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Anotace 

Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit možné příčiny úspěchu pirátských stran na 

Islandu a v České republice. Úspěch je zde definován jako prosazení se ve volbách do 

národních parlamentů, které se nepodařilo přes jejich popularitu pirátským stranám ve 

Švédsku a v Německu. V práci jsou tak zkoumány čtyři politické strany a čtyři země, v 

nichž se tyto strany nacházejí. Účelem analýzy je zjištění toho, čím se úspěšné strany liší 

od těch neúspěšných, respektive v čem se úspěšné strany shodují. Analýza je postavena na 

testování a měření faktorů přispívajících jak k prvotnímu úspěchu nových politických 

stran, tak i k jeho pozdějšímu udržení. Teoretický rámec volebního úspěchu pirátských 

stran je měřen faktory, které vycházejí primárně z teorie vzestupu nových stran Aira Hina a 

z konceptu síly stranické organizace Margit Tavits. Tento rámec je dále rozšířen o další 

indikátory úspěchu navrhované autorem práce. Základ testovaných skupin faktorů je 

složen z kvantitativně měřených proměnných, mezi které patří institucionální podmínky, 

socio-ekonomické podmínky a politické podmínky systémů, v nichž se strany nacházejí, 

stejně tak síla stranické organizace zkoumaných politických stran. Analýza na závěr 

obsahuje testování kvalitativních proměnných, které jsou společně nazvány jako dodatečné 

vysvětlující podmínky, a které byly do výzkumu zařazeny za účelem obsažení celistvějšího 

rámce příčin úspěchu. 

Annotation 

This diploma thesis aims to identify the possible causes of the success of pirate parties in 

Iceland and the Czech Republic. The success is defined as entering the national 

parliaments. This was failed by pirate parties in Sweden and Germany despite their 

popularity. Thus, the work examines four political parties and four countries in which these 

parties are located. The purpose of the analysis is to find out what makes the successful 

parties different from the unsuccessful ones or what the successful parties have in 

common. The analysis is based on testing and measuring the factors contributing to the 

initial success of the new political parties and to the ability of maintaining their popularity. 

The theoretical framework for the electoral success of pirate parties is measured by factors 

that are derived primarily from the theory of the rise of new challenger parties by Airo 

Hino and from the concept of the organizational strength of political parties by Margit 

Tavits. The framework is expanded with additional indicators proposed by the author. The 

basis of the tested groups of factors is composed of quantitative variables, that includes the 



 

 

 

institutional conditions, socio-economic conditions and political conditions of the systems 

in which the parties are located, as well as the strength of the organizational strength of the 

political parties. The analysis includes also testing of qualitative variables, they are 

collectively referred as additional explanatory conditions. These factors have been 

incorporated into the research to create a more holistic framework for the causes of 

success. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 

EGP - Evropská strana zelených (European Green Party) 

EP - Evropský parlament 

ERP - Krajně pravicové strany (Extreme Right Parties) 

EU - Evropská unie 

Greens/EFA - Zelení - Evropská svobodná aliance  

(The Greens/European Free Alliance) 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

NGLA - Severská zelená levice (Nordic Green Left Alliance) 

NPP - Strany nových politik (New Politics Parties) 

PDS - Strana demokratického socialismu (Partei des Demokratischen Sozialismus) 

PPEU - Evropská pirátská strana (European Pirate Party) 

SPD - Sociálně demokratická strana Německa  

 (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 
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Úvod 

V několika posledních letech zažívají stranické systémy po většině Evropy 

citelná zemětřesení, někde menší, jinde zřetelnější. Tyto výkyvy však nejsou 

zapříčiněny změnou poměru moci parlamentních stran, ale především vzestupem stran 

nových. Tradičním politickým stranám se snižují členské základny, ztrácejí na 

popularitě a odcházejí od nich voliči, kteří se rozhodli podpořit nově vzniklé subjekty. 

Mezi významnější nové strany můžeme zařadit italské Hnutí pěti hvězd, německou 

Alternativu pro Německo (Emanuele a Chiaramonte, 2018, s. 475) či nově úspěšné 

španělské Vox. Všechny tyto zmíněné strany bychom mohli nazvat stranami protestními 

či populistickými, které se většinou vymezují vůči Evropské unii. Některé z nich by 

mohly být zařazeny do populistických krajně pravicových stran, nové a největší 

stranické rodiny, která vznikla v poválečné Evropě. Tyto strany spojuje prosazování 

národních zájmů a důraz na suverenitu státu (Mudde, 2014, s. 217).  

Vzestup těchto stran však zastínil vznik jiného typu politických stran. Tímto 

typem jsou pirátské strany prosazující pirátskou politiku a patřící do rodiny levicově 

libertariánských stran. Do této skupiny se přidaly ke stranám prosazující zelenou 

politiku. Společné prvky těchto dvou typů stran a jejich význam jsou pak zmíněny 

v metodologické části u faktoru politického prostoru. 

Přestože se počet studií nových politických stran postupně zvyšuje, stále chybí 

komplexní pochopení toho, kdy a jak se novým stranám podaří vstoupit do národních 

parlamentů. Navíc nově vznikající studie se dominantě zaměřují právě na úspěch krajně 

pravicových stran v Evropě. Myslím, že to je možné chápat ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním je fakt, že krajně pravicových stran je větší množství a jsou úspěšnější než 

pirátské strany. Druhým je obava z jejich úspěchu a ze změny směřování vývoje 

evropského společenství přicházejícího s extrémistickými stranami, oproti kterým 

pirátské strany ztělesňují spíše posunutí či pozměnění stávajícího vývoje. 

Výzkum a analýza pirátských stran je tak výrazně omezena. Když už se 

akademici zajímají o pirátské hnutí, používají ho spíše jako doplnění svých statí, 

v kterých se zabývají konkrétními politikami, které jsou s pirátstvím spjaty. Takovými 

tématy jsou autorská práva, transparentnost či participativní demokracie. V kontextu 

těchto témat zkoumají pirátské strany zejména Martin Fredriksson (2013; 2014; 2015; 

2016a, 2016b) a Jonas Andersson (2010; 2011) nebo také Miaoran Li (2009). Z hlediska 

pokrytí jednotlivých pirátských stran se nejvíce publikovalo o pirátských stranách ve 
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Švédsku a v Německu. Ze švédských autorů lze kromě výše zmíněných také jmenovat 

Oscarssona (2009; 2010) a Demker (2014), z těch německých pak Biebera (2012) 

a Niedermayera (2010; 2013). Analyzovány byly především počáteční úspěchy stran 

z těchto dvou zemí. Na druhé straně islandská Pirátská strana se v literatuře objevuje 

velice zřídka, výjimkami jsou práce od Američanky Beyer (2013) a Korejce Shioty 

(2017). O České pirátské straně se můžeme dočíst v odborné literatuře díky 

Maškarincovi (2017) či dříve Brunclíkovi (2010). Ačkoliv je toto téma pokryto několika 

závěrečnými pracemi, uveďme například Bočka (2009), Kudrnu (2016) či Šiguta 

(2017), je výzkum této politické strany značně nedostatečný. Ironicky přestože je 

prostor věnovaný těmto stranám v zemích jejich původu silně omezen, tématy 

pirátského hnutí se zabývají autoři z ostatních států. Kromě již zmíněné Beyer a Shioty, 

uvedu autory jako Uszkai a Vică (2012) z Rumunska, Karanović (2012) z Bosny, 

Burkart (2014) z USA, Rovinskaya (2015; 2016) z Ruska a Zulianello (2018) z Itálie. 

Tato práce se věnuje pirátským stranám z hlediska jejich volebních úspěchů. 

Jejím cílem je zjistit možné příčiny úspěchu pirátských stran na Islandu a v České 

republice. Analýza je postavena na testování a měření faktorů přispívajících jak 

k prvotnímu úspěchu nových politických stran, tak i k jeho pozdějšímu udržení. 

Úspěchem je zde myšleno prosazení se ve volbách do národních parlamentů, které se 

nepodařilo přes jejich popularitu pirátským stranám ve Švédsku a v Německu. V práci 

jsou tak zkoumány čtyři politické strany a čtyři země, v nichž se tyto strany nacházejí. 

Účelem analýzy je zjištění toho, čím se úspěšné strany liší od těch neúspěšných, 

respektive v čem se úspěšné strany shodují. Výzkumná otázka této práce zní: Jaké jsou 

příčiny úspěchů České pirátské strany a Pirátské strany na Islandu? 

První kapitola práce se zabývá teoriemi úspěchu politických stran, kde je také 

představen rámec teorie použité v analýze a jsou zde popsány všechny faktory do něj 

spadající. V druhé kapitole je vysvětlen metodologický postup měření testovaných 

faktorů, je zde zdůvodněn i výběr případů zkoumaných politických stran a také postup 

při sběru dat pro analýzu. Ve třetí kapitole jsou nejdříve představeny politické strany 

a jejich volební úspěchy jako závislé proměnné analýzy. Hlavní část třetí kapitoly pak 

tvoří samotná analýza faktorů jako nezávislých proměnných.  
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Mezi testované a měřené faktory patří institucionální podmínky, socio-

ekonomické podmínky a politické podmínky systémů, v nichž se strany nacházejí, 

stejně tak síla stranické organizace zkoumaných politických stran. Za účelem obsažení 

celistvějšího rámce příčin úspěchu ověřuji i dodatečné podmínky, mezi které patří 

například role stranického lídra a míra stranického konfliktu. 
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1. Teorie volební úspěšnosti politických stran 

1.1. Existující literatura 

V úvodu již bylo zmíněno, že zájem o zkoumání nových politických stran se 

zvyšuje. Ten existoval již dříve, avšak v mnohem menší míře. Jedněmi z průkopníků 

byli autoři Hauss a Rayside (1978), kteří například považují za jeden z důležitých prvků 

podporující úspěch nových stran to, že je “něco špatně v politickém systému”: výskyt 

politických či společenských otřesů a zvratů, které způsobí vznik nových štěpících linií 

(Hauss a Rayside, 1978, s. 36-37). V kontextu úspěchu Zelených, tehdy nového typu 

stran, v 80. letech vznikla i práce Ferdinanda Müller-Rommela (1982), který označil 

volební systém, charakter stranické soutěže či míru významu environmentálních otázek 

za determinanty pro úspěch těchto nových stran. Později Harmel a Robertson (1985) 

porovnávali sociální, politické a strukturální podmínky a potvrdili, že úspěch nových 

stran je závislý na podobě volebního systému1. 

Mezi novější autory patří například Simon Hug (2001), který ve své práci 

zdůrazňuje roli chování etablovaných stran nebo také rozdílnost v míře nákladů 

potřebných ke vzniku strany (Hug, 2001, s. 147-149)2. Bonnie Meguide (2008) tvrdí, že 

úspěch menších stran je více závislý na činech etablovaných stran, než se na první 

pohled zdá. Nové strany uspějí, pokud se pro ně vytvoří politický prostor (Meguide, 

2008, s. 273)3.  

S časem také autoři začali přistupovat odlišně k teoriím úspěchu různých typů 

politických stran. V tomto kontextu je stěžejní práce Paula Lucardieho (2000), v níž 

zmiňuje tři zásadní faktory pro úspěch strany: přesvědčivost, zdroje a příležitost4, které 

                                                         
1 Autoři zkoumali 233 politické strany vzniklých od šedesátých do osmdesátých let v 19 státech 

ze západní Evropy a Severní Ameriky. (Harmel a Robertson, 1985, s. 516-517) 
2 Hug říká, že nové strany se objevují pouze v případě, kdy etablované strany si neuvědomují a nejsou si 

jisté, jak silný je jejich protivník. Zároveň zdůrazňuje, že problémy a otázky, které nová strana řeší, 

musejí být důležité (př. environmentální problémy v daném státě). Nakonec také zmiňuje, že náklady na 

založení strany snižují pravděpodobnost vzniku nových stran (Hug, 2001, s. 147-149). 
3 Meguide mluví o vytvoření prostoru pro stranu mezery (niche party) a jeho následného využití. Tato 

příležitost může například vzniknout i snahou etablované strany využít novou stranu proti jiným 

etablovaným stranám (Meguide, 2008, s. 274). 
4 Přesvědčivostí myslí Lucardie prosazování takových otázek, které jsou opravdu důležité a zaujmou 

voliče. Zdroje jsou pak například kromě těch finančních také členská základna či přístup k médiím. 

Příležitost je nakonec pozice strany k ostatním politickým subjektům, stejně tak institucionální, socio-

ekonomické a kulturní podmínky (Lucardie, 2000, s. 175). 
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ovšem ovlivňují různé strany různými způsoby5 (Lucardie, 2000, s. 175). Na výše 

zmíněné práce navázal Airo Hino (2012), který provádí rozsáhlý výzkum podobný tomu 

od Harmela a Robertsona. Ve své práci jsem se rozhodl použít teorii, s kterou přichází 

právě tento japonský autor, jelikož vychází z předchozích poznatků nejen výše 

zmíněných teoretiků, čímž přispívá ke komplexní teorii úspěchu nových stran, ale 

i z mnoha dalších konceptů teoretizujících úspěchy politických stran. Zároveň se jedná 

o práci, která patří ve výzkumu volebního úspěchu mezi ty čerstvější. Podrobněji si tuto 

teorii představíme v následující podkapitole. 

Nejdříve bych se však ještě vrátil k dalším teoriím volebního úspěchu 

politických stran. Tentokrát však z jiné perspektivy. Přestože o teorii úspěchu nevzniklo 

nijak převratně velké množství publikací, o tom, jak jsou strany neúspěšně, se provádí 

výzkum ještě v menší míře. Ano, příčiny úspěchu jsou přímo spjaty s příčinami pro 

neúspěch. Nicméně se zde bavíme spíše o udržení popularity strany, schopnosti 

politického subjektu využít svých volebních úspěchů, a stát se etablovanou stranou. 

V tomto smyslu lze zmínit teorii institucionalizace politických stran6. Avšak pirátské 

strany jsou na světě opravdu velmi krátké časové období v kontextu politických 

systémů, zatímco teorie institucionalizace jsou vhodné pro strany, které jsou 

ve volených orgánech již delší dobu. Rose a Mackie (1988), kteří se zabývají 

neúspěchem politických stran, například zdůrazňují kritérium úspěchu ve více po sobě 

jdoucích volbách pro institucionalizaci strany. Avšak také zmiňují důležitost síly 

organizace strany. Zdůrazňují důležitost vytvoření celonárodní organizace, která 

je schopna produkovat kandidáty do národních voleb (Rose a Mackie, 1988, s. 535). 

V návaznosti na tyto premisy jsem se rozhodl pro účely této práce využít 

koncept síly stranické organizace od americké autorky Margit Tavits (2013), který 

podrobněji představím v druhé z následujících podkapitol. 

1.2. Airo Hino a jeho teorie vzestupu nových stran 

Airo Hino ve svém díle New Challenger Parties in Western Europe analyzuje, 

jak mohou uspět či selhat strany, které narušují konvenční stranický systém 

zdůrazňováním přehlížených problémů. Porovnával 229 voleb z let 1950 až 2000 v 15 

                                                         
5 Na základě těchto faktorů Lucardie rozděluje strany na mluvčí (prolocutors), očišťovatelé (purifiers) a 

proroky (prophets). Tento koncept dále pak rozvinul Sikk (2011), když přidal čtvrtý typ stran a to projekt 

novosti (project of newness). Pirátské strany bychom mohli zařadit mezi proroky vzhledem k tomu, 

že přicházejí se svojí vlastní ideologií, a vytvřejí novou štěpící linii. 
6 Mezi staršími publikacemi lze zmínit práci Kennetha Jandy (1980), z těch novějších pak práci autorů 

Harmela a Svåsanda (2019). 
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evropských demokraciích7. Kniha si kladla otázku, proč jsou nové strany více úspěšné 

v některých zemích než v jiných8. Analyzuje tak podmínky, které napomáhají k úspěchu 

novým stranám. Hino rozděluje nové strany na dva typy: strany nových politik (New 

Politics Parties - NPP)9 a krajně pravicové strany (Extreme Right Parties - ERP). 

U obou typů zkoumá institucionální podmínky systému, v kterém se nové strany snaží 

prosadit. Dále se zaměřuje na socio-ekonomické a politické podmínky vhodné pro 

úspěch nových stran. V tomto případě již rozlišuje mezi dvěma zmíněnými typy. 

Demonstrativním případem může být zkoumaná proměnná míra nezaměstnanosti 

v zemi10. Pro NPP by byl příznivější stav nízké nezaměstnanosti, naopak pro úspěch 

ERP je vlídnější stav s vysokou mírou nezaměstnanosti. Můžeme také použít 

zobecněnou tezi, že NPP jsou úspěšnější, když se zemi ekonomicky daří, pro druhý typ 

stran platí pravý opak (Hino, 2012, s. 137). Pirátské strany patří se svým ideologickým 

zasazením do stran nových politik, tudíž si na následujících řádcích představíme pouze 

faktory pro úspěch této skupiny politických stran. 

Nejdříve je však vhodné ještě zmínit podytpy, které Hino u NPP rozlišuje. Jsou 

to čistí zelení (Purist Greens), konzervativní zelení (Conservative Greens), libertariáni 

(Libertarians) a levicoví socialisté (Left Socialists) (Hino, 2012, s. 18). Pirátské strany 

zařazuji mezi libertariány jako podtyp NPP. Odůvodněním je jejich důraz na přímou 

demokracii a větší participaci občanů11. Rozdělení těchto podtypů a zařazení pirátských 

stran je důležité z hlediska mírných odlišnosti ve vlivu zkoumaných faktorů na tyto 

strany, jak si ukážeme později. 

Institucionální podmínky 

Mezi institucionální podmínky pro úspěch NPP řadí Hino dvě skupiny faktorů: 

podobu volebního systému skládajícího se ze šesti faktorů a způsob veřejné podpory 

stran obsahují faktory dva. U volebního systému je zásadní jeho proporcionalita, její 

míru určuje v této teorii šest faktorů. Prvním z nich je charakter volební formule 

(electoral formule): NPP jsou úspěšnější ve volbách s více proporčními volebními 

                                                         
7 Mezi zkoumané státy patřily Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, 

Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie (Hino, 2012, s. 11). 
8 Například v Nizozemí dlouho nebyla strana zelených, i když bylo označováno za nejvíce postmateriální 

stát Západní Evropy (Hino, 2012, s. 1). 
9 Svým charakterem bychom mohli skupinu těchto stran označit Lucardieho terminologií za strany 

proroků. 
10 Další rozdíl v analýze těchto dvou typů stran je zkoumání určitých faktorů pouze u krajně pravicových 

stran. Těmi jsou podíl cizinců v populaci, výše zdanění a sbíhavost stranického systému. 
11 Hino popisuje libertariány ve své typologii mimo jiné také jako stranu, která bojuje za práva žen či 

menšin, podporuje politickou participaci a aplikuje přímou demokracii nebo tzv. grassroots democracy. 

Za archetyp této strany označuje nizozemské Demokraty 66 (Democraten 66, D66) (Hino, 2012, s. 19).  
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formulemi. Druhým faktorem je velikost volebních obvodů (district magnitude): NPP 

jsou úspěšnější ve volbách s většími obvody. Třetím faktorem je struktura hlasování 

(ballot structure): NPP jsou úspěšnější ve volbách s otevřenou strukturou hlasování. 

Čtvrtým faktorem je volební klauzule (legal threshold): NPP jsou úspěšnější ve volbách 

s nižší volební klauzulí. Pátým faktorem je propojování listin (apparantement): NPP 

jsou úspěšnější ve volbách, v kterých je možné propojovat kandidátní listiny. Šestým 

faktorem je vyrovnávací přerozdělování (upper tier): NPP jsou úspěšnějších ve volbách 

s vyrovnávacím přerozdělováním. Hino upozorňuje, že velikost volebních obvodů má 

značný význam například oproti volební formuli, struktura hlasování je významná 

nejméně a možnost propojování kandidátních listin má roli spíše doprovodnou (Hino, 

2012, s. 71-76)12. 

Mezi faktory veřejné podpory (public funding) autor zahrnuje financování strany 

(party financing): NPP jsou úspěšnější v systémech, které rovnoměrně finančně 

podporují politické strany; a přístup do médií (media access): NPP jsou úspěšnější 

v systémech s větším přístupem do médií (Hino, 2012, s. 77). Oba tyto faktory mají vliv 

jak na vznik nových stran, tak na jejich pozdější úspěch. 

Socio-ekonomické podmínky 

 Hino uvádí čtyři faktory v rámci socio-ekonomických podmínek pro úspěch 

NPP. Prvním faktorem je výše HDP na obyvatele (GDP per capacita): čím vyšší je 

HDP, tím lepší jsou podmínky pro NPP. Druhým faktorem je míra urbanizace 

(urbanisation): čím vyšší je míra urbanizace, tím lepší jsou podmínky pro NPP. Třetím 

faktorem je výše vládních výdajů (government expenditure): čím vyšší jsou vládní 

výdaje, tím lepší jsou podmínky pro NPP. Čtvrtým faktorem je otevřenost trhu 

(openness of trade): čím více je trh otevřený, tím lepší jsou podmínky pro NPP. Hinův 

výzkum dokazuje, že první tři faktory jsou významné. Otevřenost trhu hraje však méně 

důležitou roli při úspěchu NPP (Hino, 2012, s. 85-88). Jeho analýza také dokazuje, že 

ekonomický růst a urbanizace jsou vlivnými faktory při úspěchu čistých zelených 

a libertariánských NPP (Hino, 2012, s. 92). 

Politické podmínky 

Přívětivé politické podmínky pro úspěch NPP jsou tvořeny pěti faktory. Prvním 

faktorem je míra korporativismus (corporatism): čím je míra korporativismu v systému 

                                                         
12 Možnost propojovat kandidátní listiny má větší význam spíše pro vznik nových stran než pro jejich 

následný úspěch. Nejvýrazněji pomáhá proporcionalitě systému kombinace velkých volebních obvodů s 

nízkou volební klauzulí (Hino, 2012, s. 81). 
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vyšší, tím jsou podmínky pro NPP lepší. Druhým faktorem je míra volatility (volatility): 

čím je volatilita stranického systému vyšší, tím jsou podmínky pro NPP lepší. Třetím 

faktorem je volební účast (turnout): čím je volební účast vyšší, tím jsou podmínky pro 

NPP lepší. Čtvrtým faktorem je dominance levice (left party vote): čím je zastoupení 

levice v parlamentu vyšší, tím jsou podmínky pro NPP lepší. Pátým faktorem je 

politický prostor (policy space): čím je pozornost k politice NPP nižší, tím jsou 

podmínky pro NPP lepší (Hino, 2012, s. 92-95). Korporativismus je významný 

v některých model více pro pro levicové socialisty, v jiných více pro čisté zelené 

a libertariány, volatilita je částečně významná, více však pro čisté zelené a libertariány, 

volební účast tolik úspěch neovlivňovala, dominance levice měla v jedněch modelech 

nižší vliv, v jiných tvořila vhodné podmínky pro čisté zelené a libertariány. Velikost 

politického prostoru se ukázala být významných faktorem pro úspěch libertariánských 

NPP (Hino, 2012, s. 96-103). 

1.3. Margit Tavits a její koncept síly stranické organizace  

Margit Tavits ve čtvrté kapitole s názvem Organizing for Success: Party 

Organizational Strength and Electoral Performance ve své monografii Post-Communist 

Democracies and Party Organization představuje vlastní koncept úspěšnosti politických 

stran vycházející z míry síly stranické organizace. Autorka si klade výzkumnou otázku: 

Do jaké míry mohou samotné strany řídit svůj volební osud rozvíjením a posilováním 

své stranické organizace? Její hypotéza je, že strany se silnými organizacemi jsou 

schopny přilákat a zaujmout voliče. Voliči se totiž rozhodují na základě zkratkovitých 

informací a strana se silnou organizací je více schopná poskytnout voličům tuto formu 

komunikace13 (Tavits, 2013, s. 23-24).  

Analyzováno bylo 82 politických stran, které alespoň jednou byly úspěšné ve 

volbách do parlamentu ve čtyřech zemích východní Evropy: České republice, Estonsku, 

Maďarsku a Polsku14 (Tavits, 2013, s. 38-39). Z řad kritiky by mohlo zaznít, že Tavits 

svůj koncept aplikovala na vymezený více či méně homogenní region. Nicméně její 

teorii považuji za tak obecnou, že ji lze aplikovat i na ostatní nejen evropské státy, 

jelikož právě organizační síla produkuje všemi potřebné zdroje, které lze použít 

                                                         
13 Tyto strany mohou mít bezprostřednější a častější kontakt s voliči. Jsou schopny být přesvědčivější, a 

být tak vnímány jako kompetentní, spolehlivé a odpovědné. 
14 V analýze byly jako dodatečné kontrolní proměnné použity data také z ostatních východevropských 

států (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Ty však nebyly zařazeny do 

hlavního výzkumu kvůli jejich neúplnosti (Tavits, 2013, s. 39). 
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k oslovování voličů.  

Koncept síly stranické organizace se skládá ze tří atributů: členství a aktivismus 

(membership and activism), organizační rozsáhlost (organizational extensiveness) 

a profesionalizace centrální organizace (professionalization of the central organization). 

Od těchto atributů Tavits odvozuje tři faktory určující síly stranické organizace. Prvním 

je členství (membership): čím je členská základna větší, tím je stranická organizace 

silnější. Druhým faktorem je síť lokálních buněk (network of branch offices): čím více 

lokální buněk strana má, tím je její organizace silnější. Třetím faktorem je profesionální 

personál (professional staff): čím více placeného personálu strana má, tím je její 

organizace silnější. Autorka zdůrazňuje, že všechny faktory jsou na sobě závislé. Tyto 

tři proměnné jsou doprovázené faktorem čtvrtým, kterým je organizační síla lokální 

strany (organizational strength of the local party): čím více se strana účastní 

komunálních voleb, tím je její organizace silnější (Tavits, 2013, s. 26-35). K těmto 

čtyřem finálním faktorům jsou zmíněny ještě dvě vysvětlující proměnné. První je 

financování strany a druhým role charismatického lídra. 

Výsledky výzkumu nakonec potvrdily ve větší či menší míře všechny zmíněné 

faktory. Strany s malou členskou základnou měly nižší volební úspěch (11 %) než ty se 

středně velkou základnou (16 %)15. Strany bez lokálních buněk měly také nižší volební 

úspěch (11 %) než ty s buňkami ve většině municipalit (19 %). Strany bez 

profesionálního aparátu byly méně úspěšné (9 %) než strany se středně velkým 

profesionálním personálem (15 %)16. A strany, které se nezúčastnily komunálních 

voleb, byly méně úspěšné (10 %) než ty, které v těchto volbách kandidovaly v alespoň 

třetině municipalit (16 %). Zároveň se potvrdila významnost finančních zdrojů i role 

charismatického lídra17. 

1.4. Rozšíření teorie  

Konkrétní aplikování zde popsaných teorií je určeno v následující kapitole 

o metodologii. Nejdříve bych však chtěl výše dvě popsané teorie upravit a následně na 

ně navázat. Tyto teorie tvoří dva základní pilíře mého metodologického postupu. 

Nicméně pro účely specifičnosti mého výzkumu jsem se rozhodl obě teorie lehce 

upravit. Některé faktory z listu zkoumaných proměnných jsem vyřadil, u některých 

                                                         
15 Středně velká voličská základna je zde definována jako 0,7 % celkového elektorátu. 
16 Středně velký profesionální personál je zde definován jako 0,8 jednotky personálu na 100 000 voličů. 
17 Autorka měřila významnost lídra tím, že porovnala podíl hlasů pro stranu v obvodě, kde lídr 

kandidoval, s obvodem dalších vrcholových členů strany. 
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z těch použitých jsem pozměnil jejich způsob měření. A nakonec jsem přidal několik 

dalších proměnných pro určení příčin úspěchu zkoumaných stran. Jedny jsou odvozené 

z dalších teorií zaměřených na úspěch stran, jiné odvozené z charakteru pirátského 

hnutí. 

U teorie Aira Hina jsem se rozhodl změnit analýzu institucionálních podmínek. 

Autor zde zkoumá podrobně jednotlivé faktory proporcionality volebních systémů. 

Avšak každý z těchto faktorů v konečně proporcionalitě systému má jinou váhu, proto 

jsou mezi sebou těžko porovnatelné. Jak bylo popsáno již výše, velikost volebních 

obvodů má značný význam, zatímco například struktura hlasování nehraje 

v proporcionalitě volebního systému tak důležitou roli. Tuto skupinu nerovnoměrně 

významných proměnných tak nahrazuji komplexnější teorií a to Gallagherovým 

indexem proporcionality. Činím tak, jelikož tento index reflektuje reálné fungování 

systému a jeho míru (dis)proporcionality, čímž teoreticky zahrnuje všechny zmíněné 

Hinovy faktory proporcionality systému. Index je postaven na vzorci, který měří podíl 

mezi procenty získaných hlasů a procenty získaných mandátů stran (Gallagher, 1991, 

s. 39)18. Hinovy faktory z analytické části nevyřadím úplně, využiji je však pouze ke 

komentování výsledků tohoto indexu jako dílčí indikátory proporcionality systému.  

Tento index je prakticky výsledkem nastavení institucionálních podmínek, 

zatímco zmíněné jednotlivé faktory jsou pouze indikátory výsledné proporcionality. 

I proto mi přijde jednodušší a praktičtější využít Gallagherovu metodu. Problémem je, 

že Hino vycházel z objemných datových souborů a porovnával velký počet případů, 

především také porovnával mnoho politických subjektů uvnitř jednoho systému. 

Analýza této práce však zahrnuje malé množství případů, přičemž každý se nachází 

v jiném systému. Mohla by tak nastat například následující situace. Systém jedné ze 

stran by měl volební systém takový, že by zde existovaly větší volební obvody a nízká 

volební klauzule, ale na druhou stranu volební formule by byla méně proporční, 

používala by se uzavřená struktura hlasování, avšak bez vyrovnávacího přerozdělování. 

Volební systém druhé strany by se skládal z menších volebních obvodů, s vyšší 

klauzulí, více proporční formulí, s otevřenou strukturou a přerozdělováním. V takovém 

případě by bylo obtížné označit jeden systém za více proporční než ten druhý. 

                                                         
18 Vzorec pro výpočet indexu: ∑(% hlasů - % mandátů)2 pro každou stranu, toto číslo je pak děleno 

dvěma; finální výše indexu je druhá odmocnina této hodnoty. Index se pohybuje na škále od 0 

(proporcionalita) do 100 (dispropocionalita).  
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Zbylé dva faktory institucionálních podmínek, financování stran a přístup do 

médií, jsem přesunul mezi dodatečné vysvětlující podmínky vzhledem k odlišnosti 

jejich měření, které je popsané v metodologické části. Chci tak dosáhnout logičtějšího 

strukturování testovaných proměnných. V rámci institucionálních podmínek je tedy 

analyzována pouze míra proporcionality volebních systémů. 

Další změnu provádím v socio-ekonomických podmínkách. Kromě toho, 

že měním měření těchto proměnných, což je popsané v následující metodologické 

kapitole, rozhodl jsem se zahrnout mezi faktory další dvě proměnné, které jsou 

odvozeny z charakteru pirátského hnutí. Hinova teorie je vytvořena pro NPP, velkou 

skupinu politických stran. Přidáním těchto indikátorů chci zajistit zahrnutí faktorů 

význačných pro pirátské strany. Stejně tak jako pro krajně pravicové strany by mohla 

být významným faktorem míra migrace cizinců v dané zemi, tak pro pirátské strany 

mohou být důležité následující dva indikátory.  

Prvním je výše internetové penetrace, tedy procento populace používající 

internet. Tuto proměnnou jsem mezi faktory zařadil vzhledem k faktu, že pirátská 

politika má původ v online prostoru. Hlavními původními body programů pirátských 

stran byly boj proti autorským právům a svoboda internetu, s čímž je toto hnutí 

primárně spojováno dodnes. Předpoklad je takový, že pirátské strany nezačnou vznikat 

ve státech s výrazně omezeným přístupem k internetu. Čím je tedy vyšší internetová 

penetrace, tím je pravděpodobnější úspěch pirátské strany v tomto systému.  

Druhým přidaným faktorem je výše využití placených streamovacích služeb. 

Tu jsem zařadil na základě charakteru samého počátku pirátského hnutí, který tedy měl 

své kořeny v provozování ilegálních internetových stránek s autorským obsahem (viz 

podkapitola o závislých proměnných). Teze je tedy taková, že čím nižší je využití 

placených streamovacích služeb v dané zemi, tím má populace větší tendenci 

podporovat pirátskou politiku. V tomto indikátoru můžeme částečně nalézt i nějaké 

kulturní kořeny ve zkoumaných zemích. Ochota a zvyk platit za sdílený obsah 

nehmotných služeb se mohou v různých zemích a různých kulturách lišit. Toto může 

být také spojené s kolektivním smýšlením národa, proti tomu stojí individualismus, 

který je často doprovázen vyšší mírou kapitalismu. Zároveň je ale důležité zmínit, 

že druhá proměnná je na té první závislá. V zemi s výrazně omezeným přístupem 

k internetu nemůžeme očekávat vysoké využití placených streamovacích služeb. 

U politických podmínek jsem se rozhodl vyřadit indikátor míry korporativismu. 

Přestože tento faktor patří mezi středně významné proměnné mezi politickými 
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podmínkami, byl vynechán především kvůli nedostatku dat k relevantnímu měření19. 

Navíc Hino zmiňuje, že podobně jako korporativismus funguje faktor otevřenosti trhu, 

a jsou tak na sobě v určité míře závislé. Proto vynechání této proměnné není zásadní. 

Osobně považuji tento faktor za ten méně významný z politických podmínek. Tato 

proměnná by mohla hrát roli v případě porovnávání více rozličných a většího množství 

států, kde by nicméně stále hrál menší roli oproti například míře volatility 

či politickému prostoru, které považuji za velmi významné faktory úspěchu nových 

politických stran, samotný Hino zmiňuje význam těchto faktorů právě pro libertariánské 

NPP. Zároveň jsem změnil způsob měření faktorů dominance levice a politického 

prostoru, což je vysvětleno v následující metodologické kapitole. 

Mezi politické podmínky jsem se rozhodl přidat index vnímání korupce, který 

jsem zařadil mezi proměnné, jelikož je odvozen od charakteru pirátského hnutí, které 

mimo jiné klade důraz na transparentnost a boj proti korupci. Teze je tedy taková, 

že podmínky jsou pro pirátské strany vhodné v zemích, kde je prostor pro prosazování 

těchto politik, tedy v zemích s vyšší mírou vnímání korupce.  

Koncept síly stranické organizace jsem musel upravit především kvůli tomu, 

že autorka provádí analýzu všech politických stran jednotlivých systémů. Proto jsem 

upravil způsob měření u proměnné velikost členské základny. Důvodem je vyhnutí se 

problému odlišnosti přístupu ke stranickému členství ve zkoumaných zemích. Strana 

s vyšším počtem členů vůči celkovému elektorátu může být ve své zemi stranou s malou 

členskou základnou oproti ostatním konkurenčním stranám. A v této práci nám jde 

o prosazení stran v jednotlivých systémech. 

Zároveň také upravuji způsob měření u proměnné velikosti profesionálního 

personálu. Ten Tavits měří jako podíl centrálně placených zaměstnanců z celkového 

elektorátu. Pro účely této práce jsem toto měření pozměnil tak, že počítám, kolik 

jednotek personálu strana zaměstnává na 100 tisíc obyvatel. Měření této proměnné jsem 

upravil především kvůli uzpůsobení hodnot více přirozeným číslům. 

K výše zmíněným teoriím a popsaným faktorům jsem se rozhodl přidat ještě tzv. 

dodatečné podmínky pro úspěch strany. Prvním dodatečným faktorem je výskyt 

stranického konfliktu, s kterým pracuji jako s binární proměnnou a vysvětlením pro 

neúspěch stran. Pokud ve straně proběhne vnitrostranický konflikt, straně se přirozeně 

                                                         
19 O míře výskytu korporativismu v jednotlivých státech se můžeme dočíst například v u Hriba (2017) pro 

Českou republiku, u Óskarsdóttir (2018) pro Island, u Heeg (2014) pro Německo a u Woldendorpa (2011) 

pro Švédsko. Nicméně informace z těchto zdrojů jsou těžce navzájem porovnatelné.  
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snižuje podpora mezi voliči. Zařazení tohoto faktoru vychází z práce Cammaertse 

(2015), který zmiňuje roli konfliktu přímo u pirátských stran jako jednu z hlavních 

příčin například snižování síly stranické organizace (Cammaerts, 2015, s. 30)20. Tomuto 

tématu se také věnuje kolektiv autorů Bolleyer, Little a von Nostitz. Ti zdůrazňují, že 

inkluzivní strany, které dávají velký prostor sympatizantům a zároveň jejich členové 

disponují velkými rozhodovacími pravomocemi, jsou velice náchylné na vnitrostranický 

konflikt21 (Bolleyer, 2015).  

Druhým dodatečným faktorem je role lídra strany, tuto proměnnou použila 

Tavits jako další vysvětlující faktor úspěchu strany ve volbách (Tavits, 2013, s. 44). 

Teze zní, že strana je úspěšná pokud má silného charismatického vůdce. Faktor tak 

funguje jako binární proměnná. Tyto dvě poslední dodatečné proměnné jsou mimo 

rámec kvantitativního výzkumu, který se chystám popsat v následující metodologické 

kapitole. Jsou podle mého názoru důležitými proměnnými pro úspěch strany. Pokud 

ve straně proběhne vnitřní konflikt ať už mezi jednotlivými frakcemi či konkrétními 

vůdčími osobnostmi, události tohoto druhu mají zákonitě velký dopad na vnímání strany 

jejím elektorátem. Zároveň politická komunikace je čím dál tím více personifikována. 

Voliči si leckdy pamatují pouze jména lídrů stran a rozhodují se ve volbách na základě 

svých sympatií k těmto osobám, a politický program se upozaďuje. S podobnými závěry 

přišla právě i Tavits, jak již bylo zmíněno. 

Mezi tyto dodatečné vysvětlující podmínky byly přesunuty faktory veřejného 

financování a přístupu do médií, jak bylo vysvětleno výše. 

2. Metodologie 

2.1. Operacionalizace testovaných proměnných  

V této podkapitole jsou popsány způsoby, jakými jsou měřeny jednotlivé 

faktory, které byly představeny v teoretické části. Některým z nich jsem ponechal jejich 

původní způsob výpočtu a testování. U jiných jsem jejich operacionalizaci změnil za 

účelem lepšího dosažení cílů práce.  

Pro zodpovězení výzkumných otázek v práci použiji Millovy metody. Abychom 

zjistili, čím se pirátské strany na Islandu a v České republice liší od těch ve Švédsku 

                                                         
20 Cammaerts zkoumá pirátské strany v Belgii, Německu a Velké Británii. Upozorňuje například, že 

vnitrostranický konflikt u Pirátské strany Německa měl vliv na snížení její členské základny.  
21 Pirátské strany kladou důraz na dodržování vnitrostranické demokracie, kde má každý hlas stejnou 

váhu.  
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a Německu, aplikuji metodu souhlasu (Kouba, 2008, s. 115). Hledáme tedy to, 

co spojuje českou a islandskou stranu, co způsobilo, že se tyto dvě seskupení staly 

úspěšnými. Mezi jednotlivými faktory budu hledat ty, které mají shodný charakter pro 

tyto dvě strany. Avšak pouze ve směru k výhodnějším podmínkám pro úspěch těchto 

stran. Většina zkoumaných proměnných funguje tak, že čím vyšší hodnoty dosahují, tím 

vytvářejí výhodnější podmínky pro úspěch zkoumaných stran. Tudíž hledáme ten 

faktor, který u islandské a české strany dosahuje vyšších hodnot než u švédské 

a německé strany. Výjimkou v tomto případě je využití placených streamovacích služeb 

a velikost konkurence u politického prostoru, u kterých by musela být shoda v tom, že 

u úspěšných stran je tato hodnota nižší než u těch neúspěšných. 

Druhou Millovu metodu, kterou využiji, je metoda rozdílu (Kouba, 2008, s. 108-

109). Tu aplikuji kvůli případné ekvifinalitě úspěchu zkoumaných stran. Je možné, že 

jedna strana je úspěšná například díky velice výhodným institucionálním podmínkám, 

zatímco druhá volebně úspěšná strana se prosadila díky velice přívětivým politickým 

podmínkám. Každá ze stran tak mohla ke svému úspěchu dojít jiným způsobem. Proto 

kromě hledání společných hodnot, použiji i metodu rozdílu k tomu, abych identifikoval 

ty proměnné, v kterých úspěšné strany vynikají, čímž zjistíme ty proměnné, které mohly 

hrát roli v úspěchu jednotlivých stran. Tudíž hledám proměnné, v kterých mají vysoké 

hodnoty česká, nebo islandská pirátská strana oproti ostatním třem stranám. Zároveň 

u této metody platí tak jako u té první, že takto identifikujeme pouze proměnné 

směřující k výhodnějším podmínkám pro volební úspěch stran. 

Pokud tedy jedna z úspěšných stran vyniká u zkoumané proměnné, může být 

tento faktor označen za příčinu úspěchu této strany díky aplikování metody rozdílu. 

Jestliže se stejným způsobem tato proměnná projevuje i u druhé úspěšné strany, 

můžeme ji určit jako jednu z příčin úspěchů obou stran díky použití metody souhlasu. 

U těchto dvou metod vycházím z toho, že všechny strany a země, v nichž se nacházejí, 

nebudou stejné, a české a islandské případy by mohly mít v této různorodosti nějaký 

společný faktor, který by vysvětlil jejich úspěch (například ve všech státech budou 

podmínky dosahovat různých hodnot, ale jen institucionální podmínky budou 

výhodnější pouze u obou úspěšných stran). Na druhé straně, případy si mohou být 

podobné v mnoha podmínkách, ale u české strany budou mít klíčový význam faktory 

rozdílné od těch na Islandu, tedy v čem se tyto případy budou samostatně lišit od těch 

ostatních (například u jedné úspěšné strany budou velice přívětivé socio-ekonomické 

podmínky a u druhé úspěšné strany takovými podmínkami budou ty politické, 
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v ostatních podmínkách nebude ani jedna strana dosahovat pozitivnějších hodnot než 

ostatní strany).  

List zkoumaných faktorů (viz. Tabulka č. 1) se skládá primárně z kvantitativních 

proměnných. Tyto faktory jsou měřeny jako intervalové proměnné. V takovém případě 

jsou hodnoty jednotlivých stran či systémů porovnány mezi sebou. Celkově se v práci 

však setkáme se třemi druhy proměnných. Zbylé dvě z nich jsou kvalitativní. První je 

binární proměnná dichotomního charakteru, kdy strana či systém buď splňuje, nebo 

nesplňuje podmínku. Takto jsou operacionalizovány faktory stranického konfliktu a role 

lídra. Druhou je ordinální proměnná, u které je oproti té binární přidáno více hodnot, 

čímž vzniká škála, na které se systém či strana pohybují. Tímto způsobem jsou měřeny 

finanční podpora strany a přístup do médií. (Kozel, 2011, s. 107). Důvodem zahrnutí 

kvalitativních druhů proměnných je problém nedostatku dat k převedení těchto faktorů 

na kvantitativní proměnné22. Zároveň jsem si vědom jejich zásadního vlivu na případný 

úspěch strany, tudíž jsem je nechtěl z analýzy vynechat. Máme tak dva druhy 

proměnných - kvantitativní a kvalitativní, přičemž ty kvantitativní tvoří jádro analýzy. 

V následujících odstavcích si představíme, jak jsou jednotlivé faktory v této práci 

měřeny. 

Prvním měřeným faktorem je institucionální podmínka Gallagherův index 

proporcionality. Výpočet tohoto indexu je postaven na vzorci, který měří podíl mezi 

procenty získaných hlasů a procenty získaných mandátů stran. Vzorec pro výpočet 

indexu: ∑(% hlasů - % mandátů)2 pro každou stranu, toto číslo je pak děleno dvěma; 

finální výše indexu je druhá odmocnina této hodnoty. Index se pohybuje na škále od 0 

(proporcionalita) do 100 (disproporcionalita) (Gallagher, 1991, s. 39). Například kdyby 

strana získala 10 % podporu ve volbách a dosáhla by na 10 % mandátů, index 

proporcionality by byl 0. Pokud by však strana získala pouze 5 % mandátů, rozdíl zisků 

by byl 5 %, jehož umocněná hodnota by byla 25, dělená hodnota pak 12,5 a díky druhé 

odmocnině bychom pak došli k indexu 3,54. Toto byl příklad pouze jedné strany. Pro 

výpočet indexu celého volebního systému zahrnuji do tohoto výpočtu všechny 

kandidující subjekty ve zkoumaných volbách, ne pouze politické strany, které se dostaly 

                                                         
22 Přístup do médií či finanční podpora strany by se dal měřit například pomocí konkrétního kritéria výše 

preferencí či volebního výsledku pro přístup k těmto výhodám. U financí by se mohly porovnat obdržené 

částky v poměru ke státní měně. U médií by se mohly porovnat kritéria celostátních médií pro pozvání 

politických stran do volebních debat. Role lídra se může měřit pomocí analýzy, kterou vytvořila Tavits 

zkoumáním jednotlivých obvodů, v kterých lídři stran kandidovali. Stranický konflikt by se dal měřit za 

pomocí sociologického průzkumu mezi členy strany. Nicméně k žádnému z výše zmíněných postupů 

jsem nezískal data. 
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do národního parlamentu. Výpočet provádím pro konkrétní volby závislé proměnné. 

Nicméně zjistím indexy i pro další volby, které se v zemi konaly pro porovnání vývoje 

a především kontrolu základního výpočtu. 

Dalšími zkoumanými faktor jsou proměnné socio-ekonomických podmínek. 

Všechny z nich jsou spojeny s ekonomickým růstem a blahobytem státních celků, 

v nichž se zkoumané politické strany nacházejí. V takových podmínkách jsou totiž 

voliči svévolnější podporovat strany propagující postmaterialistické hodnoty, mezi které 

pirátské strany rozhodně patří. Zároveň u těch proměnných, kde jsou dostupná data, je 

výsledná hodnota procento k evropskému průměru či průměru EU. Tento postup jsem si 

určil vzhledem k tomu, že porovnávám nižší počet případů. Chci se tak vyhnout 

zkreslení hodnot, kterému předcházím zasazení výsledků jednotlivých zemí do širšího 

kontextu evropského průměru. 

Prvním faktorem je výše HDP na obyvatele. Tuto proměnnou měřím jako 

procento výše HDP na obyvatele zkoumané země v roce zkoumaných voleb vůči 

průměrné výši HDP na obyvatele v EU v ten daný rok.  

Druhým faktorem je míra urbanizace, tedy procento obyvatel žijících 

v městských oblastech. U této proměnné získaná data opět zasadím do průměru EU. 

Míru urbanizace v tomto případě tvoří procento obyvatelstva žijících v městských 

oblastech definovaných národními statistickými úřady. 

Třetím faktorem je výše vládních výdajů, jedná se o všechny výdaje vlády 

tvořené jako procento vůči HDP země23. Tuto proměnnou opět měřím jako procento 

průměru výše vládních výdajů celé EU v roce konání jednotlivých voleb.  

Čtvrtým faktorem je otevřenost trhu. Ta je měřena hodnotou vývozu a dovozu 

jako podíl HDP v roce konání voleb. Proměnná je měřena také jako procento vůči 

průměrné otevřenosti trhu v EU. 

Pátým faktorem je výše internetové penetrace, tedy procento populace 

používající internet24 ve zkoumané zemi v době konání voleb. Získaná data jsou opět 

srovnána s průměrem Evropské unie. 

Poslední faktorem socio-ekonomických podmínek je výše využití placených 

streamovacích služeb. Tuto proměnnou měřím již jiným způsobem než ty výše 

                                                         
23 Všemi výdaji vlády jsou myšleny výdaje centrální, regionálních i lokálních vlád. Čísla zahrnují i výdaje 

na národní obranu, ale neobsahují vládní vojenské výdaje. 
24 Populace používající internet jsou v tomto případě podíl jednotlivců, kteří použili internet v posledních 

třech měsících z jakékoliv části světa. Kromě využití počítačů a mobilních telefonů patří mezi způsoby 

užívání internetu také využití digitální televize.  
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zmíněné. Je tomu tak kvůli nedostatku dat k tomuto faktoru. Výše využití placených 

streamovacích služeb je zde testována jako procento penetrace této služby v populaci, 

tedy podíl uživatelů této služby na celkovém počtu obyvatelstva země. Zároveň se jedná 

o číslo tvořené placením streamování pouze hudebního obsahu. Není tak zahrnuto 

například využití těchto služeb k přístupu ke sledování filmů, což je vedle hudebního 

průmyslu druhá velká oblast, jejíž šíření je zajištěno placenými streamovacími 

službami. 

Politické podmínky pro vyšší pravděpodobnost úspěchu nových stran jsou 

následující faktory. Prvním je míra volatility, která je vypočítána pomocí Pedersenova 

indexu. Tento index měří míru přesouvání hlasů mezi stranami, tedy jak moc je 

stranický systém usazený, rigidní. Index se počítá pomocí jednoduchého vzorce: 

U všech stran je spočítán absolutní rozdíl výsledků ve dvou po sobě jdoucích volbách, 

rozdíly jsou pak sečteny a konečné číslo je vyděleno dvěma (Hino, 2012, s. 93). Pro tuto 

práci jsem se rozhodl počítat rozdíly výsledků pouze u parlamentních stran. Volatilita je 

měřena vždy pro předchozí volby, aby se předešlo endogennosti, jelikož úspěch 

zkoumané strany ve zkoumaných volbách zapříčiňuje zvýšení volatility, čímž 

nevysvětluje úspěch této strany. Zároveň jsem však udělal výpočet i pro ostatní volby ve 

zkoumané zemi k určení trendu a ověření základního výpočtu. 

Druhým faktorem je volební účast, která je porovnávána jak pro zkoumané 

volby, tak pro ty předchozí, aby se zohlednil trend vývoje volební účasti v dané zemi, 

který je v tomto případě velice důležitý. Volební účast zkoumaných voleb může být 

deviantní, proto ji zasazuji do širšího obrazu vývoje volební účasti celého systému. 

Třetím faktorem je dominance levice, která je původně měřena jako binární 

proměnná výskytu socialistických subjektů v parlamentu (Hino, 2012, s. 93-94). 

Rozhodl jsem se tuto proměnnou převést na čísla a testuji ji jako podíl zastoupení tohoto 

typu stran. Socialistické subjekty jsou v tomto případě vymezeny jako strany, které se 

hlásí primárně k sociálně demokratické politice, jsou tak také součástí Strany 

evropských socialistů. Zároveň sem patří i strany komunistické, tedy strany krajně 

levicové, které jsou součástí Strany evropské levice. 
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Čtvrtým faktorem politických podmínek je politický prostor. U této proměnné 

jsem změnil a zjednodušil její vyměření25. Vycházím z ideologické blízkosti pirátských 

stran s ostatními levicově libertarianskými stranami, které prosazují postmateriální 

hodnoty. Za nejvíce příbuzné strany považuji strany zelených. Proto proměnnou 

politického prostoru měřím jako procento hlasů těchto stran v předchozích volbách. 

Kritérium pro výběr stran je jejich členství buď Evropské straně zelených (European 

Green Party, EGP), nebo v Severské zelené levice (Nordic Green Left Alliance, 

NGLA). Ideologická blízkost pirátských a zelených stran se promítá například ve 

výskytu koalic těchto typů stran na nižších úrovních. Hlavním příkladem za všechny 

může být ideologická afiliace pirátských europoslanců na půdě Evropského parlamentu. 

Jak švédští europoslanci Engström a Andersdotter v období 2009 až 2014, tak německá 

europoslankyně Julia Reda pro období 2014 až 2019 byli součástí evropské politické 

skupiny Zelení - Evropská svobodná aliance (The Greens/European Free Alliance, 

Greens/EFA), které je součástí kromě EGP také Evropská pirátská strana (European 

Pirate Party, PPEU) (Greens/EFA, 2019). 

Poslední faktorem politických podmínek je index vnímání korupce. Ten je 

měřen mezinárodní nevládní organizací Transparency International na základě 

průzkumů ve veřejné sféře, jak tito zaměstnanci vnímají míru korupce. Na stupnici 

mohou státy získat od 0 do 100 bodů. Čím méně stát získá bodů, tím je zde vyšší míra 

korupce. Tuto proměnnou pak měřím jako podíl získaného bodového ohodnocení 

zkoumané země vůči evropskému průměru26. 

Další část zkoumaných proměnných tvoří faktory z konceptu síly stranické 

organizace Margit Tavits. Prvním faktorem je velikost členské základny, jejíž velikost 

autorka měří jako procento celkového elektorátu. V této práci jsem se však rozhodl 

velikost členské základny zkoumaných stran měřit jako procento vůči průměrnému 

počtu členů politických stran v dané zemi. Důvodem je vyhnutí se problému odlišnosti 

přístupu k stranickému členství ve zkoumaných zemích. Strana s vyšším počtem členů 

vůči celkovému elektorátu může být ve své zemi stranou s malou členskou základnou 

oproti ostatním konkurenčním stranám. 

                                                         
25 Hino měří politický prostor pomocí New Politics Index, u kterého ovšem vychází z dat dostupných pro 

všechny subjekty stranického systému ve zkoumané zemi, u nichž pak měří vzdálenost mezi jejich 

politikami (Hino, 2012, s. 95). Vzhledem k nemožnosti přístupu k datům pro systémy ve zkoumaných 

obdobích jsem se rozhodl měření tohoto faktoru zjednodušit. Bylo by vhodné zároveň začlenit míru 

pokrytí tématu digitalizace nebo transparentnosti parlamentními stranami. Nicméně tyto data také nejsou 

k dispozici. 
26 V tomto případě se jedná o průměr zemí z Evropské unie i Západní Evropy. Mezi země EU jsou tak 

zařazeny Island, Norsko a Švýcarsko. 
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Druhým faktorem je síť lokální buněk, která je měřena podílem počtu lokálních 

buněk strany vůči celkovému počtu municipalit v zemi.  

Třetím faktorem je profesionální personál. Ten Tavits měří jako podíl centrálně 

placených zaměstnanců z celkového elektorátu. Pro účely této práce jsem toto měření 

pozměnil tak, že počítám, kolik jednotek personálu strana zaměstnává na 100 tisíc 

obyvatel27.  

Posledním faktorem je organizační síla lokální strany. Tato proměnná je 

složena z podílů všech municipalit, v kterých strana v posledních komunálních volbách 

kandidovala. 

Výše popsaná operacionalizace se týkala kvantitativních proměnných. Nakonec 

si ještě představíme způsoby měření kvalitativních proměnných, tedy dodatečně 

vysvětlujících podmínek. 

Prvním dodatečným faktorem je výskyt stranického konfliktu, s kterým pracuji 

jako s binární proměnnou a vysvětlením pro neúspěch stran. Pokud ve straně proběhne 

vnitrostranický konflikt, straně se přirozeně snižuje podpora mezi voliči. Při zjišťování 

informací o výskytu konfliktu vycházím z odborné literatury a z dotazníkového 

formuláře zaslaného samotným stranám. 

Druhým dodatečným faktorem je role lídra strany. Teze zní, že strana je úspěšná 

pokud má silného charismatického vůdce. Faktor tak funguje jako binární proměnná. 

Kvůli nedostatku dat nejenom k pirátským stranám je těžké měřit význam lídra strany. 

Tudíž zde vycházím opět z dotazníkového formuláře. 

Třetím dodatečným faktorem je ordinální proměnná finanční podpora strany. 

Zde máme od Hina vytvořenou škálu míry podpory od 0 do 2 (0 = bez finanční 

podpory; 1 = proporční podpora; 2 = rovnocenná podpora). Měřím tedy, jaké je 

institucionální nastavení finančních příspěvků v zemích výskytu zkoumaných stran. 

Posledním zkoumaným faktorem analýzy je další ordinální proměnná přístup do 

médií. Kategorie jsou v tomto případě na škále následující: 0 = bez přístupu do médií; 

1 = proporční přístup; 2 = rovnocenný přístup (Hino, 2012, s. 78)28. Opět zde měřím 

institucionální nastavení.   

                                                         
27 Měření této proměnné jsem upravil především kvůli uzpůsobení hodnot více přirozeným číslům. 
28 Proporční podpora znamená, že finance jsou rozděleny mezi strany na bázi procent získaných hlasů 

nebo získaných mandátů. Zatímco u rovnocenné podpory získají finanční podporu všechny strany. Přístup 

do médií, pokud je umožněn, může být garantován pouze stranám, které dosáhly vybrané procentuální 

podpory, nebo všem stranám bez výjimek. 
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Tabulka č. 1: Faktory úspěšnosti nových pirátských stran 

FAKTORY ZPŮSOB MĚŘENÍ FAKTORŮ 

KVANTITATIVNÍ PROMĚNNÉ  

Institucionální podmínky  

 Gallagherův index proporcionality (↑) intervalová proměnná 

Socio-ekonomické podmínky  

 HDP na obyvatele (↑) 

urbanizace (↑) 

vládní výdaje (↑) 

otevřenost trhu (↑) 

internetová penetrace (↑) 

využití placených streamovacích služeb (↓) 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

Politické podmínky  

 volatilita (↑) 

volební účast (↑) 

dominance levice (↑) 

politický prostor (↓) 

index vnímání korupce (↑) 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

Síla stranické organizace  

 členská základna (↑) 

síť lokálních buněk (↑) 

profesionální personál (↑) 

organizační síla lokální strany (↑) 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

intervalová proměnná 

KVALITATIVNÍ PROMĚNNÉ  

Dodatečné vysvětlující podmínky  

 stranický konflikt (↓) 

významná role lídra (↑) 

finanční podpora strany (↑) 

přístup do médií (↑) 

binární proměnná 

binární proměnná 

ordinální proměnná 

ordinální proměnná 

(↑) s velikostí hodnoty se podmínky pro úspěch zkoumaných stran zlepšují 

(↓) s velikostí hodnoty se podmínky pro úspěch zkoumaných stran zhoršují 
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2.2. Výběr případů 

V této podkapitole odůvodňuji výběr zkoumaných stran. Analyzovány jsou 

švédská Pirátská strana, Pirátská strana Německa, islandská Pirátská strana a Česká 

pirátská strana29. Jak jsou strany postupně vypsány, v takovém pořadí získávaly na 

významnosti. Švédští Piráti byli těmi prvními, od nich se inspirovali ti ostatní, dosáhli 

také jako první volebního úspěchu, a to v podobě zisků mandátů v Evropském 

parlamentu. Po nich je vystřídali na čele pirátského hnutí němečtí Piráti, kteří byli 

úspěšní na zemské úrovni a pohybovali se ve výzkumech veřejného mínění na takových 

číslech, že se s nimi již začínalo počítat jako s vážným hráčem na poli Spolkového 

sněmu. Němci však byli posléze nahrazeni islandskými Piráty, kteří nakonec 

v parlamentních volbách opravdu uspěli a dnes jsou více než doprovázeni Piráty 

z České republiky, kterým se také podařilo překonat hranici pro vstup do 

nejdůležitějšího politického orgánu své země. V literatuře se prakticky setkáváme pouze 

s těmito čtyřmi stranami. Články a eseje o švédské a německé straně se objevují 

nejčetněji, začalo se psát i o islandské straně, dnes již i o té české. O ostatních stranách 

jsou zmínky zatím mizivé. 

Vybrané čtyři strany jsou tak jediné dosavad významné strany pirátského hnutí. 

Jsou to také jediné strany, které se prosadily v celonárodních volbách30. Výjimkou je 

Pirátská strana Lucemburska, ta získala dva mandáty v národních volbách v roce 2018 

(elections.public.lu, 2018). Ovšem její úspěch zatím nebyl tak velký jako v případě 

Islanďanů a Čechů. Mezi další významnější pirátské strany patří ještě Pirátská strana 

Slovinska, ta zatím nebyla volebně úspěšná, přesto se jedná o jednu z největších 

mimoparlamentních stran (dvk-rs.si, 2018).  

Kritérium pro zmíněný úspěch je tedy volební úspěch v podobě zisku mandátů 

v národním parlamentu, kde máme dva případy v podobě pirátských stran v České 

republice a na Islandu. Do tohoto výběru není zařazena lucemburská pirátská strana 

vzhledem k jejímu pozdějšímu úspěchu, kvůli kterému jsem ji nestihl zařadit do 

analýzy. Pro zjištění příčin úspěchu těchto stran jsou použity jako kontrolní proměnné 

neúspěšné strany ze Švédska a Německa. Tyto dvě strany se jako jediné pirátské strany 

                                                         
29 Kromě České pirátské strany všechny ostatní používají ve svých zemích název pouze Pirátská strana. 

Jedině tedy ta česká používá v oficiálním názvu přídavné jméno původu. V práci se tak setkáváme u 

všech stran kromě té české s velkým písmenem p v názvu strany. 
30 Celonárodními volbami v tomto případě mám na mysli volby do národního parlamentu a volby do 

Evropského parlamentu.  
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staly neúspěšnými v době, kdy jim bylo předpovídáno proniknutí do národních 

parlamentů, a těšily se velké popularitě. 

Na základě neúspěchu švédské a německé strany hledám příčiny úspěchu 

islandské a české strany. Porovnávám tak data primárně ze čtyř voleb: volby 2010 ve 

Švédsku a volby 2013 v Německu, kdy pirátské strany v těchto zemích byly na svém 

vrcholu, a přesto nebyly úspěšné; a volby 2013 na Islandu a volby 2017 v České 

republice, kdy se pirátské strany v těchto zemích poprvé dostaly do národních 

parlamentů. Islandská strana na svůj úspěch navázala ještě větším ziskem hlasů ve 

volbách 2016. Nicméně v této práci se zaměřuji na prvotní úspěch pirátských stran. 

Druhý úspěch islandské strany již vycházel z toho prvotního, tudíž by pro tyto volby již 

neplatily faktory jako proporcionalita volebního systému nebo volatilita stranického 

systému, kterou strana sama způsobila již svým předchozím úspěchem.  

Vývoj úspěchů a neúspěchů zkoumaných stran je podrobněji popsán 

v podkapitole o závislých proměnných. Pro určení příčin úspěchu jsou také důležitá data 

z dalších voleb konaných v zemích výskytu těchto stran. Proto jsou v analýze data 

z těchto voleb použita k určení vývojových trendů, a především k určení charakteru 

hodnot získaných pro porovnání primárně zkoumaných volebních výsledků. 

2.3. Sběr dat  

Pro provedení analýzy v této práci je potřeba získat dva druhy dat. Jedněmi jsou 

informace o zemích, v kterých se strany nacházejí. Těmi druhými jsou informace 

o stranách samotných. Pro účely získání všech potřebných informací stojí sběr dat této 

práce na třech pilířích: získání veřejně přístupných informací, dotazníkový formulář pro 

zkoumané strany a dotazníkový formulář pro odborníky ze zemí výskytu zkoumaných 

stran. 

Pro získání hodnot institucionálních faktorů zkoumaných zemí jsou primárními 

prameny legislativní dokumenty (volební zákony) a data ze statistických volebních 

úřadů, sekundárními je pak odborná literatura zabývající se těmito faktory, a statistické 

databáze shromažďující data potřebná pro tuto práci. Hlavním zdrojem sběru dat pro 

socio-ekonomické faktory jsou právě již zmíněné statistické databáze (otevřená data 

Světové banky nebo server Statista). Hodnoty pro politické faktory nejčastěji pocházejí 

z dat statistických úřadů zkoumaných zemí. 

U získávání dat ke zkoumaným stranám se shledáváme s problémem slabého 

pokrytí pirátských stran v nadnárodních sběrech dat. Tyto strany jsou moc malé 
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a především nové a nejsou tak často zařazovány do různých datasetů. Švédská strana 

v tomto směru ztratila úplnou relevanci, německá strana je v tuto chvíli prakticky jediná 

pirátská strana objevující se ve více projektech sbírající nadnárodní data. Lze čekat, že 

data o České pirátské straně se budou v následujících letech častěji objevovat díky 

jejímu parlamentnímu statusu. U islandské strany je potíž s občasnou absencí Islandu 

v některých nadnárodních sběrech dat.  

Abych se vyhnul scénáři nedostatku dat pro získání hodnot k výzkumu síly 

stranické organizace, vytvořil jsem dotazníkový formulář, který jsem zaslal zkoumaným 

stranám. V tomto dotazníku se ptám stran na počet členů, počet místních sdružení, počet 

centrálně placených zaměstnanců a počet municipalit, v nichž kandidovaly. Zároveň 

jsem využil formuláře k získání dat k dodatečným podmínkám. Ptal jsem se tedy na 

výskyt vnitrostranického konfliktu a role lídra strany. Nakonec strany ve formuláři ještě 

odpovídaly na otázky ohledně jejich úspěchu či neúspěchu a budoucího vývoje strany. 

Pro ujištění obsažení co největšího rámce možných vysvětlujících proměnných 

jsem kontaktoval akademiky ze zkoumaných zemí, kteří se zabývají či zabývali 

pirátským hnutím. S nulovou návratností jsem se obrátil na dva odborníky z Islandu, 

a s poloviční návratností na dva z Německa a dva ze Švédska. Akademiky z České 

republiky jsem nekontaktoval, jelikož tyto potřebné informace jsem mohl získat 

prostřednictvím konzultací s vedoucím práce či vlastní odborností. V zaslaném 

formuláři jsem se dotazoval na možné příčiny úspěchu či neúspěchu stran, na 

předpokládané budoucí směřování strany a na pokrytí tématu pirátských stran v tamní 

odborné literatuře. Díky odpovědím Martina Fredrikssona z univerzity v Linköpingu a 

konzultacím s mým vedoucím práce jsem zařadil do svého teoretického rámce faktor 

internetové penetrace, využití placených streamovacích služeb a index vnímání korupce. 

Dále jsem získal výpovědi k faktoru stranického konfliktu jak od Fredrikssona, tak 

od Christopha Biebera z Univerzity Duisburg-Essen, který byl druhým respondentem 

na můj formulář. 
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3. Analýza 

3.1. Závislé proměnné: úspěchy pirátských stran 

Nejdříve bych chtěl definovat a objasnit, čím a kým Pirátské strany jsou, 

co symbolizují. Tento typ politických stran se objevil jako nový fenomén v politice 

v polovině prvního desetiletí nového tisíciletí. První Pirátská strana byla založena 

ve Švédsku v roce 2006, což dalo podnět k vzestupu Pirátských stran po celém světě.31 

Vznik tohoto typu politických stran vycházel z rozvoje informačních technologií 

a jejich dopadu na společnost, který je také ztělesněn formou rizika ohrožení 

jednotlivců, svobody a soukromí (Brunclík, 2010, s. 21). 

Autoři Uszkai a Vică (2012) vysvětlují termín „pirát“ v rámci srovnání 

používání tohoto označení v minulosti a v dnešní době. Slovo „pirát“ bylo původně 

označení pro námořní lupiče a zloděje, kteří porušili zákon a kradli vlastnictví druhých. 

V souvislosti se zavedením patentů však tento pojem vstoupil do nové dimenze. Od té 

doby je opakující se napětí mezi ochranou soukromí, osobního vlastnictví a veřejným 

přístupem k informacím, jak přesně uvádí Uszkai a Vică, od Gutenbergova knihtisku po 

rozhlasový průmysl (Uszkai a Vică, 2012, s. 47). Neslavné námořní pirátství vytvořilo 

alternativní společenský svět ke svrchovanosti hlavního proudu, a pirátství v těchto 

dnech nebylo anarchií ani amoralismem, ale byla to spíše násilná forma zpochybňování 

legitimity státu. Pirátství tak lze považovat za formu ant-politiky obecně nebo také za 

alternativu k vládní moci (Uszkai a Vică, 2012, s. 46). 

Zatímco termín „pirát“ nebo „pirátství“ měl v minulosti negativní konotace, je 

používán současným politickým pirátským hnutím v pozitivním slova smyslu (Spender, 

2009, s. 26). Pirátská internacionála na svých internetových stránkách deklaruje, 

že “Samotný název „Piráti“ je převzetím titulu, který byl dán uživatelům internetu 

zástupci hudebního a filmového průmyslu, a neodkazuje na žádnou nezákonnou 

činnost” (Pirate Party International, 2013). Hodnoty pirátského hnutí jsou popsány jako 

souhrn kultury, subverze a pohrdání suverénní mocí a digitální neposlušností, a proto je 

jádro Pirátské ideologie boj za volný tok informací a přístupu k občanským digitálním 

právům (jako soukromí v online prostoru) a spravedlnosti při šíření informací (Uszkai 

                                                         
31 Vznik švédské Pirátské strany v roce 2006 dal podnět k vytváření dalších pirátských stran po celém 

světě. Nové strany se od té doby objevily především v Evropě, ale také i v severní Americe (kanadská 

Pirátská strana), Austrálii (australská Pirátská strana), Asii (korejská Pirátská strana) i Africe (tuniská 

Pirátská strana). Dnes existuje okolo 50 pirátských stran. Kompletní seznam pirátských stran lze najít na 

stránkách Pirátské internacionály: https://pp-international.net/pirate-parties/ 

https://pp-international.net/pirate-parties/
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a Vică, 2012, s. 48). Zpočátku byl cíl strany orientovaný na reformu právních předpisů 

týkajících se autorských práv a patentů, později se priorita přenesla na obecnější pojetí 

práva na soukromí na internetu, ale i v osobním životě a následně se do popředí 

programatiky stran dostává transparentnost veřejné správy a svoboda sdílení informací 

či téma přímé demokracie (Novotný, 2015, s. 158). 

Společnými cíli pirátských stran jsou ochrana lidských práv a základních svobod 

v digitálním věku, reforma autorských práv a práv souvisejících s právy spotřebitelů 

a autorů, podpora soukromí, transparentnost a volný přístup k informacím (Pirate Party 

International, 2013). 

3.1.1. Švédská Pirátská strana 

Vznik první pirátské strany je potřeba chápat ve světle švédského pirátského 

hnutí. Vývoj informačních technologií měl jako vedlejší efekt konflikt ohledně 

autorských práv. Ten gradoval nejdříve v USA uzavřením internetové stránky Napster 

roku 2000 a později právě ve Švédsku aktivitou stránky podobného typu The Pirate 

Bay.32 Základem vytvoření pirátské strany ve Švédsku pak byly zvyšující se obavy 

okolo nemateriálních a autorských práv, což bylo doprovázeno protesty vůči zákonu, 

který měl stahování autorského materiálu označit za nelegální (Miegel a Olsson, 2008, 

s. 208). Rickard Falkvinge, softwarový inženýr bez předchozí politické zkušenosti, 

nakonec 1. ledna 2006 založil s velkým úspěchem Pirátskou stranu (Piratpartiet)33 

(Oscarsson a Holmberg, 2010, s. 139). Ta si určila tři hlavní agendy: reformu 

autorského zákona, zrušení patentového systému a respekt k právu na soukromí (Miegel 

a Olsson, 2008, s. 210). 

Švédská Pirátská strana se účastnila prvních voleb již v roce 2006 do švédského 

parlamentu (Riksdag). V těchto volbách, devět měsíců po svém založení, získala strana 

s 34 918 hlasy 0,63 %, čímž se stala třetí největší mimoparlamentní stranou. (Oscarsson 

a Holmberg, 2010, s. 139). Tento výsledek nebyl nijak výrazně převratný, zvláště když 

bychom brali v úvahu rychlý nárůst členské základny strany (Fredriksson, 2016a, s. 

101). Nicméně tyto volby byly i tak dobrým “výkopem” pro stranu a její pozdější 

zvyšování popularity. 

Po roce 2006 Erlingsson a Persson (2009) zmiňují tři aspekty či události, které 

                                                         
32 Významnost The Pirate Bay podrobněji popisují Fredriksson (2016a), Miegel a Olsson (2008) 

a především Andersson (2010), který ovšem píše ve švédštině. 
33 Falkvinge založil internetovou stránku s výzvou k podepsání petice k založení strany. Během prvních 

dvou dnů získal přes 1500 podpisů. Podrobněji popisují Oscarsson a Holmberg (2010). 
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dopomohly rozšířit voličskou základnu strany. Prvním byl návrh tzv. FRA zákona, který 

měl dávat Národní obranné rozhlasové stanice (Försvarets radioanstalt, FRA) možnost 

kontrolovat provoz na internetu. Pirátská strana se stala hlavním symbolem odporu vůči 

přijetí tohoto zákona, který díky svému implementování napomohl straně k větší 

popularitě. Druhým aspektem bylo přijetí směrnice o dodržování práv duševního 

vlastnictví34 v Evropském parlamentu (EP) v roce 2004, která posílila autorská práva 

(Oscarsson a Holmberg, 2010, s. 152). Třetí a nejdůležitější událostí byl soudní proces 

ohledně The Pirate Bay, kdy v roce 2009 byli provozovatelé této internetové stránky s 

nelegálním obsahem35 vzhledem k autorským právům odsouzeni na jeden rok vězení36 

(Andersson, 2011, s. 11). Pirátská strana se tak objevila na jednom kraji nové štěpící 

linie, kterou Demker (2014, s. 191) nazývá knowledge-based cleavage, kdy na jedné 

straně máme tržní aktéry, které považují znalosti a vědomosti za obchodovatelné zboží, 

zatímco na druhé straně jsou aktéři, kteří je považují za sdílené kolektivní vlastnictví, 

což je spojené s transparentním a volným pohybem informací.  

O rok později kandidovala strana po druhé ve volbách do Riksdagu, a přestože 

získala o něco málo větší podporu (s 38 491 hlasy 0,65 %) než v její první kandidatuře 

(s 34 918 hlasy 0,63 %) a stala se největší mimoparlamentní stranou37, strana dosáhla 

značně nižšího výsledku oproti volbám do Evropského parlamentu v předchozím roce. 

V tomto případě lze jednoduše argumentovat teorií voleb druhého řádu.38 Nicméně 

Švédská pirátská strana se těšila opravdu velké popularitě na přelomu prvního a druhé 

desetiletí.  

                                                         
34 Přijetí této směrnice (v angličtině Intellectual Proper Enforcement Directive (IPRED)) bylo 

odůvodňováno tím, že by mělo býti vynálezci či tvůrci umožněno získávat oprávněný zisk z vynálezu 

nebo díla, a že bez účinných prostředků k dodržování práv duševního vlastnictví je brzděna inovace a 

tvořivost a jsou omezovány investice. Text směrnice je dostupný zde: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 
35 Internetová stránka The Pirate Bay sloužila a slouží hlavně ke sdílení digitálních kopií filmů a hudby. 
36 Podrobnější informace popisují Erlingsson a Persson (2009, s. 123), Oscarsson a Holmberg (2010, 

s. 152) nebo Andersson (2011, s. 11). 
37 Díky volebnímu úspěchu se Švédští demokraté (Sverigedemokraterna, SD) dostali do Parlamentu a 

rozšířili počet parlamentních stran, tudíž mezi relevantními mimoparlamentními stranami zůstaly Pirátská 

strana a Feministická iniciativa (Feministiskt initiativ, FI) (val.se, 2019).  
38 Teorie voleb druhé řádů hierarchizuje volby dle důležitosti, kterou jim voliči přisuzují. Volby prvního 

řádu jsou v parlamentních demokraciích primárně volby do dolní sněmovny parlamentu, zatímco volbami 

druhého řádu bývají označovány volby regionální nebo například právě volby do Evropského parlamentu. 

Pro bližší informace viz. Šaradín (2008). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004L0048
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Graf č. 1: Volební výsledky švédské Pirátské strany v letech 2006 až 2018 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z val.se (2019) 

Nakonec však strana nezískala kýženou podporu ani v následujících volbách v 

roce 2014 do EP, kdy získala třikrát menší podporu než v úspěšných evropských 

volbách v roce 2009. Pár měsíců po druhých eurovolbách se švédské Pirátské straně ve 

volbách do Riksdagu snížil podíl hlasů na 26 515 a 0,43 % a o čtyři roky později v 

zatím posledních volbách klesla strana se 7 326 hlasy na své volební minimum 0,11 %, 

čímž se stala až čtvrtou nejsilnější mimoparlamentní stranou a ztratila zájem širší 

veřejnosti. 

První výzkumná podotázka tak zní: Jaké jsou příčiny neschopnosti švédské 

Pirátské strany prosadit se ve volbách do švédského parlamentu v roce 2010 (a co stojí 

za poklesem popularity této strany)? 

3.1.2. Pirátská strana Německa 

Pirátská strana Německa (Piratenpartei Deutschland) vznikla v září 2006, tedy 

devět měsíců od založení švédské Pirátské strany (Novotný, 2014, s. 154). Poprvé o 

sobě dala vědět v roce 2008 neúspěšnou kandidaturou v zemských volbách v Hesensku. 

Avšak širší popularitě se jí dostalo v roce 2009, kdy nejdříve v červnových volbách do 

Evropského parlamentu získala sice pouze 0,9 % (229 464 hlasů), nicméně o tři měsíce 

později ve volbách do Spolkového sněmu (Bundestag) se dostala strana na 2 %, 
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(847 870 hlasů) čímž se v těchto volbách stala největší mimoparlamentní stranou 

(Novotný, 2014, s. 158). 

Podobně jako u švédské Pirátské strany, té německé dopomohly ke zvýšení 

popularitě medializované události, především tzv. aféra “zensursula”. Před volbami 

v květnu 2009 tehdejší německá ministryně pro rodinné záležitosti Ursula von der 

Leyen usilovala o zablokování přístupu k některým internetovým stránkám za účelem 

boje proti dětské pornografii, což by ovšem s sebou přinášelo vybudování potřebné 

infrastruktury, s kterou by přicházelo riziko zneužití k cenzuře (Novotný, 2014, s. 158); 

(Jasaari a Hilden, 2015, s. 880). Proti tomuto návrhu vznikla petice, s kterou byla 

spojována i Pirátská strana Německa. Nakonec v červnu toho roku byl německou 

vládou přijat tzv. „ZugErschwG“ (Zugangserschwerungsgesetz), zákon ztěžující přístup 

k vybranému (sexuálnímu) obsahu na internetu. Na celé této události německá Pirátská 

strana postavila volební kampaň, čímž dosáhla již zmíněných volebních výsledků. 

Zajímavostí je, že na základě kauzy změnil stranickou příslušnost jeden z poslanců za 

SPD a přešel k Pirátské straně, čímž strana získala na krátkou dobu jeden poslanecký 

mandát v Bundestagu, a stala se tak nepřímo první pirátskou stranou se zastoupením 

v národním parlamentu (Novotný, 2014, s. 158). 

Zásadním zlomem se pro Pirátskou stranu v Německu staly zemské volby 

v letech 2011 a 2012, kdy se strana dostala do čtyř zemských sněmů - v Berlíně, 

v Sársku, ve Šlesvicku-Holštýnsku a v Severním Porýní-Vestfálsku (Novotný, 2014, 

s. 154). Ve všech těchto spolkových zemích získala strana přes 7 %. Němci se tak ujali 

kormidla pirátského hnutí, které převzali po Švédech, kteří kolem roku 2012 již ztráceli 

na důležitosti.  

Pirátská strana v Německu naopak na významu rostla, a v dubnu 2012 dosáhla 

neuvěřitelných 13 %39 v průzkumech veřejného mínění směřujících k volbám do 

Bundestagu. A s touto novou stranou se již začínalo počítat jako s další parlamentním 

členem, který změní stranický systém v Německu. Nicméně konečná realita voleb do 

Bundestagu v roce 2013 byla odlišná, a pirátský sen se nenaplnil. Německá Pirátská 

strana dosáhla podobného výsledku jako před čtyřmi lety, s lehčím polepšením 

s 959 177 hlasy dosáhla 2,2 % (viz. Graf č. 2). Pro tyto volby se stala třetí nejsilnější 

stranou mimo parlament.40  

                                                         
39 Svého maxima dosahovaly čísla v průzkumech z poloviny dubna, kdy agentura Emnid přisuzovala 

Pirátské straně podporu 12 % a agentura Forsa 13 %. Podrobněji na wahlrecht.de. 
40 Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei, FDP) se poprvé ve své historii nedostala 

do Bundestagu, čímž se proměnila v nejsilnější mimoparlamentní stranu. Druhou nejsilnější stranou 
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Graf č. 2: Volební výsledky německé Pirátské strany v letech 2009 až 2017 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z Der Bundeswahlleiter (2019) 

O rok později, v roce 2014, sice strana ve volbách do Evropského parlamentu 

s 425 044 hlasy získala pouhých 1,4 %, nicméně díky absenci volební klauzule pro tyto 

volby v Německu Pirátská strana získala jeden mandát v Evropském parlamentu. 

Přestože tedy švédská Pirátská strana získala v těchto volbách více procent než ta 

německá, své mandáty kvůli rozdílům v národních nastaveních pravidel způsobu voleb 

do Evropského parlamentu neobhájila. Pirátské hnutí tak mělo po odchodu švédských 

zástupců nadále v této instituci zastoupení. Ovšem toto byl poslední významnější 

úspěch této strany. 

V letech 2016 a 2017 totiž Pirátská strana Německa absolutně propadla v 

zemských volbách, a ztratila veškeré své mandáty, které o pět let dříve nabyla (viz. Graf 

č. 3). Tento trend ústupu na popularitě byl pak i znát ve volbách do Spolkového sněmu 

v roce 2017. Strana s 173 476 hlasy spadla na své volební minimum 0,4 %, a stala se až 

pátou nejsilnější mimoparlamentní stranou.  

                                                                                                                                                                     

mimo parlament byla nově vzniklá a dnes významná Alternativa pro Německo (Alternative für 

Deutschland, AfD). (Der Bundeswahlleiter, 2019) 
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Graf č. 3: Volební výsledky německé Pirátské strany ve vybraných zemských 

volbách 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z Der Bundeswahlleiter (2019) 

Druhá výzkumná podotázka tak zní: Jaké jsou příčiny neschopnosti Pirátské 

strany Německa prosadit se ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2013 (a co stojí za 

poklesem popularity této strany)? 

3.1.3. Islandská Pirátská strana 

Pirátská tématika byla přítomna na Islandu mnohem dříve, než zde vznikla 

Pirátská strana. V roce 2006 na tomto ostrově na pomezí Severního ledového 

a Atlantského oceánu byla založena WikiLeaks, mezinárodní nezisková organizace 

zaměřující se na whistleblowing a zveřejňovaní vládních materiálů z anonymních zdrojů 

(Beyer, 2014 s. 143)41. Toto uskupení v roce 2009 zveřejnilo dokumenty o mezinárodní 

islandské bance Kaupthing, která měla poskytnout velké a nejisté úvěry společnostem 

vlastněných některými z největších akcionářů bank (Fredriksson, 2016b, s. 10). Toto 

odhalení napomohlo a vedlo k soudním procesům a následnému kolapsu ekonomiky, 

což dalo vznik finanční krizi na Islandu v letech 2008 až 2011 (Shiota, 2017, s. 2-3).  

                                                         
41 WikiLeaks je zodpovědná za nespočet úniků informací o mnoha zemích a korporacích. Tato organizace 

získala věhlas především ve Spojených státech po zveřejnění záznamů z úderu vrtulníku US Apache z 

července 2007, který zabil irácké novináře, kdy bylo uveřejněno téměř 80 tisíc tajných dokumentů o válce 

v Afghánistánu. V listopadu 2010 pak ještě vydala WikiLeaks tajné diplomatické dokumenty ministerstva 

zahraničních věcí USA (Beyer, 2014, s. 144). Pro více informací (Hunt, 2019) a 

https://wikileaks.org/What-is-WikiLeaks.html 

https://wikileaks.org/What-is-WikiLeaks.html
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Pirátská strana byla na Islandu založena na konci roku 2012. A přestože 

uplynula krátká doba do voleb na jaře 2013, strana slavila volební úspěch a dostala se 

do islandského parlamentu (Althing) (Fredriksson, 2016b, s. 3). Ve svých prvních 

volbách s 9 649 hlasy strana získala 5,11 %, což jí zajistilo tři mandáty, a stala se 

nejmenší parlamentní stranou. Tito tři poslanci se tak stali prvními zvolenými přímými 

zástupci pirátských stran do národního parlamentu (Deloy, 2013). Jednou z nich byla 

i Birgitta Jonsdottir. Zde je vidět propojení prostředí WikiLeaks s pirátským hnutí, 

jelikož Jonsdottir byla v roce 2009 mluvčí WikiLeaks na Islandu, zároveň se stala první 

předsedkyní strany v roce 2012 (Fredriksson, 2016b, s. 10). 

Islandští piráti odmítli jít do vlády a svojí aktivitou z opozice chtěli získat na 

síle, což se jim podařilo (Deloy, 2013). V následujících komunálních volbách 2014 

dosáhla strana sice pouze 3,1 %, a získala jeden mandát, ale Piráti byli vidět především 

díky úspěšné kampani za zrušení zákona o rouhání v roce 201542 (Rawlinson, 2015). 

A touto dobou se islandská Pirátská strana stala tou nejvýznamnější mezi ostatními 

stranami pirátského hnutí. V polovině roku 2015 v průběhu kauzy okolo zrušení 

zmíněného zákona se pohybovaly volební preference strany nad 30 %43 a na začátku 

roku 2016 se přehouply přes neuvěřitelných 40 %44. Straně tak bylo předpovídáno velké 

vítězství v nadcházejících volbách. (John, 2016) Toto raketové zvýšení preferencí 

rozhodně vycházelo i ze zveřejněných dokumentů tzv. Panama Papers v dubnu 2016, 

v kterých se objevily mimo jiné i informace o islandském premiérovi, který z tohoto 

důvodu nakonec na svůj post rezignoval (Oliver, 2016, s. 18) 45. 

Popularita Pirátské strany se však časem snižovala. Kdyby se volby konaly 

v létě roku 2016, strana by téměř zaručeně vyhrála. Nicméně volby do Althingu se 

konaly až na podzim, kdy zájem o Pirátskou stranu spíše opadl. Přestože čísla byla 

oproti preferencím mnohem nižší, dosáhla Pirátská strana na Islandu svého nejlepšího 

výsledku pro sebe jako stranu, tak i pro pirátské hnutí jako celek. Piráti s 27 449 hlasy 

                                                         
42 Zákon proti rouhání byl součástí islandského trestního práva od roku 1940. Trestal třemi měsíci odnětí 

svobody nebo pokutou ty, kteří veřejně zpochybňovali doktríny náboženství nebo uctívání legálních 

náboženských organizací v zemi. Zákon byl nakonec i za pomocí tlaku Pirátské strany s důrazem na 

svobodu slova v roce 2015 zrušen (Rawlinson, 2015).  

Text zákona lze najít zde: https://www.althingi.is/lagas/133b/1940019.html 
43 V polovině června přisuzovaly průzkumy islandské Pirátské straně 34,5 % (Guðjónsson, 2015) či 

dokonce 37,5 % (Halldórsson, 2015) podpory. 
44 Na počátku roku 2016 strana získala v průzkumu od Fréttablaðið podporu dokonce 43 % (Halldórsson, 

2016). 
45 Uniklé informace se týkaly daňového úniku a netransparentního hospodaření premiéra Sigmundur 

Davíð Gunnlaugssona. Mezi zmíněnými v dokumentech byl i tehdejší ministr financí Bjarni 

Benediktsson. (Henley, 2016)  

https://www.althingi.is/lagas/133b/1940019.html
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a 14,5 % (viz. Graf č. 4) získaly 10 mandátů, a stali se třetí nejsilnější parlamentní 

stranou. Strana šla však do opozice. 

Graf č. 4: Volební výsledky islandské Pirátské strany v letech 2013 až 2018 

 

Zdroj: vlastní na základě dat ze statice.is (2019) 

Avšak nastavení mocenského rozložení v Althingu dlouho nevydrželo. Necelý 

rok po volbách odešla z vlády strana Světlá budoucnost (Björt framtíð), čímž vláda 

padla a dospělo se k předčasným volbám46. Tento krok se však straně Světlé 

budoucnosti nevyplatil, jelikož ve volbách na podzim 2017 se do parlamentu vůbec 

nedostala. Přestože z aféry vytěžila nejvíce opozice, především Sociální demokraté 

(Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur Íslands), Pirátská strana naopak ztratila čtyři 

mandáty, když získala s 18 051 hlasy 9,2 %, a zamířila opět do opozice. 

V roce 2018 v komunálních volbách Pirátská strana na Islandu posílila, se 

ziskem 4,4 % má nyní (v roce 2019) zastoupení ve dvou municipalitách47. Na lokální 

úrovni tak strana postupně sílí. Na té národní zaznamenala hned od svého vzniku po rok 

2016 velký vzestup, který následovalo oslabení v roce 2017.  

Třetí výzkumná podotázka tak zní: Jaké jsou příčiny úspěchu Pirátské strany na 

Islandu v roce 2013, jaké faktory straně pomohly dostat se do Islandského parlamentu? 

                                                         
46 Světlá budoucnost odešla z vlády, aby poukázala na problém týkající se premiéra Benediktssona. Jeho 

otec měl navrhnout, aby byl vymazán rejstřík trestů odsouzeného pedofila Hjaltiho Sigurjóna Haukssona. 

Benediktsson se pak nechal slyšet, že nevidí jiné východisko než předčasné volby. (Henley, 2017) 
47 Islandská Pirátská strana má dva zástupce v hlavním městě Reykjavík a jednoho v městě Kópavogsbær. 

(mbl.is, 2018) 
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3.1.4. Česká pirátská strana 

Česká pirátská strana byla založena v roce 2009 inspirována dalšími již 

existujícími pirátskými stranami. Konečným podnětem pro vytvoření této platformy 

byla obava ze zneužívání technologií ke kontrole a manipulaci, jak to formuloval 

iniciátor výzvy ke sběru podpisů k založení strany Jiří Kadeřávek (Kadeřávek, 2009).  

Čeští Piráti již následující rok kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Se ziskem 42 323 hlasů a 0,80 % se stali šestou největší mimoparlamentní stranou. 

Strana se snažila tentýž rok o sobě dávat vědět i spuštěním internetové stránky 

PirateLeaks, která měla být alternativou WikiLeaks pro region České republiky (Česká 

pirátská strana, 2019). Projekt byl nicméně po dvou letech ukončen, když si jeden 

z administrátorů přisvojil používanou internetovou doménu. V roce 2010 se strana také 

účastnila zakládání Pirátské internacionály, zastřešující organizace pirátského hnutí.  

Do všeobecného povědomí se však Česká pirátská strana dostala až v roce 2012, 

a to pořádáním rozsáhlých demonstrací proti mezinárodní smlouvě ACTA48 (Langer, 

2012). Tentýž rok získala strana s 57 805 hlasy ve volbách do krajských zastupitelstev 

2,19 %. Přestože nezískala v těchto volbách žádný mandát, její popularita rostla. 

V senátních volbách téhož roku se do horní komory parlamentu dostal kandidát koalice 

Pirátů, Zelených a křesťanských demokratů, čímž se stala Česká pirátská strana v rámci 

hnutí první stranou s vlastním zvoleným zástupcem v národním parlamentu49 (Matějček, 

2012). Piráti se dostávali do mediálních titulků například díky sporům s Ochranným 

svazem autorským (OSA) (ČTK, 2013) nebo připomínkováním návrhů zákonů jako 

byla například novela zákona o svobodném přístupu k informacím (Dostál, 2012). 

Česká pirátská strana si pak v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2013 s 132 417 hlasy polepšila na 2,66 % (viz Graf č. 5), čímž se stala za Stranou 

zelených druhou největší mimoparlamentní stranou. 

                                                         
48 ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) byl návrh mezinárodní smlouvy, jejímž cílem bylo 

vytvoření pravidel pro posílení dodržování práv k intelektuálnímu vlastnictví, tedy boj proti šíření 

nelegálních kopií a padělků - jinými slovy řečeno, boj za autorská práva, což bylo v rozporu s ideologií 

Pirátských stran. Česká vláda nakonec po protestech ratifikaci smlouvy pozastavila (vláda.cz, 2012). 
49 Nejednalo se o přímé zastoupení, jelikož zvolený senátor Libor Michálek byl kandidátem v koalici.  
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Graf č. 5: Volební výsledky České pirátské strany v letech 2010 až 2017 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z ČSÚ (2019) 

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla Česká pirátská strana 

nejúspěšnější pirátskou stranou, co se týče získané podpory. Nicméně se 72 514 hlasy 

dosáhla strana na 4,78 %, což nestačilo na překonání volební klauzule 5 %. Pirátské 

zastoupení tak zajistila pouze Pirátská strana Německa, jak bylo zmíněno výše. Tyto 

nerovné podmínky se snažila Česká pirátská strana spolu s českou Stranou zelených 

neúspěšně napadnout, což mělo také mediální ohlasy (Kopecký, 2014). Krauthammer 

a kolektiv (2014) tento volební výsledek komentovali tak, že se čeští Piráti vynořili 

z temnoty, aby se stali vážnou výzvou pro ostatní strany (Krauthamer, 2014, s. 3-4). 

Jednoho z prvních větších úspěchů dosáhla strana v komunálních volbách 2014, když se 

dostala do zastupitelstva magistrátu hlavního města Prahy, a dokonce v městě 

Mariánské Lázně volby vyhrála. O dva roky později se Pirátům moc nezadařilo 

v krajských volbách, kdy získali pouze 1,74 %. (viz Graf č. 5) 

 V roce 2017 přišel zásadní zlom, kdy se postupně narůstající popularita České 

pirátské strany dostala do takové výše, že se strana nejenom dostala do Parlamentu, ale 

dokonce se stala třetí nejsilnější stranou v dolní komoře. Piráti s 546 393 hlasy dosáhli 

10,79 %, čímž se prakticky stali nejvýznamnější stranou pirátského hnutí.  
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Čtvrtá výzkumná podotázka tak zní: Jaké jsou příčiny úspěchu České pirátské 

strany v roce 2017, jaké faktory straně pomohly dostat se do Parlamentu České 

republiky? 

***** 

První pirátskou stranou byla ta ve Švédsku, její čelní roli v pirátském hnutí pak 

okolo roku 2011 převzala Pirátská strana Německa, která byla v roli nejvýznamnější 

pirátské strany nahrazena islandskou Pirátskou stranou, ke které se v posledních letech 

přidala Česká pirátská strana. Při porovnání volebních výsledků všech čtyř zkoumaných 

pirátských stran (viz. Graf č. 6) můžeme tvrdit, že se stranám ve Švédsku a Německu 

nepodařilo dosáhnout potřebného úspěchu na národní úrovni, naopak jejich výsledky 

i preference se časem propadají, zatímco strany na Islandu a v České republice 

zaznamenaly v posledních letech výrazný vzestup. 

Graf č. 6: Vývoj volebních výsledků zkoumaných pirátských stran 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z jednotlivých národních statistických úřadů 

Závislé proměnné pro analýzu v této práci jsou tak primárně volební výsledky 

Pirátské strany na Islandu v roce 2013 a České pirátské strany v roce 2017. Kontrolními 

proměnnými pak jsou volební výsledky švédské Pirátské strany v roce 2010 a Pirátské 

strany Německa v roce 2013. 
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Základní výzkumná otázka tak zní: Jaké jsou příčiny úspěchů Pirátské strany na 

Islandu v roce 2013 a České pirátské strany v roce 2017? 

3.2. Nezávislé proměnné: faktory úspěchu 

Faktory úspěchu jsou v této práci nezávislými proměnnými, které určují hodnotu 

závislých proměnných, volebních výsledků zkoumaných stran. Zkoumané faktory 

úspěchu jsou rozděleny do pěti kategorií: institucionální podmínky, socio-ekonomické 

podmínky, politické podmínky, síla stranické organizace a dodatečné vysvětlující 

podmínky. V analýze jsou zkoumány primárně kvantitativní proměnné, na kterých 

je výzkum postavený. Dodatečné vysvětlující podmínky jsou pak tvořeny kvalitativními 

proměnnými. Dohromady je tak testováno 21 proměnných, které se sebou více či méně 

korelují. Jejich vymezení a měření bylo popsáno v druhé kapitole o metodologii. 

Výsledky měření faktorů jsou zanesené v tabulce č 2. na konci této podkapitoly. Jsou 

zde vyznačeny ty proměnné, které z analýzy vycházejí jako příčiny úspěchu 

zkoumaných stran50.  

3.2.1. Institucionální podmínky 

Jediným souhrnným testovaným faktorem institucionálních podmínek 

je Gallagherův index proporcionality. Připomínám, že podmínky pro úspěch pirátských 

stran se stávají výhodné s vyšší proporcionalitou systému, respektive s jeho nižší 

disproporcionalitou. Výhodnými podmínkami u Gallaghera je tedy co nejnižší hodnota 

indexu, jelikož čím vyšší je disproporcionalita systému, tím index dosahuje vyšších 

čísel.  

Index proporcionality jsem vypočítal pro volby do parlamentu ve všech čtyřech 

zemích v letech 2005 až 2018. A v průběhu téměř celého období je český systém 

nejméně proporcionální, zatímco ten švédský je od roku 2010 nejvíce poměrný (viz. 

Graf č. 7). Průměrný český index disproporcionality (7,15) byl nakonec více než třikrát 

vyšší než ten švédský (2,12). Je však potřeba zmínit, že vysoká disproporcionalita je 

v českém systému mimo jiné způsobena vyšším počtem kandidujících subjektů, které 

získaly méně než 5 % hlasů, a tedy nedosáhly na žádný mandát. Zároveň se mezi těmito 

stranami objevilo hned několik těch, které získaly více než 2 % hlasů, zatímco ve 

                                                         
50 Vyznačeny jsou pouze ty proměnné, které se odchylovaly od dalších výsledků minimálně o 10 %. 
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Švédsku se tolik takových stran nevyskytlo51.  

Graf č. 7: Porovnání Gallagherova indexu proporcionality 

 

Zdroj: vlastní na základě dat z národních statistických úřady zkoumaných zemí 

Co se týče konkrétních závislých proměnných, tak míra disproporcionality 

přerozdělování mandátů ve švédských volbách 2010 dosahovala pouze 1,61 indexu. 

Ve volbách v roce 2013 dosahoval index podobných hodnot, v německých spolkových 

volbách byla disproporce 5,96 a v islandských volbách 6,48. Tedy mnohem vyšší než 

měřené číslo ve Švédsku, nicméně stále menší než to české. V analyzovaných volbách 

2017 byla míra disproporcionality 7,97 na Gallagherově stupnici. 

Pokud bychom se však podívali ještě na výsledky tohoto indexu v dalších 

zemích Evropy, zjistili bychom, že Česká republika patří spíše mezi průměrné státy 

se svým postavením na stupnici. Zatímco Švédsko se se svým výjimečně nízkým 

indexem řadí mezi státy s nejvíce proporcionálním systémem52 (Gallagher, 2019). 

Pro vysvětlení výsledků Gallagherova indexu bych chtěl zmínit pár faktů 

k faktorům proporcionality z původní Hinovy teorie. Ve švédském volebním systému se 

                                                         
51 V České republice mezi strany, které získaly přes 2 % hlasů, ale nedostaly se do Poslanecké sněmovny, 

patřily pravidelně především Strana zelených, Strana svobodných občanů nebo právě Česká pirátská 

strana. Zatímco ve Švédsku takovéto kritérium splňovala pouze Feministická Iniciativa a to pouze pro 

volby 2014.  
52 Mezi méně proporcionální systémy patří například Francie nebo Maďarsko (s průměrnými indexy 

17,45 a 14,62 pro poslední tři parlamentní volby). Naopak ke Švédsku se řadí proporcionální systémy 

Dánska či Nizozemí (s průměrnými indexy 0,75 a 0,92 pro poslední tři parlamentní volby). 
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používá nejvíce proporcionální volební formule ze všech čtyř zkoumaných zemí.53 

Na druhou stranu velikost obvodů je největší v České republice.54 Nicméně otevřenou 

strukturu hlasování mají pouze v Německu. Švédská volební klauzule 4 % je nejmenší 

oproti prahu 5 % v ostatních systémech. A vyrovnávací přerozdělování, které přispívá 

k proporcionalitě, se aplikuje všude kromě České republiky. Švédsko tedy 

i v jednotlivých faktorech kromě velikosti obvodů dosahuje lepších hodnot, čímž se 

potvrzují výsledky Gallagherova indexu zkoumaných systému.  

Po těchto zjištěních můžeme s jistotou konstatovat, že rozdíl v míře 

proporcionality nebyl příčinou úspěchu jedněch a neúspěchu druhých pirátských stran. 

Institucionální podmínky tudíž nebyly primárními příčinami úspěchu zkoumaných 

stran. 

3.2.2. Socio-ekonomické podmínky 

V rámci socio-ekonomických podmínky analyzuji šest faktorů. První čtyři jsou 

klasické socio-ekonomické indikátory a zbylé dva jsou novými indikátory, a to 

důsledkem technologického pokroku. Jak bylo v teoretické části vysvětleno, NPP jsou 

úspěšnější v zemích, kterým se ekonomicky daří. Podle toho také přistupujeme ke 

zkoumaným faktorům.  

První ověřovanou proměnnou je výše HDP na obyvatele. Ta se v roce 2010 ve 

Švédsku pohybovala okolo 50 000 $, což bylo o polovinu více než průměr EU. 

V Německu v roce 2013 bylo HDP na jednoho obyvatele okolo 46 000 $, což činilo 

135 % průměru EU. Hodnoty na Islandu byly ve stejném roce o trochu vyšší, 

a dosahovaly 48 000 $. Oproti tomu výše HDP na obyvatele v České republice vždy 

byla a je o značnou část nižší oproti ostatním třem zemím. V roce 2017 dosahovala tato 

hodnota okolo 20 000 $. To je téměř pouze polovina vůči průměru EU.  

Co se týče trendu, tak ten je ve Švédsku, v Německu i v České republice 

s menšími výjimkami charakterizován spíše stagnujícím růstem. Oproti tomu Island 

zažil v tomto směru bouřlivé změny, když kvůli finanční krizi klesla výše HDP na 

obyvatele z 68 000 $ v roce 2007 na 42 000 $ v roce 2009. Tímto tento zkoumaný 

faktor mluví úplně proti jeho teoretickému uchopení vůči úspěchu NPP. Jelikož v době 

                                                         
53 Ve Švédsku se používá modifikovaný Saint Lagüe dělitel (Reimink, 2011, s. 4), zatímco v České 

republice (psp.cz, 2018) a na Islandu (Ministry of Justice, 2018) méně proporční d’Hondtova metoda. 

V Německu se používá specifický Sainte-Laguë/Schepers dělitele (German Bundestag, 2013). 
54 V České republice se v jednom volebním obvodě soutěží průměrně o 14,3 mandátů. Na Islandu pak 

o 10,5 a ve Švédsku o 10,7 mandátů. Německo je se svým smíšeným systémem specifický případ.  
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úspěchu pirátské strany na Islandu se zemi ekonomicky nedařilo (The World Bank, 

2019a)55. Tento vývoj události bychom si však mohli vysvětlit obsahem politik, které 

pirátské strany prosazují. Jejich důraz na transparentnost, a v některých případech i na 

odpovědnost politiků, mohl v krizové situaci na Islandu hrát roli.  

Druhým socio-ekonomickým faktorem je míra urbanizace. Ta je ze 

zkoumaných zemí tradičně největší na Islandu, kde v roce 2013 žilo 93 % obyvatel 

v městských oblastech. Druhá nejvyšší míra urbanizace byla v druhé severské zemi, ve 

Švédsku, a to 85 %. V Německu v roce 2013 žilo v městských oblastech 77 % obyvatel. 

Česká republika se v tomto směru se 74 % v roce 2017 pohybovala okolo průměru EU. 

Vysoká čísla v severských zemích mohou být způsobena jejich klimatickými 

podmínkami a demografickým rozložením obyvatelstva. Nicméně Česká republika opět 

získala nejnižší hodnotu, čímž je role tohoto faktoru v úspěchu zkoumaných stran 

vyloučila (The World Bank, 2019b).56 

Třetím faktorem je výše vládních výdajů, které jsou počítány jako podíl HDP. 

Ten v roce 2010 ve Švédsku tvořil 25 %, což bylo 125 % průměru EU. Nad tím se 

pohybovala i výše vládních výdajů na Islandu, která zde tvořila 24 % HDP. Zbylé dva 

systémy se pohybovaly pod průměrem EU. V Německu v roce 2013 byl podíl vládních 

výdajů 19,2 % a v roce 2017 v České republice 19,1 %. Od 90. let si všechny čtyři země 

udržují více méně stabilní výši vládních výdajů vůči HDP. I u tohoto faktoru si opět 

vedly lépe severské země (The World Bank, 2019c).57 

Čtvrtým faktorem je otevřenost trhu. Celková míra veškerého vývozu a dovozu 

zboží vůči HDP byla nejvyšší v České republice, kde můžeme pozorovat nárůst v letech 

2009 až 2015 ze 113 % na 159 %. Na Islandu tato hodnota v roce 2013 dosahovala 

102 %, zatímco ve v Německu pouze 85 % a v roce 2010 ve Švédsku 87 %. Avšak 

ve všech čtyřech zemích byla míra otevřenosti trhu vyšší než průměr EU (The World 

Bank, 2019d).58 U tohoto faktoru můžeme již nalézt výhodnější podmínky pro NPP 

v zemích, v kterých byly zkoumané strany úspěšné. Nicméně vysoká čísla otevřenosti 

trhu u České republiky je potřeba dávat do kontextu s celkově nízkou mírou HDP oproti 

                                                         
55 Všechna čísla podílů HDP lze najít najít na této adrese: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CZ-SE-DE-IS-

EU&start=1960&view=chart 
56 Všechna čísla míry urbanizace lze najít najít na této adrese: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS-EU 
57 Všechna čísla vládních výdajů lze najít najít na této adrese: 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?locations=CZ-IS-DE-SE-EU  
58 Všechna čísla otevřenosti trhu lze najít najít na této adrese: 

 https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS-EU 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CZ-SE-DE-IS&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CZ-SE-DE-IS&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS
https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?locations=CZ-IS-DE-SE
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CZ-SE-DE-IS-EU&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=CZ-SE-DE-IS-EU&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS-EU
https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS?locations=CZ-IS-DE-SE-EU
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CZ-DE-SE-IS-EU
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ostatním státům. 

Dalším zkoumaným faktorem, již technologickým, je míra internetové 

penetrace. Jako většina předchozích socio-ekonomických podmínek i tato dosahuje 

vyšších hodnot v severských státech. Na Islandu v roce 2013 používalo internet 97 % 

obyvatelstva. Ve Švédsku v roce 2010 to bylo 90 %. V Německu v roce 2013 používalo 

internet 84 % obyvatel. Nejnižší hodnotu tak opět získala Česká republika, kde v roce 

2017 dosahovala internetová penetrace na základě dostupných čísel pouhých 79 %. Pro 

porovnání, takto stejný podíl obyvatelstva používal internet na Islandu a ve Švédsku 

okolo roku 2002. Nicméně Česká republika se s těmito čísly pohybuje okolo průměru 

EU (The World Bank, 2019e).59 

Posledním porovnávaným socio-ekonomickým faktorem je míra využití 

placených streamovacích služeb. Na základě dostupných informací z databáze Statista 

těchto služeb využívá ve Švédsku přes 40 % obyvatel s předpokládaným zvýšením 

v následujících letech o 2 % (Statista, 2019a). V Německu platí za streamovací služby 

21 % obyvatel, nárůst zde má být vyšší až na 28 % (Statista, 2019b). Oproti tomu 

v České republice se předpokládá zvýšení používání těchto služeb z dnešních 17,9 % na 

pouhých 19,7 % (Statista, 2019c). Bohužel pro Island nejsou v této databázi dostupná 

data. Nicméně z jiných zdrojů se můžeme dozvědět, že Island patří spolu s dalšími 

severskými státy mezi země s největšími trhy, co se týče streamování hudebního obsahu 

(Tschmuck, 2019).  

Výše zmíněná čísla se sice nevztahují přímo ke zkoumaným volbám, tedy ke 

konkrétním závislým proměnným, ale ze získaných informací lze vyčíst pravděpodobné 

kulturní kořeny či podhoubí pro úspěch pirátského hnutí v jednotlivých státech. 

Ve Švédsku má placení mediálního obsahu delší historii, a využívání takových služeb je 

zde běžné. Už jenom fakt, že právě ve Švédsku vznikla jedna z největších 

streamovacích služeb Spotify se zdá být potvrzením této teze. Zdá se být až paradoxní, 

že první pirátská strana vznikla v zemi, kde pirátství se nezdá mít takovou podporu, což 

je vidět na dnešních preferencích strany. Martin Fredriksson v odpovědi na můj 

dotazník upozorňuje na to, že nárůst streamovacích služeb jako Spotify a Netflix 

částečně odzbrojily švédskou Pirátskou stranu, která se spoléhala právě na strach 

mladých lidí z toho, že autorská práva jim zabraňují v přístupu ke kultuře, na kterou 

                                                         
59 Všechna čísla internetové penetrace lze najít najít na této adrese: 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?cid=GPD_44&end=2017&locations=CZ-DE-IS-

SE-EU&page=6&start=2005 

 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?cid=GPD_44&end=2017&locations=CZ-DE-IS-SE-EU&page=6&start=2005
https://www.statista.com/outlook/209/154/music-streaming/sweden
https://www.statista.com/outlook/209/137/music-streaming/germany
https://www.statista.com/outlook/209/132/music-streaming/czechia
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?cid=GPD_44&end=2017&locations=CZ-DE-IS-SE-EU&page=6&start=2005
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?cid=GPD_44&end=2017&locations=CZ-DE-IS-SE-EU&page=6&start=2005
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jsou zvyklí. Tschmuck (2019) dokonce zdůrazňuje, že Spotify nevzniklo v průběhu 

procesu s provozovateli The Pirate Bay náhodou. Byl to brilantní podnikatelský tah, kdy 

zakladatelé této firmy nabídli legální alternativu uživatelům nelegálních serverů.  

Rozdíl v číslech mezi německým a českým prostředím není nijak výrazný, 

nicméně trend mluví silně ve prospěch vyššího využívání těchto služeb v Německu. Pro 

ověření této proměnné se můžeme podívat ještě na čísla ohledně využívání placených 

služeb online streamování filmů. V roce 2017 tvořil počet německých uživatelů služby 

Netflix 6,1 % populace této země (Krieger, 2018). Zatímco v České republice byl tento 

podíl pouze 0,9 %60(Statista, 2019d). Navíc podle serveru Business Insider patřilo 

Německo v roce 2018 vedle Švédska mezi deset zemí, kde je Netflix nejvíce populární 

(Lynch, 2019). 

Tato proměnná by tak mohla být jednou z příčin úspěchu pirátské strany v České 

republice. Nicméně nízkou míru využití placených streamovacích služeb v této zemi je 

potřebné dát do kontextu s nižší internetovou penetrací.  

 

Graf č. 8: Porovnání socio-ekonomických podmínek ve zkoumaných zemích 

 
Zdroj: vlastní na základě dat z World Bank Open Data 
 

Když se podíváme na souhrn hodnot analyzovaných faktorů socio-

ekonomických podmínek (viz Graf č. 8), můžeme si všimnout, že systém České 
                                                         
60 V roce 2017 bylo v Německu 5,1 milionů uživatelů služby Netflix, v České republice v této době bylo 

93 tisíc uživatelů. Ve Švédsku byl podíl mnohem vyšší stejně jako u služeb poskytující streamování 

hudby, ve stejném roce bylo v této zemi 1,5 milionu uživatelů služby Netflix, což tvořilo 15 % švédské 

populace. 

https://www.statista.com/statistics/607829/netflix-subscribers-czech-republic/
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republiky dosahoval v měřeních nejnižších čísel a až na jednu výjimku se pohyboval 

pod průměrem EU. Z hlediska socio-ekonomických podmínek jsou pro úspěch NPP 

nejvhodnější systémy na Islandu a ve Švédsku. Jediným měřeným faktorem podporující 

teorii úspěchu těchto stran v České republice je otevřenost trhu, která dosahuje v této 

zemi opravdu vysokých čísel. Nicméně v kombinaci se slabšími výsledky ostatních 

proměnných nemůže mít tento faktor tak silný vliv na úspěch pirátské strany v této 

zemi. Důležitější roli však může mít míra využívání placených streamovacích služeb, 

která by mohla vycházet z charakteru kulturního prostředí zkoumaných systémů.  

3.2.3. Politické podmínky 

Z politických podmínek testuji pět faktorů. Dva z nich přímo odrážejí roli voliče, 

což jsou volatilita a volební účast. Další dva se týkají politické konkurence, dominance 

levice a politický prostor. Poslední faktor je index vnímání korupce, který je 

systémovým prvkem spojeným s vládní politikou. 

První testovanou proměnnou je volatilita ve stranickém systému, jinak také 

řečeno testuji stabilitu stranického systému. Jak moc se přesouvaly voličské hlasy mezi 

kandidujícími politickými stranami, jsem zjistil pomocí Pedersenova indexu. Ten jsem 

aplikoval na všechny volebně úspěšné politické strany, tedy ty, které se dostaly do 

parlamentu. Pro zkoumané volby je důležitá vždy ta míra volatility, která vznikla 

v předchozích volbách. Tudíž zkoumané volby ve Švédsku ovlivnila volatilita, která 

vznikla přesunem voličů od politických stran z voleb 2002 k jiným politickým stranám 

ve volbách 2006. Volatilita se v tomto případě vztahuje k roku 2006 a ovlivňuje volby 

2010. Ve Švédsku byla míra volatility 15,8. Ta byla způsobena především nárůstem 

volebního zisku Umírněné strany (Moderaterna, M), která se po volbách 2006 stala 

vládní stranou. Po těchto volbách se však stranický systém více usadil (viz Graf č. 9). 

Pro německé volby 2013 byl zásadní přesun voličů mezi lety 2005 a 2009, 

volatilita dosahovala výše 12,6. Ve volbách 2009 se objevila nová strana Die Linke 

s 11,9 %. Nicméně pro můj výpočet jsem bral hlasy Strany demokratického socialismu 

levice (PDS) v roce 2005 jako hlasy budoucí Die Linke, jelikož tato nová strana vznikla 

sloučením PDS s jinými stranami. Německý stranický systém si nadále udržoval 

obdobnou míru volatility. 

Na Islandu se můžeme setkat s více dynamickým vývojem. Pro volby 2013 je 

určující volatilita voleb 2007 a 2009. Pedersenův index dosáhl v tomto období čísla 

20,66, což bylo zapříčiněno především velkou ztrátou vládní Strany nezávislosti 
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(Sjálfstæðisflokkurinn) a vznikem nové strany Občanské hnutí (Borgarahreyfingin). 

Vývojový trend však pokračoval k větší volatilitě v následujících volbách, která byla 

zapříčiněna i díky volebnímu úspěchu pirátské strany. 

Volby 2017 v České republice byly ovlivněny volatilitou z let 2010 a 2013, která 

na indexové škále dosahovala hodnoty 31,6. Tento silný přesun voličů byl zapříčeněn na 

jedné straně zánikem strany Věcí veřejných (VV) a ztrátou voličům Občanské 

demokratické strany (ODS) a vznikem a volebním úspěchem nové strany ANO 2011 na 

straně druhé. V následujících volbách se obdobný otřes stranického systému opakoval, 

tentokrát i díky volebnímu úspěchu pirátské strany. 

Graf č. 9: Vývoj míry volatility ve zkoumaných zemích 

 
Zdroj: vlastní na základě dat z národních statistických úřady zkoumaných zemí 

Stranické systémy v České republice a na Islandu jsou velice dynamické 

a neustálené oproti těm v Německu a ve Švédsku. U této proměnné tak mají Česká 

pirátská strana a islandská Pirátská strana shodně pozitivní výsledky pro úspěch nových 

stran. Průměrná míra volatility v České republice od roku 2006 činila 28,77 a na Islandu 

22,96 bodů. Zatímco v Německu index nabýval hodnot průměrně 12,75 a ve Švédsku 

11,51 bodů. Nicméně všechny čtyři systémy se před rokem 2006 pohybovaly na 

Pedersenově škále na podobných pozicích. To se změnilo vývojem v České republice 

a na Islandu. V těchto dvou zemích se prosadily nové strany. Avšak ty pirátské 

nezpůsobily prvotní otřesy, prosadily se až ve volbách následujících, po těch, co zvýšily 
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volatilitu stranických systémů těchto zemí. Tato nestálost voličů se tak zdá být jednou 

z hledaných příčin a vhodných podmínek pro úspěch zkoumaných pirátských stran.  

Druhým testovaným faktorem politických podmínek je voličská účast. 

Ve Švédsku v roce 2010 přišlo k volbám 84,6 % voličů. To bylo o něco málo více než v 

předchozích volbách. Tímto stoupajícím voličským zájmem byly ovlivněny i následující 

volby ve Švédsku (viz Graf č. 10). Volební účast v Německu v roce 2013 byla 71,5 %, 

což bylo obdobné číslo vůči předchozím volbám v roce 2009. Nicméně oproti číslům 

z 90. let, kdy v této zemi dosahovala volební účast 80 %, jsou tato čísla z hlediska 

vývoje nízká. 

Na Islandu byla v roce 2013 volební účast 81,4 %. Tento podíl voličů, kteří 

přišli k volbám, byl o něco málo menší než v předchozích letech. Přesto byl výrazně 

vyšší, než je zvykem v České republice. Zde v roce 2017 přišlo k volbám ve srovnání 

s ostatními státy pouze 60,8 % voličů, což byla podobná účast té v předchozích volbách.  

Graf č. 10: Vývoj volební účasti ve zkoumaných zemích 

 
Zdroj: vlastní na základě dat z národních statistických úřady zkoumaných zemí 

Ze zkoumaných zemí se můžeme setkat s nejvyšší volební účastí na Islandu a ve 

Švédsku. Obecně pro severské státy platí, že je zde vyšší podíl voličů, kteří se k volbám 

dostaví. Průměrná volební účast od 2000 byla ve Švédsku 83,9 %, na Islandu pak 

83,1 %. Německo je v tomto směru o něco méně úspěšné. Průměrná účast zde byla 

75,1 %. Ze zkoumaných zemí má nejnižší volební účast Česká republika s průměrem 
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pouhých 61,1 %. Vyšší volební účast tak mohla pomoci k úspěchu pirátským stranám 

spíše na severu. Pro Českou pirátskou stranu tato proměnná zřejmě nehrála roli při jejím 

úspěchu.  

Třetím testovaným faktorem je dominance levice v parlamentu, tedy podíl 

sociálně demokratických a komunistických stran ve volebním období před zkoumanými 

volbami. Ve švédském Riksdagu ve volebním období 2006 až 2010 byly zastoupeny 

obě tradiční švédské socialistické strany. Sociální demokracie (SAP) měla v parlamentu 

130 křesel a bývalá komunistická Levicová strana (Vänsterpartiet) byla zastoupena 22 

mandáty. Dohromady tyto dvě strany tvořily 43,6 % švédského parlamentu. Nutno 

dodat, že obě strany byly pro toto období v opozici. A toto je důležité, jelikož Hino 

upozorňuje na to, že levicové strany mají v opozici tendenci přicházet s novými tématy 

jako je environmentální politika či práva žen, tedy s tématy týkajících se levicových 

postmateriálních hodnot, čímž v jisté míře snižují šanci na úspěch i pirátským stranám. 

Je dobré dodat, že v opozici s těmito stranami byla i Strana zelených (Miljöpartiet de 

Gröna), která ze své pozice mohla tato témata ještě více akcentovat.  

V německém Bundestagu byly ve volebním období 2009 až 2013 zastoupeni 

Sociální demokraté (SPD) 64 mandáty a postkomunistická Die Linke 16 mandáty. 

V tomto případě tvořila klasická levice ve 36,7 % Spolkového sněmu. Opět obě strany 

zůstaly v opozici, zároveň zde jako ve Švédsku byli ve stejné pozici i Zelení. Na Islandu 

ovšem byla situace odlišná. Ve volebním období 2009 až 2013 tvořila levice většinu 

Althingu. Levicově-zelené hnutí (Vinstri Græn)61 získalo 14 mandátů a Sociální 

demokraté (Samfylkingin) 20 křesel. Dohromady tak obsadily tyto dvě strany 54 % 

parlamentu, a dokázaly vytvořit vládní většinu. 

V České republice byly v letech 2013 až 2017 levicové strany zastoupeny 50 

mandáty Sociální demokracie (ČSSD) a 33 mandáty komunistické strany (KSČM), 

které dohromady tvořily 41,5 % Poslanecké sněmovny. Zároveň ČSSD byla hlavním 

členem vlády pro toto období. A toto je zásadní fakt, jelikož z čísel nám sice vyplývá, 

že většinu měla levice pouze na Islandu, ale silnou pozici měla i v České republice, kde 

byla součástí vlády. Ve Švédsku měla levice větší procentuální zastoupení. Nicméně 

tyto levicové strany v této zemi zůstaly v opozici, a tudíž dle Hinovy teorie mohly 

pokrýt zmiňovaná postmaterialistcká témata, aby získaly podporu voličů, zatímco 

                                                         
61 Levicově-zelené hnutí z Islandu patří v celoevropském kontextu spíše ke krajně levicovým stranám než 

ke stranám zeleným. Na nadnárodní úrovni je strana součástí NGLA, kam patří i švédská Levicová strana. 

Strana tak není součástí Greens/EFA, kam se zařazuje většina stran zelených. 
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vládní levicové strany na Islandu a v České republice musely plnit své předvolební 

sliby. Tuto proměnnou bychom tak mohli označit za jednu z příčin úspěchu pirátské 

strany na Islandu a v menší míře také České pirátské strany, přestože v rámci výzkumu 

tato strana nebyla potvrzena metodou shody ani rozdílu. Pro tuto strany je navíc 

výhodný charakter tradičních levicových stran v České republice. KSČM je velice 

konzervativní stranou, od které se neočekává velký důraz na postmateriální hodnoty. 

ČSSD je v tomto směru více liberální, avšak ve volebním období 2013 až 2017 můžeme 

v této straně vypozorovat silnou pozici konzervativního křídla (Vosátka, 2016, s. 16-

18). 

Čtvrtým faktorem politických podmínek je politický prostor, který je novým 

stranám poskytnut. Tato proměnná určuje míru výskytu ideologicky příbuzných stran 

podobných těm pirátským, za které jsem označil strany zelených. Opět se soustředím na 

výsledky z předchozích voleb. Ve švédských volbách v roce 2006 získala Strana 

zelených 5,2 %, čímž si zajistila zastoupení v Riksdagu, čehož dosáhla zatím vždy od 

roku 1994. Tradičně se tato strana pohybuje s několika procenty nad vstupní hranici do 

parlamentu. 

Němečtí Zelení jsou tradičně o něco více úspěšní. V roce 2009 strana získala 

10,7 %. V letech 1998 až 2005 byla dokonce součástí levicové vlády a její voličská 

podpora je stabilní. Česká Strana zelených také docílila úspěchu podílení se na vládě, 

konkrétně v letech 2006 až 2009, kdy se poprvé, nicméně i naposled probojovala do 

parlamentu. Strana v roce 2013 získala pouze 3,19 %. V následujících volbách se její 

zisk ještě dvojnásobně zmenšil.  

Zatímco ve třech předchozích zemích se můžeme setkat jak s krajně levicovými 

subjekty, tak se stranami zelených, na Islandu se vyskytuje taková politická strana 

pouze jedna, ta zahrnuje oba typy. Již u předchozí proměnné zmíněné Levicově-zelené 

hnutí patří mezi silné hráče v islandském stranickém systému. Ve volbách 2009 strana 

získala 21,6 %. Tudíž pro Pirátskou stranu nevytvářela přívětivé podmínky. Nicméně ta 

v následujících volbách nakonec této straně nějaké voliče přebrala, jelikož Levicově-

zelené hnutí získalo pouze 10,8 %. 

Nejsilnější strana tedy byla na Islandu, středně silné jsou zelené strany 

v Německu a ve Švédsku. Avšak Strana zelených je v České republice tak slabá, že zde 

existoval ideologický prostor i pro pirátskou stranu. Tato proměnná je tedy možnou 

příčinou úspěchu České pirátské strany. 

V rámci politického prostoru je vhodné ještě zmínit další konfliktní linii, 
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do které jsou pirátské strany zasazovány. Jedná se o štěpení mezi tradičními stranami 

a stranami tzv. antisystémovými. Hlas pro pirátskou stranu je často také považován za 

hlas protestní. Tento prvek mají pirátské strany společný s krajně pravicovými stranami, 

které v posledních letech získávají na síle, což mohlo a může pirátským stranám ubírat 

určitý podíl elektorátu. Martin Fredriksson v tomto ohledu zmiňuje Švédské demokraty 

jako konkurenci pro švédskou Pirátskou stranu62. Christoph Bieber zdůrazňuje ve 

stejném smyslu roli Alternativy pro Německo vůči německé Pirátské straně. 

Posledním testovaným faktorem politických podmínek je index vnímání 

korupce, který je každoročně vypracován organizací Transparency International. Pro 

měření se používá škála od 0 do 100 bodů, přičemž se hodnotí spíše “nekorupčnost”, 

jelikož čím více bodů stát získá, tím je zde menší vnímání korupce. Ve Švédsku v roce 

2010 tento index dosahoval výše 92 bodů, což byla tradiční hodnota pro tuto zemi. 

V Německu v roce 2013 byla míra korupce ohodnocena 78 body. Island ve stejném roce 

získal totožný počet bodů. Z hlediska trendu jsou si Německo a Island v míře vnímání 

korupce podobné (viz. Graf č. 11). Všechny tři zmíněné země se pohybovaly nad 

průměrem států Západní Evropy a EU. Česká republika však byla v roce 2017 

ohodnocena pouze 57 body. Toto číslo bylo sice vyšší než v předchozích letech 

a v průběhu let kontinuálně rostlo, nicméně bylo stále pod 65 body, průměrem států 

Západní Evropy a EU (Transparency International, 2018)63. 

Přestože v České republice došlo v posledních letech k největšímu zlepšení, ze 

zkoumaných zemí se stále jedná o tu zdaleka s nejvyšší mírou vnímání korupce. A jak je 

definováno v teoretické části, takové podmínky jsou pro pirátské strany výhodné. 

V zemích, kde je prostor pro prosazování transparentnosti a boje proti korupci, se 

mohou strany jako jsou ty pirátské prosadit právě díky zdůrazňování těchto problémů. 

Všechny čtyři pirátské strany mají transparentnost mezi předními prioritami a prolíná se 

jejich volebními programy64. Ale její prosazení a aplikování bylo z teoretického 

hlediska nejsnadnější v České republice, jelikož tam, kde transparentnost není potřeba, 

není místo ani pro prosazování politiky transparentnosti. Proměnná výše vnímání 

korupce by tedy mohla být jednou z příčin úspěchu České pirátské strany. 

                                                         
62 Z analýzy výsledků švédských voleb v roce 2014 vyplývá, že voliči Pirátské strany v Evropských 

volbách byli nejčastěji podporovatelé Švédských demokratů v národních volbách (Berg a Oscarsson, 

2014, s. 13). 
63 Všechna čísla indexu vnímání korupce najít na této adrese: https://www.transparency.org/research/cpi 
64 Volební programy pro pirátské strany lze najít na těchto adresách: Pro České pirátské strany na: 

https://www.pirati.cz/program/; pro islandskou Pirátskou stranu na https://piratar.is/english/core-policy/; 

pro německou Pirátskou stranu na: https://wiki.piratenpartei.de/Programm; a pro švédskou Pirátskou 

stranu na: https://piratpartiet.se/principprogram/  

https://www.transparency.org/research/cpi
https://www.pirati.cz/program/
https://piratar.is/english/core-policy/
https://wiki.piratenpartei.de/Programm
https://piratpartiet.se/principprogram/
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Graf č. 11: Vývoj indexu vnímání korupce ve zkoumaných zemích 

 
Zdroj: vlastní na základě dat z World Bank Open Data 

Když shrneme všechny výsledky faktorů politických podmínek, najdeme již více 

proměnných vysvětlujících úspěch zkoumaných stran. Česká republika i Island měly 

oproti druhým dvěma zemím velice nestabilní stranické systémy. V těchto dvou státech 

byli voliči zvyklí mnohem více měnit své stranické preference, což pomohlo získání 

hlasů i pirátským stranám. Dále tyto dvě země mají společné to, že levicové strany 

v předchozím volebním období byly stranami vládními. Dominance levice na Islandu 

zde vytvořila vhodné podmínky pro vzestup pirátské strany. Vhodné politické 

podmínky pak byly ještě větší v České republice, kde pirátská strana měla větší 

politický prostor k prosazení se díky absenci silné strany zelených. Pro Českou 

pirátskou stranu bylo v její zemi vhodné prostředí i díky vyšší míře vnímání korupce, 

proti které mohla tato strana bojovat.  

3.2.4. Síla stranické organizace 

V této podkapitole se přesouváme od zkoumání zemí, v kterých se strany 

vyskytují, k analýze samotných pirátských stran. Výzkum síly stranické organizace se 

zaměřuje na schopnosti stran stát se plnohodnotnou politickou stranou, tedy stranou, 

která je vidět a s kterou se počítá jako s relevantním politickým hráčem. Následující 

proměnné vyplývající z tohoto konceptu jsou členská základna, síť lokálních buněk, 

profesionalizace personálu a síla lokální strany. Pro tyto faktory jsem získal data díky 
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dotazníkovým formulářům, které mi stranické aparáty zkoumaných stran vyplnily. Pro 

porovnání počtu členů stran vycházím se statistik projektu MAPP (2019). 

Prvním faktorem síly stranické organizace je velikost členských základen. 

Švédská Pirátská strana byla na svém vrcholu v roce 2009, v průběhu jednoho roku však 

ztratila mnoho svých členů (viz. Graf č. 12)65. Přesto v roce 2010 v době konání voleb 

měla strana stále okolo 16700 členů66, což bylo 53 % průměru členských základen 

švédských politických stran v tomto roce. Členská základna Pirátské strany v Německu 

měla v roce 2013 také klesavou tendence. Přesto dosahovala celkem pozitivních čísel, 

kdy s počtem okolo 30 000 členů67 tvořila 27 % průměru relevantních německých stran. 

Po svých neúspěšných volbách v roce 2010 a 2013 se členské základny těmto stranám 

rychle zužovaly. Dnes počet členů švédské strany činí 9 % švédského průměru, 

u německé strany je tento podíl 7 %. 

Členská základna Pirátské strany na Islandu v době svého prvního úspěchu 

nedosahovala takových čísel jako ve dvou předchozích případech. V době voleb v roce 

2013 měla strana 1500 členů, což tvořilo 14 % průměru členských základen politických 

stran na Islandu. O tři roky později měla však strana již okolo 6000 členů, čímž se 

pohybovala na polovině průměru všech politických stran. U těchto čísel je nicméně 

nutné dodat, že islandská Pirátská strana ve svých odpovědích na můj dotazníkový 

formulář uváděla počet členů strany ve velkých číselných rozmezích68. Rozhodl jsem se 

použít vždy průměrnou hodnotu těchto číselných intervalů. 

Česká pirátská strana měla v době konání voleb v roce 2017 okolo 500 členů, 

což bylo pouhých 5 % průměru všech relevantních českých stran. Po jejím volebním 

úspěchu se počet členů zvýšil natolik, že strana má dnes téměř dvojnásobek členů oproti 

roku 2017. 

Největší členskou základnu v klíčových volbách měly tedy pirátské strany 

v Německu a ve Švédsku, pak islandská strana a nejmenší počet členů měla Česká 

                                                         
65 Švédská Pirátská strana měla na svém vrcholu v roce 2009 neuvěřitelných 47 730 členů, což bylo o 

polovinu více, než byl průměr relevantních stran ve Švédsku v té době. Ve stanovách strany stojí, že 

pokud člen nezaplatí stranický příspěvek, je po dvou upomínkách ze strany vyloučen (piratpartiet.se, 

2019). Zřejmě tedy do strany vstoupilo velké množství lidí pouze na základě senzace, kterou Pirátská 

strana ztělesňovala, a která časem vymizela. 
66 Konkrétní čísla počtu členů švédské Pirátské strany lze najít i zde: 

https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistory.aspx 
67 Konkrétní čísla počtu členů německé Pirátské strany lze najít i zde: 

https://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder  
68 Předseda islandské Pirátské strany Björn Leví Gunnarsson a i další její zástupci, na které jsem se 

obrátil, mi nemohli poskytnout konkrétní čísla, jelikož se jejich databáze nacházela v rekonstrukci a 

celková čísla počtů členů strana neshromažďuje. Pro volby 2013 mi předseda strany poskytl odhad 1000 

až 2000 členů, pro rok 2006 mezi 5 000 a 10 000, ale pravděpodobností blížící se k 6 000 členů. 

https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistory.aspx
https://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder
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pirátská strana. Počet členů strany zřejmě nehrál významnou roli při úspěchu 

zkoumaných pirátských stran. 

Graf č. 12: Vývoj počtu členů u zkoumaných stran 

 
Zdroj: vlastní na základě dat poskytnutých politickými stranami 

Druhým faktorem síly stranické organizace je síť lokálních buněk. V roce 2010 

měla švédská Pirátská strana 10 lokálních buněk, což je v poměru k celkovému počtu 

260 švédských municipalit 3,45 %. Tento počet vzrostl v roce 2014 na 15 buněk, 

nicméně dnešní počet činí pouze 5 oblastních sdružení.  

Německá Pirátská strana měla v roce 2013 místních buněk 12. To bylo v rámci 

11 092 německých municipalit pouhých 0,11 %. Při takovém počtu municipalit je sice 

složité zajistit větší pokrytí místních sdružení, nicméně s 12 buňkami nemohla mít 

strana pokrytí ani ve všech 16 státech Spolkové republiky. Toto číslo se však zvýšilo na 

64 místních sdružení v roce 2017. Tento nárůst ale netrval dlouho, jelikož v dnešní době 

má strana pouhých 7 lokálních buněk. 

Vzhledem k tomu, že islandská strana byla založena pouhý půl rok před jejími 

prvními úspěšnými volbami v roce 2013, měla v této době pouze jednu lokální buňku. 

Tím pokryla 1,39 % z celkového počtu 72 islandských municipalit. Od roku 2016 již ale 

strana má 13 místních sdružení, tedy pokrytí 18 % municipalit. Na druhé straně v České 

republice se vyskytuje municipalit mnohem více. Stejně jako v Německu je tedy obtížné 

založit sdružení ve většině z nich. V roce 2017 měla Česká pirátská strana 36 lokálních 
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buněk z 6 258 municipalit, což dělalo 0,58 %. Dnes má strana 72 místních sdružení.  

Po porovnání výsledků této testované proměnné lze vyloučit počet lokálních 

buněk jako příčinu úspěchu zkoumaných stran. Počet založených místních sdružení 

rozhodně nehrál roli při úspěchu Pirátské strany na Islandu. Tato proměnná nadále 

skrývá dva problémy. Prvním jsou velice rozdílné municipální struktury v jednotlivých 

státech. Ve Švédsku je počet municipalit 290, na Islandu pouhých 72, zatímco v České 

republice se počet těchto jednotek pohybuje okolo 6300 a v Německu dokonce 11 000. 

V severských zemích je tedy mnohem jednodušší pokrýt větší podíl municipalit. 

Nicméně tato proměnná nám poskytla i tak zajímavá čísla k porovnání. Druhým 

problémem by mohl být výskyt více buněk v jedné municipalitě. Strany v dotazníku 

odpovídaly na jednoduchou otázku, kolik měla strana lokálních buněk. Je možné, 

a i vysoce pravděpodobné, že se v jedné obci nacházelo více buněk, a že výše zmíněná 

čísla zahrnují počet místních sdružení, která se vyskytují v méně municipalitách, než je 

počet samotných sdružení69.  

Třetím testovaným faktorem síly stranické organizace je velikost 

profesionálního personálu, tedy podíl centrálně placených zaměstnanců strany na 100 

tisíc obyvatel. Švédská Pirátská strana neměla v roce 2010 žádného placeného 

zaměstnance70. Ve stejném stavu se nachází strana i dnes. Výjimkou byl rok 2014, kdy 

byl placený jeden zaměstnanec strany. Německá Pirátská strana měla v roce 2013 

jednoho placeného člena strany, což bylo 0,002 této jednotky na 100 tisíc obyvatel. 

Dnes má strana tři takové zaměstnance. Islandská Pirátská strana neměla žádného 

centrálně placeného člena v roce 2013, dnes jich však má 7. Česká pirátská strana měla 

v roce 2017 placené zaměstnance 2, což činilo 0,023 této jednotky na 100 tisíc obyvatel. 

Dnes má tato strana 23 placených členů. 

Porovnáním výsledků čísel velikostí profesionálního personálů stran lze 

jednoznačně vyloučit tuto proměnnou jako příčinu pro úspěch islandské Pirátské strany, 

která v klíčových volbách 2013 neměla žádného centrálně placeného zaměstnance. 

Počet dvou placených členů u České pirátské strany se také nezdá být jako zásadní, 

přestože strana pokryla největší část podílu zaměstnanců na 100 tisíc obyvatel. Nárůst 

placeného aparátu se u stran objevil až převážně po jejich úspěšných volbách, kdy si 

pravděpodobně mohli po obdržení vyššího státního příspěvku dovolit své členy zaplatit. 

                                                         
69 Hlavní města jsou častým příkladem municipalit, v kterých má strana více než jednu lokální buňku. 

Například Česká pirátská strana má v Praze 6 místních sdružení: https://wiki.pirati.cz/regiony/list 
70 Jedná se pouze o zaměstnance placené stranou, tudíž v čísle nejsou funkcionáři (poslanci, 

europoslance), kteří jsou placeni ze své funkce patřičným orgánem.  

https://wiki.pirati.cz/regiony/list
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Posledním testovaným faktorem je síla lokální strany. Touto proměnnou měřím 

podíl obcí, v kterých strany kandidovaly v posledních komunálních volbách. Švédská 

Pirátská strana šla do komunálních voleb v roce 2010 s pěti kandidátními listinami, což 

tvořilo pokrytí 1,72 % švédských municipalit. O čtyři roky později kandidovala strana 

dokonce v 15 municipalitách a v posledních volbách 2018 se počet snížil na 7. 

U islandské Pirátské strany se setkáváme s faktem, že mezi jejím založením 

a následným volebním úspěchem žádné komunální volby nekonaly. Česká pirátská 

strana v roce 2014 kandidovala ve 104 municipalitách, tento podíl pokryl 1,66 českých 

municipalit. Počet kandidátních listin navýšila strana o čtyři roky později na 132, tedy 

podíl 2,11 % municipalit. Vzhledem ke složitosti komunální struktury v Německu71 

a absenci shromažďování tohoto typu dat německou Pirátskou stranou čísla pro tuto 

stranu se mi nepodařilo informace o síle lokální strany získat. 

 U této proměnné opět nastává problém s různorodostí komunálních struktur 

jednotlivých zemí. Jako u velikosti sítě lokálních buněk i v tomto případě je mnohem 

jednodušší pokrýt větší podíl municipalit v severských státech než v těch 

středoevropských. Přestože švédská strana dosáhla největšího podílu, její pokrytí se 

týkalo přímo zkoumaných voleb 2014. Proměnná tedy testovala, jakou má strana 

organizační sílu k vytvoření kandidátů na lokální úrovni. Mohli bychom však také tuto 

proměnnou měřit v předchozích komunálních volbách, kdy bychom se snažili zjistit, jak 

strana byla v takových volbách úspěšná, a tedy, jak silné má strana zastoupení na 

lokální úrovni. V takovém případě by obě severské země měly nulové zastoupení. 

Zatímco Česká pirátská strana by již určitou silou na lokální úrovni disponovala. 

Po porovnání všech faktorů síly stranické organizace můžeme dojít k závěru, že 

v počátečních úspěších stran tyto podmínky nijak důležitou roli nehrály. Především ne 

u islandské Pirátské strany. Ta uspěla ve volbách již po půl roce od svého založení, 

a nevybudovala si tedy nijak silnou stranickou organizaci. Česká pirátská strana jistě 

profitovala z již částečně vybudované stranické organizace, ta nicméně také 

nedosahovala vysokých čísel. Neúspěšným stranám v Německu a ve Švédsku však 

nepomohly ani jejich silné členské základny. Na adresu počtu členů bych tady určitě 

zmínil roli dobrovolníků a sympatizantů. V dnešní době, kdy se zájem o členství ve 

stranách snižuje, mohou hrát velmi důležitou roli tyto neformální skupiny. Určitě by 

bylo vhodné nějakým způsobem porovnat počet dobrovolníků, kteří stranám pomáhali 
                                                         
71 V Německu se v jednotlivých spolkových státech komunální volby nekonají jednotně, a mohou se tak 

konat v různých časových obdobích.  



 

 

55 

 

při jejich volebních kampaních. Kampaň České pirátské strany ve volbách 2017 byla 

zajištěna z velké části díky pomoci dobrovolníků, což byla možná i jedna z příčin 

úspěchu této strany (Kabátová, 2017). 

Stranická organizace spíše pomohla úspěšným stranám si jejich popularitu 

udržet. Prvotní volební úspěchy však zřejmě závisely na jiných podmínkách než těch 

stranicko-organizačních. Pro více relevantní výsledky by bylo vhodné porovnat čísla 

ostatních proměnných se zbylými stranami ze země jejich výskytu, ne pouze velikost 

členské základny. 

3.2.5. Dodatečné vysvětlující podmínky 

V této podkapitole se již dostáváme ke kvalitativním proměnným, ke čtyřem 

dodatečným vysvětlujícím podmínkám. Dvě z nich jsou rozšířením teorie a to výskyt 

stranického konfliktu a role lídra. Druhé dvě jsou institucionální podmínky z původní 

Hinovy teorie, jsou to finanční podpora strany a přístup do médií. 

První dodatečnou proměnnou je tedy výskyt stranického konfliktu. Zástupce 

švédské Pirátské strany odpověděl v mém dotazníku na otázku, zda se vyskytly nějaké 

vnitrostranické konflikty mající vliv na chod strany, že se stranické rozpory objevovaly 

především během volební kampaně v roce 2014. Toto potvrzuje i Alexandersson 

(2014), tehdejší zaměstnanec strany72. Nicméně už před zkoumanými volbami 2010 

probíhaly uvnitř strany nepokoje. Po úspěšných evropských volbách 2009 probíhal 

ve straně konflikt o tom, jak by měl být financován lídr strany a jak se naloží 

s financemi získanými díky zisku mandátu v Evropském parlamentu (Bolleyer, 2015, 

s. 171). 

Politický výkonný ředitel německé Pirátské strany na stejnou otázku odpověděl 

velice podobným způsobem jako švédský zástupce. Ve straně se údajně objevilo několik 

vnitřních konfliktu, ten největší nastal v době volební kampaně v roce 2014, kdy mnoho 

členů levicového křídla opustilo stranu. Stranické konflikty se ale objevily opravdu již 

před zkoumanými volbami 2013. Problémy mimo jiné vznikaly kvůli decentralizaci 

regionálních buněk strany. Do Pirátské strany vstoupilo v předchozích letech mnoho 

                                                         
72 Alexandersson zmiňuje absenci koordinace a efektivního vedení volební kampaně. Kritizuje také 

přístup vedení strany k ostatním kandidátům. Ve stejném období rezignovala na svůj mandát spolu 

s dalšími členy předsedkyně Pirátské strany Anna Troberg. Důvodem údajně byly problémy týkající 

se sexismu a homofobie uvnitř strany (P3Nyheter, 2014). Následující události proběhly v době 

po zkoumaných volbách 2010. Nicméně by i toto mohlo být označeno za důsledek vnitřních problémů, 

které přetrvávaly delší dobu. 
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členů, a tak byla její diverzita velice široká, což vytvářelo i ideologické konflikty. 

Nastaly dokonce případy, kdy centrální strana zrušila celou místní buňku pouze kvůli 

problémům s jednotlivci. Mnoho členů tak začalo z vlastního rozhodnutí stranu opouštět 

(Bolleyer, 2015, s. 172). Profesor Bieber mi v mém dotazníku potvrdil, že němečtí Piráti 

nebyli schopni naplnit vlastní stanovené cíle. Například v roce 2012 kniha Julie 

Schrammové, členky předsednictva spolkového vedení strany, byla nakladatelstvím 

silně chráněna proti bezplatnému kopírování, což stojí v rozporu se základními 

hodnotami pirátského hnutí (Novotný, 2014, s. 162). 

Na rozdíl od té švédské a německé literatura o stranickém konfliktu v české 

a islandské straně nehovoří. Předseda islandské Pirátské strany Björn Leví Gunnarsson 

odpověděl na výskyt konfliktů uvnitř strany kladně, ale bez jakýchkoliv specifikací. 

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš odpověděl, že strana se snaží konfliktním 

situacím předcházet otevřeností a bohatou vnitrostranickou diskusí: “vždy se nakonec 

doberem většinového konsensu a ti, kteří třeba se svou vizí neuspějí, jsou ochotni ho 

akceptovat”. O stranickém konfliktu v těchto dvou stranách jsem nezjistil žádnou 

konkrétní informaci. Pro islandskou stranu platí opět její rychlý volební úspěch, kdy 

v období prvního půl roku její existence mohlo těžko dojít k větším konfliktům. 

Na druhé straně v roce 2017 měla za sebou Česká pirátská strana již kus historie. 

Medializované vnitrostranické se však u této strany neobjevily. 

 Faktor stranického konfliktu se zdá být jednou z příčin neúspěchu švédské 

a německé pirátské strany. A tedy absence větších vnitrostranických problémů 

pravděpodobně pomohla české a islandské straně k volebním úspěchům. Velké členské 

základny se zdály být původně skrytým budoucím problémem. Velký počet členů vedl 

k větší diverzitě voličů, která vyústila ve větší míru nesouhlasu uvnitř stran. 

Druhou dodatečnou proměnnou je role lídra strany. V době voleb 2010 byl 

předsedou švédské Pirátské strany její zakladatel, a tedy i tvůrce pirátského hnutí, 

Rickard Falkvinge. Zástupce strany ho v dotazníku označil za důležitou osobu pro 

počáteční úspěch strany a jeho následný odchod z vedení strany mohl mít vliv 

na úpadek strany. Zástupce německé strany odpověděl, že lídr strany se často mění 

vzhledem k faktu, že se každoročně volí nové vedení, a přiznal, že méně změn 

ve vedení by mohlo vést k vyšší stabilitě strany. Zároveň předseda strany má údajně 

značný vliv na směřování strany. 

Islandská Pirátská strana je v tomto směru specifická. Strana totiž žádného lídra 

nemá. Tedy pouze prakticky, jelikož oficiálně ho musí mít, aby mohla vyplnit patřičné 
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formuláře, což je údajně hlavní důvod existence této funkce ve straně, jak přiznal 

Gunnarsson. Nejzajímavější na této funkci je však její volba. Strana svého lídra volí na 

základě losu pomocí internetové stránky random.org. Každý rok je takto náhodně 

vybírán jeden člen strany, aby se stal oficiálním předsedou či předsedkyní. U islandské 

strany je tedy role lídra naprosto nulová. 

U České pirátské strany se tomu zdá být naopak. Předseda sice na otázku své 

osoby odpověděl, že Piráti nejsou rozhodně Piráti Ivana Bartoše, ale uznal, že před 

úspěch v roce 2017 byl do médií zván především on. Důležitost Ivana Bartoše vyplývá 

z volebních čísel. V období mezi srpnem 2014 až dubnem 2016 ho nahradil na pozici 

předsedy strany Kryštof Černohorský. První volby po této odmlce proběhly na podzim 

2016, kdy opět byl předsedou Bartoš. V těchto krajských volbách strana poprvé za celou 

historii získala menší podíl hlasů oproti předchozím výsledkům. Absence 

charismatického lídra v delším předvolebním období mohla v tomto případě být 

příčinou. 

Se silnou rolí stranického lídra se můžeme setkat v případě švédské Pirátské 

strany a České pirátské strany. V obou případech po odchodu silných lídrů strana 

ztratila popularitu. V českém případě se ale charismatický vůdce vrátil a dovedl stranu 

k pozdějšímu volebnímu úspěchu. V Německu může mít předseda strany určité 

pravomoci, ale vzhledem k časté obměně tohoto postu je jeho role slabá. Na Islandu na 

druhé straně o silného vůdce strana ani nestojí a přistupují k této funkci jako k pouze 

byrokratické zátěži. Role lídra strany na Islandu tedy nebyla příčinou pirátského 

úspěchu. V České republice se však může jednat o jednu z příčin. 

Dalším zkoumaným faktorem je institucionální podmínka finanční podpory 

stran. Ve Švédsku dosáhne politická strana na státní příspěvek, pokud získá ve volbách 

více než 2,5 % hlasů nebo alespoň jedno křeslo v Riksdagu. Zároveň strany, které 

získaly více než 4 % hlasů, mají nárok na pravidelný roční příspěvek. Ve Švédsku se 

tedy setkáváme s proporční finanční podporou, ta je v tabulce značená hodnotou 1.73 

Výše nároku na finanční podporu stran v Německu se také odvíjí od jejich volebních 

zisků. V této zemi je však dalším kritériem podmínka, že finance poskytnuté stranám 

nemohou být vyšší než soukromé prostředky získané stranou.74 Německý systém také 

dosahuje hodnoty 1.  

                                                         
73 Institut for Democracy and Electoral Assitance čerpá z článků 3 a 6 švédského zákona o státní finanční 

podpoře politickým stranám (1972) 
74 Institut for Democracy and Electoral Assitance čerpá z § 18 německého zákona o politických stranách 

(1994). 
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Na Islandu mají politické strany nárok na finanční podporu od státu, pokud 

získají více 2,5 % hlasů v celonárodních volbách. Navíc strany kandidující ve všech 

volebních obvodech mají právo na speciální příspěvek na pokrytí výdajů vzniklých při 

jejich volební kampani75. V této zemi je tedy také finanční podpora proporční. 

Politickým stranám v České republice vzniká nárok na stálý příspěvek, pokud získají ve 

volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů76 (International IDEA, 2019). 

Všechny systémy zkoumaných zemí tedy poskytují proporční finanční podporu 

politickým stranám. Ve všech zemích je systém nastaven tak, že s výší volebního zisku 

roste i výše příspěvku, na který má strana nárok. Čísla jsou také v souladu s výsledky 

Gallagherova indexu. Nejnižší práh k dosažení na pravidelný státní příspěvek je ve 

Švédsku, nejvyšší je v České republice. 

Poslední dodatečnou proměnnou je přístup do médií. Ten není ve švédské 

legislativně nijak ukotvený, čímž dostává tento systém na naší škále hodnotu 0. 

V Německu je míra přístupu závislá na volebním výsledku strany. Základním kritériem 

je podíl mandátů. Přesto je prostor pro malé strany v médiích zaručen. Nicméně větší 

politické subjekty dostanou více prostoru a času ve vysílání77. Přístup do médií je tak 

v Německu disproporční, a tento systém získává hodnotu 1. Oproti tomu na Islandu jsou 

podle zákona všechny rozhlasové a televizní stanice vázány základními pravidly 

demokracie a svobody projevu, tudíž musí přistupovat ke všem stranám stejným 

dílem78. Na Islandu se tedy setkávám s rovnocenným přístupem do médií (International 

IDEA, 2019). Podobné nastavení je i v České republice. Česká televize a Český rozhlas 

jsou vázány zákonem poskytnout vysílací prostor všem kandidujícím subjektům pro 

sebepropagaci v době od 16 do 2 dní před konáním voleb (Česko, 1995). 

Z hlediska legislativního ukotvení vytvářejí systémy na Islandu a v České 

republice výhodnější podmínky malým stranám pro přístup do médií oproti Německu 

a Švédsku. Problémem měření tohoto faktoru je však možný výskyt odchýlení reality od 

legislativního rámce. Všem kandidujícím je garantován vymezený čas, ale větším 

stranám nakonec může být dán prostor v hlavních vysílacích časech. Rovnocennost 

může být také jednoduše narušena velkým množstvím kandidujících stran. To není 

                                                         
75 Institut for Democracy and Electoral Assitance čerpá z článku 3 islandského zákona o financování 

politických organizací a kandidátů a jejich zveřejňování informací (2006). 
76 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích dále praví, že za každé i započtené 

0,1 % hlasů obdrží strana další příspěvek, stranám přes 5 % hlasů se příspěvek dále nezvyšuje.  
77 Institut for Democracy and Electoral Assitance čerpá z § 18 německého zákona o politických stranách 

(1994). 
78 Institut for Democracy and Electoral Assitance čerpá z Evaluation Report on Iceland - Transparency of 

Party Funding. 
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problém Islandu, kde je okruh kandidujících subjektů menší. Ale v České republice dnes 

již máme devět politických uskupení pohybujících se v průzkumech nad prahem pěti 

procent, pro které může být složitější vymezit rovnocenný prostor.  

Z dodatečných proměnných vyšly jako významné stranický konflikt a přístup do 

médií. U druhého zmíněného faktoru bych však neviděl tak zásadní roli pro úspěch 

pirátských stran v České republice a na Islandu. Ostatní státy dávají také prostor 

menším stranám, a nefunguje to tam tak, že do debat jsou zvány pouze největší strany. 

Na druhé straně faktor výskytu stranického konfliktu se zdá být klíčový především pro 

neúspěch stran v Německu a ve Švédsku. Tím, že se čeští a islandští piráti vyvarovali 

vážnějších vnitrostranických konfliktů, může tedy hrát zásadní roli v jejich volebních 

úspěších. 
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Tabulka č. 2: Výsledky měření faktorů  

 
Švédská 

Pirátská 

strana 

Německá 

Pirátská 

strana 

Islandská 

Pirátská 

strana 

Česká 

pirátská 

strana 

KVANTITATIVNÍ 

PROMĚNNÉ 

Institucionální podmínky 

 Index proporcionality 1,61 5,96 6,48 7.97 

Socio-ekonomické podmínky 

 HDP na obyvatele 152 % 135 % 140 % 59 % 

 urbanizace 114 % 103 % 125 % 99 % 

 vládní výdaje 121 % 92 % 116 % 92 % 

 otevřenost trhu 106 % 103 % 125 % 185 % 

 internetová penetrace 127 % 111 % 128 % 98 % 

 využití placených 

streamovacích služeb 

40,3 % 21 % - 17,9 % 

Politické podmínky 
    

 volatilita 15,76 ↓ 12,6 ↓  20,66 ↑ 31,56 

 volební účast 85,22% 73,85% 80,35% 53,02% 

 dominance levice 43,6 % 35,7 % 54 % 41,5 % 

 politický prostor 5,2 % 10,7 % 21,68 % 3,19 % 

 index vnímání korupce 131,82% 120,00% 118,18% 87,69% 

Síla stranické organizace  
    

 členská základna 54% ↓ 

[9 %] 

27% ↓ 

[7 %] 

14 % ↑ 

[58 %] 

3% ↑ 

[4 %] 

 síť lokálních buněk 0,034 ↓ 

[0,017] 

0,001 ↓ 

[0,0006] 

0,014 ↑ 

[0,181] 

0,006 ↑ 

[0,012] 

 profesionální personál 0 

0 

0,002 ↑ 

[0,005] 

0 ↑  

[1,217] 

0,024 ↑ 

[0,027] 

 organizační síla lokální strany 1,72% ↑ 

[2,41%] 

- 0 ↑ 

[5,56%] 

1,66 % ↑ 

[2,11%] 

KVALITATIVNÍ 

PROMĚNNÉ 

    

Dodatečné podmínky 
    

 stranický konflikt 1 1 0 0 

 role lídra 1  0  0  1  

 finanční podpora  1 1 1 1 

 přístup do médií x 1 2 2 

  

dd vysvětlující proměnná shodná pro islandskou i českou pirátskou stranu  

dd vysvětlující proměnná rozdílná pouze pro islandskou, nebo českou pirátskou stranu 

↑↓ trend následného vývoje 
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Závěr 

Z provedené analýzy faktorů ovlivňujících úspěch pirátských stran vyplývá, 

že na prvotní volební úspěchy České pirátské strany a Pirátské strany na Islandu měly 

největší vliv politické podmínky. Příčinami úspěchů těchto stran byly především 

nestabilita stranického systému, tedy volatilita voličstva, pak také dodatečné podmínky 

jako absence většího konfliktu uvnitř stran a garantovaní rovnocenného přístupu 

do médií v zemích jejich výskytu. První dvě příčiny považuji za významné, přístup 

do médií bych však neoznačil za zásadní indikátor, jelikož garance nemusí nutně 

znamenat praxi. U této proměnné by bylo vhodné analyzovat, jak zákonné podmínky 

aplikují konkrétní média. 

Islandské Pirátské straně mohlo k úspěchu v roce 2013 také pomoci velké 

zastoupení tradičních levicových stran v parlamentu, a především ve vládě. Otevřel se 

tak prostor pro nová postmaterialistická levicová témata, která mohla strana 

v předvolební kampani zdůrazňovat. Výskyt levicové vlády v České republice mohl 

pomoci pirátské straně i v této zemi. Navíc v jejím případě více konzervativní charakter 

tradičních levicových stran vytváří výhodnější podmínky pro prosazení liberálních 

levicových stran.  

U České pirátské strany můžeme nalézt více vysvětlujících proměnných. 

Prostředí České republiky mohlo být pro tuto stranu přívětivé díky slabému využívání 

placených streamovacích služeb, což implikuje vyšší tendenci obyvatelstva využívat 

spíše nelegálních internetových portálů. Tato tématika by však potřebovala další hlubší 

výzkum. Vysoká otevřenost trhu této země podle mě nehraje tak velkou roli v úspěchu 

pirátské strany vzhledem k číslům ostatních socio-ekonomických proměnných, 

v původní teorii navíc tato proměnná hraje menší roli při úspěchu libertariánských NPP. 

Na tuto adresu bych ale chtěl zmínit nediskutovaný faktor výše nezaměstnanosti. Jak 

bylo popsáno v teoretické části, pirátské strany jako strany nových politik jsou úspěšné 

především v zemích, kterým se ekonomicky daří. Vysoká zaměstnanost by mohla být 

indikátorem úspěchu pirátské strany, jelikož v době ekonomické prosperity mají voliči 

tendenci hlasovat pro strany prosazující postmateriální hodnoty. A v České republice 

byla v době úspěchu České pirátské strany nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii 

(World Bank, 2019f). 

Za zásadní pro úspěch České pirátské strany však považuji vytvoření politického 

prostoru díky slabému postavení Strany zelených. Zelené strany jsou, stejně jako strany 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CZ-SE-DE-IS-EU&year_high_desc=false
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pirátské, levicově libertariánské, tyto dva typy stran tedy často cílí na podobný 

elektorát. A v kombinaci s vyšší mírou vnímání korupce v České republice můžeme 

označit politické podmínky v této zemi za nejvýhodnější pro pirátskou stranu ze všech 

čtyř zkoumaných zemí. 

Proporcionalita volebního systému byla změřena nejlépe ve Švédsku, pak 

v Německu. Socio-ekonomické podmínky byly nejvýhodnější ve Švédsku a na Islandu. 

U čísel síly stranické organizace se nejlépe pohybovalo opět Švédsko. Podmínky pro 

švédskou Pirátskou stranu nebyly tedy vůbec špatné. Socio-ekonomické podmínky byly 

v této zemi dokonce velice nadprůměrné. Nicméně zde nebyly vhodné politické 

podmínky pro pirátskou stranu. Stejný scénář platí pro německou Pirátskou stranu. 

Ta se v jednotlivých faktorech pohybovala níže než švédský protějšek. Ale zásadním 

problémem obou neúspěšných stran byly pravděpodobně stranické konflikty, které 

způsobily odliv jak členské základny, tak elektorátu. Zároveň bychom ještě mohli 

argumentovat velikostí zkoumaných států. Německo je oproti ostatním zemím mnohem 

větší. Nicméně testované faktory jsou univerzální, a hrají důležitou roli ve všech 

systémech. Avšak velikost státu by mohla mít určitý vliv na úspěch nových stran ve 

větších kvantitativních analýzách o více případech. 

Úspěch islandské Pirátské strany mohl být z části také zapříčiněn jejím využitím 

finanční krize, která v průběhu předchozího volebního období na Islandu probíhala. 

Toto by odpovídalo teorii Hausse a Raysidea (1978) o významnosti výskytu politických 

či společenských otřesů a zvratů. Podobných příležitostí využily strany ve Švédsku 

i v Německu, kdy se Švédům například díky procesu okolo The Pirate Bay podařilo 

dostat do Evropského parlamentu a Němci se stali populární díky aféře “zensursula”, 

a posléze se prosadili v zemských volbách. Dalších událostí však tyto strany nedokázaly 

využít. Podle osloveného švédského akademika Martina Fredrikssona nemá švédská 

Pirátská strana nijak zářnou budoucnost. Ať už kvůli neschopnosti využití tématu 

ohledně autorského zákona, který je diskutován na úrovni Evropské unie, nebo na 

základě faktu, že švédští voliči raději v dnešní době hlasují buď pro nacionalistickou 

stranu, nebo pro strany větší, které by tuto krajně pravicovou stranu mohly reálně 

oslabit. Akademik Christoph Bieber vidí u německé Pirátské strany naděje díky 

tématizování zmíněné evropské směrnice ohledně autorského zákona. Nicméně se 

obává, že strana těžko získá zpět důvěru voličů, kterou ztratila kvůli konfliktům, které 

stranu dříve oslabily. 

Naproti tomu úspěšným stranám na popularitě neubývá. Čísla ukazují, že síla 
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stranické organizace oběma úspěšným stranám roste. Zároveň socio-ekonomické 

podmínky jsou na Islandu i v České republice stále výhodné. Nicméně v dnešní době se 

zdá Česká pirátská strana narozdíl od té islandské být v určité míře závislá na silné roli 

svého lídra. Budoucí změna ve vedení této strany by mohla ovlivnit její volební úspěch. 

Pro stranu je pak důležité najít a nejlépe vychovat ve stranické organizaci nového 

silného lídra. Na základě zkušeností od neúspěšných stran je pro budoucí vývoj také 

velice důležité předejití stranickým konfliktům, které mohou být pro stranu fatální. 

Na úplný závěr bych chtěl zmínit a zdůraznit, že soubor faktorů úspěšnosti, které 

byly testovány v této práci, nemusí obsahovat veškerý výčet možných příčin úspěchů 

zkoumaných stran. Snažil jsem se do analýzy zahrnout co největší množství těch 

nejrelevantnějších proměnných. Nicméně v každém systému a u každé strany se mohou 

objevit unikátní podmínky ovlivňující její osud. Reálný svět je velmi komplexní a je 

téměř nemožné jej změřit a škatulkovat. Přílišné analyzování odděluje tělo od myslí 

a potlačuje intuici. Někdy je lepší přijmout možnost náhody. 
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Summary 

From the analysis of the factors affecting the success of pirate parties results that 

political conditions had the greatest impact on the initial electoral success of the Czech 

Pirate Party and the Pirate Party of Iceland. The instability of the party systems 

projected by higher electoral volatility and the additional condition of the absence of 

greater conflict within the parties seem to be the main causes of the success of those two 

parties. 

The Icelandic Pirate Party could also succeed in 2013 thanks to the stronger 

position of traditional left-wing parties in the parliament. The presence of a left-wing 

government in the Czech Republic could have helped the pirate party in this country.  

For the Czech Pirate Party, we can find more explanatory variables. 

The environment of the Czech Republic could be friendly for this type of party due to 

the low number of streaming services users, which implies a higher tendency of the 

population to use rather illegal internet portals. Furthermore, I consider the creation of 

a political space due to the weak position of the Green Party to be crucial for the success 

of the Czech Pirate Party. And in combination with a higher perception level 

of corruption in the Czech Republic, we can mark the political conditions in this country 

as the most favorable for a pirate party from all four exemined countries. 

The proportionality of the electoral system had the best numbers in Sweden, 

then in Germany. Socio-economic conditions were most favorable in Sweden and 

Iceland. The numbers of the organizational strength of political party were best 

in Sweden. So the conditions for the Swedish Pirate Party were not bad at all. Socio-

economic conditions were even high above average in this country. However, there 

were no suitable political conditions for the Pirate Party. The similar scenario can be 

applied to the German Pirate Party. But the fundamental problem of both failed parties 

were probably the party conflicts which caused the outflow of both the membership 

base and the electorate. 

According to the Swedish academic Martin Fredriksson, the Swedish Pirate 

Party has no bright future. The reasons are the inability to use the issue of copyright law 

discussed at the European Union level or the fact that Swedish voters prefer to vote now 

either for the nationalist party or for the larger parties that could eventually weaken this 

far-right party. Academic Christoph Bieber can see hope in the German Pirate Party 

thanks to the issue of the EU copyright directive. However, he is afraid that the party 
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will hardly regain the voters' confidence which is lost because of the conflicts that have 

weakened the party. The size of the states can have an impact on the initical success as 

well. Germany is much larger than other countries. However, this could have some 

influence in larger quantitative analyzes of multiple cases. 

On the other hand, successful parties do not decrease in popularity. The figures 

show that the strength of the organizational strength is growing in the both cases of 

successful parties. At the same time, socio-economic conditions are still favorable in 

Iceland and the Czech Republic. However, nowadays, the Czech Pirate Party, unlike the 

Icelandic one, seems to be to some extent dependent on the strong role of its leader. 

A future change in the leadership of this party could affect its election success. For the 

party, it is important to find a new strong leader in the party organization. Preventing 

party conflicts, which may be fatal to the party, is also very important for future 

developments, based on the experiences of the unsuccessful parties. 

In the final conclusion, I would like to mention and emphasize that the list of 

factors of sucecss that are tested in this work may not include all the possible causes of 

the successes of the examined parties. There can be unique conditions in every system 

and in every party that affect its destiny. The real world is more complex and almost 

impossible to be calculated. Over thinking, over analyzing, separates the body from 

the mind and withering the intuition. Sometimes it is better to reach out to embrace 

the random. 

 

 

  



 

 

66 

 

Použitá literatura 

ANDERSSON, Jonas a Pelle SNICKARS. Efter the pirate bay. Stockholm: 

Mediehistoriskt arkiv 19, 2010. ISBN 978-91-88468-25-3. 

ANDERSSON, Jonas. The origins and impacts of the Swedish file-sharing movement: A 

case study. Critical Studies in Peer Production (CSPP), 2011, 1(1), s. 1-18. Dostupné z: 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A698889&dswid=-7342 

BERG, Linda a Henrik OSCARSSON. Supervalåret 2014. Statistiska centralbyrån, 

2015. [cit. 2019-05-09] ISSN 1654-5656. Dostupné z: 

https://www.scb.se/contentassets/7fbb57f3b2ca4a36aae16345c240e475/me0106_2014a

01_br_me09br1503.pdf 

BEYER, Jessica L.. The Emergence of a Freedom of Information Movement: 

Anonymous, WikiLeaks, the Pirate Party, and Iceland. Journal of Computer-Mediated 

Communication [online], 2014, 19(2), s. 141-154 [cit. 2019-05-07]. DOI: 

10.1111/jcc4.12050. ISSN 10836101. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/jcmc/article/19/2/141-154/4067501 

BIEBER, Christoph a Claus LEGGEWIE (eds.). Unter Piraten. Erkundungen in einer 

neuen politischen Arena. Bielefeld: transcript-Verlag, 2012. ISBN 978-3-83762-071-9. 

BOČEK, Jan. Pirátské politické strany – součást jedné nebo více stranických rodin? 

Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií.  

BOLLEYER, Nicole, Conor LITTLE a Felix-Christopher VON NOSTITZ. 

Implementing Democratic Equality in Political Parties: Organisational Consequences in 

the Swedish and the German Pirate Parties. Scandinavian Political Studies [online], 

2015, 38(2), s. 158-178 [cit. 2019-05-07]. DOI: 10.1111/1467-9477.12044. ISSN 

00806757. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1467-9477.12044 

BRUNCLÍK, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, 2010, 

8(1), s. 21-29. 

BURKART, Patrick. Pirate politics: the new information policy contests. Cambridge, 

Mass.: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0262026949. 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A698889&dswid=-7342
https://www.scb.se/contentassets/7fbb57f3b2ca4a36aae16345c240e475/me0106_2014a01_br_me09br1503.pdf
https://www.scb.se/contentassets/7fbb57f3b2ca4a36aae16345c240e475/me0106_2014a01_br_me09br1503.pdf
https://academic.oup.com/jcmc/article/19/2/141-154/4067501


 

 

67 

 

CAMMAERTS, Bart. Pirates on the Liquid Shores of Liberal Democracy: Movement 

Frames of European Pirate Parties. Javnost - The Public, 2015, 22(1), s. 19-36. DOI: 

10.1080/13183222.2015.1017264. 

COX, Gary W.. Making votes count: strategic coordination in the world's electoral 

systems. New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 9780521585279. 

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA. PirateLeaks.cz. Pirati.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-

08]. Dostupné z: https://wiki.pirati.cz/projekty/pirateleaks 

ČESKO. § 48 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 

změně a doplnění některých dalších zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS 2010-2019 [cit. 8. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-

247#p48 

ČSÚ. Volby.cz. Český statistický úřad [online]. 2019 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/ 

ČTK, Piráti slaví čtyřleté výročí, firmám radí, jak neplatit OSA. Denik.cz [online]. 19. 

4. 2013 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/pirati-slavi-

ctyrlete-vyroci-firmam-radi-jak-neplatit-osa-20130419.html 

DELOY, Corinne. The rightwing opposition wins in the general elections in Iceland. 

European Elections monitor: Foundation Robert Schuman. 3. 5. 2013. Dostupné z: 

https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1439-the-rightwing-opposition-wins-in-the-

general-elections-in-iceland 

DEMKER, Marie Sailing Along New Cleavages: Understanding the Electoral Success 

of the Swedish Pirate Party in the European Parliament Election 2009. Government and 

Opposition [online]. 2014, 49(2), s. 188-206 [cit. 2019-05-07]. DOI: 

10.1017/gov.2013.24. ISSN 0017-257X. Dostupné z: 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0017257X13000249/type/journal_a

rticle 

Der Bundeswahlleiter. Bundestagswahl. Bundeswahlleiter.de [online]. 2019 [cit. 2019-

05-08]. Dostupné z: https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database 

https://wiki.pirati.cz/projekty/pirateleaks
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#p48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#p48
https://www.volby.cz/
https://www.denik.cz/z_domova/pirati-slavi-ctyrlete-vyroci-firmam-radi-jak-neplatit-osa-20130419.html
https://www.denik.cz/z_domova/pirati-slavi-ctyrlete-vyroci-firmam-radi-jak-neplatit-osa-20130419.html
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1439-the-rightwing-opposition-wins-in-the-general-elections-in-iceland
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1439-the-rightwing-opposition-wins-in-the-general-elections-in-iceland
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0017257X13000249/type/journal_article
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0017257X13000249/type/journal_article
https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database


 

 

68 

 

DOSTÁL, Vratislav, Piráti: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je 

nepřijatelná. Deník Referendum [online]. 29. 10. 2012 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: 

http://denikreferendum.cz/clanek/14227-pirati-novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-

informacim-je-neprijatelna 

dvk-rs.si, Izidi glasovanja za celotno Slovenijo. Državna volilna komisija [online]. 15. 

06. 2018 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: https://dvk-rs.si/arhivi/dz2018/#/rezultati 

elections.public.lu. Résultats officieux. Site officiel des élections au Grand-Duché de 

Luxembourg [online]. 2018 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2018/resultats.html 

EMANUELE, Vincenzo a Alessandro CHIARAMONTE. A growing impact of new 

parties. Party Politics[online], 2018, 24(5), s. 475-487 [cit. 2019-05-07]. DOI: 

10.1177/1354068816678887. ISSN 1354-0688. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068816678887 

ERLINGSSON, Gissur Ó. a Mikael PERSSON. The Swedish Pirate Party and the 2009 

European Parliament Election: Protest or Issue Voting? Politics, 2011, 31(3), s. 121–

128. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2011.01411.x 

FREDRIKSSON, Martin. An Open Source Project for Politics: Visions of Democracy 

and Citizenship in American Pirate Parties. The Citizen in the 21st Century, eds James 

Arvanitakis and Ingrid Matthews, s. 201-213. Linköping University Electronic Press, 

2013. ISBN: 978-1-84888-238-6  

FREDRIKSSON, Martin. Copyright Culture and Pirate Politics. Cultural Studies 

[online], 2014, 28(5-6), s. 1022-1047 [cit. 2019-05-07]. DOI: 

10.1080/09502386.2014.886483. ISSN 0950-2386. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502386.2014.886483 

FREDRIKSSON, Martin. The Pirate Party and the Politics of Communication”, 

International Journal of Communication, 2015, vol. 9, s. 909-924. Dostupné z: 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3742/1339 

FREDRIKSSON, Martin. Pirate politics between protest movement and the parliament. 

Ephemera: Theory & Politics in Organization, 2016a, 16(2), s. 99-116. ISSN 1473-

http://denikreferendum.cz/clanek/14227-pirati-novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-je-neprijatelna
http://denikreferendum.cz/clanek/14227-pirati-novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-je-neprijatelna
https://dvk-rs.si/arhivi/dz2018/#/rezultati
https://elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2018/resultats.html
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068816678887
https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2011.01411.x
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502386.2014.886483
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3742/1339


 

 

69 

 

2866 

FREDRIKSSON, Martin. Piracy and the Politics of Social Media. Social Sciences 

[online]. 2016b, 5(3) [cit. 2019-05-07]. DOI: 10.3390/socsci5030041. ISSN 2076-0760. 

Dostupné z: http://www.mdpi.com/2076-0760/5/3/41 

GALLAGHER, Michael. Proportionality, disproportionality and electoral systems. 

Electoral Studies [online], 1991, 10(1), s. 33-51 [cit. 2019-05-08]. DOI: 10.1016/0261-

3794(91)90004-C. ISSN 02613794. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/026137949190004C 

GALLAGHER, Michael. Election indices. Trinity College Dublin, 2019. Dostupné z:  

https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/Electio

nIndices.pdf 

German Bundestag. Election of Members and the allocation of seats. Deutscher 

Bundestag [online]. 2013 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.bundestag.de/en/parliament/elections/arithmetic 

Greens/EFA, Members. The Greens/European Free Alliance [online]. 2019 [cit. 2019-

05-08]. Dostupné z: https://www.greens-efa.eu/en/our-group/meps/ 

GUÐJÓNSSON, Páll, Píratar mælast með 34,5% fylgi. Market and media research 

[online]. 16. 6. 2015 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://mmr.is/frettir/birtar-

nieurstoeeur/477-piratar-maelast-medh-34-5-fylgi 

HALLDÓRSSON, Jón Hákon. Þingflokkum myndi fækka um einn. 15. 6. 2015. [cit. 

2019-05-07]. Dostupné z: https://www.visir.is/g/2015706199947/thingflokkum-myndi-

faekka-um-einn 

HALLDÓRSSON, Jón Hákon. Píratar mælast með 43 prósent. Vísir.is [online]. 6. 4. 

2016 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: 

https://www.visir.is/g/2016160409224/stjornarflokkarnir-missa-11-prosentustig- 

HARMEL, Robert a John. D. ROBERTSON. Formation and Success of New Parties - 

A Cross National Analysis’. International Political Science Review, 1985, 6(4), s. 501-

523.  

http://www.mdpi.com/2076-0760/5/3/41
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/026137949190004C
https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf
https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf
https://www.bundestag.de/en/parliament/elections/arithmetic
https://www.greens-efa.eu/en/our-group/meps/
https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/477-piratar-maelast-medh-34-5-fylgi
https://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/477-piratar-maelast-medh-34-5-fylgi
https://www.visir.is/g/2015706199947/thingflokkum-myndi-faekka-um-einn
https://www.visir.is/g/2015706199947/thingflokkum-myndi-faekka-um-einn
https://www.visir.is/g/2016160409224/stjornarflokkarnir-missa-11-prosentustig-


 

 

70 
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Teze Diplomové práce  

Zdůvodnění tématu:  

Pirátské strany jsou novým fenoménem na poli zkoumání politických stran. 

Z tohoto důvodu je nedostatek vědeckého pokrytí této problematiky částečně 

pochopitelný. Většina autorů zkoumající pirátské strany se zaměřila především pouze na 

důvody jejich vzniku či na ideologii, charakter politik, které prosazují. Avšak prakticky 

neexistuje komplexní práce zabývající se příčinami neúspěchu tohoto typu stran. 

Zároveň tato stranická rodina postrádá plnohodnotnější práci komparující 

nejvýznamnější strany tohoto typu. Dosavadní výzkum tak postrádá plný obraz ohledně 

existence pirátských stran, což se tato práce snaží změnit.  

Předpokládaný cíl:  

Výzkumná otázka této práce zní, jaké jsou příčiny úspěšného a neúspěšného 

volebního výsledku pirátských stran. Cílem práce je pomocí existujících teorií volební 

úspěšnosti a komparace čtyř nejvýznamnějších pirátských stran najít příčiny pro úspěch 

a selhání pirátských stran jako stranické rodiny politických stran; jinými slovy, jaké jsou 

ideální podmínky pro vzestup tohoto typu stran a jaká kritéria naopak přispívají k jejich 

neúspěšnosti. Účelem práce by tak byl v konečném důsledku i pokus o navržení 

obecnějšího teoretického rámce vysvětlujícího úspěch pirátských stran. Zmíněné čtyři 

zkoumané pirátské strany jsou z České republiky, Islandu, Německa a Švédska. 

Metodologie práce:  

  V práci bude použita komparativní metoda srovnávající čtyři případy, dvě 

v konečném důsledku neúspěšné politické strany - Švédská pirátská strana a Německá 

pirátská strana - a dvě dosavad výrazně úspěšnější politické strany - Islandská pirátská 

strana a Česká pirátská strana. K analýze byly vybrány právě tyto subjekty, jelikož se 

jedná o jediné pirátské strany, které se zatím dostaly do volených zastupitelstev na 

národní či nadnárodní úrovni, zároveň se jedná o strany s nejvyššími volebními zisky 

v rámci této stranické rodiny. Porovnávané proměnné budou vycházet z prací 

zabývajících se obecněji volebním neúspěchem politických stran a z prací zkoumajících 

pirátské strany, jež diskutují možné příčiny vzestupu či poklesu popularity jednotlivých 

pirátských stran, jako jsou například práce Barta Cammaertse zabývající se výzvami pro 

pirátské strany či Marie Demker zaměřená více na postavení pirátských stran v systému. 

Na základě prozatím i této zkoumané literatury se chystám porovnávané proměnné 

rozdělit na dvě skupiny - příčiny neúspěchu vnitřního charakteru (ovlivněné 

fungováním strany) či vnějšího charakteru (ovlivněné systémem, v něm se strana 

nachází). 

Základní charakteristika tématu:  

V roce 2006 se na politické scéně, díky založení Švédské pirátské strany, 

objevily pirátské strany jako nový typ politických stran. Fenomén pirátských stran se 
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rychle rozšířil jak do mnoha evropských zemí, tak i na ostatní kontinenty. Avšak 

volební úspěšnost těchto stran se liší stát od státu. Švédská pirátská strana jako první 

pirátská strana získala volební úspěch ve volbách do Evropského parlamentu v roce 

2009. Na toto navázala Německá pirátská stran, která v letech 2011 a 2012 získala 

několik mandátů v zemských volbách. Nicméně švédská strana o své posty 

v následujících volbách přišla a, stejně tak jako ta německá, se její preference 

a relevance snížily. Na druhé straně se zde v průběhu několika posledních let objevily 

další dvě pirátské strany, jež ty předchozí nahradily v pomyslném čele pirátského hnutí, 

a dokonce je volebně výrazně překonaly. Islandská pirátská strana byla v roce 2013 

první strana tohoto typu, jež se dostala do národního parlamentu, následována Českou 

pirátskou stranou v roce 2017. Práce se tak snaží zodpovědět otázku, co určuje konečný 

úspěch či popularity tohoto typu stran v jednotlivých zemích, a zda se dají tyto 

determinanty zobecnit na všechny pirátské strany. 

Předpokládaná struktura práce:  

1. Úvod 

2. Metodologie 

3. Teorie volebních úspěchů a selhání 

3.1. Obecné teorie volebních úspěchů a selhání (př. Lawson a Merkel, 1988) 

3.2. Výsledky akademických prací zaměřených na příčiny úspěchu či selhání 

konkrétních pirátských stran (př. Cammaerts, 2015) 

4. Analýza příčin úspěchů a selhání pirátských stran 

4.1. Švédská pirátská strana 

4.2. Německá pirátská strana 

4.3. Islandská pirátská strana 

4.4. Česká pirátská strana  

5. Komparace výsledků analýz příčin úspěchů a neúspěchů zkoumaných stran 

6. Závěr 
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