
Abstrakt 

Výzkum parlamentní aktivity poslanců má v západní Evropě dlouhou tradici. Nicméně v České 
republice zůstával právě tento obor až dosud poměrně neprobádaným územím. Právě z tohoto 
důvodu předkládaná dizertační práce identifikuje nejvíce palčivé otázky týkající se parlamentní 
práce zákonodárců a přináší odpovědi ve formě kolekce sice částečně samostatných, ale přesto 
vzájemně propojených studií. Konkrétně využívám kvantitativní metody analýzy, a to při práci 
s daty o parlamentní aktivitě všech poslanců Parlamentu České republiky, kteří disponovali 
mandátem mezi lety 1993 a 2017. Tento původní a unikátní datový set tak obsahuje informace 
o parlamentním výkonu celkem 1 518 poslanců. Výsledky studie ukazují, že parlamentní 
politická soutěž se odehrává na základě dvou konfliktních linií – (1) institucionální mezi 
vládnoucími stranami a opozicí a (2) ideologické socio-ekonomické mezi levicovým 
a pravicovým přístupem k politice. Dizertační práce dále dokládá, že věk a parlamentní 
zkušenost poslanců významně ovlivňují aktivitu zákonodárců. Zatímco starší a zkušenější 
poslanci předkládají více návrhů zákonů, častěji promlouvají na plenárních schůzích a získávají 
pro sebe více pozic ve sněmovních orgánech, nováčci v poslaneckých lavicích se relativně více 
soustředí na práci mimo samotné parlamentní budovy. Z další části práce je na základě dat 
zjevné, že rozdíly ve výkonu poslaneckých mandátů mezi zákonodárci ženského a mužského 
pohlaví připomínají vzorce známé v západní Evropě. Zejména se ukazuje, že poslankyně 
vystupují na plenárních zasedáních méně často než muži. Zároveň práce odhaluje významné 
genderové rozdíly v případě obsazování pozic ve sněmovních výborech. V neposlední řadě 
dizertační výzkum odhaluje aspekty hlasovací deviace poslanců a její vliv na parlamentní 
aktivitu zákonodárců, a to zejména v případě hlasování proti většině kolegů v poslaneckém 
klubu. Konkrétně výsledky naznačují, že rebelové při hlasováních více absentují, zdržují se 
a zároveň častěji vystupují na plenárním zasedání, kde svoji deviantní pozici osvětlují. 
Závěrečná kapitola shrnuje dojmy některých současných poslanců bezprostředně poté, co byli 
seznámeni s výsledky dizertačního výzkumu. Celkově dizertační práce přináší komplexní 
a přelomový obraz parlamentní aktivity poslanců České republiky. Klíčovým poznatkem je 
zejména to, že vzorce parlamentního chování poslanců připomínají prostředí západní Evropy 
více, než by se dalo očekávat ve státě se čtyřicetiletou zkušeností nedemokratického 
komunistického režimu. 


