsledky jsou pravděpodobně značně ovlivněny vysokou úrovní a příliš 

velkými jednotkami, na kterých je model prováděn. Na Mapě lze identifikovat, že model 

spíše vysvětluje jevy na severu země, avšak vzhledem k nízkému rozptylu R2 je zhruba 

stejně silný i ve zbylých částech země.  



Prostorové režimy v rámci lokálních regresních koeficientů se dělí na dvě skupiny. První 

rozděluje zemi na východ a západ. Do tohoto režimu spadají proměnné hustota zalidnění a 

průměrný měsíční výdělek. Hustota zalidnění i průměrný měsíční výdělek jsou významnější 

ve východní části a méně významná v západní. Avšak obě dvě proměnné mají minimální 

rozptyl hodnot lokálních regresních koeficientů. V obou případech se však liší centra 

jednotlivých efektů. Zatímco u hustoto zalidnění se obě centra, jak většího koeficientu, tak 



menšího, nachází v jižní části. V obou případech se jedná o župy s nevelkými centry. 

Naopak u průměrného měsíčního výdělku zemi protíná pomyslná osa od severovýchodu 

k jihozápadu. Centrum nízkých regresních koeficientů se nachází na jihovýchodě země a 

centrum vysokých na severozápadě. 

Severojižní rozdělení pak patří proměnným 20-29 let a podnikatelé. V tomto případě 

také mají obě dvě proměnné stejný efekt, silnější záporné hodnoty se nacházejí na severu, 

zatímco slabší na jihu. U obou je u silných hodnot na severu známka mírného posunu 

směrem na východ, avšak u hodnoty podnikatelé je o něco výraznější. 

Zvláštním prostorovým jevem je, že Bukurešť nevykazuje žádný specifický 

prostorový režim, ačkoliv se jedná o výrazně strukturálně odlišnou prostorovou jednotkou. 

Jen slabě lze pozorovat u proměnné 20-29 let. Avšak podobně je tomu i u dalších velkých 

rumunských měst, byť jsou tedy podstatně menší než Bukurešť. 

5.3.4 Porovnání modelů 

Podstatnou informací, která musí zaznít opakovaně je, že přesnost obou dvou modelů 

je zančně ovlivněna úrovní, na které jsou vytvářeny. Pouhých 42 jednotek, které jsou velmi 

rozlehlé a zahrnují obrovské části populace má na modely velmi zkreslující vliv. Avšak 

bohužel rozdělení do menších jednotek neumožnila struktura dostupných dat. Toto je i právě 

zásadním důvodem, proč se koeficient determinace při započítání prostorové nestacionarity 

v GWR modelu nezvýšil oproti modelu OLS, jak můžeme pozorovat ve zbylých případech. 

Nicméně stále model GWR dokázal odhalit mírné prostorové režimy a odlišnosti. 

Avšak podstatné je také si uvědomit minimální rozptyl lokálních regresních koeficientů. 

Zároveň změna, kterou způsobilo započítání prostorové nestacionarity do modelu je u 

regresních koeficientů naprosto minimální. 

 GWR 

Medián lokálního regresního koeficientu 

OLS 

Regresní koeficient 

log Hustota 

zalidnění 

-0.0291934 -0.029782 

Podnikatelé -0.0044224 -0.004372 

log X20.29 -0.1474985 -0.146776 



log Průměrný 

měsíční výdělek 

0.2261300 0.226483 

Tabulka 16, R Studio 

Hypotéza, která spojovala proměnné 20-29 let, podnikatele a hustotu zalidnění a 

přisuzovala jim rozdílný vliv na periferii a v centrech se nepotvrdila. Velká města v rámci 

prostorových režimů nijak nevynikají. V jediném smyslu, jak by tato hypotéza byla alespoň 

částečně pravdivá je oddělení hustoty obyvatel a pochopení periferie jako vzdálenosti od 

politického centra. V tomto případě by se u proměnných podnikatelé a 20-29 let, takto dalo 

hovořit ve vztahu k Bukurešti jako centru a severovýchodní části jako periferii.  

Obecně se tedy dá na základě těchto modelů tvrdit, že PPDD volily méně mladí voliči. 

Že lepší výsledky měla v méně obydlených oblastech (respektive v oblastech s menší 

hustotou obyvatel) a tedy spíše v menších městech a na vesnicích. Také negativní vliv na 

výsledek měl větší podíl podnikatelů v populaci. Ale naopak vyšší měsíční výdělky obyvatel 

v oblasti naznačovaly vyšší volební zisk. 

Prostorovou nestacionaritu se podařilo definovat jen ve velmi omezené podobě. A to 

hlavně kvůli velkému měřítku prostorových jednotek. 

5.4 Slovinsko 

Volební výsledky a struktura elektorátu opravdu nové strany SMC ve slovinských 

volbách v roce 2014 je analyzována na úrovni občin, které odpovídají hladině LAU 2 

společného evropského statistického rámce. Celkem je analyzováno 212 prostorových 

jednotek, respektive pouze 211 jelikož za občinu Ankaran/Ancarano, která se nachází 

v jihozápadní části Slovinska nejsou shromažďována data a tedy ji nelze analyzovat. 

Socioekonomická i demografická data pro analýzu Slovinska jsou získána od oficiální 

statistické instituce Statistični urad Republiki Slovenije (dále jen SURS). Všechna data 

vycházejí z údajů, které SURS aktualizuje ročně, či ještě s větší frekvencí. Data vychází 

vždy minimálně ke konci roku nebo půlročně. Všechna data odpovídají roku 2014, tedy roku 

ve kterém probíhaly analyzované volby. Podíly na 1000 obyvatel jsou vypočítány pro údaje 

za danou prostorovou jednotku a odpovídající časový termín.  

V datasetu je vynechána proměnná primér, jelikož se nepodařilo získat přesná data, 

která by ji vystihovala. Částečně je však tato hodnota zahrnuta v kategorii self-employed 



(podnikatelé), jelikož podle klasifikace SURS uvádí osoby pracující na sebe buďto 

dohromady nebo vyčleňuje farmáře. V práci je používána celková hodnota, tedy včetně 

farmářů. Jinak jsou zahrnuty všechny proměnné, které byly dříve v této práci nadefinované.  

Podrobné výsledky parlamentních voleb z roku 2014 s rozpadem na jednotlivé 

volební místnosti se podařilo získat z veřejně dostupného archivu instituce Državna volilna 

komisija, která zajišťuje průběh voleb. Datový soubor neobsahoval rozčlenění podle občin, 

a tak jej bylo třeba vytvořit na základě umístění volebních místností a veřejně dostupných 

informací Državne volilne komisije o místě volby podle adresy.  

5.4.1 Test multikolinearity a určení nezávislých proměnných 

Kontrola distribuce hodnot proměnných prokázala asymetrické rozdělení u některých 

proměnných a ty byl následně transformovány do standardizovaného stavu prostřednictvím 

logritmu. Log-stadardní distribuce bude využita u proměnných hustota zalidnění, 

podnikatelé, průměrný měsíční výdělek, míra nezaměstnanosti, základní vzdělání, vyšší 

sekundární vzdělání a vysokoškolské. Jako první byla provedena korelační analýza, která má 

za cíl odhalit výrazná vztahy mezi jednotlivými proměnnými, které by mohly mít za 

následek ovlivnění kvality modelu. 

 

 
Hustota 

zalidnění 

Podnikatelé X20.29 X65. Míra 

nezam. 

Průměrný 

měsíční 

výdělek 

Hustota zalidnění 1,000 -0,388 0,111 -0,241 0,089 0,330 

Podnikatelé -0,388 1,000 0,203 -0,199 -0,197 -0,116 

X20.29 0,111 0,203 1,000 -0,678 -0,250 0,116 

X65. -0,241 -0,199 -0,678 1,000 0,025 -0,104 

Míra nezaměstnanosti 0,089 -0,197 -0,250 0,025 1,000 -0,225 

Průměrný měsíční 

výdělek 

0,330 -0,116 0,116 -0,104 -0,225 1,000 

Bez vzdělání -0,519 0,278 0,176 -0,051 0,019 -0,197 

Základní vzdělání -0,391 0,440 -0,056 -0,050 0,322 -0,283 

Vyšší sekundární 

vzdělání - krátkodobé 

-0,263 0,004 -0,010 -0,120 0,096 -0,234 



Technical+general 

upper secondary 

0,501 -0,433 0,074 -0,018 -0,200 0,253 

Vyšší sekundární 

vzdělání 

0,263 -0,392 0,072 -0,142 -0,112 0,065 

Vysokoškolské 0,425 -0,331 -0,050 0,108 -0,300 0,377 

 

 
Bez 

vzdělání 

Základní 

vzdělání 

Vyšší 

sekundární 

vzdělání - 

krátkodobé 

Technical+ 

general 

upper 

secondary 

Vyšší 

sekundární 

vzdělání 

VŠ 

Hustota zalidnění -0,519 -0,391 -0,263 0,501 0,263 0,425 

Podnikatelé 0,278 0,440 0,004 -0,433 -0,392 -0,331 

X20.29 0,176 -0,056 -0,010 0,074 0,072 -0,050 

X65. -0,051 -0,050 -0,120 -0,018 -0,142 0,108 

Míra 

nezaměstnanosti 

0,019 0,322 0,096 -0,200 -0,112 -0,300 

Průměrný měsíční 

výdělek 

-0,197 -0,283 -0,234 0,253 0,065 0,377 

Bez vzdělání 1,000 0,338 0,375 -0,613 -0,272 -0,550 

Základní vzdělání 0,338 1,000 0,053 -0,794 -0,707 -0,814 

Vyšší sekundární 

vzdělání - 

krátkodobé 

0,375 0,053 1,000 -0,355 0,469 -0,445 

Technical+general 

upper secondary 

-0,613 -0,794 -0,355 1,000 0,654 0,726 

Vyšší sekundární 

vzdělání 

-0,272 -0,707 0,469 0,654 1,000 0,348 

Vysokoškolské -0,550 -0,814 -0,445 0,726 0,348 1,000 

Tabulka 17, R Studio 

V tabulce 17 je znázorněn Pearsonův korelační koeficient, který vyčísluje vztahy mezi 

jednotlivými nezávislými proměnnými.  Tučně jsou zvýrazněny jeho hodnoty, které 

přesahují 0,55 a kurzívou potom ty, které přesahují 0,5. Po zhodnocení výsledků této analýzy 

byly vyřazeny proměnné Základní vzdělání a technical+general upper secondary. Zbylé 



proměnné nevykazují významné vztahy, které by mohli negativně ovlivnit model. A jsou 

tedy posunuty do další fáze testování před vytvářením modelů. 

Farrar-Glauberův test odhalující multikolinearitu skládající se z hodnot Variance 

Inflation Factor a Tolerance idnikoval multikolinearitu krom proměnných určených 

korelační analýzou také u proměnných vyšší sekundární vzdělání a vyšší sekundární vzdělání 

– krátkodobé a ty proto byly z výběru pro vytváření modelu vyřazeny. Zbylé hodnoty při 

opakovaném testování s vynechanými proměnnými již žádnou multikolinearitu neindikují. 

Po vyhodnocení obou dvou testů zůstaly pro vytváření regresních modelů tyto 

proměnné: 

• Hustota zalidnění 

• Podnikatelé 

• 20-29 

• 65+ 

• Míra nezaměstnanosti 

• Průměrný měsíční výdělek 

• Bez vzdělání 

• Vysokoškolské 

Metodou postupné regrese byly zvoleny pro vytvoření regresního modelu proměnné 

hustota zalidnění, podnikatelé, 20-29 let, bez vzdělání a vysokoškolské. Zbylé proměnné 

nebyly pro model dostatečně významné a ani nezvyšovaly úroveň determinace, tak nebyly 

do modelu zařazeny. 

5.4.2 OLS regesní model 

Tabulka shrnuje OLS regresní model vytvořený na základě výběru proměnných podle 

postupu výše. Koeficient determinace je nízký, pouhých necelých 20 %. Avšak ani při 

zařazení dalších proměnných, jak je vysvětleno výše se R2 výrazně nezvyšoval. Většina 

případů variability závislé proměnné, volebního výsledku SMC, tento model nedokáže 

vysvětlit. Avšak stále těchto 20 % vysvětluje s relativně vysokou významností. 

Coefficients: 
    

 Estimate Std. Error t value P-value 

(Intercept) 0.0992407 0.1155956 0.859 0.39161 



log hustota.zalidnění 0.0108137 0.0057539 1.879 0.06161 . 

log podnikatelé -0.0243073 0.0150419 -1.616 0.10764 

X20.29 -0.0007553 0.0002782 -2.715 0.00719 ** 

Bez.vzdělání 0.0004370 0.0002479 1.763 0.07946 . 

log Vysokoškolské 0.0676098 0.0156609 4.317 2.46e-05 *** 

 
    

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
    

Residual standard error: 0.05466 on 205 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.199, Adjusted R-squared: 0.1794  

F-statistic: 10.18 on 5 and 205 DF, p-value: 9.93e-09 

Tabulka 18, R Studio 

Nejvýraznější proměnnou s nejnižší p-hodnotou a, tedy největší významností 

v modelu je nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání. V rámci modelu se nacházejí 

hodnoty s log-normální distribucí a proto je třeba si toto uvědomovat a pro získání hodnot 

aplikovat reverzní funkci. Avšak i přes aplikaci reverzní funkce zůstává proměnná 

vysokoškolské jako proměnná s nejvyšším regresním koeficientem, a tedy nejvyšším vlivem 

na změnu volebního výsledku v závislosti na proměnných. 

Velkého významu nabývá také věková skupina mladých voličů 20-29 let, kteří jsou 

druhou nejvýznamnější proměnnou v modelu. Tato proměnná přináší do modelu negativní 

hodnoty regresního koeficientu, a tedy se svým růstem má vliv na snižování volebního zisku 

SMC. Což je vzhledem k charakteru skupiny mladých voličů zvláštní. 

Také negativního regresního koeficientu nabývá proměnná podnikatelé, která 

reprezentuje podíl na 1000 obyvatel osob, které se zaměstnávají sami (self-employed). Je 

podstatné poznamenat, že do této kategorie v rámci klasifikace NURS patří také malí 

zemědělci, takže tato hodnota má výrazný přesah mimo městské areály (kde je vyšší počet 

podnikatelů očekáván) do rurálních oblastí. 

Proměnná hustota zalidnění, která svou významností se sice řadí mezi méně 

významné v rámci tohoto modelu, ale stále se jedná podstatné p-hodnoty naznačuje, že SMC 

má větší volební zisky v oblastech s vyšší hustotou obyvatel nebo alespoň, že se její zisky 

mírně zvyšují se zvyšující se hustotou obyvatel. Toto naznačuje v kombinaci s proměnnou 

vysokoškolské, že SMC má volební zisky spíše v městech než v rurálních oblastech. 



V porovnání proměnných bez vzdělání a vysokoškolské přináší také zajímavé tendence 

modelu. Ačkoliv by se dalo z významu VŠ vzdělání usuzovat, že SMC volí spíše více 

vzdělaní voliči, tak pozitivní hodnoty v závislosti na podílu osob bez vzdělání toto tvrzení 

korigují. Význam VŠ vzdělán je rozhodně vysoký a má pozitivní vliv na výsledek SMC, 

avšak tyto proměnné nedělí společnost na dvě strany. 

Tyto charakteristiky přisuzují elektorátu SMC určité vlastnosti. Mladí voliče ji spíše 

nevolí, stejně tak, jako podnikatelé (a farmáři). Je pravděpodobnější, že více procent hlasů 

získá SMC ve větších sídlech, kde se navíc shromažďují vysokoškolsky vzdělaní, kteří také 

více volili SMC. Avšak rozhodně vztah vzdělání není jednostranný. 

Výsledky modelu, do kterého jsou zahrnuty všechny proměnné, které nebyly 

vyřazeny, kvůli indikované multikolinearity, jsou zobrazeny v tabulce pro komplexní náhled 

na strukturu elektorátu. Pozornost si zaslouží koeficient determinace, který se navzdory 

přidání dalších vysvětlujících faktorů zvýšil jen nepatrně. Za tímto může být proměnná či 

proměnné, které jsou tímto modelem přehlíženy, nebo prostorová nestacionarita volební 

podpory SMC, která bude testována v následujícím GWR modelu. 

Coefficients: 
    

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -0.2499828 0.2982327 -0.838 0.402901 

log Hustota zalidnění 0.0095931 0.0062413 1.537 0.125849 

log Podnikatelé -0.0186619 0.0157031 -1.188 0.236061 

X20.29 -0.0004787 0.0003787 -1.264 0.207647 

X65. 0.0001824 0.0002092 0.872 0.384320 

log Míra nezaměstnanosti 0.0214544 0.0172881 1.241 0.216047 

log Průměrný měsíční výdělek 0.0429608 0.0411031 1.045 0.297182 

Bez vzdělání 0.0004142 0.0002492 1.662 0.098049 . 

log Vysokoškolské 0.0689587 0.0178956 3.853 0.000156 *** 

     
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
    

Residual standard error: 0.05469 on 202 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.2098, Adjusted R-squared: 0.1785  

F-statistic: 6.702 on 8 and 202 DF, p-value: 8.878e-08 



Tabulka 19, R Studio 

5.4.3 GWR 

GWR analýza funguje na principu běžného regresního rámce, avšak přidává 

prostorovou vážící hodnotu. Tímto dokáže odhalit prostorové vzorce a režimy, které běžné 

OLS regresi zůstávají skryté a tím upřesnit regresní model. Model je kalibrován na základě 

Gaussovy jádrové funkce s použitím adaptivní šířky pásma na základě parametrů a hodnot 

vstupujících do modelu. Následně je možné oba dva modely porovnat pro získání celistvého 

závěru. 

Summary of GWR coefficient estimates at data points: 
 

 Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. Global 

X.Intercept. 4.3393e-02 1.3419e-01 1.6211e-01 2.0360e-01 2.6627e-01 0.0992 

log Hustota 

zalidnění 2.1215e-03 5.0729e-03 8.2806e-03 1.1275e-02 1.4067e-02 0.0108 

log 

Podnikatelé -4.9879e-02 -3.9037e-02 -3.1301e-02 -2.4775e-02 -1.0708e-02 -0.0243 

X20.29 -1.0871e-03 -9.8750e-04 -6.9660e-04 -6.5394e-04 -5.7965e-04 -0.0008 

Bez vzdělání -2.3072e-05 1.7873e-04 3.9472e-04 7.7640e-04 9.0103e-04 0.0004 

log 

Vysokoškolské 4.5572e-02 5.7617e-02 6.3118e-02 7.0533e-02 7.4014e-02 0.0676 

Local R2 0.2128 0.2306 0.2415 0.2593 0.2727  

       
Residual sum of squares: 0.5630114  

   
Quasi-global R2: 0.2636368  

Tabulka 20, R Studio 



Očekáváný efekt GWR modelu na koeficient determinace (respektive na jeho kvazi-

globální alternativu) se v případě Slovinska nedostavuje. Ačkoliv se jeho hodnota oproti 

OLS zvýšila, přesto zůstává stále relativně velmi malá. Zpřesněný model GWR dokáže 

objasnit jen 26 % variability v závislé proměnné, což je v porovnání s ostatními modely 

velmi málo. A to navíc, při pohledu na rozptyl hodnot lokálního koeficientu determinace, 

tak zjistíme, že ani v maximu významně nestoupá. Což jenom potvrzuje celkovou nízkou 

vysvětlovací hodnotu celého modelu. V mapě Local R2 SLO lze identifikovat jak centrum 

vyšších lokálních R2, tak i centrum nižších hodnot R2. Nicméně stále se jedná o minimální 

rozdíl ve vysvětlovaných hodnotách. 

Prostorové vzorce, které vykreslují lokální regresní koeficienty lze identifikovat na 

jejich mapách SLO. Hodnoty proměnných vysokoškolské, hustota zalidnění a bez vzdělání 

nabývají pouze kladných regresních koeficientů, což znamená že jejich nejsilnější efekt je 

vyznačen žlutou barvou. Naopak u záporné proměnné podnikatelé má nejsilnější hodnoty 

vyznačené barvou modrou. Regresní koeficienty věkové skupiny 20-29 let nabývají, jak 

kladných, tak záporných hodnot a tedy žlutá značí nejsilnější kladné a modrá nejsilnější 

záporné. Z map SLO lze vyčíst několik areálu, které vykazují společné znaky ve vztahu 

k více proměnným. Nevýrazným je efekt hlavního města Lublaně. Zvláštností je, že pozici 



centra zaujímá občina s malým centrem Ivančna Gorica, které leží mezi Lublaní a Novým 

mestem, což je viditelné na vlivu VŠ vzdělání, hustotě zalidnění a mladých voličích.  

Dalším prostorem je oblast, která leží nejvíce ve vnitrozemí. Jedná se o 

severovýchodní část, která je jasně viditelná na všech mapách, kromě podnikatelů. Větší 

změnu zde konají proměnné vysokoškolské a bez vzdělání. Proměnná bez vzdělání je celkově 

zajímavá, jelikož podle prostorového rozdělení lokálních koeficientů se zdá, že tato oblast 

regionů Pomurska a Podravska je jediná, kde má tato proměnné vůbec nějaký vliv na volební 

výsledek. Stejně tak v těchto regionech oproti zbytku země nabývá proměnná 20-29 let 

negativního vlivu na volební výsledek. Oproti tomu stojí výrazně pozitivní hodnoty 

lokálních regresních koeficientů u mladých v regionu Jugovzhodna Slovenija. 



Poslední oblastí, která již není tolik výrazná, ale stále je identifikovatelná ve většině 

modelů je prostorový režim v severozápadní části země, v některých případech s přesahem 

až na jihozápad. Toto je viditelné zejména na vysokoškolském vzdělání a mladých voličích. 

Zvláštním jevem u proměnné vysokoškolské je její relativně nižší vliv na výši 

výsledku v centrální oblasti Slovinska s centrem v Ivančně Gorice a blízkém okolí. A naopak 

velkým význam mají vysokoškoláci pro severovýchod, kde jejich vliv největší. 

5.4.4 Porovnání modelů 

Porovnání modelů je provedeno srovnáním regresivních koeficientů a mediánových 

hodnot lokálních regresních koeficientů. A navíc porovnáním koeficientu determinace OLS 

metody a kvazi-globálního koeficientu determinace, které určují celkovou kvalitu modelu. 

Hned koeficientem determinace je třeba začít, jelikož v obou případech, jak u OLS 

modelu, tak u následného GWR je koeficient determinace velmi nízký. Ačkoliv jsou analýzy 

provedeny na velice nízké úrovni občin (LAU 2) a samotná vysvětlovaná proměnná v nich 

relativně dostatečně variabilní (od 9% po 53% získaných hlasů v rámci jedné občiny), tak 

jsou oba koeficienty determinace nízké a modely vysvětlují jen pětinu, respektive čtvrtinu 

proměnných.  

Jen velmi těžko lze hovořit o významných kontextuálních vlivech a prostorové 

nestacionaritě. Přestože prostorovou nestacionaritu odhaluje GWR model u několika 

proměnných v závažné podobě, tak ale stále nenapomáhá k vysvětlení další variability 

volebního výsledku SMC. GWR sice model upřesňuje, jak je vidno na viditelných změnách 

některých regresních koeficientů v tabulce 21, ale stále se jedná o model poměrně 

nedokonalý. 

 GWR  

Medián lokálního regresního 

koeficientu 

OLS 

Regresní koeficient 

log Hustota 

zalidnění 2.1215e-03 0.0108137 

log Podnikatelé -4.9879e-02 -0.0243073 

X20.29 -1.0871e-03 -0.0007553 

Bez vzdělání -2.3072e-05 0.0004370 



log 

Vysokoškolské 4.5572e-02 0.0676098 

Tabulka 21, R Studio 

Prostorová nestacionarita je nejviditelnější na proměnné mladých voličů od 20 do 29 

let. Kdy v regionech Pomurska a Podravska nabývá jinak orientovaných hodnot, než ve 

zbytku Slovinska a to má celkově za následek záporný globální regresní koeficient u této 

proměnné. Na tomto příkladu lze krásně demonstrovat přínos metody GWR pro tuto 

analýzu. 

Navržená hypotéza o větším vlivu městských oblastí nebyla na základě lokálních 

regresních koeficientů potvrzena. Jelikož u proměnných hustota obyvatelstva ani 

vysokoškolské nedochází k seskupování vyšších lokálních regresních koeficientů u velkých 

měst. Odhalen byl také důvod pro vliv proměnné bez vzdělání, která je ve skutečnosti vlivná 

jen ve regionech Pomurska a Podravska. A proto se můžeme zdokonalit tvrzení, že SMC 

volí spíše více vzdělaní lidé s výjimkou Pomurska a Podravska, kde je často volí také lidé 

bez vzdělání. 

Vše naznačuje, že nebyla zahrnuta do modelu jedna či více podstatných proměnných. 

Třebaže postup, který u zbylých případů dokázal vystavět lepší modely, tak Slovinsko je 

v tomto směru specifické. Proměnná, která by model upřesnila by možná byla umístěna na 

konfliktní linii církev-stát, která je ve Slovinsku také významná, nicméně NURS 

nedisponuje žádnými daty ohledně víry či náboženství, tak nebylo možné tuto zapracovat. 



Závěr 

Srovnání struktury elektorátu opravdu nových stran ve východní Evropě přineslo 

mnoho nových informací. Cílem této práce bylo zjistit a napříč státy východní a střední post-

komunistické Evropy porovnat profil voliče nových stran. Základní otázkou, která byla 

položena byla, jestli existuje typický volič opravdu nových stran? A jestli existuje, tak potom 

jaké jsou jeho charakteristiky, jaké jsou jeho socioekonomické či demografické údaje? 

Zároveň však byl kladen vysoký důraz na vliv prostoru, ve kterém daný volič žije a na 

kontextuální vlivy. 

Úspěch neetablovaných stran v rámci stranického systému je specifickým úkazem. 

Jak poznamenává Lucardie (2000) nováčkům je málokdy připraveno vřelé přivítání. 

Prolomení bariér a získání pozornosti a důvěry voliče je zcela jinou disciplínou než běžné 

volební klání. Avšak v posledních letech je tento jev stále běžnější a ve východní a střední 

Evropě další nové strany získávají zastoupení v národních parlamentech. 

Podstatnou částí této práce je vymezení, co vlastně nová strana je, a jakým způsobem 

se v rámci politologie přistupuje k jejímu studiu. Strany, jež se na první pohled pro 

nezúčastněného voliče jeví jako nové, nemusí být vždy zcela nové. Ačkoliv formálně 

vznikají nové politické subjekty, tak se často jedná jen o větší či menší transformaci 

stávajících politických sil. Různě k tomuto problému přistupují politologové. Tato práce se 

zakládá na teoriích Paul Lucardieho (2000), Allan Sikka (2005; 2009) a Krystyny Litton 

(2014), kteří se podrobně věnují novým stranám a definují jejich podoby a charakteristiky.  

Výběr případů byl udělán hned několikrát, neboť problematika identifikace opravdu 

nových stran, jak je definují Sikk (2005) a Litton (2014) není jednoduchá a při původním 

výběru v rámci projektu této práce nebyly tyto teorie zohledňovány. Nicméně pro podstatu 

práce bylo odlišení, kdy se jedná o prolomení stranického kartelu a kdy jen o přeskupení 

stávajících politických sil velice významné. Výsledkem je analýza elektorátu stran a 

osobností, jež se výrazně svým profilem odlišují od zbylých účastníků politické soutěže 

napříč státy východní a střední Evropy, které mají minulou zkušenost s různými formami 

komunistických režimů. 

Podstatný důraz je kladen na prostorovou autokorelaci, která je jedním ze základů 

propojení geografie a sociálních věd. Bližší věci se ovlivňují více než věci, které jsou od 

sebe dále. Předpokladem této práce je, že toto platí také o vzájemném ovlivňování lidí a o 



vlivu prostoru, ve kterém žijí na jednotlivé osoby. Hlavní metodou, která byla zvolena pro 

tuto práci je geograficky vážená regresivní analýza. Výhodou této metody oproti standardní 

regresivní analýze je, že pracuje také s prostorovou nestacionaritou. Ta poukazuje na fakt, 

že se stejné jevy mohou chovat různě v jiném prostředí. Pro komplexní závěry analýzy jsou 

porovnávány, jak GWR analýza, tak metoda OLS standardní regrese. 

Cílem analýzy bylo vytvořit prostorový model na co možná nejnižších prostorových 

jednotkách. Měřítko analýzy je podstatným faktorem, který ovlivňuje její výsledky. Avšak 

ne vždy bylo možné postoupit při analýze na dostatečně nízkou úroveň. Limitací se stala 

dostupnost socioekonomických a demografických dat, která nebyla vždy dostupná 

v dostatečné míře na nižších úrovních prostorových jednotek, aby bylo možné vytvořit 

kvalitní modely k analýze. Lotyšsko a Slovinsko tak byly analyzovány na úrovni LAU 2 

jednotného evropského statistického rámce, Česká republika na úrovni LAU 1 a Rumunsko 

na úrovni NUTS 3. 

Výchozím bodem pro vytváření analýzy byla práce geografky Pavlíny Spurné (2006), 

která se věnuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy kvantitativním metodám 

v geografii a jejich využití. Ta popisuje možnosti využití metody, její rizika a postupy její 

aplikace. 

Zároveň nezanedbatelnou částí je stručný přehled vývoje stranických systémů zemí 

jednotlivých vybraných případů. Jeho hlavním účelem v této práci je přiblížit kontextuálně 

podobu systému, do kterého se probojovala nová strana, která je vybraným případem. Tento 

přehled slouží mimo zařazení do kontextu vývoje po přechodu k demokracii, také k určení 

proměnných, které jsou podstatné pro kvantitativní analýzu. Konkrétním příkladem, ve 

kterém tento přehled výrazně ovlivnil budoucí podobu modelu je případ lotyšské Zatlera 

Reformu Partija, u které byla do modelu přidána na základě národnostní štěpné linie 

proměnná definující ruskou menšinu v Lotyšsku, která umožnila vznik velmi kvalitního 

modelu. 

Pro vytváření modelů a jejich následnou interpretaci bylo také zásadní shrnutí 

podmínek a okolností, ze kterých nová strana vznikala. Co bylo hlavním motivem, hlavními 

programovými cíli, jak vznikala struktura strany a mnohé další informace o vzniku stran se 

staly návodnými pro vysvětlení významností vlivů jednotlivých proměnných 

v kvantitativních modelech. Nicméně v tomto shrnutí se také ukrývalo jedno ze skrytých 



nebezpečí. Zkoumání nedávných událostí přináší riziko zkreslení informací či jejich nízké 

dostupnosti z relevantních zdrojů. 

Teorie štěpných linií Seymoura Lipseta a Steina Rokkana (1967) se také stala 

podstatnou částí pro kvantitativní analýzu. Na jejím základě byly definovány nezávislé 

proměnné, jejichž vztah vůči závislé proměnné, volebnímu zisku nových stran, byl zkoumán. 

Pro všechny základní štěpné linie byla definována kombinace proměnných, která odpovídala 

různým socioekonomickým a demografickým charakteristikám. Jedinou výjimkou byla linie 

stát-církev, ve které vzhledem k nedostupnosti dat nebylo možné vytvořit proměnné pro 

všechny případy, a tak byla z analýzy vynechána. Otázkou zůstává, jestli by právě tato štěpné 

linie nepomohla zpřesnit slovinský model. 

Vystavění jednotlivých modelů přinášelo určité problémy. Ať už se jednalo o výše 

zmíněnou problematiku měřítka a dostupnosti dat nebo o samotný výběr proměnných vždy 

byl problém opakovaně zkoumán různými technikami k dosažení co možná nejlepšího 

řešení. Data byla hledána i v dalších databázích, nejenom u národních statistických úřadů. 

Příkladem může být Rumunsko a data ohledně nejvyššího dosaženého vzdělání, která byla 

na požadované úrovni získána od Eurostatu. 

Volič nových stran? 

Samotná charakteristika univerzálního voliče nových stran je komplikovaná. 

Statisticky nejvýznamnější modely, které byly vytvořeny na základě testování proměnných 

a jejich vzájemných vztahů, multikolinearity, a následné postupné regrese se často shodovaly 

v použitých proměnných. Ve všech modelech byla významná proměnná mladých voličů ve 

věku od 20 do 29 let. Avšak ne ve všech modelech se shodoval její efekt na volební výsledek. 

Zatímco ve Slovinsku, České republice a Rumunsku v globálním modelu tato proměnná 

snižovala výsledek zkoumané strany, tak v Lotyšsku naopak měla pozitivní vliv. Nemluvě 

o prostorové diferenciaci vlivu v rámci jednotlivých států, kdy se v případě Lotyšska lišila i 

orientace vlivu. Pro zobecnění, že mladí voliči spíše nové strany nevolí není dostatečný 

základ. 

Další proměnou, která se dostala do modelu ve více případech je nejvyšší dosažené 

vysokoškolské vzdělání. S výjimkou Rumunska, kde byla proměnná z modelu vyloučena 

pro příliš vysokou indikovanou multikolinearitu se objevuje ve všech modelech. Avšak také 

její vliv se liší. Zatímco v České republice větší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob 



v obyvatelstvu snižuje volební zisk nové strany, tak Lotyšsku a Slovinsku má naopak 

pozitivní vliv.  Avšak také tato proměnná trpí značnou prostorovou nestacionaritou, když 

například v Lotyšsku je její regresní koeficient pro většinu země skoro nulový. Jakékoliv 

obecné tvrzení tedy ani v tomto případě nepřichází v úvahu. 

Další proměnné už se objevují vždy jen ve dvou modelech. Hustota obyvatel 

(Slovinsko, Rumunsko), podnikatelé (Slovinsko, Rumunsko), 65+ let (Česká republika, 

Lotyšsko) a primér (Česká republika, Lotyšsko). Vytvářejí se tak dvojice se shodnými 

proměnnými v modelu, ačkoli často s různou orientací vlivu. Jediným rozdílem mezi modely 

pro Českou republiku a Lotyšsko z hlediska proměnných je doplněná proměnná etnických 

Rusů v lotyšském modelu. Nicméně v globálním měřítku se u všech shodných proměnných 

liší orientace. Podobné modely mají také Slovinsko a Rumunsko, které se shodují ve třech 

proměnných. Zatímco ve Slovinsku je model doplněn proměnnými o vzdělání (VŠ a bez) 

tak v rumunském modelu se objevuje průměrný měsíční výdělek.  Orientace se je souhlasná 

u shodných proměnných v případě mladých voličů a podnikatelů (oba záporná), ale odlišuje 

se v závislosti na hustotě obyvatel. 

Shrnutím diskuze o společných charakteristikách voliče nových stran jen vymezila 

rozdíly, které charakteristiky jsou v daných zemí významné. Ve všech zemích naznačují 

proměnné silnou roli štěpení vlastníci-pracující, které jsou reprezentovány podnikateli, 

respektive obyvateli pracujícími v priméru. Což je vzhledem ke strategii většiny těchto 

nových stran nezařazovat se na pravolevé ekonomické ose paradoxní. Krom výjimky u 

ruského etnika v Lotyšsku, kde se jednoznačně jedná národnostní linii lze velmi těžko 

identifikovat další štěpení. Štěpení město – venkov, které je zastoupené hustotou 

obyvatelstva a doplněné předpokladem, že se vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé spíše 

sdružují ve větších sídlech je v rámci analýzy prostorových jednotek neidentifikované. 

Štěpení mezi centrem a periferií lze identifkovat pouze v případě Lotyšska, kdy Riga je 

jediným případem hlavního města, které mělo jiné prostorové režimy alespoň u některých 

proměnných. 

Identifikace voliče na doplněné štěpné linii materialismus – post-materialismus má 

také v jednotlivých případech rozdílné závěry. Zpravidla, když jsou v modelu proměnné 

z obou stran tak mají stejný efekt na volební výsledek. 



Závěrem tedy lze shrnout, že identifikovat podobu voliče nových stran se nepodařilo. 

Ačkoliv bylo nalezeno několik proměnných, které mají významný vliv na výsledek opravdu 

nových stran, tak se různí intenzita a orientace jejich efektu. Pozitivní však je, že v části 

analyzovaných případů se podařilo identifikovat proměnné, které mají vliv na podstatnou 

část variability závislé proměnné. A tedy alespoň určit, že se nejedná o fenomén napříč 

společností, ale že v každém případě se jedná o strukturu odpovídající situaci, kampani a 

volené straně. 
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Seznam použitých zkratek 

GWR  Geograficky vážená regrese 

OLS  Metoda nejmenších čtverců 

SaS  Sloboda a solidarita 

Oľano  Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

DEMOS Demokratska opozicija Slovenije 

SLS  Slovenska ljudska stranka 

SKD  Slovenski krščanski demokrati 

NSi  Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka 

SNS  Slovenska nacionalna stranka 

DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

LTF  Lotyšská lidová fronta 

ZZS  Unie zelených a zemědělců 

OF  Občanské fórum 

ČNR  Česká národní rada 

HZD – SMS Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko 

ODS  Občanská demokratická strana 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

KDU – ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá stran lidová 

FSN  Fronta národní spásy 

CDR  Demokratická konvence Rumunska 

USD  Sociálně demokratický svaz 

UDMR Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku 

DL  Državljanska lista 

PS  Pozitivna Slovenija 

SDS  Slovenska demokratska stranka 

PPDD  Partidul Poporului – Dan Diaconescu 

ZRP  Zatlera Reformu Partija 

LPP/LC Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš 



VV  Věci Veřejné 

ČSÚ  Český statistický úřad 

CSP  Centrālā statistikas pārvalde 

INS  Institul National de Statistica  

SURS  Statistični urad Republiki Slovenije 

 

 


