
Univerzita Karlova v Praze 

 

Filozofická fakulta 

 

Studijní program: politologie 

Studijní obor: politologie  
 

 

Autoreferát (teze) dizertační práce 
 

Institucionalizace českého stranického systému po roce 2002 

 

Institutionalization of the Czech Party System after 2002 

 

Dizertační práce 

 

PhDr. Vladimír Hanáček 

 
Akademický rok 2018/2019 

 

Školitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
Konzultant: PhDr. Petr Just, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Text autoreferátu 
V dizertační práci jsme zaměřili pozornost na vývoj českého stranického systému po 

roce 2002 z hlediska stupně jeho institucionalizace, resp. její změny v čase. Zajímaly nás 

jednotlivé dimenze systémové institucionalizace v perspektivě teorie amerického politologa 

Scotta Mainwaringa. Abychom mohli určit příměji jednotlivé indikátory v rámci těchto 

dimenzí, museli jsme upřít pozornost na koncepty autorů, které na Mainwaringovu teorii 

navazují, konkrétně Kuenziové a Lambrightové, Croissanta a Völkela a Jonese, přičemž 

využitelný rámec pro analýzu, vycházející z jejich přístupů, definoval český politolog 

Vlastimil Fiala. Zatímco první dimenze institucionalizace odkazuje na úroveň výstupů, tj. na 

úroveň mezistranické soutěže v podobě stupně voličské volatility, a skrze ní lze tedy 

identifikovat spíše přítomnost systémové změny než její bezprostřední příčiny, ostatní 

dimenze pak odkazují spíše k dlouhodobým strukturálním aspektům stranického systému i 

postavení politických stran jako takových. Především pak z hlediska druhé a čtvrté dimenze 

institucionalizace stranického systému v Mainwaringově pojetí, tedy stáří relevantních stran a 

rozvinutosti jejich organizační struktury, jsme identifikovali jak příčiny stability českého 

stranického systému před rokem 2010, spojené zejména s přítomností tradičních, jasně ideově 

vyprofilovaných a víceméně historických politických stran, tak ale i proměn formátu českého 

stranického systému, ke kterým došlo po roce 2010 a které lze v rámci první dimenze 

postihnout skrze výrazný nárůst vněsystémové volalitity a nástup nových aktérů. V rámci 

druhého kritéria institucionalizace, tj. stáří politických stran v relevantním systémovém 

postavení, je důležitá právě ona „novost“ těchto aktérů, kdy dvojciferných volebních zisků 

začaly dosahovat i subjekty existující jen několik let před volbami, v nichž získaly zastoupení 

v Poslanecké sněmovně.  

Zmíněná druhá a čtvrtá dimenze institucionalizace českého stranického systému však 

zároveň odhalují skutečnost, že příčiny změn institucionalizace českého stranického systému 

nelze plně postihnout v holistické perspektivě systému jako celku, nýbrž nutno orientovat 

svojí pozornost i na individuální úroveň, tj. stupeň institucionalizace politických stran jakožto 

jednotek systému. Zásadní příčiny proměn systémových charakteristik jsou totiž postihnutelné 

pouze v této perspektivě. S využitím dnes již klasické teorie institucionalizace politických 

stran v podání Angela Panebianca, její detailněji analyticky propracovanou recepcí v podání 

autorů Randallové a Svasanda a modifikaci jejich přístupu v podání českého politologa 

Jakuba Staubera jsme přikročili k analýze stupně institucionalizace příslušných českých 

relevantních stran podle čtyř indikátorů ve třech dimenzích. V této rovině jsme dospěli 

k závěru, že nejzásadnější příčinou krizových tendencí bylo především nedostatečné 



zakotvení daných stran ve společnosti z hlediska poměru počtu členů k celkové populaci, 

promítající se mj. i do roviny stranického financování a nedostatečných výnosů z členských 

příspěvků, činící dané strany významně závislé na státním financování. Disproporce mezi 

přístupem k veřejným zdrojům a počtem členů strany posílil fenomény korupce, klientelismu 

a nepotismu v daných stranách, postupně způsobujících erozi jejich voličské podpory. Tato 

skutečnost se dotkla především dvou kdysi dominantních pólů českého stranického systému 

ODS a ČSSD. Naopak výhodou dvou vedlejších pólů KSČM a KDU-ČSL byla jejich 

dlouhodobě trvající organizační kontinuita, početnější členská základna a v neposlední řadě i 

omezenější přístup ke státním zdrojům z hlediska držby nižšího počtu mandátů. V případě 

KDU-ČSL však zásadním faktorem jejího volebního poklesu pod pětiprocentní práh a 

dočasnou absenci v Poslanecké sněmovně po volbách roku 2010 tvořila vnitřní nejednota, 

frakční aktivity, secese části stranické elity a založení nové politické strany TOP 09, později 

disponující relevantním postavením. V případě tzv. páté klouzavé strany je pak nízký stupeň 

institucionalizace daných stran ve všech dimenzích spojen s jejich periodickou obměnou a 

nástupem nových subjektů v identickém systémovém postavení.  

Nástup nových protestních formací a voličské „krvácení“ tradičních stran v jejich 

prospěch po roce 2010 pak logicky představuje nejen oslabení stupně institucionalizace 

systému jako takového, avšak také identifikaci nízkého stupně institucionalizace těchto stran 

jako takových, který je sice v některých ohledech analogický podobným tendencím v rámci 

tradičních stran (min. obměňující se páté klouzavé strany), ale ještě se připojuje vysoká míra 

finanční závislosti daných stran na jednom hlavním patronovi, který navíc personálně splynul 

s pozicí hlavního lídra strany. Nové subjekty tak představují typ podnikatelských stran či 

stran-firem. Navíc dvěma z nich (VV a Úsvit) se nevyhnul ani vnitřní personální a 

organizační rozklad (nejvíce postihnutelný na úrovni poslaneckého klubu dané strany), který 

tvořil bezprostřední příčinu jejich politického pádu a ztrátu systémové relevance.  

Individuální úroveň analýzy institucionalizace politických stran jakožto jednotek 

systému nám tak umožňuje snázeji pojmenovat příčiny krizových tendencí, přispívajících 

k systémové dekonsolidaci, postihnuté v holistické perspektivě systému jako takového. Právě 

tudy by se mohl ubírat další proces bádání o míře institucionalizace českého stranického 

systému i v dalším období. 
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