


socialismu. In Bobek, Michal et al.: Komunistické právo v Československu: Mezinárodní 

politologický ústav, 2009.). V téže kapitole v posledních dvou odstavcích bych byl opatrný 

s tvrzeními, které trochu vyznívají jako vnímání platnosti zjištění o Česku pro celý

„postkomunistický" areál. Vzhledem k jeho rozmanitosti ( od asijských a zakavkazských 

republik bývalého SSSR až po střední Evropu) bych byl s něčím takovým velmi zdrženlivý. Na 

s. 89 je terminologicky trochu nešťastné tvrzení o „asymmetrical bicameral parliamentary

régime'· (asymetrický je český parlamentní bikameralismus, nikoliv politický režim jako 

takový). 

Dál mám jeden námět k zamyšlení, který by mohl být zapracovaný, pokud autor připravuje 

knižní vydání textu. Text naráží opakovaně na jednu zajímavou hádanku, kterou nedokáže 

úplně optimálně vysvětlit. Jde o přetrvávání dominance pravo-levé cleavage v hlasování 

poslanců i po volebním zemětřesení v roce 201 O a transformaci českého stranického systému. 

Napadá mne, že to může být způsobeno přístupem autora, protože zaměření na parlamentní 

chování nemůže dobře zohlednit rozmanitost politické agendy, která se vyskytuje v politickém 

prostoru v Česku. Pravo-levá cleavage či dimenze soutěže opřená o socio-ekonomický základ

je svou povahou velmi zjednodušující. Už Sartori kdysi mimochodem hovořil o 

„jednorozměrném zjednodušení", což odráželo mnohem komplikovanější politický prostor 

řady zemí, který bylo nutné pro účely výzkumu zjednodušit. Politická soutěž v Česku je

v poslední dekádě (s měnící se intenzitou) často o několika málo tématech, která nejdou úplně 

optimálně napasovat na pravo-levé dělení (korupce, transparence, migrace a uprchlíci, 

kompetence vládnutí aj.). Konfliktní socio-ekonomická linie tak sice ztratila na významu, ale 

s metodologickým aparátem a zaměřením textu, který má autor k dispozici, to nejde úplně 

dobře podchytit. 

Disertační práce Lukáše Hájka výrazně posunula stávající stav poznání v oblasti legislativního 

chování poslanců v ČR. Mé výše zmíněné komentáře či připomínky nemají zásadní charakter 

a předložený text bezproblémově splňuje kvalitativní nároky na disertační práci v oboru 

politologie. 

V Brně 18. 5. 2020 ------------------
Lubomír Kopeček, FSS MU 
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