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Anotace 

Bakalářské práce „modely opozice v ČR 1990 - 2008“ vychází z teorie o modelech 

opozice v demokratických systémech formulované R. Dahlem ve sborníku Political 

Oppositions in Western Democracies (1966). Její proměnné upravuje pomocí novějších 

výzkumů J. Blondela (1997) a A. Lijpharta (1999) a prostřednictvím vzájemných vztahů 

testuje jejich relevanci. Data sbírá z Dahlovy původní studie (1966) a Lijphartovy knihy 

Patterns of Democracy (1999). Výsledkem jsou upravené hypotézy a nové proměnné 

popisující opozici a index vztahu vlády a opozice. Takto upravené proměnné práce 

používá ke zkoumání opozice ČR v období 1990 - 2008. Snaží se hledat partikulární 

typy, které se v tomto období objevily. Jako případy používá legislativní období vlády 

(s výjimkou období 2002-2006). Výsledkem práce je konstatování, že vztah opozice a 

vlády v ČR je konkurenční, s jediným rozhodujícím místem jejich setkání v parlamentu. 

Tento model je velice stabilní a determinuje celkovou podobu opozice. Ve zkoumaném 

období lze pozorovat tři typy opozice, které buď zeslabují, nebo zesilují obecné trendy.  

 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Patterns of Opposition in The Czech Republic 1990 - 2008“deals with 

the theory of opposition in democracies formulated by R. Dahl in Political Oppositions 

in Western Democracies (1966).  Its variables are transformed through the later research 

by J. Blondel (1997) and A.Lijphart (1999) and evaluated by contingency tables and 

correlations. The data are collected from the Dahl´s (1966) and Lijphart´s (1999) 

research. This new set of variables provides the framework for the case study analysis 

of the Czech opposition in 1990 - 2008. The thesis came to the conclusion that the 

relationship between government and opposition is competitive; the decisive site is the 

Parliament. This pattern tends to be very strong and determinates the whole form and 

strategy of the Czech opposition. There are three particular types which help to increase 

or decrease the general trend.          
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Úvod 
Konflikty ve společnosti jsou přirozených jevem, setkáváme se s nimi jak 

v archaických, tak v moderních společnostech, jak v homogenních tak heterogenních. 

Determinujícím faktorem podoby konfliktů se zdá být společnost, respektive její 

uspořádání. Různé podoby konfliktů se vyskytují v různých společnostech, jiné 

v industriálních, jiné v archaických, jiné v homogenních, jiné v heterogenních apod. 

Stejně jako nalézáme v různých společnostech různé podoby konfliktů, nalézáme i 

různé přístupy, jak tyto konflikty řešit. Již dávno před vznikem industriální společnosti, 

masových politických stran a konsolidací liberálních demokracií se tak setkáváme 

s fenoménem opozice. Ve středověku ho tvořila církev ke světské moci, později šlechta 

ve vztahu k panovníkovi.  

Podobně, jako se liší podoba konfliktů v různých společnostech, liší se i forma, 

kterou jsou konflikty řešeny. Dříve převládalo násilí, vítězství jednoho pravděpodobně 

znamenalo absolutní ztrátu druhého1, byla to hra s nulovým součtem. Postupně se 

vyvinul takový mocenský systém, který dokázal konflikty zbavit násilí. Limitoval vítěze 

a dával možnost poraženému vítěze kontrolovat nebo přežít a prosadit svoje ideje 

později. V moderních industriálních společnostech se tak prosadil nový způsob 

reprezentace různých zájmů ve společnosti. Skupiny jsou v rozhodovacím procesu 

reprezentovány politickými stranami. Takovýto systém představují teprve moderní 

zastupitelské demokracie, které vznikly na ideji rozdělení mocí, kdy je exekutiva 

limitována legislativou a naopak. Jako vedlejší produkt vznikla umírněná, 

institucionalizovaná a legální opozice. Pro pochopení současných politických systémů 

není dostačující studium vztahu exekutivy a legislativy. Skutečné rozdělení moci se 

dnes nachází mezi vládou a opozicí2. Studování opozice se stalo jedním ze způsobů, jak 

se sociální vědci snaží pochopit fungování politického systému a stanovit hypotézy, na 

základě kterých by bylo možné předvídat podobu politického systému nebo chování 

jeho aktérů.  

Lze sledovat pravidelnosti a podobnosti opozice v různých politických 

systémech? Lze určit proměnné, které její podobu ovlivňují a zjistit jejich relevanci? 

Pokud ano, potom je možné zkoumat opozici v různých politických systémech a 

                                                 
1 DAHL, R. Political Oppositions in Western Democracies. Preface xiv 
2 Platí pro soutěživé stranické systémy. V systémech jediné strany nebo v systému hegemonické strany se 
nejedná o institucionalizovanou, umírněnou politickou opozici 
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předvídat její podobu na základě předpokladu vlivu příčiny a účinku proměnných. 

Aplikací tohoto modelu lze zjistit, jaká je podoba opozice v ČR a zda existují 

partikulární typy opozice v období 1990 až 2008, které se od sebe liší a na základě 

kterých lze lépe pochopit fungování procesů politického systému?  

 

Průkopníkem ve studiu opozice se stal americký politolog Robert Dahl, pod 

jehož vedením byl v roce 1966 vydán sborník příspěvků s názvem Political Oppositions 

in Western Democracies. Odhaluje proměnné, jež mají podle jeho názoru kauzální 

účinek na podobu a chování opozice. Zároveň se tento sborník stal pro politické vědce 

vodítkem k typologizaci, uspořádání a pojmenování jednotlivých modelů opozice. Na 

tuto knihu navazuje sborník Opposition in Western Europe pod vedením Evy Kolinsky, 

který vyšel v roce 1987 se snahou verifikovat Dahlovu hypotézu a poupravit jí 

v kontextu socio-ekonomických změn a „rozmrazení“ stranických systémů Západní 

Evropy. Aktivně se teorii opozice věnoval rumunský politolog G. Ionescu, který v roce 

1968 vydal společně s Isabel de Madariaga knihu Opposition. Další výzkumy se 

zaměřují na opozice v jednotlivých politických systémech, bez ambice na širší 

zobecnění. Nepřímo se problémům opozice věnuje práce S. M. Lipseta, Consensus and 

Conflict: Essays in Political Sociology , jejíž výzkumnou jednotkou jsou jednotlivci, 

spíše než politické strany a vztahy vlády a opozice. Z pravidelných periodik se opozici 

věnuje časopis Government and Opposition vycházející po více než 40 let. Právě v něm 

vyšel v roce 1997 článek J. Blondela Political Opposition in Contemporary World, 

který po několika letech odmlky revitalizoval Dahlovu koncepci opozice. V české 

odborné literatuře se problémům opozice systematičtěji věnuje poslední kapitola knihy 

M. Nováka Systémy politických stran. Sekundárně se teorii opozice věnují studie o 

českých politických stranách3, které ale primárně zkoumají jiné výzkumné problémy.      

 

Doposud byla teorie o opozici nejvíce ovlivněna oběma sborníky o opozici 

v západních demokraciích a Blondelovým článkem systematizujícím obě práce. Jak 

vidno, političtí vědci se nejdříve zaměřili na studium opozice konsolidovaných 

demokracií, z kterých většina z nich pochází. Teprve na základě těchto prací vznikají 

teorie o opozici v nedemokratických systémech. Cílem této bakalářské práce je 

verifikovat relevanci Dahlových a Blondelových hypotéz a proměnných za pomoci 

                                                 
3 Fiala, P., Holzer, J., Strmiska, M. a kol. Politické strany ve střední a východní Evropě; Vodička, K.; 
Cabada, L. Politický systém České republiky.; Klíma, M. Kvalita demokracie v České republice 
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sledování jejich hodnot v jednotlivých případových studiích Dahlova sborníku. Tak, 

abych získal vyšší vypovídací hodnotu o některých proměnných, převedu jejich hodnoty 

z nominálních na kardinální. Použiji k tomu Lijphartovu studii Patterns of 

Democracies, kde jsou tyto hodnoty vyjádřeny. Hodnoty proměnných budu sledovat 

v kontingenčních tabulkách, kde budu jejich vztahy interpretovat pomocí popisné 

statistiky. Podrobněji svůj záměr vysvětlím v části textu věnované metodologii 

výzkumu. Při určování nominálních proměnných a jejích hodnot4 budu používat 

Weberovy ideální typy, neboť poskytují vhodnou pomoc při práci s logickým modelem 

a zároveň slouží jako přiměřený nástroj k operacionalizaci proměnných. Ty proměnné, 

které budou dále relevantní, použiji pro zkoumání opozice v ČR v letech 1990 až 2006 a 

vytvořím její typologii.  

Vzhledem k nedostatku literatury zkoumající opozici v českém politickém 

systému, se bude jednat o výzkum explorační, zaměřený na verifikaci hypotéz o 

modelech opozice a určení relevance proměnných použitých v jejích výzkumech. 

Hlavní váha vědecké objektivity práce leží na správném určení hodnot nezávislých a 

závislých proměnných, které budou sloužit jako hlavní argumentační pilíře výzkumu. 

Proto budu u všech hodnot proměnných odkazovat na příslušný zdroj, kde lze informaci 

ověřit.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Proměnné viz DAHL, R.: Patterns of Opposition, Some explanations, s. 332-387 
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1.0 Teorie 

1.1 Opozice obecně 
Opozice není novým fenoménem moderních industriálních, nebo ještě dále, 

globálních společností. Opozice existovala od té doby, kdy se vyvinula vláda ve 

společnosti (skupině).  Vždy představovala permanentní potencionální hrozbu pro 

vládnoucí, neboť ti byli stále vystaveni hrozbě, že se objeví a zbaví je moci. Jejich vztah 

byl racionální, užitkové podstaty. Nejméně nákladný způsob, jak se mohla vláda 

s opozicí vypořádat, bylo pomocí násilí. Mocenská skupina (nazývejme ji vládou) se 

přirozeně snažila využít svého postavení a potlačit své protivníky (opozici), neboť 

pokud by u moci byla druhá skupina, zachovala by se stejně. Motivací jejího jednání byl 

proto strach, kterému přispívalo i chování opozice, jež se snažila získat moci násilnými 

prostředky. Tento „kruh boje“ se nezměnil zázračným prozřením, dílem humanistickým 

či jiným, ale shodou několika, možná náhodných, skutečností. Na základě komparace 

politických systémů, kde se umírněná opozice objevila ještě před vznikem liberálních 

demokracií, vznikly dvě hypotézy, které se tento historicky výjimečný sociální fenomén 

snaží vysvětlit. Tolerovaná opozice vznikla v těch společnostech, kde 1) vláda věřila, že 

její potlačení je nemožné, anebo tam, kde 2) náklady na potlačení opozice převýšili 

zisky z jejího tolerování5.      

Vládu můžeme v těchto systémech označit jako skupinu oplývající více 

represivními prostředky než zbytek společnosti6. První předpoklad (vláda nedokáže 

opozici potlačit) se zakládá na dvou podmínkách. Zaprvé represivní moc je rozptýlena, 

vojenské složky vlády byly kontrolovány na regionální úrovni (Velká Británie v 19. 

století) nebo se její příslušníci skládali zároveň z příslušníků opozice, kteří cítili vyšší 

loajalitu k svému statutu příslušníka opozice než ke statutu příslušníka vládní ozbrojené 

moci („občanská armáda“ Švýcarska). Opozice byla tolerována i ve společnostech, kde 

vláda oplývala koncentrovanými represivními složkami. V USA, kde silná tradice 

k uchovávání zbraní latentně „vyzbrojila“ velkou masu občanů sympatizujících 

s opozicí. Koneckonců, opozice může být tolerována i na základě neozbrojených 

prostředků, a to v situaci, kdy se koncentruje do oblasti s výjimečným hospodářským 

nebo strategickým postavením (opět USA, opozice koncentrována v průmyslových 

                                                 
5DAHL, R.: c.d., Preface xii 
6 DAHL, R.: c.d., Preface xiii 
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oblastech dnešního Severovýchodu). Druhou podmínkou situace, kdy vláda nemůže 

opozici potlačit je tak opozice, jejíž potenciální síla je vyšší než síla vlády. 

Společným znakem skandinávských společností, kde byla opozice také brzo 

tolerována, byla latentně zastoupená opozice v již existujících společenských 

strukturách (v regionálních radách). Odstranění takové opozice bylo více nákladné, než 

ve společnostech, kde opozice historicky institucionalizována nebyla. Když občané 

nemají apriori znalost o opozici, těžko ji budou bránit. V podstatě je potlačení takové 

opozice možné pouze institucionální změnou systému (nebo změnou struktury 

společnosti). To může pro vládu znamenat potencionálně vyšší hrozbu než tolerování 

opozice. Náklady na takovou operaci jsou vyšší než možné zisky a vláda tak shovívavěji 

opozici tolerovala.    

 

Když v roce 1966 R. Dahl publikoval knihu Political Oppositions in Western 

Democracies, ze 113 států OSN mělo pouze 30 (26% všech států) legální, umírněnou 

opozici. Podobný vztah mezi vládou a opozicí byl tak spíše výjimečným, unikátním 

sociálním fenoménem, kterého bylo dosaženo teprve v několika posledních desetiletích, 

shodně s rozmachem všeobecného volebního práva a moderních politických stran. 

Masové, organizované, jednotně hlasující politické strany změnily podobu rozdělení 

moci. V systému, kde politické strany zaručují loajalitu svých zástupců, je role 

parlamentu marginalizována, a to díky skutečnosti, že vláda (exekutiva) parlament, díky 

své většině, fakticky ovládá. Ve skutečnosti se tak rozdělení mocí nenachází mezi 

exekutivou a legislativou, ale mezi vládou a opozicí. Tomu musí být přizpůsoben i 

systém kontroly moci, jakési nové pochopení fungování „checks and balances“.  

Cílem7 je zamezit vládě, aby zneužívala svého postavení. To byl smysl systému 

„checks and balances“ (tak, jak byl chápán v americké ústavě z roku 1787), omezování 

jedné moci politického systému druhou mocí. Tento způsob omezování vlády je ale 

založen na předpokladu neexistence takové opozice (faction), jak ji chápeme dnes. 

Otcové zakladatelé se obávali toho, že systém, kde by nebyla moc rozdělena mezi 

exekutivou a legislativou, ale napříč legislativou, by nutně nefungoval. Různým 

skupinám ve společnosti budou jejich práva zaručena komplikovaným procesem 

příjímání legislativy, který zaručuje dostatečný systém ochrany k tomu, aby zamezil 

vládě využít svého postavení a tyto skupiny potlačit. Jinými slovy, systém nutí vládu ke 

                                                 
7 DAHL, R.: c.d., Preface xv - xvi 
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konsenzu. Většina demokratickým politických systémů tvořících se po sepsání 

Americké ústavy ale nekopírovala americkou cestu a zavedla parlamentní systém, kde je 

vrcholným představitelem exekutivy vláda volená parlamentem. Pokud je ale většina 

v parlamentu kontrolována vládou, je takové rozdělení mocí irelevantní. Rozdíl mezi 

legislativou a exekutivou se v tomto ohledu stírá. Novou „hranici vlády“ tvoří opozice, 

tedy ty subjekty politického systému, které se neúčastní na vládnutí. V parlamentarismu 

to jsou menšiny politických stran v parlamentu, případně zájmové skupiny, pokud mají 

v systému relevantní vliv na vládnutí. To, co zamezuje vládě neomezené moci nad 

opozicí je systém svobodných voleb, v kterých je nucena předkládat své účty a ucházet 

se pravidelně o moc. Stejně tak, jako dříve strach z potencionálního zjevení opozice 

působil v neprospěch její tolerance a v prospěch zneužívání moci vládou, působí dnes 

potencionální možnost převzetí moci v příštích volbách ve prospěch systému legální, 

umírněné opozice. Prostředkem k omezení vlády tak není institucionální prostředí, ale 

přirozený politický boj, jímž je umírněný souboj vlády s opozicí o moc ve svobodných 

volbách a v parlamentu. 

    

1.2 Dahlův výzkum 
Dahl si všiml toho, že podoba a fungování opozice se liší v jednotlivých 

demokratických společnostech. Jeho záměrem bylo popsat, jak opozice vypadá, jinými 

slovy pokusit se pochopit, co to opozice je. Zvolil si 10 demokratických politických 

systémů8. V každém z nich nechal komparativní politology, aby popsali, co ztělesňuje 

podle jejich představ opozici onoho politického systému, proč je taková, jakou ji 

pozorují a jaké jsou jejich důvody k takovému vysvětlení. Takto se mu dostalo 10 

případových studií, každá pracovala s jiným výzkumným plánem i jinak 

operacionalizovanou podobou opozice a jejich proměnných. Někteří autoři přisuzovali 

vyšší úlohu historickým a kulturním tradicím své země, jiní se zaměřili na současné 

sociální fenomény9. Výsledkem byl sborník s různými přístupy ke zkoumání sociální 

reality, od historických přístupů až k tradičnímu pojetí vědeckého poznání. Důvod pro 

podobný přístup byl jednoduchý. Snaha striktně určit nezávislé proměnné, 

operacionalizovat závislé proměnné opozice a určit jejich kauzalitu, vzala během roční 

                                                 
8 Velká Británie, USA, Norsko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Francie, Itálie. 
Kapitola o Švýcarsku nebyla dokončena z důvodu závažné nemoci autora, Asijské demokracie (Indie a 
Japonsko) nebyly zahrnuty z důvodu neschopnosti nalézt vhodné politické vědce, kteří by prokazovali 
dostatečnou znalost těchto politických systémů   
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diskuze přispěvatelů sborníku za své10. To mimo jiné dokazuje mnohokrát opakovaný 

problém sociálních věd, jak je obtížné určit ty sociální fenomény, které determinují 

sociální realitu a jak je těžké převést jejich koncept do jazyka empirického výzkumu. 

Proto byl každý vyzván k tomu, aby vlastní metodou zkoumal svůj politický systém 

s jednou podmínkou. Na konci každé studie měl být jasný odkaz na několik 

charakteristik toho, jak opozice politického systému vypadá. Dahl na základě těchto 

charakteristik sesbíral podobné opozice a sestavil obecnou teorii. Charakteristiky 

(závislé proměnné) podobných opozic zobecnil a utvořil z nich modely. Proměnné 

jednotlivých politických systémů stejného modelu poté podrobil zkoumání, hledal 

v nich pravidelnosti jejich výskytu. Takové proměnné potom označil za nezávislé11.   

 

1.3 Politická opozice v demokratických systémech 
Dahlovi se podařilo vysledovat12 v 10 zmíněných demokraciích 5 nezávislých 

proměnných, které způsobují rozdíly v modelech opozice. Tyto proměnné se mohou 

měnit nezávisle na sobě a to v určitých limitech. Pokud je změna jedné proměnné 

dostatečně veliká, povede pravděpodobně i ke změně ostatních proměnných. Pokud se 

například dostatečně změní sociální struktura společnosti, pravděpodobně se změní i 

počet stran (potažmo ústavně-právní systém) apod. Nezávislé proměnné jsou tedy 

vzájemně provázané. Dále, všechny nezávislé proměnné nemusí mít stejnou váhu v tom, 

jak ovlivňují další charakteristiky opozice, v některém politickém systému může mít 

některá proměnná vyšší váhu než jiná a naopak. V nizozemském politickém systému 

může mít existence různých cleaveges vyšší váhu než to, jaké roli se těší různé 

odborové a jiné zájmové skupiny. I malá změna v sociální struktuře v jednom 

politickém systému může ovlivnit podobu opozice více, než větší strukturální změna 

společnosti v jiném politickém systému, kde cleaveges rozhodují o podobě opozice 

méně. Naopak, v některém politickém systému může mít vyšší váhu proměnná volební 

systém a ani změna v cleaveges se nijak výrazně neprojeví na podobě modelu opozice.  

 

Původními Dahlovými nezávislými proměnnými jsou13: 

                                                                                                                                               
9 DAHL, R.: Preface xviii. 
10 DAHL, R.: Preface xviii 
11 Dahl nikde v knize implicitně nepopisuje svoji výzkumnou metodu. Zmíněný postup jsem tak 
induktivně odvodil na základě zmínek z kapitol: Preface, Patterns of Oppositions, Some Explanations. 
12 DAHL, R.: c.d., s.348 - 386  
13 DAHL, R.: c.d., s.348 
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1) Ústavně-právní a volební systém  

2) Sdílené kulturní normy 

3) Odlišné sociální skupiny společnosti („Subcultures“) 

4) Nedůvěra vůči vládě 

5) Sociální a ekonomické odlišnosti  

 
Těchto 5 nezávislých proměnných doplňují v Dahlově koncepci 2 intervenující 

proměnné, které jsou ovlivňovány nezávislými proměnnými, ale zároveň způsobují 

různost v modelech opozice. Podle Dahla změna některé z nezávislých proměnných, 

povede ke změně některé z intervenujících proměnných, což může změnit model 

opozice. Nebo jinak, změna v sociální struktuře povede ke změně cleaveges, která 

ovlivní podobu opozice. Dahl klade důraz na to, že tuto změnu opozice nezapříčinila 

změna cleaveges, ale změna sociální struktury, která ovlivnila cleaveges. 

 

Intervenujícími proměnnými jsou: 

1) Cleaveges, míra konfliktu a konsenzu ve společnosti 

2) Míra polarizace  

 
 
DAHLŮV MODEL VZTAHŮ �EZÁVISLÝCH, I�TERVE�UJÍCÍCH A 
ZÁVISLÝCH PROMĚ��ÝCH 
 
Ústavně-právní systém  
 
Volební systém 
 
Sdílené kulturní normy   
Cleaveges,  
Odlišné sociální skupiny   konflikt a konsenzus 
Společnosti   
    �  Polarizace  � MODELY OPOZICE
  
Nedůvěra vůči vládě 
 
Sociální a ekonomické odlišnosti 
 
 

1.3.1 Blondelova koncepce modelů opozice 
 Potom, co Dahl prezentoval své teze o modelech opozice a jejich fungování 

v roce 1966, navázalo na jeho dílo systematičtěji pouze několik prací. Hned v roce 1973 
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Dahl pokračoval a publikoval další sborník, Regimes and Oppositions (1973). 

Systematicky pokračoval ve studiu opozice, tentokrát v nedemokratických politických 

systémech. Po tomto počinu ale bylo na dlouho od studia opozice upuštěno. Znovu se 

k němu vrátil až zmiňovaný sborník Opposition in Western Europe (1988), který 

editovala Eva Kolinksy. Ten navázal na studii opozice v demokratických politických 

systémech, leč zaměřil se na studium ne-parlamentní opozice, tedy různých semi-

oficiálních organizací, tzv. „nových hnutí“ apod. spíše než politických stran. V roce 

1997 oživil diskuzi o opozici Blondelův článek Political Opposition in the 

Contemporary World (1997), který vyšel v časopise Government and Opposition. 

Upravil teze všech tří prací tak, aby byly co nejaktuálnější s ohledem na změny, kterými 

politické systémy od té doby prošly.  

 Primárně navazuje na Dahlovu teorii (1966), opírá se o model chápání vztahů 

politický systém-opozice jako vztah příčiny a následku s časovou následností, kdy je 

opozice vnímána jako závislá proměnné, ovlivňovaná podobou politického systému14 

(vznik vztahu vládnoucího a ovládaného je nutnou podmínkou pro ustanovení něčeho 

takového, jako je opozice). Systém závislých a nezávislých proměnných Blondel 

přejímá od Dahla. Na základě komparativní metody upravuje jejich relevanci a snaží se 

odhadovat podoby a strategie opozice.  

 Při reformulaci modelů opozice (závislých proměnných) postupuje Blondel 

podobně, jako jsem učinil já v předchozí kapitole. Zjednodušuje charakteristiku opozice 

do tří proměnných: soudržnost, strategie a místa střetu opozice a vlády15. Strategiemi 

Blondel chápe chování aktérů opozice, zaměřené na principy (změna systému), na 

sekundární cíle (relevantní programové rozdíly), nebo na posty (takřka žádné rozdíly 

v programu, opozice se snaží urvat politické posty). Ve svém výzkumu preferuji 

popisování chování aktérů opozice jako konkurenční nebo kooperační, neboť v dnešních 

liberálních demokraciích nalezneme málo stran (nebo jiných aktérů), které by 

preferovaly strategii zaměřenou na principech a usilovaly o změnu systému. Domnívám 

se, že sledovat, zda se opozice chová konkurenčně, má vyšší vypovídací hodnotu, 

protože dokáže detailněji popsat její chování vůči vládě. Podle mého mínění používá 

Blondel výstižnější definici koncentrovanosti (potažmo rozptýlenosti) opozice než Dahl. 

Takovou chápe opozici, kde jedno z „těles“ (buď aktéři mezi sebou, nebo jedna skupina 

týž aktérů) je výrazněji silnější než ostatní. V porovnání s Dahlovou definicí (všechny 

                                                 
14 BLONDEL, J. Political Opposition in the Contemporary World. s. 464 
15 BLONDEL, J.: c.d., s. 470 
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subjekty („tělesa“) opozice se nacházejí v málo nezávislých organizacích) nehledí na 

fakt relevance těchto subjektů. Opozice může být koncentrovaná, přestože se její 

subjekty nacházejí v různých nezávislých organizacích, tyto ale nejsou v systému nijak 

relevantní a opozici navenek zastupuje nějaká jiná dominantní skupina. Co se týče 

soudržnosti, navrhuje Blondel její měření pomocí počtu stran, které jsou zastoupeny 

v parlamentu (s vyšším počtem stran roste rozptýlenost opozice) a pomocí počtu jejich 

členů (s vyšším počtem členů politických stran roste koncentrovanost)16. Blondelovy 

hypotézy budu verifikovat v kapitole interpretace dat. 

 Nezávislé proměnné dělí do dvou kategorií, na institucionální (oddělení mocí, 

federalismus, počet stran a míru pravomocí centrální vlády) a socio-ekonomické 

(společné kulturní normy, cleaveges, nedůvěra vůči vládě). Podobně, jako to provedu já 

v metodologické části textu, Blondel upravil Dahlovy teze o příčině a vztahu 

nezávislých proměnných, spojil především socio-ekonomické proměnné do méně 

kategorií a naopak odlišil počet stran od volebního systému. Jelikož tento proces 

popisuji později, nebudu se jím zabývat na tomto místě. 

 Co se týče inferencí snahy odhadovat, jak asi bude opozice vypadat a jak se bude 

chovat, naráží Blondel na podobné problémy jako Dahl. Jeho zobecnění jsou 

formulována spíše jednotlivými politickými systémy, než obecnými trendy. Nepřináší 

žádné nové proměnné ani metody zkoumání opozice (návrh, aby se opozice zkoumaly 

podle regionů, kde mají více shodných charakteristik, není novou metodou17).  

Neobjasňuje o nic hlouběji otázky, které zůstávají otevřené18. Přínosem jeho studie je 

zjednodušení a zlogičtění Dahlovy koncepce, některé přesnější definice pojmů, které 

zřetelněji objasňují, které sociální fenomény se výzkum snaží zkoumat.            

 

2.0 METODOLOGIE VÝZKUMU 

2.1 Jak zkoumat opozici? 
Tak, jak se snažíme pochopit fungování politického systému, hledáme 

pravidelnosti a kauzální vztahy mezi proměnnými. Na základě znalosti vztahu příčiny a 

následku se zvyšuje šance, že dovedeme předvídat nebo modelovat procesy v něm se 

                                                 
16 BLONDEL, J. : c.d., s. 471 
17 BLONDEL, J. : c.d., s. 462 
18 Jak například vysvětlit některé rozdíly, které mezi opozicemi vznikají, přestože jsou hodnoty 
nezávislých proměnných shodné? 
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odehrávající. Studování opozice je jeden ze způsobů, jak se sociální vědci snaží 

pochopit fungování politického systému. Její výzkum ale čelí podobným problémům, 

jako mnoho jiných „makro-sociálních výzkumů“ politických systémů. Jsou to problémy 

určení kauzality vztahu dvou proměnných a operacionalizace sociálních fenoménů do 

hodnot proměnných vhodných pro empirický výzkum.   

Pokud se povede prokázat vztah předpokládaných proměnných, je takřka 

nemožné stanovit jeho kauzalitu na základě dalších podmínek19 (tedy vedle vztahu), 

časové následnosti a především vyřazení účinku třetí proměnné. Takovýto model 

„přísné“ kauzality je koncipován buď pro experimentální metody, nebo pro 

deterministický model zkoumání vztahů. Předpokládá logický model nezávislé a závislé 

proměnné, výskyt nezávislé (příčinné) proměnné vede k výskytu závislé proměnné 

(důsledek) a naopak nepřítomnosti nezávislé proměnné vede k nepřítomnosti závislé 

(důsledku). V jiném případě nelze nezávislou proměnnou označit za příčinu a závislou 

proměnnou za její důsledek20.  

 

Vztah mezi dvěma zkoumanými proměnnými se dá měřit pomocí korelačních 

nebo kontingenčních koeficientů v závislosti na tom, zda jsou zkoumané proměnné buď 

kardinální, ordinální nebo nominální. Nominální proměnné lze stručně charakterizovat 

jako takové, jejíž hodnoty se od sebe odlišují. Nedokážeme ovšem určit, zda je některá 

hodnota vyšší než jiná nebo dokonce stanovit o kolik. Jako příklad může sloužit výběr 

politické strany při volbách. Proměnná výběr strany nabývá hodnot ODS, ČSSD, 

KSČM, KDU-ČSL, SZ je limitována počtem stran na kandidátce nebo možností jít 

nevolit. Nemůžeme objektivně posoudit, že výběr jedné strany je více než výběr druhé 

strany. Mnoho zkoumaných fenoménů v politické vědě lze operacionalizovat pouze do 

hodnot nominálních proměnných. Ordinální proměnné jsou takové, které nabývají 

hodnot, které se od sebe liší a zároveň je možné určit, že některá hodnota je vyšší než 

jiná, nemůžeme ale stanovit o kolik. Příkladem může být proměnná socio-ekonomický 

statut a její hodnoty nízký, střední a vysoký socio-ekonomický statut. Kardinální 

proměnné splňují obě popsané charakteristiky nahoře, přidávají další informaci o 

sledované proměnné v tom, o kolik se od sebe její hodnoty liší. Za kardinální 

proměnnou můžeme považovat příjem, věk apod. 

                                                 
19 BABBIE, E.: The Practise of Social Research. s. 90 
20 KOUBA, K.  Kvalitativní srovnávací metody v politologii. s. 28 
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Hodnoty dvou proměnných můžeme sledovat pomocí kontingenčních tabulek 

různého třídění. Od nejjednodušších tabulek 2x2 o dvou proměnných s dvěma 

hodnotami po složitější tabulky třetího třídění s třemi proměnnými a více hodnotami. 

Závislosti kardinálních a ordinálních proměnných lze měřit korelačními koeficienty 

nabývajících hodnot v intervalu <-1;1> a to -1 = úplnou negativní korelaci (s rostoucím 

věkem klesá počet návštěv kin) a 1 = úplnou positivní korelaci (s vyšším počtem dětí 

stoupá pocit štěstí měřený na škále 0-10). Vztah dvou nominálních proměnných lze 

měřit pomocí kontingenčních koeficientů, které nabývají hodnot v intervalu <0;1>, kde 

0 je stav úplné nezávislosti a 1 stav závislosti. Neboť u nominálních proměnných 

můžeme určit pouze to, že se jejich hodnoty od sebe liší, nemůžeme pochopitelně měřit 

negativní korelaci (více dívek má zelené oči).     

Vztah dvou proměnných můžeme chápat pomocí pravděpodobnostního nebo 

deterministického modelu. Pravděpodobnostní model sleduje vztah dvou nebo více 

proměnných na základě výpočtu pravděpodobnosti výskytu jejich hodnot. Dvě 

proměnné jsou ve vztahu, pokud určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci se 

vyskytovat s určitými hodnotami druhé proměnné21. Výjimka tak neruší předpoklad 

kauzality. Deterministický model zkoumání vztahů se omezuje na stanovení postačující 

a nutné podmínky pro příčinu. Postačující proměnná je taková, jejíž výskyt sám o sobě 

vede k následku. Pokud se tedy taková proměnná vyskytne, povede to vždy k výskytu 

následku. Postačující proměnnou k získání kreditů z některého kurzu tak může být 

splnění písemného testu na min. 60%. Vedle postačující podmínky pracuje 

deterministický model ještě s nutnou podmínkou, jejíž výskyt nezaručuje následek. 

Pokud ale tato podmínka není obsažena, následek se nemůže uskutečnit. Pokud chce 

student získat kredity z toho samého kurzu, nutnou podmínkou je dostavit se ten den na 

test. Samo o sobě účast na testu nezaručuje získání kreditů, neúčast ale ovšem zaručuje 

nezískání.  

       

Vedle určení kauzality je dalším problematickým bodem studia opozice popsání 

sociálních fenoménů (konceptualizace) a určení jejích hodnot v procesu 

operacionalizace. Jde o postupy sociálního výzkumu, které jsou obtížné pro všechny 

modely zkoumání ve společenských vědách. Smyslem definice konceptů je, převést 

určitou myšlenku výzkumníka do srozumitelné formy pro ostatní. Často není tak obtížné 

                                                 
21 HENDL,  J. Přehled statistických metod zpracování dat. s. 240    
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vysvětlit a obhájit výzkumný záměr člověku, který se zabývá podobným oborem. Sdílí 

totiž podobné představy o tom, co určitý pojem znamená. Daleko složitější je vysvětlit 

výzkumnou otázku člověku z jiného oboru, nebo dokonce ne vysokoškolsky 

vzdělanému, nedej bože z jiného kulturního prostředí. Výzkum opozice zkoumá vztahy 

větších subjektů společnosti, jako jsou politické strany, zájmové organizace, sociální 

struktura, polarizace, stranická soutěž apod. Při definici konceptů budu používat striktně 

Dahlovy definice popsané v posledních dvou kapitolách jeho sborníku22. Podrobnou 

konceptualizaci popíši v další části textu.  

Operacionalizace je přeměnění konceptu do řeči empirického výzkumu, jedná se 

o určení hodnot proměnných. U pravděpodobnostního modelu jde většinou o číselné 

vyjádření hodnot, stanovení kategorií nebo škál. Deterministický model se při 

operacionalizaci střetává s faktem toho, že zkoumané sociální fenomény se buď 

vyskytují, nebo ne. Taková proměnná má tedy dichotomický charakter, existují pouze 2 

hodnoty, buď proměnnou pozorujeme, nebo ne. Dichotomické nominální proměnné 

připadají, na pomyslné škále možnosti práce s proměnnými od základních operací 

k složitým matematickým operacím, do kvalitativně nejnižší kategorie. Úzce 

výzkumníka omezují v možnostech práce s nimi, jsou nepoužitelné pro drtivou většinu 

statistických operací. I když ve výzkumu některá proměnná nabývá více hodnot, 

většinou jsou kvantitativně omezené, což způsobuje ztrátu informace o zkoumaném 

fenoménu. 

  

Research design: 

1. Stanovení závislých a nezávislých proměnných podle Dahlovy teorie 

2. Vyřazení závislých proměnných 

3. Vyřazení nezávislých proměnných 

4. Konceptualizace proměnných a operacionalizace proměnných 

5. Interpretace dat, určení relevance nezávislých proměnných, tvorba indexu 

vztahu vlády a opozice 

6. Typologizace opozice v ČR 

                                                 
22 DAHL, R.: c.d., Patterns of Oppositions, Some Explanations  
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2.2 Úprava proměnných 
Ze všeho nejdříve si stanovím závislé a nezávislé proměnné podle Dahlovy 

teorie. Dahl často postupuje poněkud nejasně a zaměňuje příčinné nezávislé proměnné a 

faktory modelů opozice23. Pokusím se tak systematizovat, s pomocí Blondelových 

doporučení (1997), jeho model za pomoci jeho vlastních konceptů a jeho vlastní 

operacionalizace. Takovýto systém proměnných bude sloužit jako kostra výzkumu. Ty 

proměnné, které byly od roku 1966 podrobněji zkoumány, změním a použiji jejich 

novější operacionalizaci, zachovám přitom hodnoty z roku 1966 tak, aby byly všechny 

proměnné relevantní pro stejné časové období. K tomuto procesu využiji především 

Lijphartovu systematickou studii Patterns of Democracy, která nabízí nejen vhodnou 

informační databázi, ale také inspirativní metodologické přístupy. 

 

Z výčtu původních závislých proměnných24: 

1. stupeň organizační soudržnosti neboli koncentrace opozičníků, 

2. míra soutěživého neboli konkurenčního charakteru opozice, 

3. místo setkání mezi opozicí a vládou, 

4. stupeň jasnosti, zřetelnosti a identifikovatelnosti opozice, 

5. cíle opozice 

6. strategie neboli prostředky opozice 

  

Jsem ponechal: 

 1. stupeň organizační soudržnosti neboli koncentrace opozice 

 2. místo setkání mezi opozicí a vládou 

3. vztah vlády a opozice 

 

Proměnnou stupeň jasnosti, zřetelnosti a identifikovatelnosti opozice jsem 

vyřadil, neboť ty opozice, které Dahl popisuje jako jasné a identifikovatelné, zároveň 

popisuje jako konkurenční, koncentrované25 a naopak. Z tohoto důvodu tuto závislou 

proměnnou nepovažuji za relevantní. Proměnnou „míra soutěživého neboli 

                                                 
23 Některé nezávislé proměnné z kapitoly „Some Explanations“ nezmiňuje v kapitole o modelech 
„Patterns of Oppositions“ a naopak v této kapitole přidává některé další nezávislé proměnné, které ale 
později nezmiňuje   
24 Překlad jsem převzal z NOVÁK, M.: Systémy politických stran. s. 225 
25 Viz DAHL, R.: c.d., s. 332-338 
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konkurenčního charakteru opozice“ jsem převedl do proměnné „vztah vlády a opozice“. 

Dahl použil jako příklad26 kooperačního charakteru stranické soutěže při volbách v 

Kolumbii, kde si strany předem rozdělily, která získá kolik mandátů, a dobrovolně se 

dohodly, že se budou střídat každé legislativní období (4 roky). Tento případ ale 

neobsahuje zkoumaných 10 demokratických politických systémů. Závislé proměnné, 

které vyjadřují strategie a cíle opozice, jsem vyřadil, neboť nepovažuji za relevantní 

kauzálně předvídat chování aktérů opozice (politických stran, odborových hnutí, 

zájmových organizací apod.). Myslím, že takový vztah (nějaká nezávislá proměnná -> 

strategie a cíle opozice) je ovlivněn mnoha dalšími latentními proměnnými specifické 

společenské situace (média, aktuální důležitost určitých témat, aktuální politická 

situace) i psychologickými proměnnými lídrů politických stran, odborů a jiných 

sdružení.     

  

Nezávislé proměnné jsem pouze logicky upravil tak, aby je bylo možné 

verifikovat. Původní rozdělení na nezávislé a intervenující proměnné jsem nahradil 

prostým výčtem nezávislých proměnných. Dahl předpokládal, že intervenující 

proměnné Cleaveges a polarizace zapříčiňují závislé proměnné, ale jsou ovlivněny 

nezávislými proměnnými27. Myslím ale, že vztah příčinnosti a následku v tomto případě 

není zcela zřejmý a není nevyvratitelné, že např. vztah polarizace a sociální struktury 

nepůsobí oběma směry. Netvrdím, že by se Dahl mýlil, je pravděpodobné, že cleaveges 

i polarizace jsou důsledkem jmenovaných nezávislých proměnných, pro zachování 

metodologicky zřejmějšího hlediska je však nebudu považovat za intervenující. 

Proměnnou polarizace definuji jako samostatnou nezávislou proměnnou. Její hodnoty 

kopírují Dahlovy hodnoty, pouze jsem vynechal poslední kategorii „politický dualismus 

spojený se socio-ekonomickou koncentrací i ideologickým antagonismem“, neboť ji 

Dahl nepřipisuje žádnému z 10 zkoumaných politických systémů28. Proměnnou 

cleaveges jsem sloučil s proměnnou odlišné sociální skupiny („subcultures“), neboť 

Dahl při operacionalizaci jejích hodnot na tuto nezávislou proměnnou odkazuje 

(koneckonců při konceptualizaci slučuje tyto dvě proměnné do jedné kapitoly29). To, 

proč Dahl cleaveges definoval jako jednu z nezávislých proměnných (respektive 

                                                 
26 DAHL, R.: c.d., s.337 
27 Volební a ústavně-právní systém, sdílení kulturní normy, subkultury, odlišné sociální a ekonomické 
skupiny a  nedůvěra vůči vládě; DAHL, R.: c.d., s.348 
28 DAHL, R.: c.d., s. 385 
29 DAHL, R.: c.d., s. 367 
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intervenujících) je její vliv na podobu stranického systému, který se odráží v různých 

hodnotách závislých proměnných a mění tak podobu opozice. Myslím, že je proto 

vhodnější sledovat spíše to, jak se cleaveges odráží na tomto faktu a proto jsem tyto 

hodnoty sloučil a přejmenoval. „Homogenní společnosti s výjimkou socio-

ekonomického statutu“ jsem přejmenoval na „země s dominantní štěpnou linií“, kde se 

stranická soutěž točí okolo ekonomických témat, „Společnosti, kde se socio-

ekonomické a ostatní štěpení překrývá“ a „Společnosti, kde se socio-ekonomické a 

ostatní štěpení nepřekrývá“ jsem spojil a přejmenoval na „Více relevantních štěpení“, 

neboť oba produkují multipartismus a je zbytečné vytvářet 2 speciální hodnoty a přidal 

hodnotu proměnné „bez dominatní štěpné linie“, neboť taková podoba cleaveges jinak 

ovlivňuje stranickou soutěž. Naopak proměnnou ústavně-právní systém a volební 

systém jsem rozdělil do dvou, neboť v jedné proměnné je velice obtížné je 

operacionalizovat (parlamentní systém může mít různé volební systémy, došlo by 

k zbytečné ztrátě informací). Zároveň jsem ze stejného důvodu proměnnou volební 

systém nahradil proměnnými počet stran a přísnost soutěže. Dahl totiž v typologii 

opozice mluví o počtu stran a přísnosti soutěže, aniž by zmiňoval volební systém30. 

Nepochybně je volební systém jednou z hlavních proměnných, které počet stran a 

přísnost soutěže zapříčiňují31, je proto metodologicky relevantnější nechat tyto dvě 

proměnné samostatně.         

 

2.3 Konceptualizace a operacionalizace proměnných 
V další části výzkumu se zaměřím na konceptualizaci a operacionalizaci hodnot 

zkoumaných nezávislých a závislých proměnných. Tu provedu za pomoci Dahlovy 

teorie popsané v jeho sborníku. To má 2 výhody. První je Dahlova vyšší vytříbenost, 

lepší znalosti a delší výzkumná praxe, která tento nesnadný úkol činí relevantnějším, 

než kdybych se o něj pokusil sám. Za druhé budeme oba pracovat se stejnými koncepty 

proměnných, oba budeme proměnné a jejich hodnoty chápat ve stejném smyslu. Pokud 

tak mluvíme o cleaveges, polarizaci, apod,, oba zkoumáme stejný bod stejného 

fenoménu. Konceptualizaci a operacionalizaci proměnných a jejích hodnot budu 

provádět pomocí ideálních typů Maxe Webera (v případě nominálních proměnných) 

nebo pomocí Lijphartových dat (v případě kardinálních proměnných). Skutečnost, že 

                                                 
30 DAHL, R.: c.d., s. 335 
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proměnné jsou často nominální a jejich hodnoty nelze přesně operacionalizovat tak, 

nabádá k použití ideálních typů. S proměnnými jako polarizace nebo společné kulturní 

normy nelze ani jinak pracovat než právě za pomoci čistých typů. Nikde nenalezneme 

společnost, která je tak přesně polarizovaná, jak ji popsal Dahl. Dojde tak nutně k určité 

ztrátě informace, tato ztráta jde na úkor práce s nimi. Ideální typy byly Weberem 

použity ne proto, aby vysvětlovaly kauzální vztahy, ale aby vedly k pochopení 

zkoumaného sociálního fenoménu a tak by na ně mělo být nahlíženo.  

 

Jak jsem zmínil, Dahlův model nezávislých proměnných bude sloužit jako 

šablona, od které se budu odrážet a kterou budu testovat. Dalším odrazovým můstkem 

jsou Blondelovy komentáře (1997) a doporučení. Abych získal co možná nejvíce 

informací z hodnot proměnných, budu se snažit převést Dahlovy dichotomické 

proměnné na kardinální za pomoci Lijphartových závěrů v Patterns of Democracy. 

Takto upravím Dahlovu proměnnou míra pravomocí centrální vlády pomocí indexu 

vládní dominace (Index of Government Dominance), vliv třetích subjektů pomocí 

indexu pluralismu (Index of Interest Group Pluralism), podobu federálního uspořádání 

na index federalismu (Index of Federalism) a počet stran pomocí efektivního počtu stran 

(Effective Number of Parties). Hodnoty zbylých proměnných ale nelze takto 

kardinalizovat a proto zůstanou nominální, případně ordinální. Takové proměnné tvoří 

konečnou schéma vstupující do výzkumu. 

 

2.3.1 Nezávislé proměnné 

2.3.1.1 Ústavně-právní systém32 

Ústava určuje elementární fungování právního i politického systému. To, co od 

sebe ústavně-právní systémy odlišuje, je, zda je zdrojem moci vláda vzešlá z parlamentu 

nebo přímo volený prezident. Tedy, zda je reálná moc exekutivy v rukou vlády 

jmenované parlamentem nebo voleného prezidenta. Řečí empirického výzkumu jsou 

„hodnotami“ proměnné ústavně-právní systém: a) prezidentský, parlamentní, polo-

prezidentský. Do značné míry se podoba ústavně právního systému blíží dělbě mocí 

mezi exekutivou a legislativou. V parlamentarismu je obvyklý systém pružných mocí, v 

                                                                                                                                               
31 Viz. TAAGEPERA, R.; SHUGART, M. Seats and Votes, LIJPHART: Patterns of Democracy, 
SARTORI: Ústavní srovnávací inženýrství 
32 DAHL, R.: c.d., s.349 - 352 
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prezidentském systému systém oddělených mocí. Nelze však tyto dvě proměnné sloučit, 

neboť existují parlamentní politické systémy, kde je moc striktně oddělena (Švýcarsko, 

Izrael v době přímé volby prezidenta). V Prezidentském systému je hlavou exekutivy 

prezident, většinou přímo volený. Jeho pravomoci mohou být srovnatelné 

s pravomocemi vlády v parlamentarismu, je ale důležité mít na paměti, že ne každý 

politický systém, kde je prezident přímo volený, je prezidentský. Do této kategorie je 

tak nutné zařadit pouze ty země, kde jsou pravomoci podávat zákony výhradně v agendě 

prezidenta. Pokud je výhra v prezidentských volbách dostačující podmínkou k vládnutí, 

je pravděpodobné, že prezidentské volby získají v takovém systému větší váhu, souboje 

mezi opozicí a vládou se budou odehrávat spíše v nich než na jiných místech. 

Kategorizace poloprezidentského režimu je obtížná a v odborné literatuře na ni 

neexistuje jednotná shoda33. Dahl se mu nijak zvlášť nevěnuje, přestože jeden ze 

zkoumaných politických systémů (Francie) je modelovým příkladem 

poloprezidentarismu. Jako vysvětlení se nabízí časové období, kdy Dahl výzkum 

prováděl. V té době mladé Páté republice dominovala osoba prezidenta De Gaulla. 

Nebylo srovnání s tím, jakou má systém podobu, pokud je většina v parlamentu držena 

opoziční stranou a hlavou exekutivy je premiér. Dahl tak Francii charakterizoval jako 

systém prezidentský a to na základě striktního oddělení mocí34.     

Duvergerova teorie politických stran nastíněná v jeho knize Politické strany 

marginalizuje ústavně-právní proměnnou a její vliv na fungování politického systému 

ve prospěch počtu politických stran. Přesto myslím, že není od věci sledovat, zda změna 

režimu má nějaký vliv na podobu opozice.  

 

2.3.1.2 Dělba moci35 

Dělba moci vystihuje vztahy mezi legislativou a exekutivou. Ty mohou být buď 

striktně oddělené, nebo pružné. V prvním případě pracují obě složky politického 

systému (teoreticky) nezávisle, v druhém případě je jedna navázána na druhou.  

V systému striktně oddělených mocí nejsou exekutiva ani legislativa provázané a 

nemohou se přímo ovlivňovat. Prezident USA nemůže být odvolán kongresem36 na 

základě vyslovení nedůvěry, naopak prezident nemůže svévolně rozpustit obě komory. 

                                                 
33 Viz spor okolo klasifikace DUVERGER, M. Political Parties; SARTORI, G. Ústavní srovnávací 
inženýrství 
34 DAHL, R.: c.d., s. 350 
35 DAHL, R.: c.d., s.350 - 352 
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V praxi se i přes implicitní vymezení zákonem obě moci přeci jenom vzájemně 

ovlivňují. To je způsobeno faktem, že exekutiva i legislativa je reprezentována 

shodnými politickými tábory (vždy někdo z dvojice demokrat-republikán). Nutně tak 

dochází k vyjednávání a ovlivňování jedné složky druhou a naopak. Nikdy tak nejsou 

moci na sobě úplně nezávislé. Pokud tak mluvíme o politickém systému striktně 

oddělených mocí, máme na mysli takový, kde je existence exekutivy nezávislá na vůli 

legislativy a naopak. To úplně neplatí o praktickém každodenním fungování systému 

(prosazování zákonů). Striktně oddělené moci nalezneme většinou v prezidentských 

systémech, to ale nemusí být pravidlem. V parlamentním Švýcarsku nebo Izraeli po 

dobu přímo voleného premiéra se také setkáváme se striktně oddělenými mocemi.      

Pružně oddělené moci vlastně nevyjadřují vztah oddělenosti, spíše jako vztah 

závislosti a to ještě pouze jedné složky moci na druhé. V takovém systému je vláda 

jmenována parlamentem, o jehož většinu se opírá. K tomu, aby exekutiva mohla 

existovat, potřebuje podporu legislativy. Není tomu naopak, legislativa může existovat 

bez exekutivy.   

Opozice v USA je značně rozptýlená, mimo jiné faktory, díky systému „checks 

and balances“. Exekutiva (administrativa prezidenta) je volena přímo a pracuje 

nezávisle na Kongresu. Je ovšem omezena ve svých možnostech. Její pravomoc 

navrhovat zákony je limitována většinou v obou komorách kongresu, ve Sněmovně 

reprezentantů prostou, v Senátu dokonce většinou 60% hlasů. Fakt, že zákony nejsou 

předkládány vládou vycházející z parlamentu, ale nezávislou administrativou, která se 

na podporu Kongresu nemusí spoléhat, působí ve prospěch rozptýlenosti opozice. 

Prezident je tak nucen vysvětlovat svoje zákony a přesvědčovat často členy vlastní 

strany. Navíc se málo kdy stane, že by jedna strana ovládala obě většiny v Kongresu a 

zároveň držela post prezidenta (volby do obou komor kongresu se konají uprostřed 

prezidentského období, kdy strana mající prezidenta bude pravděpodobně potrestána za 

vládní odpovědnost, viz výsledky voleb po 2. světové válce37). Změna kvót potřebných 

pro prosazení zákona by pravděpodobně vedla k vyšší koncentraci opozice (i vlády), 

neboť by odpadla nutnost vyjednávat jednotlivé zákony s druhou stranou.  

     

                                                                                                                                               
36 Kromě procedury „Appechement“, která ovšem v 200 leté historii USA zatím nebyla použita  
37 UNITED STATES SENATE : http://senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm 
, OFFICE OF THE CLERK : http://clerk.house.gov/art_history/house_history/index.html 
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2.3.1.3 Stranický systém38 

Bipartismus jako forma stranického systému se vyznačuje existencí dvou 

relevantních politických stran, vládou jedné z nich a střídáním u moci39. Takovéto 

faktory tvoří vhodné podmínky pro konkurenční opozici. V parlamentu je opozice 

tvořena jednou stranou, nemá žádný zájem na podpoře vládní politiky, neboť ta by 

znamenala vlastní ztrátu. Ani jedna z nich tak nemá zájem na tom podporovat druhou, 

neboť si tím kope vlastní hrob. Taková opozice bude podle Dahla konkurenční a 

koncentrovaná. Počet stran má podle Dahla také vliv na místo střetu mezi vládou a 

opozicí. Většina mandátů v parlamentu je v bipartismu držena vládnoucí stranou, která 

za předpokladu disciplinovanosti, nemá problém s prosazením zákonů. Tím místem, kde 

se rozhoduje o moci tak není parlament, ale volby a tam je také soustředěna snaha 

opoziční strany. Bipartimus vytváří vhodné podmínky pro přísnou stranickou soutěž, to 

však nemusí být povinností. Stranická soutěž v USA, kde se třetí strany těší nejnižší 

podpoře demokratických politických systémů, se v Kongresu podobá situaci 

fragmentovaného multipartismu. Kdy je vláda (prezident), i přes většinu v alespoň jedné 

komoře, nucena složitě vyjednávat předložené návrhy zákonů. Proto je zkoumání vlivu 

obou proměnných zvlášť relevantní. 

 

Opačným pólem škály je stranický systém s mnoha stranami, kde je vláda 

tvořena koalicí stran. Opozice sice taky nemá zájem podporovat vládní politiku, leč 

nemá ani zájem totálně ji sabotovat. K tomu, aby mohla sestavit příští vládu, bude 

pravděpodobně potřebovat některou ze současných vládních stran, čehož si je vědoma40. 

Navíc pád vlády nemusí automaticky znamenat, že se největší opoziční strana ujme 

moci. Vládní koalice může jednoduše přibrat/odstranit nějakou stranu a vytvořit vládu 

novou. To přímo souvisí s tím, které místo bude rozhodující pro střed vlády a opozice. 

Volby hrají jistě důležitou roli, ale ani získání nejvyššího počtu mandátů mezi 

politickými stranami nemusí vést k účasti ve vládě41. Ostatní politické strany mohou 

sestavit vládní koalici a vítěznou stranu vyšachovat. Opozice v multipartijním systému 

politických stran, kde nevládne přísná soutěž, tak bude méně konkurenční, než opozice 

v bipartismu.   

                                                 
38 DAHL, R.: c.d., s. 332-338; 372-375.  TAAGEPERA, R. SHUGART, M. c.d. 
39 Systém dvou stran v Sartoriho smyslu 
40 Neplatí pro případ dvou pevně soupeřících bloků, který popíšu v kapitole 2.3.1.6 věnované přísnosti 
stranické soutěže 
41 Je velice nepravděpodobné, že by v multipartismu jedna strana získala nadpoloviční počet mandátů 
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Opozice ve Velké Británii je koncentrovaná a konkurenční. Dvě relevantní 

politické strany, z nichž jedna vládne a druhá je v opozici, se střetávají o moc ve 

volbách, které jsou rozhodujícím pro uchopení moci. Přestože má Velká Británie jednu 

z nejsilnějších liberálních stran v Evropě (Liberal Party), je tato strana diskvalifikována 

volebním systémem, pravidelně získává nižší procento mandátů než hlasů a její reálná 

moc je menší. Pokud by však Velká Británie zavedla některou z forem proporčního 

volebního systému, oněch 20% hlasů Liberal Party by se převedlo do 20% mandátů, což 

by nutně znamenalo koaliční vládu a nutnost spolupráce v parlamentu. Povaha opozice 

by se tak podle Dahla pravděpodobně změnila42.    

Počet stran budu pomocí Laakso and Taageperova efektivního počtu stran43, 

který vyjadřuje empiricky počet relevantních stran. Bere tedy v potaz jak počet stran, 

tak jejich váhu v politickém systému, kterou se snaží relativizovat pomocí počtu křesel, 

které tato strana drží. Přestože si tento koncept vysloužil kritické komentáře především 

proto, že nereflektuje specifičnost některých stranických systémů, kde relevantní váha 

strany s malým počtem mandátů může být vyšší, je vhodným nástrojem, který 

centralizuje tendence zkoumaného stranického systému do jedné číselné hodnoty.        

 

2.3.1.4 Míra pravomocí centrální vlády44 

   Myslím, ale že je vhodnější o míře pravomocí centrální vlády přemýšlet ne 

jako o dichotomické, ale jako o kardinální spojité proměnné, tedy takové, která 

vyjadřuje poměr mezi mírou pravomocí jednotlivých vlád pomocí indexu45. Index 

měření vztahu exekutivy a legislativy (Index of Exucutive Dominance) poskytuje 

vhodný nástroj k takovému měření. Jeho hodnoty vyjadřují relevantní sílu vlády. Je 

konstruován na základě počtu let, které jedna vláda průměrně drží svůj úřad. Hrubě 

předpokládá, že takové systémy, kde je vláda stabilní a dokáže se dlouho udržet v úřadě 

je její vztah vůči legislativě dominantnější než tam, kde jsou vlády častěji sesazovány a 

střídány46. Základní hodnota indexu 1.00 indikuje nejslabší sledovanou vládu.     

 

                                                 
42 Nechávám stranou otázku, zda takováto situace nenastane i za současného volebního systému. Trendy 
posledních voleb k tomu ale tíhnou HOUSE OF COMMONS :  
(http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-054.pdf) 
43 TAAGEPERA, R. SHUGART, M. c.d., Table 12.2 
44 LIJPHART, A.: Patterns of Democracies, s. 116-142 
45 BLONDEL, c.d., s. 474 
46 index počítá s výjimečnými případy, pro podrobnější metodu tvorby indexu viz LIJPHART, A. c.d., s. 
129 
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2.3.1.5 Federalismus vs. Unitarismus47 

Dahl předpokládá, že ve federálním státě se budou důležitá rozhodnutí provádět 

na různých místech, následkem čehož bude politický boj pravděpodobně probíhat také 

tam a ne pouze v centrálním parlamentu apod.). Za důležité rozhodnutí považuji otázky 

spojené s přerozdělování peněz (daně pro právnické subjekty, rozdělování zakázek 

apod.), školstvím nebo zdravotnictvím. Dahl předpokládá, že v unitárních státech, kde 

jsou důležitá rozhodnutí prováděna v parlamentu, bude opozice koncentrovanější než ve 

státě federativním, kde se vlivem roztroušení pravomocí do regionů opozice více 

rozptýlí. Stejně jako ostatní proměnné, nejsou ani hodnoty této čistě dichotomické, 

některé politické státy jsou více federalistické a naopak. Existují nástroje k měření 

federalismu pomocí kardinálních spojitých proměnných a tak použiji Lijphartův index 

federalismu (Index of Federalism). Je určován tím, jaké procento z daní je 

přerozdělováno na celostátní úrovni, procentem legislativních návrhů tvořených 

v regionálních parlamentech a mírou veta, kterou jsou regiony vybaveny. Jeho hodnoty 

se pohybují v intervalu od 1 do 5, kde 1 značí silně unitární státy a 5 čisté federace48.  

 

2.3.1.6 Podoba stranické soutěže v parlamentu49  

Jak jsem naznačil dříve, podoba stranické soutěže je provázána s počtem 

politických stran. Bipartismus vytváří vhodné podmínky pro přísnou soutěž, neboť o 

omezený počet mandátů soutěží dvě relevantní politické stany. Zisky jednoho jsou tak 

ztrátou druhého. Vítězství ve volbách je postačující podmínkou k vládnutí. To úplně 

neplatí v multipartismu, kde ani nižší počet hlasů ve volbách nemusí pro politickou 

stranu znamenat relevantní ztrátu. Jelikož je vláda tvořena více stranami, nerozhodují o 

jejím sestavení pouze volební výsledky, nýbrž vyjednávání mezi politickými stranami. 

Některá ze stran vládní koalice může ve volbách získat nižší podporu a poté znova 

vstoupit do koaličního kabinetu s opačnou stranou, než byla v minulém legislativním 

období. Ba dokonce víc, její relativní politická významnost může, i přes pokles 

podpory, stoupnout. A to pokud se taková strana stane „jazýčkem na vahách“, který 

rozhoduje o existenci, respektive pádu koalice, může za oplátku loajality získat více 

rozhodujících funkcí. Vítězství ve volbách tak není ani postačující ani nutnou 

                                                 
47 DAHL, R.: c.d., s. 351. LIJPHART, A. c.d., s. 185-199 
48 LIJPHART, A. c.d., s. 189 
49 DAHL, R.: c.d., s. 336 - 337 
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podmínkou k vládnutí. Politický systém, v němž je přísná soutěž v parlamentu, se 

vyznačuje tím, že při hlasování o klíčových problémech patří k vítězné koalici pouze 

jedna ze dvou nejsilnějších politických stran a naopak, kooperační stranická soutěž 

v parlamentu se vyznačuje tím, že obě nejsilnější strany nejsou v hlasování o klíčových 

problémech jednotné.    

Obě proměnné, počet stran a přísnost soutěže nelze i přes jejich provázanost 

slučovat (bipartismu-přísná soutěž, multipartismus-nepřísná soutěž). Jako příklad 

bipartismu bez přísné soutěže jsem uvedl USA. Opakem je existence přísné soutěže 

v multipartismu. Ta se vyskytuje za předpokladu, že proti sobě stojí dva silné, 

disciplinované bloky volebních koalic, které po vítězství převezmou vládu, respektive 

vstoupí do opozice. Mechanismem fungování se takový systém podobá tuhému 

bipartismu. To, proč Dahl tuto proměnnou považovat za relevantní je fakt, že právě její 

pomocí je možné oddělit od sebe ty multipartijní systémy, kde proti sobě stojí dva 

pevné koaliční bloky od ostatních více než dvoustranických systémů a odlišit od sebe 

skutečný (tuhý) a zdánlivý bipartismus. Počtem stran se tyto případy neliší, 

mechanismem fungování ale ano.     

 

2.3.1.7 Cleaveges50 

Když Dahl formuloval svoji práci o modelech opozice, byl výzkum o vlivu 

struktur společnosti na podobu politického systému teprve na počátku. Dahl proto 

věnuje tomuto problému, na současné poměry, nadměrně prostoru. Dnes je hypotéza o 

působení cleaveges na politický systém přijímána jako platná. Dahl formuluje cleaveges 

jako důsledek změn v sociální nebo ekonomické struktuře společnosti, které svojí 

podstatou mění podobu uspořádání skupin společnosti, jež se odráží v novém 

formulování zisků a ztrát plynoucí z fungování politického systému (ať už materiálních 

nebo mocenských). Určité skupiny společnosti mohou společně pociťovat potřebu 

kooperace například na základě jazykových, náboženských nebo sociálních odlišností. 

Ty v různých podobách existují ve všech 10 zkoumaných společnostech, jejich 

relevance je limitována tím, jak jsou vnímány jednotlivými sociálními skupinami 

společnosti, tedy zda na těchto odlišnostech existuje shoda a skutečně „ohraničují“ 

některou sociální skupinu obyvatelstva. Proto stejná podoba společnosti (stejné procento 

dělníků, podobné procento věřících apod.) v různých politických systémech nemusí 

                                                 
50 DAHL, R.: c.d., s. 367-386 
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nutně znamenat stejné cleaveges. V Belgii se stal jazykový problém jistou determinující 

proměnnou pro voličské rozhodování mezi Vlámy a Valony, podobný problém nenastal 

v mnohojazyčném Švýcarsku. V Belgii byl jazykový problém často spojován s nižším 

sociálním postavením, přístupen ke vzdělání (do hlubokých 70. let bylo vysokoškolské 

studium povoleno pouze ve francouzštině) i zaměstnáním. Vlámsky mluvícím 

Belgičanům se tak mohlo zdát jejich nižší postavení ve společnosti způsobeno 

jazykovou diskriminací. Ta zprostředkovala pocit společného cíle a zájmů.  Ve 

Švýcarsku měly všechny jazykové skupiny zaručeny své zástupce ve vládě i na dalších 

rozhodovacích postech veřejné úřady, kantonální parlamenty), což nepřispívalo k pocitu 

diskvalifikace na základě jazykové příslušnosti. Takové jazykové štěpení tedy ve 

Švýcarsku, přes fyzickou přítomnost, nenabylo politické relevance ve formě cleaveges.    

Dahl navrhuje rozlišovat mezi třemi typy cleaveges51. Homogenní společností, 

kde jediný konflikt tvoří sociálně-ekonomický statut. Největší rozdíly vnímané 

společností jsou rozdíly v příjmu a socio-ekonomickém statutu. To determinuje podobu 

stranického systému, neboť se v těchto společnostech vyskytují politické strany 

odvolávající se na ekonomické otázky, tedy socialistické a liberální strany. Přičemž 

první jmenovaná se dovolává podpory nižších sociálních tříd (nižší příjem i socio-

ekonomické postavení) a naopak. Já jsem pro účely výzkumu pozměnil tuto hodnotu 

s důrazem na to, zda taková cleaveges tvoří dominantní štěpnou linii. Ve většině 

případů je takovou štěpnou linií právě socio-ekonomická52, přesto to může být i jiná 

linie, její vliv na stranický systém je podobný, nezpůsobuje nadměrnou fragmentaci. 

Existence dominantní štěpné linie povede pravděpodobně ke koncentraci opozice a 

k přísnější soutěži, neboť politické strany se budou soustředit na tuto dimenzi stranické 

soutěže, kde se může rozhodnout o tom, kdo bude vládnout a kdo bude v opozici.  

Dalším typem cleaveges jsou takové, které nabývají více relevantních konfliktů, 

které se překrývají a vzájemně podporují. Zdá se tak, že společností je vnímán pouze 

jeden druh konfliktu, ve skutečnosti je jich více, pouze jsou shodné a působí stejným 

„směrem“. Vedle sociálně-ekonomického to může být konflikt jazykový a náboženský, 

jak je tomu v Belgii. Valoni jsou zároveň příslušníci francouzské jazykové skupiny, 

převážně katolického vyznání s podprůměrnými příjmy (v období Dahlova výzkumu, 

60. léta). Posledním typem jsou podle Dahla společnosti, kde existuje více štěpení, která 

se zároveň nepřekrývají. Taková společnost se vyznačuje značnou atomizací a 

                                                 
51 D AHL, R.: c.d., s. 368 
52 Velká Británie, Německo, Francie, Švédko 
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různorodostí. Jedinci přísluší k různým sociálním skupinám, jejichž zájmy se kříží, což 

vyvolává nutnost jedince konfrontovat různé zájmy různých skupin. Političtí aktéři 

v takové společnosti jsou spíše ochotni konsenzu, neboť jsou s ním konfrontováni 

ve svém každodenním životě. Takovou společností bylo v Dahlových očích 

Nizozemsko v 2. polovině 60. let. Poslední dva jmenované typy cleaveges jsem sloučil 

do hodnoty více relevantních štěpných linií. Jak společnosti s překrývajícími se, tak 

společnosti s rozptýlenými cleaveges nijak nezabraňují fragmentaci stranického 

systému. Pokud ve společnosti existuje více relevantních konfliktních linií, politické 

strany pravděpodobně rozloží svoje úsilí o získání voličů do těchto linií, neboť 

soustředění se na jednu linii nezaručuje získání většího procenta voličských hlasů. 

Taková opozice bude pravděpodobně méně koncentrovaná a více ochotná ke kooperaci 

v parlamentu.  

 Posledním typem, který jsem do výzkumu přidal, jsou společnosti, kde není ani 

neexistuje relevantní štěpná linie. Takové společnosti mohou i nemusejí mít více 

cleaveges, jejich společným rysem je stranická soutěž orientovaná na jednotlivé 

problémy, nehledě na štěpnou linii. Takovým příkladem jsou Spojené státy, kde je 

politický boj zaměřen na otázky ekonomické, etické, zahraničně-politiké bez zřejmější 

významnosti53.  

 

2.3.1.8 Relevance třetích subjektů (Nedůvěra vůči vládě)54    

Nedůvěru k vládě je nutné chápat v jiném smyslu než poslušnost k vládě. 

Poslušnost je vlastnost jedinců, jež vyjadřuje, do jaké míry uznávají autoritu zákonů55. 

Nedůvěra vůči vládě vzniká, jestliže zájmy skupin společnosti nejsou dlouhodobě 

dostatečně zastupovány jejich reprezentanty. Za takového stavu je pravděpodobné, že se 

bude skupina snažit prosadit jinými prostředky (v demokratických společnostech 

nenásilnou cestou). Nedůvěra vůči vládě tedy nabývá relevance v takových politických 

systémech, kde buď 1) existují skupiny společnosti, jež cítí, že jejich potřeby nejsou 

dostatečně reprezentovány nebo 2) tam, kde politický systém nedokáže tyto skupiny 

uspokojit bez toho, aby neuškodil ostatním skupinám (uspokojit dělnickou třídu a 

přitom neuškodit střední třídě).     

                                                 
53 V současnosti se zdá, že ekonomická témata dominují nad ostatními. Dříve byla po jistou dobu 
determinující linií zahraničně-politická nebo etická. Pravděpodobně se tak jedná o důsledek nadměrného 
zájmu o ekonomiku a její nadprůměrné reflexi v médiích.             
54 DAHL, R.: c.d., s. 359 - 367. LIJPHART, A. c.d., s. 171-184 
55 odpověď v dotazníkovém šetření na otázku: dodržujete zákon, i když bude špatný?  
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Z pocitu nedůvěry vůči svým reprezentantům a potřeby prosazovat svoje zájmy 

a podílet se nějakým jiným způsobem na rozhodovacích procesech postupně 

v takovýchto společnostech začaly vznikat odbory, různé zájmové a nátlakové skupiny, 

které se těší vyšší míře spolurozhodování než v politických systémech, kde jsou 

tradičními reprezentanty politické strany. Taková potřeba „jiné reprezentace“ neplatí 

pouze pro sociální skupiny, nýbrž i pro ostatní sociální aktéry, jako jsou podnikatelské 

společnosti a různá politická hnutí. Tradiční cesty k moci (kandidatura ve volbách, 

vstup do vlády) nenaplňovaly jejich potřeby, proto začaly hledat jiné prostředky, jež 

nacházejí reálné uplatnění v různých lobbistických aktivitách. 

Hodnoty pluralismu a korporativismu standardizovat A. Lijphart v kapitole 9. 

Kapitole Patterns of Democracy56. Díky tomu je možné získat více informací o 

relevanci třetích subjektů v systému vyjádřenou spojitou proměnnou, ne pouze 

dichotomickým vyjádřením existuje, neexistuje. Index pluralismu systému (Index of 

interest group pluralism) je tvořen proměnnými centralizace rozhodovacích procesů, 

historické zvyklosti, úspěch vyjednávání odborů57. Nabývá hodnot v intervalu 0 až 4, 

kde 0 značí čistou podobu korporativismu a 4 čistou podobu pluralismu.   

 

2.3.1.9 Polarizace58 

Dahl chápe polarizaci jako stav společnosti, kde převládá rozdělení do dvou sociálních 

skupin (dualismus), mezi nimiž existuje jakási politická i společenská bariéra.  

Takováto rozdělení nabývají povahy na základě socio-ekonomického statutu, 

ideologického antagonismu (emotivní, psychologické důvody) nebo příslušnosti 

k různým politickým táborům (existence právě jen dvou politických stran nebo koalic).  

Kombinací těchto 3 faktorů vznikají 4 typy polarizace, které existují (existovaly) 

v demokraciích systémech.  

1) Politický dualismus bez socio-ekonomického a ideologického antagomismu. 

Podobný tip polarizace je možné nalézt v USA, kde existují dva silně koncentrované 

politické tábory, leč ideologicky umírněné, a bez zřejmější socio-ekonomické 

koncentrace. P. Lazzarsfelda v 50. letech na základě hypotéz o „typických voličích“ 

demokratů a republikánů vytvořil index politické predispozice, který podrobil verifikaci 

na základě skutečných volebních výsledků. Dospěl k závěru, že relevantní rozdělení 

                                                 
56 LIJPHART, A. c.d., s. 171 
57 LIJPHART, A. c.d., s. 176 
58 DAHL, R.: c.d., s. 380 - 386 
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voličů existuje spíše na základě místa jejich bydliště (město/venkov) než na příslušnosti 

k socio-ekonomickému statutu59.  

2) Politický a socio-ekonomický dualismus bez ideologického antagonismu. Dahl tento 

tip přiřazuje k britské společnosti, kde existovaly silné voličské vazby v ohledu na 

sociální statut. Vláda jedné z dvou stran však dokazovala (až na výjimky silné 

polarizace Labour v 70. letech), že ani jedna skupina se nesnažila využít moci 

ke zlikvidování druhé, politický boj nenabýval podoby ideologického zápasu o přežití. 

Obě strany proklamovaly při volební kampani odlišný program, v konkrétních 

politických krocích se ale jejich vlády nelišily o mnoho více než koaliční vlády 

Německa. 

3) Politická dualita spojená s ideologickým antagonismem, bez zjevnější koncentrace 

sociálně-ekonomického statutu. Takový tip polarizace se nacházel ve Francii na počátku 

V. republiky, kdy byl politický systém dualizován mezi příznivce prezidenta De Gaulla 

(který chtěl změnit systém) a jeho odpůrce. Ani jedna skupina nebyla výrazně 

koncentrována v socio-ekonomickém statutu (jak město, tak venkov, jak dělníci, tak 

střední třída různě podporovali oba tábory). 

4) politický dualismus spojený se socio-ekonomickou koncentrací i ideologickým 

antagonismem. Dahl explicitně nespecifikuje žádný politický systém, pouze varuje, že 

podobná situace by mohla nastat ve Francii (počátek 60. let), kdyby se podpora pro De 

Gaulla výrazněji koncentrovala do některé sociální třídy. Protože se tento typ polarizace 

nevyskytuje v žádném z 10 politických systémů, vyřadil jsem ho z výzkumu. 

Dahl klade důraz na to, že jednotlivé polarizace se neodlišují kvalitativně. Polarizace na 

základě politického dualismu nemusí být o nic mírnější než polarizace ideologická a 

naopak.  

 

2.3.1.10 Společné kulturní normy (Politická kultura) 60  

Dahl navrhuje rozlišovat sdílené kulturní normy podle toho, 1) jak se jedinci 

v politickém systému staví k vládě (otázka poslušnosti nebo práva na odpor), 2) jak se 

staví k ostatním jedincům společnosti (důvěra ve vlastní osobnost, důvěra k ostatním 

jedincům), 3) zda upřednostňují individualitu před spoluprací a 4) jak se staví k řešení 

problémů (na základě empiricko-pragmatického přístupu nebo racionálně). Dahlovi na 

                                                 
59 BERELSON, B.; GAUDET, H.; LAZZARSFELD, P: People´s Choice : How the Voter makes up his 
minds in a presidental campaign 
60 DAHL, R,: c.d., s. 352-357 
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základě dichotomie předešlých proměnných logicky vyvstávají dvě odlišné politické 

kultury: První, kde jsou jedinci oddaní své vládě, mají tendenci důvěřovat ve vlastní 

schopnosti i ostatním, upřednostňují spolupráci a problémy se snaží řešit na základě 

empiricko-pragratického přístupu. Druhou je politický systém, kde jsou jedinci od vlády 

odcizeni, nedůvěřují si navzájem, preferují individualitu a myslí racionálně. Zatímco 

první politický systém by měl generovat stabilní vládu zakládající se na ústavních 

zvyklostech vládnoucí mírnými změnami pomocí analýzy faktických ukazatelů, druhý 

systém by měl produkovat riskující vládu, snažící se dosáhnout prosazení svého 

programu i za cenu pádu vlády nebo strukturálních změn politického systému, či 

dokonce společnosti, rozhodující spíše na základě ideologického přesvědčení než faktů. 

Podle Dahla se prvnímu modelu nejvíce přibližují USA, dále pak Velká Británie, 

skandinávské země a Holandsko. K druhému modelu inklinuje Itálie a Francie61.  

2.3.1.11 Podoba vlády 

 Tuto proměnnou popíši hlouběji v další kapitole, neboť není součástí původní 

teorie o opozici, a protože se budu podrobněji věnovat určování hodnot této proměnné 

ve zkoumaných politických systémech, což je náplní další kapitoly.  

 

  

2.3.2 Závislé proměnné 
 

Nyní definuji závislé proměnné, vysvětlím, co jimi výzkum popisuje, a určím, proč 

považuji nezávislé proměnné za relevantní a do jaké míry by měly ovlivňovat závislé 

proměnné.  

2.3.2.1 Stupeň organizační soudržnosti neboli koncentrace opozice62 

Míra soudržnosti opozice v politickém systému popisuje, do jaké míry je opozice 

soustředěna v subjektech (politické strany, odborová hnutí, zájmové skupiny) 

operujících v politickém systému. Koncentrovaná opozice bude zastoupena v menším 

počtu nezávislých organizací. Ideálním případem absolutní koncentrace je takový 

systém, kde je opozice zastoupena v jediné organizaci, jejíž členové hlasují jednotně. 

Koncentrace opozice také do velké míry ztělesňuje „hranice“ mezi vládou a opozicí. 

                                                 
61 Nesmíme zapomenout, že Dahl svoji teorii sestavoval v roce 1966, kdy byl politický systém v obou 
zemích silně polarizovaný, se silnými antisystémovými stranami 
62 DAHL, R.: c.d., s. 332-336; 340-341 
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Proto je v politickém systému s koncentrovanou opozicí zřejmější, které politické strany 

nebo zájmové sdružení jsou opoziční a které vládní. Míra soudržnosti opozice tak 

nejvíce ze závislých proměnných ovlivňuje, jak opozice vypadá, jak se jeví na první 

pohled. Její smysl je více popisný, nevypovídá nic o tom, jak by se měla chovat nebo 

jaké budou její cíle. 

 Politické strany jsou nejsilnějšími hráči v politickém systému (mají nejvyšší 

míru podílu na moci), koncentrace opozice by tak měla být nejsilnější tam, kde je 

opozičních stran méně, tedy v takovém stranickém systému, který není nadměrně 

fragmentovaný (5 a více stran). Podle této hypotézy by měla být opozice nejvíce 

koncentrována v bipartismu, méně pak v multipartismu. V takovém případě by ale byla 

opozice v USA vůbec tou nejvíce koncentrovanou, neboť podíl hlasů pro 3. strany je 

tam vůbec nejnižší ze všech zkoumaných politických systémů63. Přesto Dahl 

charakterizuje opozici v USA jako rozptýlenou64. Je tedy zjevné, že počet stran není 

jedinou nezávislou proměnnou, která míru soudržnosti opozice ovlivňuje. Logicky, 

pokud definujeme soudržnost jako míru, jakou je opozice zastoupena v různých 

organizacích, je nasnadě se domnívat, že opozice bude rozptýlenější tam, kde existuje 

více zájmových a odborových skupin, které se podílejí na rozhodovacím procesu nebo 

v takovém systému, kde může být legislativní proces ovlivněn referendem nebo lidovou 

iniciativou, neboť tak vzrůstá počet participujících subjektů společnosti. Opozice je 

považována za koncentrovanou, nejenom pokud je zastoupena v malém počtu 

organizací, ale také pokud tyto organizace operují nezávisle, tedy pokud její členové 

hlasují nebo jednají společně proti vládním akcím. Další ovlivňující proměnou by tak 

měla být podoba stranické soutěže. V systému s přísnou soutěží v parlamentu budou 

strany hlasovat jednotně a hranice mezi opozicí a vládou by měly být zřetelněji 

rozpoznatelné. Zvýšená míra polarizace a existence dualismu v politickém systému by 

měla bezesporu přispět k vyšší míře soudržnosti, stejně jako pružné oddělení mocí, 

neboť opozice bude vládě čelit přímo v parlamentu a měla by tak cítit vyšší potřebu se 

sjednotit.  

 

                                                 
63 ELECTION GUIDE : http://www.electionguide.org/search-
results.php?type=&country=226&search_year=any&submitted=1&submit.x=34&submit.y=5&submit=Se
arch 
64 DAHL, R.: c.d., s. 34 
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2.3.2.2 Vztah opozice a vlády 65 

Konkurenčnost opozice v parlamentu popisuje její chování, nechce odhadovat 

cíle politických stran a nemá předpovídající hodnotu. Snaží se sledovat míru spolupráce 

při hlasování a ostatních politických procesech.  

Ze své podstaty je konkurenčnost opozice do velké míry ovlivněna podobou 

stranické soutěže v parlamentu, pokud panuje přísná soutěž, opozice se bude chovat 

konkurenčně a naopak, pokud v parlamentu není přísná soutěž, opozice se bude spíše 

chovat kooperačně. Obě proměnné jsou hodně provázané, ale nejsou totožné. Zatímco 

podoba soutěže je dána výčtem jednotného/nejednotného hlasování v parlamentu o 

klíčových problémech, závislá proměnná konkurenčnost opozice se snaží popsat 

chování opozice. Vedle podoby stranické soutěže tak může být dále ovlivněna různou 

politickou kulturou, tedy proměnnou společné kulturní normy, neboť takové, které 

podporují empiricko-pragmatický přístup, pravděpodobně pomohou k opozici více 

kooperační, rozhodující se na základě faktů, ne ideologického nebo emotivního uvážení. 

Podobným způsobem může konkurenčnost opozice ovlivnit i míra polarizace 

politického systému. Existence dvou antagonických politických táborů jistě sníží míru 

spolupráce opozičních stran s vládními za předpokladu, že jeden z táborů bude tvořit 

vládu a druhý opozici.   

Opozice, kterou označíme za kooperační, se soustředí na prosazení své politiky 

prostřednictvím ovlivnění rozhodovacího procesu, vyjednáváním nad jednotlivými 

problémy. Nebude usilovat o pád vlády a takový politický systém by měl být stabilnější. 

Pravděpodobně bude naopak otevřená vstupu do široké vládní koalice s velikou 

většinou mandátů, čímž se v podstatě vymaže parlamentní opozice. Jako důsledek 

budou strany pravděpodobně méně tuhé a opozice se tak přesune z parlamentu do vládní 

koalice nebo do stran samotných. Konkurenční opozice se snaží prosadit svoji politiku 

sesazením vládu a jejím nahrazením. Principielně oponuje vládním návrhům a snaží se 

předkládat svoje „stínové alternativy“, přestože mají malou šanci na prosazení 

v parlamentu (vlivem silné vládní většiny). Její úlohou je, spíše než se spolupodílet na 

tvorbě legislativy, kritizovat vládu a poukazovat na špatné stránky její politiky.       

                                                 
65 DAHL, R.: c.d., s. 336-338  
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2.3.2.3 Místo setkání mezi opozicí a vládou66     

Místo setkání mezi opozicí a vládou popisuje, kde se obě moci střetávají. Pracuje 

s třemi možnostmi. Buď se setkávají v parlamentu nebo ve volbách nebo není ani 

parlament ani volby místem, kde dochází ke skutečnému střetu. Způsob, jak zjistit, které 

místo je arénou pro setkání záleží na povaze rozhodovacího procesu v politickém 

systému. V systému, kde vítězství ve volbách postačuje k prosazení vládní politiky, 

budou místem setkání pravděpodobně volby. Získání nejvyššího procenta mandátů 

zároveň zaručuje nejen sestavení vlády, ale také hladký legislativní proces 

v parlamentu. Skutečnost, že opoziční straně stačí vyhrát volby, logicky povede k 

soustředění se na ovlivnění veřejného mínění. Opoziční strana nebude motivována 

vyjednávat v parlamentu, neboť taková strategie není k ovlivnění rozhodovacích 

procesů účinná. Ve 4 zkoumaných politických systémech67 ale vítězství ve volbách 

nepostačovalo k získání moci. Strana, která získala většinu hlasů, nedokázala sama 

sestavit vládu a musela vyjednávat o koalici s dalšími stranami, anebo přestože získala 

většinu mandátů, nedokázala kontrolovat svoje zástupce a musela vyjednávat s dalšími 

subjekty. Vítězství ve volbách tak není ani postačující, ani nutná podmínka k prosazení 

vládní politiky. Pokud postačuje k uchopení moci a prosazování vládní politiky 

sestavení koaliční vlády, bude rozhodujícím místem setkání parlament. Opoziční strany 

se budou dále soustředit na volby, protože ale k sestavení vlády potřebují i další strany, 

budou se snažit vyjednávat o podpoře v parlamentu a pravděpodobně budou ve svém 

jednání umírněnější. V USA, Švédsku, Německu a Rakousku však ani sestavení 

většinového vládního kabinetu nepostačuje k prosazení vládní politiky. Do 

rozhodovacího procesu vstupují další subjekty, které ho mohou ovlivnit. Na druhou 

stranu ani neúčast ve vládě nemusí pro opozici znamenat zmaření šance ovlivnit 

rozhodovací proces a tak nebude místem setkání jenom parlament, ale nějaké jiné místo, 

pravděpodobně někde na půdě těchto „třetích“ subjektů. Mohou jimi být jak různá 

odborová a zájmová hnutí, tak i federální parlamenty.  

To, které místo bude rozhodující pro setkání vlády s opozicí, ukazuje, na kterou 

„část“ politického systému se budou politické strany soustředit. Tato proměnná se tak 

snaží nejenom popsat, jak opozice vypadá a jak se chová, ale odhadovat to, zda se 

budou strany snažit přesvědčit pouze veřejné mínění, nebo zda se budou snažit 

vyjednávat s ostatními stranami v parlamentu, nebo zda se budou snažit ovlivnit i „třetí“ 

                                                 
66 DAHL, R.: c.d., s. 338-340; 344-347 
67 Belgie, Nizozemsko, Francie, Itálie,  
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politické subjekty. Nemělo by se zapomínat, že odhadování v sociálních vědách nemá 

nikdy sílu absolutních zákonů, o to méně v tak komplexní teorii, kterou je chování 

politických subjektů. Cílem tak není předpovědět, jak se bude opozice chovat, spíše 

přiblížit, které cíle by politické strany mohly sledovat.   

Vítězství ve volbách je postačující podmínkou k sestavení vlády v systému dvou 

stran, kde je vláda tvořena právě jednou (vítěznou) stranou. Někde ale ani toto vítězství 

nepostačuje k prosazení vládní politiky. Počet stran tedy opět nebude jedinou nezávislou 

proměnnou, která místo setkání ovlivňuje. Prosazení vládní politiky je možné za 

předpokladu přísné soutěže v parlamentu, kdy jejich zástupci hlasují disciplinovaně a 

vláda (strana) nemusí v parlamentu přesvědčovat a vyjednávat o prosazení zákona 

s vlastními i opozičními reprezentanty. Pokud se legislativního procesu mohou zúčastnit 

a spolurozhodovat na něm další subjekty, nezaručuje ani sestavení většinové vlády 

z disciplinovaných stran prosazení vládní politiky. Vedle přísné soutěže by tak 

k systému, kde jsou rozhodujícím místem setkání volby, neměly působit silné odborové 

nebo zájmové skupiny nebo by neměla být občanům dána možnost vyslovit se 

k zákonům prostřednictvím referenda. Vůbec kdykoliv je rozšířena možnost ovlivnit 

legislativní proces o „třetí subjekty“ snižuje se pravděpodobnost, že místem setkání 

budou volby nebo parlament. Proto je další pravděpodobnou ovlivňující proměnnou 

podoba správního uspořádání. To plyne z předpokladu, že ve federacích je regionálním 

parlamentům udělena vyšší míra spolurozhodování na mocenském procese a jejich 

souhlas je často nutný k prosazení vládní politiky.   

 

2.4 Interpretace dat, určení relevance proměnných, 
typologizace opozice v ČR 

 

Dále přejdu ke stanovení relevance proměnných. Hodnoty závislých a 

nezávislých proměnných určím z jednotlivých případových studií (u nominálních 

proměnných), popřípadě z Lijphartových dat (kardinální proměnné). Jelikož Dahl 

v kapitole o modelech opozice na mnoha místech zmiňuje Švýcarsko, určím hodnoty 

nezávislých a závislých proměnných také u tohoto politického systému, abych dosáhl 

vyššího počtu případů a vypovídací hodnoty dat.  Je zřejmé, že určení hodnot 

proměnných je klíčové pro správné stanovení vztahu nezávislých a závislých 

proměnných. Pokud by hodnoty neodpovídaly realitě, vztah by byl určen/zamítnut 
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nesprávným způsobem. Proto u každé hodnoty proměnné uvedu odkaz  na příslušné 

místo v případové studii tak, aby se čtenář mohl přesvědčit o tom, proč jsem tak 

hodnotu určil (viz Příloha č. 9 „Data 11 zkoumaných demokracií“). Zároveň provedu 

speciální detailnější popis některých problematických hodnot nezávislých i závislých 

proměnných v zkoumaných politických systémech v kapitole Interpretace dat.  

 

Jakmile určím hodnoty závislých a nezávislých proměnných provedu jejich 

popis a interpretaci na základě kontingenčních tabulek. Jelikož mám k dispozici 

nereprezentativní a malý výběrový soubor, omezím interpretaci pouze na deskriptivní 

statistiku výběrového souboru bez možností zobecnění na všechny liberální demokracie. 

Nezávislé proměnné, jež budou ve vztahu se závislými proměnnými, určím jako 

relevantní a budu s nimi pracovat v dalším výzkumu, v opačném případě nezávislou 

proměnnou určím jako irelevantní a z výzkumu ji vyřadím. Pomocí relevantních 

proměnných vytvořím index vztahu vlády a opozice jakožto novou kardinální 

proměnnou popisující opozici. 

 

V závěrečné části práce přistoupím k typologizaci opozice v ČR v letech 1990 - 

2008. Určím hodnoty nezávislých proměnných v každém případu a budu zkoumat, zda a 

jak, se mění hodnoty závislých proměnných, tedy modelů opozice (datový soubor pro 

ČR nese název „Data opozice ČR“). Jako případ použiji legislativní období vlády 

(kromě období 2002-2006), neboť se s volbami, změnou mandátů v poslanecké 

sněmovně a sestavením nové vlády mění nejvíce hodnot nezávislých proměnných a je 

tak možnost, že se budou měnit i hodnoty závislých proměnných (potažmo modelů 

opozice). Přesněji popíši určení jednotlivých případů v kapitole věnované české opozici. 

  

 

 
 

3.0 Určení relevance proměnných, interpretace dat 
 

Na tomto místě začnu provádět samotný výzkum. Na základě popsané 

metodologie určím, které nezávislé proměnné jsou relevantní, popřípadě, zda jsou 

nutnou nebo postačující proměnnou a jaký by měly mít pravděpodobný efekt na podobu 

opozice (respektive na hodnoty závislých proměnných). Podoby opozice budu 
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pozorovat v 10 případech (politických systémech) popsaných v Dahlově sborníku. 

Jejich hodnoty tedy nebudu zkoumat sám, nýbrž budu je odvozovat od již provedených 

výzkumů. Stejně tak to, jaké hodnoty nezávislé proměnné se v zkoumaných politických 

systémech nalézají. Případové studie nemají na tomto místě za cíl popsání a pochopení 

politických systémů, ale určení relevance nezávislých proměnných Dahlova konceptu. 

Nejsou tedy cílem, ale prostředkem. Pokud se tak snažím logicky upravit Dahlovu 

koncepci, je na místě používat nejen stejné koncepty proměnných, ale také vycházet ze 

stejných výzkumů. Kdybych se snažil relevanci testovat v jiných politických systémech, 

musel bych nejprve provést detailní případovou studii každého politického systému tak, 

abych postihl podobu opozice v těchto systémech. Takový způsob testování relevance 

proměnných by měl všeobecnější závěry, neboť by případně prokázal platnost vztahů 

mezi proměnnými i v jiných případech (politických systémech). Jeho realizace je ale 

nad rozsah bakalářské práce.  

 Pro účely této práce tedy použiji 10 případových studií v Dahlově sborníku, 

podle kterých popíšu podobu (hodnoty proměnných) jejich opozice, stejně jako to, jaké 

hodnoty nezávisle proměnných se v těchto systémech nalézají. Pro účely kontroly budu 

uvádět, kde je možné daný popis opozice v knize nalézt. Vytvořím tabulku závislosti, 

která by měla prozradit, které nezávislé proměnné mohou mít vliv a naopak.  

 

3.1 Určení hodnot problematických proměnných 
 Nyní zmíním některé z problémů a otázek, které mohou vyvstat při určování 

hodnot proměnných některých politických systémů. 

 

3.1.1 Rakousko 
 Rakouský politický systém se po takřka celou dobu své existence (s výjimkou 

dvou minimálních koalic) vyznačoval vládní koalicí složenou ze dvou nejsilnějších 

stran, které dohromady držely průměrně 85% mandátů68. Situace, kdy vláda 

disponuje takto silnou většinou v parlamentu a naopak opozice je takřka bezbranná, se 

podobá Švýcarsku, kde vládu tvoří všechny relevantní federální strany. V případě 

Švýcarska hovoříme o striktním oddělení mocí, Rakousko jsem ale zařadil do kategorie 

zemí s pružně oddělenými mocemi. Postup při jmenování vlády je v obou zemích 

podobný, jmenování vlády závislé na většině v parlamentu. Ve Švýcarsku takto 
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jmenovanému ministru nemůže být vyslovena nedůvěra69, zatímco v Rakousku je každý 

ministr odvolatelný prostou většinou v parlamentu70. Proto výkonná moc ve Švýcarsku 

je na legislativě nezávislá, v Rakousku nikoli.  

 Přes vyhrocené prohlášení lídrů i členů obou stran proti sobě jsem Rakousko 

zařadil mezi země, kde je polarizace založená na politickém a socio-ekonomickém 

dualismu, ale bez ideologického antagonismu a to na základě výzkumů, na které se 

odvolává studie o Rakousku v Dahlově sborníku71.   

 Opozice v Rakousku je, přes malý počet stran, rozptýlená, neboť existovala jak 

v tisku, zájmových sdruženích, tak ve všech vládních úřadech. Ty se totiž řídily 

pravidlem, podle kterého každá z velkých stran ovládala ministerstvo a jeho agendu, 

druhé straně bylo ale povoleno dosazovat svého zástupce na místo státního tajemníka, 

který se stával „špionem“, jehož úkolem bylo informovat vlastní stranu o připravované 

legislativě tak, aby mohla lépe připravit svoji vyjednávací pozici. Místem setkání mezi 

opozicí a vládou nebyly ani volby, ani parlament. Zákony se tvořily vyjednáváním 

zástupců obou stran v tzv. „koaliční radě“, která se jednomyslně usnesla na návrhu, jež 

je potom v parlamentu pouze symbolicky potvrzen72. Povaha opozice byla kooperační, a 

to i přes časté vzájemné útoky zástupců obou stran v tisku a dokonce i v parlamentu 

(kde byl projednáván zákon, na kterém se dříve obě strany shodly). I když se tak 

opozice navenek mohla zdát konkurenční, dokud byla nutnou podmínkou k prosazení 

zákona shoda v koaliční radě, byly strany nuceny spolupracovat.        

 
 

3.1.2 Nizozemsko 
 Pro nizozemský politický systém byla typická existence tzv. pilířů, které 

oddělovaly jednotlivé skupiny společnosti, tedy katolíky, protestanty a anti-klerikánský 

tábor (socialisté, liberálové). Nutnost takového oddělení byla způsobena obavami 

z možného konfliktu, který by mohl v opačném případě nastat. I přesto jsem 

Nizozemsko zařadil mezi země, kde je polarizace charakterizována politickým a socio-

ekonomický dualismem, ale bez ideologického antagonismu. Tato situace byla 

způsobena, řekl bych, jedinečností uspořádání sil v politickém systému. Náboženské 

                                                                                                                                               
68 DAHL, R.: c.d., s. 433 
69 DVOŘÁKOVÁ, V. Komparace politických systémů I. s. 245 
70 DAHL, R.: c.d., s. 266 
71 DAHL, R.: c.d., s. 267  
72 DAHL, R.: c.d., s. 271 
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strany společně mohly utvořit vládu bez liberálů nebo socialistů, to by ale bývalo mohlo 

tyto dvě strany přiblížit a potenciálně vyřadit v budoucnu náboženské strany z vlády 

tím, že by ji utvořili socialisté s liberály, pro které by zeslábl socio-ekonomický konflikt 

ve světle náboženského. Ze strachu ze ztráty svého postavení přibíraly náboženské 

strany do vlády i anti-klerikánské strany a udržovaly tak konflikt náboženský-

nenáboženský natolik nevyhrocený, aby nesblížil socialisty a liberály. Kdyby 

náboženské strany mezi sebou vystupňovaly konflikty, mohli by přijít o, už tak křehké, 

voličské skupiny. Zdá se tak, že jediný konflikt, který by býval mohl být ideologicky 

antagonistický, byl mezi socialisty a liberály, neboť tyto dvě strany jsou jediné, které 

spolu neusedly ve vládě73.  

 Rozhodujícím místem setkání mezi opozicí a vládou byl parlament, kde se 

rozhodovalo o tom, zda bude zákon přijat nebo ne. Strany totiž (na rozdíl od Rakouska) 

nedodržovaly striktně vládní politiku a často hlasovaly proti ní, politický systém 

nenabýval charakteru „all-out government“/„all-out opposition“74. Velikou roli hrály 

jednotlivé parlamentní komise, kde se fakticky rozhodovalo o podobě zákona. Právě 

tam se soustředil tlak vlivných zájmových a odborových organizací75. Opozice tak byla 

nutně rozptýlená a to mezi strany a tyto organizace, mezi stranami vzájemně a často 

mezi jednotlivými osobními antagonismy ministrů. Strany se v parlamentu soustředily 

na jednotlivé zákony, pomocí kterých se snažily prosadit svoji politiku, charakter 

opozice tak byl spíše kooperační76. 

 

3.1.3 Německo  
Podobu německého politického systému do velké míry determinovala jeho 

federální struktura. Mnoho důležitých rozhodnutí bylo přijímáno buď přímo na zemské 

úrovni (finance, daně) nebo v komoře zástupců zemských vlád (Bundesrat, zemská 

legislativa). To zvyšovalo důležitost „třetích subjektů“, čemuž odpovídal i fakt, že  

mnoho zástupců ve federálním parlamentu zvolených za jednu ze dvou politických 

stran, reprezentovaly spíše polo-oficiální (zájmové, odborové, zemské, městské) 

organizace77. Takto silné postavení zemských parlamentů zvyšovalo důležitost voleb do 

nich a současně marginalizovalo pozici voleb do spolkového parlamentu, neboť strany 

                                                 
73 DAHL, R.: c.d., s. 222 
74 DAHL, R.: c.d., s. 222 
75 DAHL, R.: c.d., s. 235 
76 DAHL, R.: c.d., s. 222 
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byly nuceny soustředit se nejenom na ně, ale i na dalších 16 zemských voleb 

probíhajících v meziobdobích spolkového parlamentu. Důležitost zemské politiky vůbec 

dokazoval fakt, že přední straničtí politici často zůstávali spíše v zemské politice bez 

snahy o vstup do spolkového parlamentu a spolkové politiky vůbec78.  

Polarizace v Německu nabývala podoby socio-ekonomické, bez ideologického 

antagonismu a to i přes silnou tradici revoluční sociální demokratické strany. Po přijetí 

Godesbergského programu v roce 1958 se SPD stala moderní catch-all usilující o 

širokou podporu nezakládající se na ideologicky vyhraněném postavení79.  

Přestože německému stranickému systému vládly dvě politické strany, jejichž 

dominance se ziskem procent hlasů podobala bipartismu, nebylo tento systém možné 

označit za konkurenční. A to díky federálnímu uspořádání, které nutilo spolupracovat 

federální vládu se zemskými vládami na otázkách daní a legislativy (veto Bundesrat na 

zemské otázky). Do roku 1966 žádná z politických stran nedržela federální vládu a 

zároveň většinu ve všech zemských vládách, která by jí zajistila prosazení zákona 

v Bundesrat. Vždy tedy strany, chtě nechtě, mezi sebou musely vyjednávat, což činilo 

jejich vztah více kooperační80.   

 

3.1.4 Itálie 
Pravděpodobně nejproblematičtější politický systém ze všech 10 zkoumaných se 

vyznačoval silnou antidemokratickou komunistickou stranou (druhá nejsilnější v zemi) 

a vysokou fragmentací. Fakticky v Itálii existovaly 3 relevantní linie cleaveges: 

regionální, ztělesňující rozpor mezi průmyslovým Severem a zemědělským Jihem; 

socio-ekonomická, odrážející ekonomické otázky a ideologická, štěpící společnost na 

zastánce demokracie a ty ostatní (cesta „Italského komunismu“)81. Takovéto rozdělení 

nijak nepomáhalo tlumit polarizaci, která se vyznačovala dualismem politickým i 

ideologickým, bez zjevnější socho-ekonomické duality, která byla způsobena mělkostí 

elektorátu dominantní Demokratické strany (DS), jež získala podporu napříč sociálními 

třídami82.  

                                                                                                                                               
77 DAHL, R.: c.d., s. 251 
78 DAHL, R.: c.d., s. 251 
79 DAHL, R.: c.d., s. 245 
80 DAHL, R.: c.d., s. 252 
81 DAHL, R.: c.d., s. 314-319 
82 DAHL, R.: c.d., s. 316, 318 
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Rozhodujícím místem setkání nebyly volby a to díky nutnosti tvořit vždy novou 

vládní koalici, která byla vždy tvořena DS a dalšími menšími stranami vždy tak, aby 

byla komunistická strana v opozici. O zákonech bylo rozhodováno v tajných 

hlasováních v parlamentu, kde měly vlády slabou nebo žádnou většinu a byly nuceny o 

podpoře vyjednávat83, což činilo celkový charakter opozice spíše kooperační. Opozice 

byla rozptýlena mezi parlament (komunistická strana x vláda), koalici (jednotlivé vládní 

strany) a strany samotné (frakce, především v dominantní DC)84.      

 

3.1.5 Belgie 
Belgický politický systém byl determinován existencí tří relevantních cleaveges, 

které pomáhaly formovat stranický systém. Tradiční dělící linií byl spor katolíků a anti-

klerikánů, který v roce 1966 postupně ztrácel relevanci. Vedle náboženského sporu 

existovala relevantní socio-ekonomická dělící linie, která šla ruku v ruce s rostoucím 

dělnickým hnutím a zakotvením sociální demokracie mezi relevantní strany. Poslední a 

pravděpodobně nejvíce „živou“ dělící linií byl jazykový spor frankofonních Valonů a 

Vlámů85. V roce 1966 byla Belgie stále unitárním státem, s rozšířenými jazykovými 

právy menšin (první změna ústavy týkající se autonomie byla provedena v roce 1970). 

Opoziční strany v hlasování o důležitých problémech (důvěra, rozpočet) nehlasovaly 

s vládou, proto jsem stranickou soutěž v parlamentu označil jako přísnou86.       

 Společnost se vyznačovala pilířovou strukturou, přesto jsem polarizaci 

belgického systému označil jako politickou a socio-ekonomickou, ale bez ideologického 

antagonismu. To dokazuje fakt, že všechny tři hlavní strany mezi sebou po roce 1945 

utvořily koalice87. Strany tradičně agregovaly zájmy jednotlivých pilířů a ani etablování 

odborových a zájmových skupin jejich pozici nenarušilo88. Parlament se ústavou i 

tradicemi těšil silnému postavení, což v kombinaci se slabostí „třetích subjektů“ a 

nutností tvořit koaliční vládu zabraňovalo, aby vítězství ve volbách postačovalo 

k ovládnutí moci. Rozhodujícím místem střetu mezi vládou a opozicí tak byl parlament.     

 Opozice byla rozptýlená, neboť vedle opozice v parlamentu, existovala i opozice 

v samotné vládě. Ta byla po válce tvořena vždy dvěma ze tří stran, z nichž obě byly 

                                                 
83 DAHL, R.: c.d., s. 329 
84 DAHL, R.: c.d., s. 304 
85 DAHL, R.: c.d., s. 147 
86 DAHL, R.: c.d., s. 181 
87 DAHL, R.: c.d., s. 179 
88 DAHL, R.: c.d., s. 185 
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vládě neloajální a připravovaly se na zisk některého z blízkých křídel koaliční stany89. 

To byla i snaha opoziční parlamentní strany, která se, spíše než na legislativní proces, 

soustředila na rozbití vládní koalice a získání voličů z blízkých křídel soupeřících 

politických stran. Opozice byla tady spíše konkurenční než kooperační90.    

 

3.1.6 Švédsko 
 Švédsko byla (a stále je) země s dominantní sociálnědemokratickou stranou, 

která takřka výhradně tvořila vládu. Cleaveges nehrály významnější roli a společnost 

byla silně homogenní a rozdělená spíše podle socio-ekonomického klíče než podle 

jiného. Švédsko mělo jednu z nejvyšších korelací mezi socio-ekonomickým statutem a 

příslušností k politické straně91. Tomu odpovídá i zařazení mezi země s politickým, 

socio-ekonomickým dualismem, bez ideologického antagonismu, který klesal postupně 

s tím, jak rostl blahobyt švédské společnosti.   

 Běžnou praxí švédské politiky bylo, že tyto organizace vyjednávaly svoje 

požadavky přímo s vládou, bez snahy ovlivnit legislativní proces v parlamentu. To 

snižovalo roli parlamentu a naopak zvyšovalo důležitost ostatních míst, která se stala 

rozhodujícím místem setkání mezi opozicí a vládou92. Nátlakové a zájmové organizace 

agregovaly a prosazovaly důležité otázky skupin, které zastupovaly, což ponechávalo 

politickým stranám volnější ruku a činilo je více ochotné spolupracovat. Míra posouzení 

jejich úspěchu u voličů se totiž přímo neodrážela v míře zákonů, které pro jednotlivé 

skupiny dokázaly prosadit93 a politické strany tak nemusely odvozovat svoji legitimitu 

pouze touto cestou. Opozice byla nutně spíše rozptýlená a to mezi parlamentní strany a 

silné zájmové a nátlakové organizace.  

 Hlasování v parlamentu jsem určil jako nepřísné, neboť druhá nejsilnější strana 

(liberálové) spolu-hlasovala na zákonech předkládaných vládní sociální demokracií94, 

což vyjádřil přímo její předseda, když se vyslovil pro snahu ovlivnit spolu-rozhodovací 

proces aktivní vyjednávací politikou95.         

 

                                                 
89 DAHL, R.: c.d., s. 182-183 
90 DAHL, R.: c.d., s. 181 
91 DAHL, R.: c.d., s. 126 
92 DAHL, R.: c.d., s. 141 
93 DAHL, R.: c.d., s. 136-138 
94  DAHL, R.: c.d., s. 405  
95 DAHL, R.: c.d., s. 136 
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3.1.7 Francie 
Politický systém Francie je možná vůbec nejsložitější z hlediska určování hodnot 

proměnných, neboť v roce 1966 byl teprve v počátcích (8 let od schválení ústavy a 

prvních prezidentských voleb) a jelikož je případová studie jeho politického systému 

nesystematická.  

Jak jsem naznačil dříve, Dahl označoval Francii za prezidentský režim 

s oddělenými mocemi, především proto, že do roku 1966 nenastala situace kohabitace, a 

protože prezidentem byla silná osobnost gen. De Gaulla, který si uzurpoval veliké 

prezidentské pravomoci96. Společnost a potažmo stranický systém se vyznačoval více 

relevantními cleaveges. Překvapivě tou nejdominantnější nebyla socio-ekonomická, ale 

linie rozdělující společnost na příznivce De Gaulla (zastánce změny ústavy) a jeho 

odpůrce. Vedle tohoto konfliktu existovaly ještě linie socio-ekonomické a náboženské97.  

Opozice ve Francii byla konkurenční, nejsilnější opoziční stranou byla 

komunistická strana usilující o změnu uspořádání společnosti. Tento samotný fakt 

vyhrocoval stranickou soutěž a měnil ji v podstatě na zápas o podobu systému. Odbory 

se (přes jejich nízkou možnost participovat na utváření rozhodnutí), spíše než pomocí 

spolupráce, snažily prosadit svoje zájmy stávkami a jinými konfliktními prostředky98.  

Silnou opozicí vůči vládě byl francouzský lid, který se tradičně stavěl proti státu 

a vládě, kterou nechápal jako zástupce určité skupiny společnosti, nýbrž jako 

vykonavatele práva99. Opoziční parlamentní strany byly vůči sobě spíše antagonické 

(vzhledem k silné komunistické straně) a netvořily žádný jednotný blok. Opozici 

představovali dokonce jednotliví poslanci, kteří často hájili zájmy voličů svého 

volebního obvodu, jež očekávali, že pro ně poslanec vybojuje určité výhody. O drtivé 

většině důležitých rozhodnutí se totiž rozhodovalo přímo v Paříži a místní samosprávy 

měly pouze silně omezené pravomoci. Jedinou cestou, jak pro svůj region získat 

speciální podporu, tak bylo právě přes svého poslance přímo v Paříži100. Taková opozice 

byla rozptýlená, spíše než koncentrovaná. 

Vítězství ve volbách nebylo postačující podmínkou k prosazení moci. Takové 

vítězství v silně fragmentovaném systému nezaručovalo vládní většinu nutnou pro 

                                                 
96 DAHL, R.: c.d., s. 350 
97 DAHL, R.: c.d., s. 370 
98 DAHL, R.: c.d., s. 295 
99 DAHL, R.: c.d., s. 292 
100 DAHL, R.: c.d., s. 293 
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prosazení legislativy. Současně slabost třetích subjektů přiřkla jako rozhodující místo 

střetu mezi vládou a opozicí parlament101. 

 

3.1.8 Norsko 
Opozice v Norsku byla rozptýlená mezi 4 parlamentní strany a nejrůznější 

zájmové skupiny (dělníci, rybáři, zemědělci, podnikatelé)102. Důležitá rozhodnutí o 

ekonomických otázkách nejsou rozhodována v parlamentu, ale při jednáních vlády 

s různými zájmovými organizacemi103. Norská společnost je rozdělena do více 

relevantních cleaveges, regionální a socio-ekonimické. Regionální je určena příslušností 

k centru (města), venkovským oblastem (rybáři, lesníci) nebo k periferní oblasti (malí 

rybáři)104. Socio-ekonomická cleaveges dělí společnost tradičně na levici (dělníci) a 

pravici (liberálové, zemědělci). 

Podoba vztahu vlády a opozice nabývala kooperačního charakteru, neboť bylo 

stranám opozice umožněno zastoupení ve vládních komisích, které připravovaly 

zákony. Strany tak prosazovaly svůj program spolupodílením na rozhodovacím procesu, 

nikoli snahou o svrhnutí vlády nebo utvořením alternativního stínového kabinetu.105 

Kooperační charakter posiloval i fakt spolupráce vlády a zájmových sdružení. 

 

3.1.9 Podoba vlády 
 Jelikož je podoba vlády mnou přidaná proměnná, provedu její popis v kapitole 

Některé problémy a ne na místě popisu teorie o opozicích, neboť touto teorií zmiňována 

není. Rozlišuji tři kategorie proměnné: menšinové koalice, minimální vítězné koalice, 

široké koalice. Menšinová koalice (vláda) je taková, jejichž členové nemají většinu 

v parlamentu. Takové kabinety jsou většinou tvořeny jednou stranou. 89% minimálních 

vítězných koalic hledá podporu pro své návrhy zákonů napříč parlamentem, 11% se těší 

stabilní podpoře některé ze stran v parlamentu106. Jako menšinové jsem označil kabinety 

Švédska a Norska. Minimální vítězná koalice je taková, jež se skládá z nejmenšího 

počtu stran, křesel nebo ideově blízských partnerů k obdržení většiny v parlamentu. Pro 

                                                 
101 DAHL, R.: c.d., s. 344 
102 DAHL, R.: c.d., s. 73 
103 DAHL, R.: c.d., s. 106, 107 
104 DAHL, R.: c.d., s. 80 
105 DAHL, R.: c.d., s. 91, 106 
106 LIJPHART, A. c.d., s. 103 
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účely studia opozice je důležitý fakt, že minimální vítězné koalice se opírají o vratkou 

většinu v parlamentu a rozdíl mezi vládou a opozicí je, co se týče počtu křesel, malý. 

Německo, Belgie, USA, Itálie, Francie jsem označil za země, kde převládala  minimální 

vítězná koalice. USA jsou výjimečný případ, neboť přes bipartismus (tedy buď 

většinový/menšinový kabinet) je prezident nucen vyhledávat kvůli slabé 

disciplinovanosti stran podporu o jednotlivých zákonech napříč oběma stranami jak 

v kongresu, tak v senátu. V podstatě tak hledá minimální možný počet hlasů k prosazení 

zákona. Většinové kabinety jsou takové, jež se opírají o stabilní většinu velkého počtu 

křesel nebo takřka 100% jistoty prosazení vládního návrhu. Vláda je v takové situaci 

výrazně silnější než opozice. Takovými zeměmi jsou Rakousko, Nizozemsko, 

Švýcarsko, Velká Británie. Kromě Velké Británie se jedná o kabinety s nadměrnou 

většinou křesel v parlamentu. Velká Británie odpovídá definicí spíše minimální vítězné 

koalici, neboť je vláda tvořena nejmenším počtem stran. Vztah vlády a opozice se ale 

daleko spíše podobá většinovým situacím a to díky disciplinovanosti britských stran, 

díky nimž není prosazování zákonů pro vládu výraznější problém.         

 

3.2 Interpretace dat  
 
Velká Británie je, podobně jako v jiných komparativních studiích, unikátní případ. 

Pouze v tomto politickém systému byla opozice koncentrovaná a volby byly 

rozhodujícím místem setkání mezi opozicí a vládou. Celkově byla opozice rozptýlená a 

spíše kooperační než konkurenční. Rozhodujícími místy setkání s vládou byla, spíše než 

parlament, jiná místa v politickém systému. 

 
Tabulka č. 1 

POČETNOST PROMĚNNÉ VZTAH VLÁDY A OPOZICE 
Konkurenční 
charakter Počet zemí Relativní četnost 

konkurenční 3 27,3 

kooperační 8 72,7 

Celkem 11 100,0 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  

 

Tabulka č. 2  

POČETNOST PROMĚNNÉ MÍSTO SETKÁNÍ OPOZICE A VLÁDY 
Místo 

Počet zemí Relativní četnost 
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setkání 

volby 1 9,1 

parlament 4 36,4 

jiné 6 54,5 

Celkem 11 100,0 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  

 

Tabulka č. 3 

POČETNOST PROMĚNNÉ STUPEŇ ORGANIZAČNÍ SOUDRŽNOSTI 

OPOZICE 
Stupeň organizační 
soudržnosti Počet zemí Relativní četnost 

koncentrovaná 1 9,1 

rozptýlená 10 90,9 

Celkem 11 100,0 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  

 
Fakt, že opozice byla koncentrovaná pouze v jediném politickém systému, ubírá 

vypovídací hodnotu této proměnné ve vztahu k určování závislosti nezávislých 

proměnných. Vágně se dá konstatovat, že ke koncentraci opozice mohou přispívat 

hodnoty nezávislých proměnných vysledovaných v britském systému, ale také 

nemusejí, žádná ze sledovaných hodnot nezávislých proměnných se nevyskytovala 

pouze v případu VB. Relevanci proměnných ve vztahu k organizační soudržnosti 

opozice tedy v 11 sledovaných politických systémech určit nelze. Lze ale konstatovat, 

že při zkoumání opozice v politickém systému je veliká šance (11:1), že tato opozice 

bude spíše rozptýlená než koncentrovaná.     

 
 

3.2.1 Místo setkání mezi vládou a opozicí  
Jak jsem uvedl výše, jedinou zemí, kde jsou volby relevantním a rozhodujícím 

místem setkání mezi vládou a opozicí byla Velká Británie. Jelikož do této kategorie 

spadá pouze jeden případ, snižuje se její vypovídací hodnota a je takřka vyloučena 

z další analýzy. 

 

Proměnná relevance třetích subjektů (index pluralismu) ovlivňuje to, kde se 

odehrává souboj mezi opozicí a vládou. Politické systémy s nižšími hodnotami indexu 

(značící vyšší míru relevance třetích subjektů) častěji patřily mezi země, kde 
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rozhodujícím místem nebyly ani volby, ani parlament. Průměrná hodnota indexu těchto 

zemí byla 1,2 v porovnání s 2,1 pro země, kde byl rozhodujícím místem setkání 

parlament.  

 

Tabulka č. 4 

PRŮMĚR INDEXŮ PLURALISMU A FEDERALISMU 

Místo 

setkání  

Průměr indexu 

pluralismu 

Průměr indexu 

federalismu 

Počet zemí 

volby 3,3800 1,0000 1 

parlament 2,1000 2,0250 4 

jiné 1,2083 3,9167 6 

Celkem 1,7300 2,9636 11 

Zdroj: Vlastní výpočet z datového souboru „Data 11 zkoumaných demokracií“.  

 
 

Ještě zřetelněji se projevuje vztah mezi mírou federalismu a místem setkání. 

Tam, kde nejsou ani parlament, ani volby místem setkání vlády a opozice je průměrná 

hodnota indexu federalismu 3,9 v porovnání s hodnotou 2 pro parlament. S rostoucí 

mírou federalismu systému se zvyšuje šance, že rozhodujícím místem setkání mezi 

vládou a opozicí nebudou ani volby, ani parlament. Tento vztah mezi proměnnými je 

jediný, jehož rozdíly se pohybují na hranici statistické významnosti, což nám dává 

možnost jít za hranice zkoumaných politických systémů a zobecnit tento vztah pro 

všechny liberální demokracie (s 90% pravděpodobností, 1 z 10 případů takovémuto 

rozložení nebude odpovídat).  

 

Graf č. 1 
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Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  
 
 

V 11 zkoumaných politických systémech sledujeme, že s tím, jak se důležité 

rozhodovací procesy přesouvají od politických stran k jiným aktérům, od 

centrálního do regionálního parlamentu, klesá role centra a zvyšuje se šance, že 

místo setkání mezi vládou a opozicí nebude při volbách, ani v parlamentu.  

Potvrdila se také Dahlova hypotéza, která předpokládala, že s vyšším podílem 

třetích subjektů, které mohou zasahovat do rozhodovacího procesu, stoupne role jiných 

míst setkání vlády s opozicí.   

 

 
 �elze naopak potvrdit hypotézu, že se místo střetu opozice a vlády různí 

podle počtu relevantních stran v systému. Země, kde je rozhodujícím místem 

parlament, měly v průměru 3,9 stran v porovnání s 3,3 stranami pro země, kde byla 

rozhodující jiná místa setkání. Stejně v 11 západních demokraciích nebyl vztah mezi 

sílou centrální vlády a tím, kam se bude boj vlády a opozice soustředit. Obě kategorie 

měly průměrné hodnoty indexu 2,8.   
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 Role parlamentu je posílena, pokud v systému existuje více relevantních 

cleaveges. V takovém systému existuje průměrně více politických stran107, které ale 

nemají na místo setkání vliv (viz nahoře). Neexistuje zřetelnější vztah mezi počtem 

relevantních cleaveges a mírou relevance třetích subjektů108. Více cleaveges se neodráží 

ve vyšší míře federalismu politického systému, právě naopak109.     

 

Politické systémy, kde byla vláda tvořena minimální vítěznou koalicí a rozdíl 

mezi vládou a opozicí byl menší, jsou charakteristické vzrůstem důležitosti parlamentu 

na úkor ostatních míst. Pokud se o osudu vlády rozhoduje v parlamentu, kde je 

rozdíl mezi vládní většinou a opoziční menšinou malý, je následkem vzrůst jeho 

důležitosti jako místa setkání mezi opozicí a vládou.  

 

Tabulka č. 5 

VZTAH MÍSTO SETKÁNÍ A CLEAVEGES 

Cleaveges  

dominantní 

linie 

více linií bez linie 

Celkem 

Počet 1 0 0 1 volby 

%  25,0% ,0% ,0% 10,0% 

Počet 0 4 0 4 parlament 

%  ,0% 80,0% ,0% 40,0% 

Počet 3 1 1 5 

Místo setkání  

jiné 

%  75,0% 20,0% 100,0% 50,0% 

Počet 4 5 1 10 Celkem 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  

 

 
Tabulka č. 6 

VZTAH MÍSTO SETKÁNÍ A PODOBA VLÁDY 

podoba vlády  
menšinové  

Minimální 

vítězní koalice 

většinové 

Celkem 

Počet 0 0 1 1 Místo setkání  volby 

%  ,0% ,0% 25,0% 9,1% 

                                                 
107 3,9 ku 2,9 v zemích s jednou dominantní cleaveges 
108 1,4 ku 1,7 v zemích s jednou dominantní cleaveges 
109 2,0 ku 3,1 v zemích s jednou dominantní cleaveges 
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Počet 0 3 1 4 parlament 

%  ,0% 60,0% 25,0% 36,4% 

Počet 2 2 2 6 jiné 

%  100,0% 40,0% 50,0% 54,5% 

Počet 2 5 4 11 Počet 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  

 
 

3.2.2 Vztah opozice a vlády 
Průměrně byla vláda v 11 zkoumaných politických systémech slabší. Průměr 

indexu vládní dominance byl 3,06, více než 60% zemí bylo klasifikováno pod střední 

hodnotou indexu (3,26). Podobně jako měla proměnná míra pravomocí centrální vlády 

vliv na místo setkání opozice s vládou, ovlivňuje i její konkurenční charakter. Průměr 

indexu politických systémů, kde je vztah vlády a opozice konkurenční je 4,3 oproti 2,5 

v systémech s kooperačními aktéry. Jelikož vyšší hodnoty indexu vyjadřují silnější 

vládu, je zřejmé, že země s konkurenční opozicí mají v průměru silnější vládu a naopak.  

 Stejně tak účinkuje proměnná relevance třetích subjektů. Průměrná hodnota 

indexu pluralismu v zemích s konkurenční opozicí je 2,5 v porovnání se 1,4 

v politických systémech s kooperační opozicí. Vyšší hodnota indexu značí nižší váhu 

třetích subjektů v systému a naopak. Více jak 63% zkoumaných zemí mělo nižší 

hodnotu indexu, než je jeho střední hodnota (střední hodnota indexu 1,91), což značí, že 

ve většině zemí byly třetí subjekty relevantními aktéry politického systému. 

Vztah existuje i mezi správním uspořádáním země a vztahem opozice a vlády. 

Země, kde je opozice konkurenční, je průměr indexu federalismu 1,7 v porovnání 

s průměrnou hodnotou 3,4 u zemí s kooperační opozicí. Čím vyšší je hodnota indexu, 

tím vyšší je míra federalismu v politickém systému. 54% sledovaných politických 

systémů vykázalo hodnotu indexu bližší federálnímu uspořádání (více než 2,5). 

 

Graf č. 2 
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Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  
 
 
Tabulka č. 7 
PRŮMĚRNÉ HODNOTY INDEXU FEDERALISMU A VLÁDNÍ 
DOMINANCE U KONKURENČNÍCH A KOOPERAČNÍCH ZEMÍ 

Vztah 

opozice a 

vlády 

Průměr indexu 

federalismu 

Průměr indexu 

vládní 

dominance 

Počet 

zemí 

konkurenční 1,7000 4,3400 3 

kooperační 3,4375 2,5888 8 

Celkem 2,9636 3,0664 11 

Zdroj: Vlastní výpočet z datového soubor „Data 11 zkoumaných demokracií“.  
 

 

 
V 11 zkoumaných systémech můžeme konstatovat, že s tím, jak klesá moc 

vlády, stoupá relevance třetích subjektů a systém se blíží federálnímu uspořádání. 
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Zvyšuje se počet politických systémů s kooperačním vztahem opozice a vlády. 

Taková forma politického systému pravděpodobně nutí aktéry mezi sebou více 

spolupracovat tak, aby dokázali prosadit svoje zájmy, což působí pozitivně na 

kooperační vztah mezi vládou a opozicí.  

 
Zároveň se potvrdila Dahlova hypotéza, která předpokládá, že s rostoucí mírou 

soutěživosti roste i konkurence mezi vládou a opozicí. Celkově lze pozorovat, že je-li 

rozdíl mezi vládní většinou a opoziční menšinou malý, jejich vztah je konkurenční. 

Pokud jsou v systému silné třetí subjekty, parlament není místem, kde se 

rozhoduje o prosazování zákonů (viz nahoře) a v takovém systému je vyšší šance 

vzniku menšinových vlád, neboť ty se nemusejí obávat, že jejich menšinové 

postavení v parlamentu bude paralyzovat vládní politiku.   

 

Tabulka č. 8 

Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  
 
 
 
Tabulka č. 9 
 

VZTAH KONKURENČNÍ CHARAKTER A PODOBA STRANICKÉ SOUTĚŽE V PARLAMENTU 

Podoba stranické soutěže v 

parlamentu 

 

přísná soutěž nepřísná 

soutěž 

Celkem 

Počet 2 1 3 konkurenční 

%  66,7% 12,5% 27,3% 

Počet 1 7 8 

Konkurenční 

charakter 

kooperační 

%  33,3% 87,5% 72,7% 

Počet 3 8 11 Celkem 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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Zdroj: Data 11 zkoumaných demokracií.  
 
 

Z dat 11 sledovaných politických systémů můžeme dát Dahlovi zapravdu a 

potvrdit, že se stoupajícím počtem stran roste relevance třetích subjektů v systému. 

Hypotéza, že opozice bude více kooperační v multipartijních systémech, ale 

nemůže být potvrzena. Průměrný počet efektivních stran v systémech s kooperační 

opozicí je 3,6 v porovnání s 3,1 v konkurenčních systémech vlády a opozice. 

 
Tabulka č. 10 

PRŮMÉR EFEKTIVNÍHO POČTU STRAN 

Vztah opozice a vlády Průměr efektivního počtu 

stran 

Počet zemí 

konkurenční 3,1333 3 

kooperační 3,6150 8 

Celkem 3,4836 11 

Zdroj: Vlastní výpočet z datového souboru „Data 11 zkoumaných demokracií“.  
 

Vztah disciplinovanosti a konkurenčnosti opozice a vlády je komplikované 

interpretovat. V 11 západních demokraciích je možné sledovat trend, že s rostoucí 

měrou disciplinovanosti roste kooperace vlády a opozice. Dahl zařazuje dva případy, 

Itálii a Nizozemsko, mezi země s disciplinovanými stranami. Tomuto zařazení 

neodpovídá Sartoriho klasifikace italských stran. Pokud bychom tyto dva sporné 

případy vyřadily z analýzy, rázem zmizí i vztah mezi disciplinovaností a 

konkurenčností. Pravděpodobně není vhodné tuto proměnnou zkoumat jako 

dichotomickou, neboť jako taková ztrácí značnou část informační hodnoty a její 

vypovídací hodnota není relevantní.    

VZTAH OPOZICE A VLÁDY A PODOBY VLÁDY 

podoba vlády  

menšinové Minimální 

vítězná koalice 

většinové 

Celke

m 

Počet 0 2 1 3 konkurenční 

%  ,0% 40,0% 25,0% 27,3% 

Počet 2 3 3 8 

Vztah opozice a 

vlády 

kooperační 

%  100,0% 60,0% 75,0% 72,7% 

Počet 2 5 4 11 Celkem 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 
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Podobně lze vyvrátit hypotézy, že existuje souvislost mezi typem polarizace a 

vztahem opozice a vlády. Stejně tak nepozorujeme vztah mezi podobou cleaveges a 

konkurenčností opozice. Ani společné kulturní normy nijak neovlivňují, zda bude mít 

vláda a opozice snahu více spolupracovat nebo ne. 

 
 Konečně nelze pozorovat žádný vztah mezi proměnnými striktně oddělené moci 

a oběma závislými proměnnými. Potvrdila se Duvergerova hypotéza, že ústavně-právní 

proměnná není relevantní a je nevhodnou pro typologizaci politických systémů.  

 

3.2.3 Shrnutí 
Obecně lze z dat 11 západních demokratických systémů z roku 1966 shrnout, že 

nejzřetelněji se na podobě a strategii opozice projevuje to, do jaké míry jsou 

rozhodovací procesy otevřené třetím subjektům. Obě proměnné (index federalismu i 

pluralismu) vykazují nejvyšší hodnoty kontingenčního koeficientu ve vztahu k oběma 

závislým proměnným110. Pokud tak v systému existují relevantní třetí subjekty 

(odborová, zájmová sdružení nebo lidové iniciativy) a je více podobný federalismu, je 

vztah opozice a vlády spíše kooperační. Opozice se s vládou nestřetává ve volbách ani 

na půdě parlamentu, ale soustředí se na jiná místa politického systému, kde dochází 

k důležitým rozhodnutím. Naopak, pokud jsou hlavními aktéry politických procesů 

politické strany a politika je koncentrována do jednoho centra, opozice je 

konkurenčnější a s vládou se zřetelněji střetává v parlamentu, kam soustředí svoji 

pozornost. Další nezávislou proměnnou, která měla vliv na obě proměnné opozice, byla 

podoba vlády. Tato proměnná není v Dahlově teorii zahrnuta. Pokud převládají 

minimální vítězné koalice, vztah vlády a opozice má tendenci být spíše konkurenční 

s posilující rolí parlamentu (interpretace viz příloha č. 5).   

 

 Pokud hledáme politický systém, kde bude vztah vlády a opozice spíše 

konkurenční s rozhodujícím místem setkání v parlamentu, na základě dat ze 

zkoumaných politických systémů, můžeme doporučit začít zkoumat u federací, kde 

je silná centrální vláda, která kumuluje hlavní rozhodovací procesy. Ve společnosti 

existuje více relevantních cleaveges. Exekutiva se opírá o parlamentní většinu na 

                                                 
110 V intervalu <0,64;0,82> v porovnání s průměrem hodnot zbylých proměnných 0,52 
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základě modelu minimální vítězné koalice, který nezaručuje dominantní vládní 

většinu nad opozicí. 

 

 

3.2.4 Index vztahu vlády a opozice 

 Index vztahu opozice a vlády lze sestavit jako standardizovanou veličinu pro 

srovnávání vztahu konkurenčnosti a kooperativnosti ve zkoumaných politických 

systémech. Rozšiřuje původní dichotomickou informaci, a jelikož je spojité kardinální 

povahy, dokáže prozradit, o kolik se určitá opozice liší od jiné a pomáhá při jejich 

srovnávání. Pomůže tak pochopit některé hraniční případy, které se vinou příliš široké 

kategorie dichotomické proměnné mohly jevit jako nejasné. Její hodnoty nám navíc 

pomohou srovnat opozici v ČR s ostatními západními demokraciemi Dahlova výzkumu. 

Její konstrukce se zakládá na hodnotách nezávislých proměnných, které jsou ve  vztahu 

k závislým proměnným111, kde 1 indukuje konkurenční prostředí a 5 kooperační. 

Minimální vítězné koalice posilují konkurenční tendence, pokud tak v politickém 

systému dominovaly (75%+), kódoval jsem tuto hodnotu jako 1. Široká koalice neměla 

vliv na konkurenčnost, proto jsem ji kódoval jako 3, menšinová vláda napomáhala 

kooperačnímu vztahu a je kódována jako 5. Pokud procento minimálních vítězných 

koalic nepřesahovalo 75%, ale většina vlád měla stále tuto povahu, kódoval jsem tuto 

hodnotu jako 2. Přísná stranická soutěž v parlamentu přispívá konkurenčnímu prostředí 

a naopak. Tomu jsem přizpůsobil kódování jejich hodnot. Pokud nebylo hlasování 

stabilní, kódoval jsem jako hodnotu 3. 

 

Tabulka č. 11 

                                                 
111 Index federalismu, index pluralismu, index exekutivní dominance, podoba vlády a podoba stranické 
soutěže v parlamentu  
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Zdroj: Vlastní výpočet z datového souboru „Data 11 zkoumaných demokracií“.  
 

 

Výsledkem je index, jehož nízké hodnoty indikují konkurenční vztah vlády a 

opozice a naopak112. Pomyslné krajní body škály tvoří Velká Británie a Švýcarsko. Tyto 

země mohou sloužit jako šablony obou typů opozice. Průměr indexu je 3,11, medián je 

3,4. Takovéto hodnoty vyšší než teoretický střed škály 3 vypovídá o tom, že ve většině 

zkoumaných zemí je vztah vlády a opozice spíše kooperační než konkurenční. Dahlově 

zařazení mezi konkurenční opozice odpovídá jak umístění Velké Británie, tak Francie. 

Belgie se umístila na škále mezi kooperačnějšími zeměmi, naopak Itálie spadla mezi 

konkurenční opozice. Index potvrzuje Dahlovu hypotézu o tom, že nejvíce kooperační 

je vztah opozice a vlády ve Švýcarsku a obou skandinávských zemích. Německo je 

hraničním případem a lze předpokládat, že pokud by upustilo od federalismu, vztah 

vlády a opozice by se stal více konkurenčním. Nizozemsko se na škále umístilo 

signifikantně blíže kooperačnímu pólu než Belgie, což potvrzuje Dahlovu hypotézu, 

která předpokládá, že opozice bude méně konkurenční tam, kde se štěpící linie kříží a 

oslabují se, než tam, kde mají duální posilující charakter. Pokud budeme pozorovat 

hodnoty indexu, lze sledovat, že Velká Británie a Francie mají výrazně nižší hodnoty (a 

tedy konkurenčnější vztah), naopak Švýcarsko výrazně vyšší v porovnání se zbylými 

                                                 
112 Validita indexu byla testována pomocí Cronbachova Alpha, jehož hodnota 0,68 je hraniční hodnotou 
validity, ale vzhledem k tomu, že se škála skládá z menšího počtu proměnných je stále validní (viz 
FIELD, A. Discovering Statistics Using SPSS. s. 668) 

INDEX VZTAHU VLÁDY A OPOZICE 

 INDEX 
FEDERALISMU 

INDEX 
PLURALISMU 

INDEX 
VLÁDNÍ 
DOMINANCE 

PODOBA 
VLÁDY 

STRANICKÁ 
SOUTĚŽ 

INDEX VZTAHU 
VLÁDY A 
OPOZICE 

UK 1 2 1 1 1 1,2 

FRA 1 1,875 1 1 3 1,575 

ITA 1 2 4,86 2 3 2,572 

CZ 1,9 2,75 3,22 2 3 2,574 

GER 5 4,125 3,18 2 1 3,061 

BEL 3,1 4,125 4,02 2 3 3,249 

US 5 1,75 5 1 5 3,55 

AUT 4,5 4,625 1 3 5 3,625 

NET 3 4,25 3,28 3 5 3,706 

SWE 2 4,75 2,58 5 5 3,866 

NOR 2 4,625 2,86 5 5 3,897 

SWI 5 4,375 5 3 5 4,475 
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zeměmi (a tedy nebývale kooperační vztah). Ostatní země jsou (s výjimkou Itálie) 

rovnoměrně zastoupeny mezi těmito případy, nelze sledovat výraznější skupiny zemí se 

stejnými modely.  

 
 
 

4.0 Opozice v ČR 
 

V poslední kapitole aplikuji závěry z předešlé kapitoly na opozici v ČR od 

prvních voleb 1990 až do roku 2008. Toto časové období rozdělím zhruba na etapy 

(případy) podle legislativních období vlád. Se změnou vlády se mění největší množství 

hodnot nezávislých proměnných a je proto největší šance, že se změní i závislé 

proměnné, respektive podoba opozice. Etapy nebudu striktně rozdělovat podle 

jmenovaných vlád, ale budu se vždy snažit odlišit případ tak, abych zachytil změny 

nezávislých proměnných. Tak například období Špidlovy a Grossovy vlády budu 

zkoumat jako jeden případ, Paroubkovu vládu jako případ další. Menšinovou vládu 

Mirka Topolánka vynechám, neboť neprosadila žádné zákony a v podstatě nevládla (po 

30 dnech ji nebyla vyslovena důvěra113). Pomocí nezávislých proměnných je tak 

nemožné zkoumat tak krátké období, v kterém neprobíhal regulérní politický boj 

(schůze Poslanecké sněmovny se nekonaly kvůli návrhům zákonů, ale kvůli 

vysvětlování výroků a ustanovování předsedů různých výborů, na kterých se oba tábory 

nemohly dohodnout)114. Při určování hodnot nezávislých proměnných budu, pro 

dodržení jednoty postupu, postupovat podobně jako v předcházející kapitole. Budu tedy 

zkoumat jednotlivé případy, v rámci nichž budu hodnoty určovat. Na závěr určím 

odděleně hodnoty kardinálních proměnných, kde je potřeba objasnit metodiku výpočtu. 

 

4.1 Jednotlivé případy a určení hodnot jejich nezávislých 
proměnných 

4.1.2 1990-1992 
 Rozpad totalitního režimu proběhl rychlou cestou, procesem převratu, nikoli 

postupným ochabováním moci. Vytvořilo se široké lidové hnutí (OF/VPN), které se ve 

volbách 1990 těšilo relevantní většině mandátů. Druhou nejsilnější stranou (a nejsilnější 

                                                 
113 Hlasování o důvěře vlády 3.10.2006 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43953&o=5 
114 Pokud se hlasovalo o zákonu, bylo hlasování předem dohodnuto 
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opoziční) byla komunistická strana. Cleaveges ve společnosti byly determinovány 

vytvářením nového zřízení a tak existovaly dvě štěpné linie: stát/občanská společnost a 

centrum/periferie, obě byly relevantní a zasáhly do politického života v tomto období115. 

Vláda nabývala podoby široké koalice, složené z OF. V ČNR nepanovala přísná soutěž 

při hlasování, neboť poslanecké kluby vyjadřovaly vládě různou podporu s ohledem na 

typ zákona.  

Společné kulturní normy je problematické měřit, jsou proměnnou, jejíž hodnoty 

Dahl určoval na základě dvou faktorů116: společných historických okolností a na tom, 

zda je politika založená spíše na ideologii, než na pragmatismu. V dnešních politických 

systémech je obtížné určit validitu těchto faktorů, proto budu vycházet při formulaci 

historického faktoru z podobnosti českého kulturního prostředí s německým, které Dahl 

charakterizoval jako racionální. Ideologický faktor určím na základě faktu, že 

ideologická polarizace je v českém stranickém systému stále větší117, než je tomu 

v anglosaských systémech, které Dahl charakterizuje jako empiricko-pragmatické. 

Česká republika tak spadá do kategorie zemí s racionálním přístupem k politice.  

 

4.1.3 1992-1996 
 Volby roku 1992 byly prvními regulérními stranickými volbami, nikoli 

referendem o podobě systému, o budoucnosti demokracie. Štěpící linie stát/občanská 

společnost pozbyla relevance. Naopak jí ale nabyla klasická levo-pravá dimenze, což 

nejenom kopíruje podobu ostatních liberálních demokracií, ale logicky odráží potřebu 

reorganizace státně řízeného hospodářství. Zároveň ale neztratila na síle štěpící linie 

centrum/periferie118, o čemž svědčí překročení 5% klauzule moravskou 

autonomistickou stranou (HSD-SMS) i úspěch ODA, která se, spíše než na pravo-levé 

dimenzi, které dominovala ODS, profilovala na vyhraněném názoru vůči Slovákům. 

Vlády se ujala minimální vítězná koalice, složená z nejmenšího počtu stran. Stranická 

soutěž nebyla, především kvůli vysokému počtu nezařazených poslanců, kteří hlasovali 

nejednotně, soutěživá119. 

 

                                                 
115 NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (eds.). Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání. s. 260 
116 DAHL, R.: c.d., s. 356 
117 NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (eds.). c.d.,  s. 290 
118 NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (eds.). c.d., s. 280 
119 Hlasování o státním rozpočtu 1996 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=3019&o=1  
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4.1.4 1996-1997 
  Volby v roce 1996 znamenaly další změny v politickém systému, potažmo 

hodnotách nezávislých proměnných. Poprvé nastala situace, kdy vláda nedržela většinu 

v parlamentu a k moci se dostala pouze díky dohodě s nejsilnější opoziční stranou (o 

výměně pozice předsedy PS PČR za opuštění PS při hlasování o důvěře vlády)120. Zdá 

se, že relevance pozbyla štěpící linie centrum/periferie, což lze dokázat absolutním 

vymazáním moravské autonomistické strany, ale také ztrátou podpory pro ODA (ztráta 

73% voličů oproti volbám 1992121). Jedinou (a dominantní) štěpnou linií tak zůstala 

levo-pravá. Koncept menšinové vlády neuspěl a po skandálu s financováním 

v nejsilnější straně kolace došlo k jejímu rozštěpení, vytvoření nové politické strany. 

Vlády se ujala přechodná polo-úřednická vláda, strany se soustředily na předčasné 

volby. Hlasování v poslanecké sněmovně bylo podobné přísné soutěži, opoziční ČSSD, 

KSČM a SPR-RSČ společně hlasovaly proti menšinové vládní koalici122.  

 

4.1.5 1998-2002 
 Vítězství ČSSD znamenalo poprvé změnu na pozici nejsilnější strany (podle 

počtu mandátů). I přesto, že získala 32% hlasů (doposud nejlepší výsledek vůbec), 

nedokázala sestavit většinu v parlamentu a rozhodla se pro model menšinové vlády. Ta 

byla možná po písemné dohodě s nejsilnější opoziční stranou, která se zavázala 

nehlasovat proti vyslovení o důvěře a nevyvolávat hlasování o nedůvěře vládě. Proti 

této smlouvě se vzedmula nevole především intelektuálních kruhů (T. Halík, J.Pehe, I. 

Chaun. M. Mejstřík), které se dostávalo prostoru ze strany médií i sympatií občanů123. 

Zdá se, že se rýsovala další štěpná linie společnosti, na jedné straně zastupované 

etablovanými stranami (ODS, ČSSD), na druhé reprezentované občanskými hnutími 

(Iniciativa 99; Děkujeme, odejděte!). Je možné použít výrazů Václava Havla a označit 

takovou linii za politicko-nepolitickou124. Přestože byla po určitou dobu tomuto střetu 

věnována značná pozornost (a možná zastínila na okamžik levo-pravou dimenzi), žádná 

z nových hnutí se na této linii nedokázala vyprofilovat a přetavit svoji podporu do 

                                                 
120 Hlasování o důvěře vlády 25.7.1996 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=6124&o=2 
121 NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (eds.). c.d., s. 276 
122 Hlasování o státním rozpočtu na rok 1997 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=7993&o=2 
Hlasování o státním rozpočtu na rok 1998 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=10899&o=2  
123 Výzvu „Děkujeme, odejděte“ podepsalo přes 250 000 občanů 
124 HAVEL, V. Ztráta paměti, Lidové noviny. 13. září, 1994 : 
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=33_clanky.html&typ=HTML    
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poslaneckých křesel125. Takováto cleaveges tedy nenabyla relevance. Koneckonců, až 

do posledních voleb je zřejmé, že můžeme sledovat spíše posilování levo-pravé dimenze 

na úkor ostatních126. Jelikož se vláda neopírala o většinu v parlamentu, musela pro 

jednotlivé zákony hledat speciální podporu. Tato skutečnost změnila strategii hlasování 

v Poslanecké sněmovně, která byla doposud podobná spíše přísné soutěži. Vláda ČSSD 

se opírala především o hlasy KSČM a menších stran (KDU-ČSL, US), které ji střídavě 

vyjadřovaly podporu127.  

 

4.1.6 2002-2005 
 Po volbách v roce 2002 došlo ke změně modelu vlády. Vítězná ČSSD sestavila 

koalici s KDU-ČSL a US, která dohromady čítala 101 hlasů, jednalo se tedy o 

minimální vítěznou koalici složenou z nejmenšího počtu stran. Tato skutečnost změnila 

hlasovací strategii druhé levicové strany KSČM, která již nekolaborovala s ČSSD. 

V parlamentu tak panovala přísná soutěž128.  

 

4.1.7 2005-2006 
 Ke konci funkčního období vlády došlo k 3. vystřídání na postu premiéra, kam 

usedl dlouholetý poslanec a ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Ten proklamoval 

pokračování koalice s KDU-ČSL a US, fakticky ale většinu zákonů v parlamentu 

prosazoval společně s druhou nejsilnější opoziční stranou129.  Vláda oplývala pohodlnou 

většinou a nelze už tak mluvit o minimální vítězné koalici, ale spíše o široké koalici. Co 

se týče chování dvou menších vládních stran, jejich podpora závisela dosti na formě 

návrhu. Pokud šlo o vládní návrh, mohla se ČSSD (potažmo vláda) na jejich podporu 

spíše spolehnout. ČSSD ale zákony prosazovala i formou poslaneckých návrhů (novely 

zákonů), kdy se opírala o hlasy KSČM. Při takovýchto poslaneckých návrzích už ale 

KDU-ČSL a US častěji hlasovaly společně s nejsilnější opoziční stranou130. Došlo ke 

                                                 
125 Výsledky voleb 2002 do PS PCR, strana Cesta změny: http://volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ   
126 Nejčastější odpovědi na otázku „Nejdůležitější téma během voleb“: Zdravotnictví, daně, 
nezaměstnanost, důchody, sociální politika (viz data z české povolební studie 2006 Sociologického 
ústavu AV ČR)   
127 Hlasování o vládním návrhu zákona o ochraně zaměstnanců :  
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=17231&o=3 
Hlasování o státním rozpočtu na rok 2000 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=17345&o=3 
128 Hlasování o státním rozpočtu na rok 2005 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=37805&o=4 
129 Hlasování o státním rozpočtu na rok 2006 : http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=41152&o=4 
130 Vládní návrh zákona o pomoci při hmotné nouzi :   
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43117&o=4; Novela zákona o zdraví lidu :  
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změně stranické soutěže v parlamentu, která se díky střídání podpory od různých stran 

stala nesoutěživou.  

 

4.1.8 2007-2008 
 Druhá vláda pod vedením premiéra Topolánka se skládala ze tří stran, které 

dohromady držely polovinu mandátů. Při hlasování o důvěře vlády ji podpořili 

sociálnědemokratičtí poslanci Melčák a Pohanka, kteří poté celé funkční období 

hlasovali společně s vládní koalicí. De facto se tak jednalo o minimální vítěznou koalici. 

Stranická soutěž ale zůstala přísně konkurenční, neboť obě opoziční strany s vládou při 

hlasování o důležitých problémech nekolaborovaly.  

Stojí za rozvahu, zda se situace druhé Topolánkovy vlády podobala pozici 

Klausovy menšinové vlády 1996-1997. Obě vlády neměly ve sněmovně většinu 

mandátů a musely se spoléhat na podporu nezařazených poslanců. Zatímco ale Wágner 

s Teplíkem svoji podporu podmiňovali ústupky ze strany vlády, Melčák s Pohankou 

takovéto požadavky veřejně (a podle podoby zákonů ani skrytě) nevyjadřovali. 

Klausova vláda se nacházela v situaci, kdy musela o podporu bojovat v každém 

hlasování, Topolánkova vláda se ale mohla spolehnout na stabilní podporu těchto dvou 

nezařazených poslanců. Zatímco se tak pozice Klausovy vlády podobala pozici 

menšinové vlády, vláda Mirka Topolánka byla de facto minimální vítěznou koalicí.     

  

4.1.9 Index vládní dominance 
 Index vyjadřuje sílu vlády ve vztahu k parlamentu. Jeho výpočet se zakládá na 

hodnotě průměrné délky kabinetu v úřadu. Vychází z teze, že čím déle se kabinet drží u 

moci, tím je jeho pozice silnější, neboť parlament není schopný vyjádřit mu nedůvěru, 

což indikuje jeho slabší postavení131. Index byl často kritizován, samotný Lijphart 

napadá jeho 100% vypovídací hodnotu, přesto dokáže pomocí číselného vyjádření 

odstupňovat, jak moc jsou jednotlivé vlády dominantní, ne pouze to, zda dominantní 

jsou nebo ne. U takovýchto dichotomických proměnných je často těžké stanovit, kde se 

nalézá hranice, a když je takováto hranice stanovena, může se stát, že jednotky ležící 

blízko hranice jsou si vzájemně více podobné, než se zbytkem kategorie dichotomické 

                                                                                                                                               
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43152&o=4 
 
131 LIJPHART, A. c.d., s. 129 
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proměnné. Jelikož zkoumáme jednotlivé legislativní období zvlášť jako jednotlivé 

případy výzkumu, nelze tento index používat tak, jak to udělat Lijphart. Zároveň ale lze 

předpokládat, že se pozice dominance vlády v jednotlivých případech měnila132, byť to 

nelze vyjádřit číselně pomocí tohoto indexu. Proto budu vycházet z logického konceptu 

konstrukce tohoto indexu, který předpokládá, že pokud se vláda udržela po celé funkční 

období, je silnější a naopak. Index vypočtu tak, že počet dní vlády v úřadu vydělím 

počtem hypotetických dní, které mohla maximálně vládnout (4 roky, tedy 1460 dní). 

Dostanu tak hodnoty v intervalu od 0 do 1, kde 0 indikuje slabou vládu a 1 silnou. 

Hodnoty indexu se budou měnit od hodnot Lijphartových, ale protože jde o 

standardizovanou veličinu, není to na škodu. Jejím cílem je porovnávat jednotlivé 

případy (vlády) mezi sebou, nikoli porovnávat ČR s případy zkoumanými 

v předcházející kapitole. Přesto pro úplnost určím index vládní dominance pro celé 

období 15 let (1992-2007), takováto hodnota má vypovídací hodnotu v porovnání se 

silou vlád v ostatních případech zkoumaných v předcházející kapitole. 

  Podobně jako Lijphart133, provedu několik korekcí hodnot indexu pro jednotlivé 

případy. „Nestranické“ vládě v prvním zkoumaném případě přiřknu hodnotu indexu 0, 

neboť se nejednalo o regulérní vládu složenou z organizovaných politických stran 

opírajících se o většinu, ale spíše o delegovaný orgán parlamentu, který měl plnit jeho 

vůli. Takováto vláda tak musí zaujímat místo dolní hranice indexu. Naopak vládě Jiřího 

Paroubka přiřknu hodnotu 1, která indikuje silnou vládu. A to z důvodu její pohodlné 

většiny v parlamentu, která ji zaručovala, na české poměry, nadprůměrnou míru 

stability. V případě Špidlovy a Grossovy vlády (případ 2002-2005) určím index vládní 

dominance aritmetickým průměrem hodnot obou vlád. Hodnoty indexu viz příloha č. 5. 

 

4.1.10 Index pluralismu  
 Index pluralismu zájmových skupin určím na základě studie Alana Sairova, o 

kterou se opírá Lijphart134. Jeho škála je v opačném pořadí, kde 5 značí silné zájmové 

skupiny a 1 slabé. Pro účely komparace s ostatními zeměmi použiji buď Sairůvovy 

hodnoty nebo průměrnou hodnotu Lijphartova indexu pro ČR za všechna období.   

Index se počítá na základě 4 indikátorů: standardizované hodnoty počtu dní ve 

stávce na 1000 dělníků, cílů odborů, míry spolurozhodování odborů a zaměstnavatelů 

                                                 
132 Menšinové / minimální vítězné / široké koalice; přísná soutěž / nepřísná soutěž apod. 
133 LIJPHART, A. c.d., s. 129-134 
134 LIJPHART, A. c.d., s. 177 
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při kolektivních smlouvách a principu spolurozhodování odborů a zaměstnavatelů při 

tvorbě legislativy. Pro popis jeho přesné tvorby zde není prostor, odkazuji tedy na 

příslušnou studii135. Data jsem sbíral z Yearbook of Labour Statistic a studie National 

social Dialog on Employment Policies in Europe 136. Obecně shrnu, že odbory a 

zaměstnavatelské organizace mají v ČR v rámci tripartity poradní pravomoci. Jejich 

postavení bylo v období 1994-1997 snižováno (z pole působnosti vyjmuta hospodářská 

politika), od roku 1998 ale opět nabývají významnosti (od roku 1998 tvorba národní 

zaměstnanecké politiky, 1997 nový statut RVHP, 2006 posílení pravomocí v novém 

Zákoníku práce). Hodnoty viz Příloha č. 6. 

 

4.1.11 Index federalismu137 

 Index federalismu se skládá z 3 faktorů: síla vlády (federální-decentralizovaná až 

unitární-centralizovaná), podoby bikameralismu (silné obě komory-různě 

proporcionálně zastoupené až jediná komora) a rigidity ústavy (více než 2/3 až prostá 

většina potřebná na změnu). ČSFR se skládala ze dvou komor, přičemž ke změně 

ústavy byla nutná většina podle principu majorizace. Obě komory si byly ve svých 

pravomocích rovné. Oba národy měly po 75 zástupcích, čímž byli Slováci 

nadreprezentováni (poměr počtu obyvatel 1:2). Vláda ČSFD byla sice federalizovaná, 

ale spíše centralizovaná. Český Senát má vůči Poslanecké sněmovně podřazené 

postavení (možnost přehlasování, některé zákony Senát neprojednává), jeho zastoupení 

je proporční volebním výsledkům (žádné speciální kvóty pro menšiny). Přestože byl 

Senát zakotven v ústavě, první volby do něj se konaly až v roce 1996, celé jedno 

funkční období vlády bylo složení parlamentu jednokomorové. Vláda ČR je unitární a 

centralizovaná. Výsledky indexu federalismu viz příloha č. 7.      

 
   

4.2 Typologie opozice v ČR 
  

                                                 
135 SIAROFF, A. Corporatism in Twenty-four Industrial Democracies. s. 175-205 
136 RYCHLY, L.; VYLITOVA, M. @ational Social Dialogue on Employment Policies in Europe 2002;  
Yearbook of Labour Statistic : http://laborsta.ilo.org/STP/guest   
137 LIJPHART, A. c.d., s. 185-200 
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4.2.1 Obecné trendy 
 Určování rozptýlenosti a koncentrovanosti opozice na základě zkoumaných 

nezávislých proměnných není zcela relevantní, neboť jsme nalezli pouze jednu zemi, 

kde opozice byla koncentrovaná a nelze tak určit, které nezávislé proměnné ovlivňují 

koncentrovanost, a které ne. Pokud ale tato země (VB) tvoří modelový případ 

koncentrované opozice, ČR se hodnotami nezávislých proměnných blíží spíše zemím 

s rozptýlenou opozicí. Logicky by tomu odpovídal jak vyšší počet efektivních stran, tak 

hodnoty průměru indexu pluralismu, který ČR staví mezi tyto země (Dahlem určené). 

Průměr indexu federalismu se blíží spíše VB (jediné zemi s koncentrovanou opozicí), 

stejně tak se ale blíží Francii a Itálii, zemím s rozptýlenou opozicí. Můžeme 

konstatovat, že opozice v ČR nebude pravděpodobně koncentrovaná, neboť 

většina hodnot nezávislých proměnných neodpovídá jedinému případu 

koncentrované opozice, Velké Británii. �utno ale dodat, že nemůžeme toto tvrzení 

podložit empirickými daty, neboť neznáme ty proměnné, které koncentrovanost 

ovlivňují.       

 Jediné proměnné, které dovolují relevantní srovnání ČR s ostatními 

demokratickými zeměmi, jsou kardinální proměnné, neboť je jejich hodnoty možné 

porovnávat a určit o kolik se liší. U dichotomických proměnných, kde existují pouze 

dvě kategorie, takovýto postup ztrácí smysl. Navíc hodnoty indexu federalismu a indexu 

pluralismu vykazovaly největší vztah se závislými proměnnými a ovlivňovaly tak 

podobu opozice ze všech nezávislých proměnných nejzřetelněji (viz 3.2.3). Je proto 

nasnadě pozorovat nejprve změny hodnot těchto proměnných.  

Hodnoty indexu federalismu jsou, v porovnání s 11 západními demokraciemi i 

36 demokraciemi Lijphartova výzkumu, nadprůměrně nízké138. Stejně tak se průměrná 

hodnota indexu pluralismu 2,75 pohybuje pod průměrem 3,3 pro 24 zkoumaných zemí 

(podle shodné Sairovovy metodiky)139 a řadí ČR spíše mezi pluralitní země. Tomuto 

zařazení odpovídá i hodnota Lijphartova indexu pro ČR 2,2, která se pohybuje okolo 

průměrů 36 demokracií140. Zajímavé je, že ačkoliv jsou oba indexy sestrojovány 

nezávisle na sobě, obě jeho hodnoty řadí ČR mezi podobné země (shodně s Islandem). 

To dokazuje jistou míru validity obou indexů.  

                                                 
138 11 zkoumaných demokracií v Dahlově výzkumu 2,9; 36 demokracií Lijphartova výzkumu 2,3 ku 1,9 
ČR 
139 SIAROFF, A. c.d., s. 193 
140 LIJPHART, A. c.d., s. 180 
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Průměr indexu pluralismu v 11 západních demokraciích zkoumaných Dahlem 

pro země, kde je rozhodujícím místem setkání parlament je 2,1, což odpovídá průměrné 

hodnotě indexu pro ČR 2,2. Stejně tak tuto skutečnost podtrhuje shoda průměru indexu 

federalismu pro země, kde je parlament rozhodujícím místem setkání (2,0) s průměrnou 

hodnotou tohoto indexu pro ČR (1,9).   

 
Tabulka č. 12 
SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH HODNOT INDEXŮ FEDERALISMU A PLURALISMU ČR S 11 

ZÁPADNÍMI DEMOKRACIEMI 

Místo 

setkání  

Průměr indexu 

federalismu v 

11 západních 

demok. 

Průměr 

indexu 

federalismu 

ČR 

Průměr Indexu p 

pluralismu 

11 západních 

demok. 

Průměr Indexu  

pluralismu 

ČR 

volby 1,00  3,38  

parlament 2,03 1,9 2,10 2,2 

jiné 3,92  1,21  

Celkem 2,96  1,73  

Zdroj: Vlastní výpočet z datových souborů „Data 11 zkoumaných demokracií“ a „Data opozice ČR“.  

 
 

Podobně dopadá i srovnání se zeměmi s konkurenčním vztahem opozice a vlády. 

Průměrná hodnota indexu federalismu pro tyto země je 1,7, v porovnání s 3,4 pro země 

s kooperačním vztahem. ČR (průměr 1,9) se tak spíše blíží konkurenčnímu vztahu, nežli 

kooperačnímu. Tomu odpovídá i porovnání indexů pluralismu. Průměrná hodnota 

tohoto indexu konkurenčních opozic je 2,49 v porovnání s 1,44 pro kooperační. ČR 

s průměrnou  hodnotou 2,2 opět takřka kopíruje průměrnou hodnotu země 

s konkurenčním vztahem.     

 
Tabulka č. 13 

SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH HODNOT INDEXŮ FEDERALISMU A PLURALISMU ČR S 11 
ZÁPADNÍMI DEMOKRACIEMI 

Vztah 

opozice a 

vlády 

Průměr indexu 

federalismu v 11 

západních 

demok. 

Průměr indexu 

federalismu pro 

ČR 

Průměr indexu 

pluralismu v 11 

západních demok. 

Průměr indexu 

federalismu pro ČR 

konkurenční 1,70 1,9 2,49 2,2 

kooperační 3,44  1,45  

Celkem 2,96  1,73  

Zdroj: Vlastní výpočet z datových souborů „Data 11 zkoumaných demokracií“ a „Data opozice ČR“.  
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Tomuto zjištění odpovídá i hodnota indexu vztahu vlády a opozice pro ČR, která 

je 2,57.  Taková hodnota je podprůměrná a nedosahuje ani střední hodnoty škály. Řadí 

ČR vedle Itálie141 mezi země s konkurenčním vztahem.    

 

Na základě srovnání se 11 západními demokraciemi lze konstatovat, že se ČR 

průměrnými hodnotami obou indexů a zařazením na škále podobá ideální 

průměrné zemi s konkurenčním vztahem vlády a opozice, jež se střetávají 

v parlamentu. Trend silného centralismu a mírného pluralismu je sledovatelný po 

celou dobu samostatné ČR a značně ovlivňuje celkovou podobu opozice. Změny 

hodnot ostatních proměnných nemohou drasticky změnit podobu opozice v ČR a 

spíše napomáhají nebo zmírňují tyto tendence.  

Politické strany by se tak, podle Dahlových hypotéz, měly soustředit na 

ovlivnění veřejného mínění a získání podpory ve volbách, značnou míru své strategie by 

ale také měly věnovat na udržování vztahů s potencionálními koaličními partnery 

v parlamentu. Hranice mezi opozicí a vládou by měla být často nejasná měnící se 

v závislosti na jednotlivých tématech.   

 Zvláštním případem je období 1990-1992, kterému se budu věnovat v kapitole o 

typech opozice v ČR. 

 

4.2.2 Typy opozice v ČR 
 Z jednotlivých případů se zdá, že v ČR bylo možné sledovat tři typy opozice, 

které zesilovaly/zeslabovaly obecné trendy české opozice, tedy konkurenční vztah a 

parlament jako rozhodující místo setkání vlády a opozice.  

  

1. Oslabení parlamentu jako jediného místa setkání mezi vládou a opozicí, 

zeslabení konkurenční tendence:  

 Prvním typem opozice je výjimečné (a krátké) období českého politického 

systému v letech 1990-92 . V tomto období můžeme sledovat markantní změnu hodnoty 

indexu federalismu. Tato proměnná má ze sledovaných nezávislých proměnných 

nejvyšší vliv na obě závislé proměnné opozice a dá se tak očekávat, že takto markantní 

změna se odrazí i v podobě opozice. Ta tedy byla ovlivněna především existencí 

                                                 
141 hodnoty škály pro Itálii odpovídají stavu k roku 1966. Všechny hodnoty viz kapitola 3.2.4 Index 
vztahu vlády a opozice 
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federace se Slováky. Došlo tak ke zvýšení počtu aktérů i rozptýlení rozhodovacích 

procesů do takové míry, že lze očekávat, že ani jedna z komor parlamentu nebyla 

rozhodujícím místem setkání vlády a opozice. Kooperačnímu charakteru přispívala 

nepřísná soutěž v parlamentu a podoba vlády ve formě široké koalice.    

Lze shrnout, že první typ opozice, který lze v českém prostředí pozorovat působí 

proti obecné tendenci a posiluje kooperační vztah vlády a opozice a naopak 

marginalizuje parlament jako jediné místo setkání. Politické strany se soustředí na 

ovlivnění veřejného mínění (získání hlasů ve volbách) i vyjednávací taktiku 

v parlamentu. Jelikož ale parlament není jediným rozhodujícím místem, pravděpodobně 

jejich snaha nebude tak markantní jako v druhém typu opozice. Hranice mezí opozicí a 

vládou nejsou pevné a je těžké je určit. Aktéři přísluší k opozici nebo vládě spíše podle 

různých témat a jednotlivých hlasování a nelze nalézt pevnou linii, která by oba tábory 

oddělovala.  

  

2. Posílení konkurenčního vztahu vlády a opozice, zesílení role parlamentu jako 

místa setkání: 

 V parlamentu panuje přísná soutěž. Vláda je tvořena minimální vítěznou koalicí, 

složenou z nejmenšího počtu stran nutných pro většinu v parlamentu. Index pluralismu i 

federalismu jsou nízké. Vláda je nestabilní a dá se předpokládat, že nevydrží u moci 

celé funkční období. Těmto hodnotám nezávislých proměnných odpovídají zkoumaná 

období let 2002-05 a 2006-07, tedy dvě koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL a US 

(Špidlova, Grossova) a koalice ODS, KDU-ČSL a SZ (Topolánkova vláda). 

V takovémto typu opozice se posiluje role parlamentu jako místa střetu i konkurenční 

tendence vztahu vlády a opozice. 

 Zkoumané období koalice ODS, KDU-ČSL a ODA (druhá Klausova vláda 

1996-97), podobně indikuje přísnou soutěž v parlamentu a nízký index federalismu. 

Jediným rozdílem je podoba vlády, kterou jsem nadefinoval jako menšinovou. 

Nejednalo se ale o klasickou menšinovou vládu složenou z jedné strany. Trichotomie 

hodnot této proměnné nedovoluje odstupňovat různé druhy menšinových vlád. 

Pravděpodobně je relevantnější zkoumat počet stran ve vládě, spíše než trichotomické 

určení na menšinové, minimální vítězné a široké koalice. Protože ale nemám takováto 

data pro 11 západoevropských demokracií k dispozici, nebylo možné tuto proměnnou 

podrobit zkoumání relevance a jejího případného vlivu na závislé proměnné, potažmo 

modely opozice. Druhá Klausova vláda je v zařazení do kategorie minimální koalice 
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hraničním případem, což snižuje validitu této informace. Další proměnnou, která se liší 

od popsaného typu opozice, je index pluralismu, který je signifikantně nižší (2,25 ku 3). 

Tato skutečnost indikuje další posílení konkurečního charakteru i parlamentu jako místa 

setkání.  

 Dalo by se shrnout, že druhý sledovaný typ opozice posiluje konkurečnost a 

parlament jako místo setkání opozice a vlády. Jsou jím období 2005-06 a 2006-07, více 

pak ještě 1996-97. Minimální vítězné koalice jsou konfrontovány s přísnou soutěží 

v parlamentu a silnými centralistickými tendencemi, jak co se týče tlaku na unitarismus, 

tak slabšího postavení zájmových a odborových skupin. Důsledkem jsou méně stabilní 

vlády. To posiluje šanci opozice ujmout se moci, což působí positivně na její 

konkurenční vztah k vládě. Jelikož zájmové a odborové skupiny výrazně nezasahují do 

rozhodovacích procesů, je posílen tlak na parlament jako místo střetu vlády a opozice, 

neboť k uchopení moci a prosazení vlastního programu postačuje jeho většinová 

podpora. Politické strany se budou pravděpodobně koncentrovat jak na ovlivnění 

veřejného mínění a vítězství ve volbách, tak na vyjednávací strategii v parlamentu, kde 

je jejich zájmem neznepřátelit si potenciální koaliční partnery do takové míry, že by 

s nimi nemohly utvořit budoucí koalici. Hranice mezi opozicí a vládou jsou, především 

v parlamentu, zřetelnější než ve zbývajících případech.  

 

3. Zeslabení konkurenčního vztahu vlády a opozice   

 Posledním typ není tak pevně vyprofilovaný jako předešlý. Existuje v něm 

stabilní vláda, která pravděpodobně zůstane u moci celé funkční období a nemusí se 

primárně obávat o svoji existenci. V parlamentu nepanuje při hlasováních přísná soutěž. 

Vlády nabývají modelů od široké koalice k menšinové vládě142. Důsledkem kombinací 

společných hodnot nezávislých proměnných je sklon ke kooperačnějšímu vztahu 

opozice a vlády. Tyto tendence ale, vzhledem k relativně stabilním hodnotám indexů 

federalismu a pluralismu, nijak výrazně neovlivní obecné trendy české opozice, tedy 

konkurenčnost a silnou pozici parlamentu jako místa setkání.  

 Do tohoto typu opozice spadá menšinová vláda ČSSD 1998-02, třetí koaliční 

vláda ČSSD, KDU-ČSL a US s parlamentní podporou KSČM i první koalice ODS, 

                                                 
142 Reálně ale nebyla pozice těchto vlád tak odlišná. Obě se těšily stabilní podpoře, široká parlamentní 
koalice Jiřího Paroubka se mohla při hlasování o nedůvěře spolehnout jak na menší koaliční partnery, tak 
na pravděpodobné nevyjádření nedůvěry (zdržení se hlasování) ze strany KSČM. Menšinová vláda 
Miloše Zemana byla smluvně zavázána s nejsilnější opoziční stranou, která se zavázala nevyslovovat ve 
sněmovně hlasování o nedůvěře, její pozice byla velice stabilní. 
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KDU-ČSL, ODA a KDH. U poslední zmíněné vlády můžeme sledovat slabě nižší 

hodnotu indexu federalismu (1,33 ku 1,66) způsobené jednokomorovým parlamentem, 

existenci více relevantních cleaveges ve společnosti a jiný model vlády (minimální 

vítězná koalice). Všechny toto hodnoty by měly vést k posílení konkurenční tendence i 

parlamentu jako místa setkání.  

Celkově lze shrnout, že tento typ není tak výrazně vyprofilovaný jako předešlé, 

vyznačuje se stabilní vládou a nepřísnou soutěží v parlamentu. Vláda je nucena 

vyhledávat pro svou politiku podporu u různých aktérů, důsledkem čehož je zeslaben 

jejich konkurenční vztah k opozici. Pozice parlamentu jakožto místa souboje se nijak 

výrazně nemění, neboť ty proměnné, které ji ovlivňují, jsou v tomto typu konstantní 

(index pluralismu, společné kulturní normy, index federalismu). Proměnná podoba 

vlády nabývá různých hodnot, ta ale ovlivňuje obě závislé proměnné signifikantněji 

pouze pokud se jedná o minimální vítěznou koalici (viz. Kapitola 3.2.1 a 3.2.2). Méně 

zřetelná než u 2. typu je i hranice mezi pozicí a vládou, která se stírá v důsledku 

utváření jedinečných koalic pro různá témata. Platí, že politické strany se soustředí jak 

na ovlivnění veřejného mínění, tak na vyjednávání mezi sebou v parlamentu.        

 

   

5.0 Závěr  
 V různých politických systémech lze sledovat shodné podoby opozice, což 

potvrzuje hypotézu o existenci určitých modelů, jež jsou nezávislé na specifickém 

historickém a kulturním prostředí. Tyto modely jsou s proměnnými politického systému 

ve vztahu příčiny a následku, neboť nejdříve vznikl systém jako takový, který ovlivnil 

podobu opozice. Nejprve musela vzniknout vláda, jistá forma parlamentarismu, podoby 

správního uspořádání, která determinovala to, jak se utvářely politické strany a jiní 

aktéři opozice (zájmové a odborové skupiny). Takovýto model vztahů předpokládá 

existenci univerzálních proměnných, které lze pozorovat v demokratických politických 

systémech. Jejich zjištění je možné na základě zkoumání pravidelností a podobností 

v těch zemích, kde si je opozice podobná. Pomocí těchto jednotlivých případových 

studií lze určit nejenom to, jak jednotlivé opozice vypadají a jaké mají vlastnosti, ale 

také stanovit hypotézy o vztahu nezávislých (faktory politického systému) a závislých 

(podoby opozice) proměnných. Robert Dahl takto vytvořil systém hypotéz a 

předpokladů o opozici v demokratických systémech, který je po více než 40 let 
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používán a ověřován politickými vědci. Jeho relevance musí být testována, neboť se 

zakládá na analýze různých proměnných 10 demokratických systémů zkoumaných 

různými metodami a přístupy.  

 Dahlovu teorii o modelech opozice lze systematizovat a upravit původních 6 

proměnných143 do 3. Těmi jsou koncentrovanost nebo rozptýlenost opozice; vztah vlády 

a opozice a rozhodující místo jejich setkání. Tyto popisují, jak opozice vypadá, jak se 

chová ve vztahu k vládě a snaží se předpovídat, kam opozice soustředí její strategii a 

cíle. Jejich podoba je ovlivněna řadou nezávislých proměnných, jejichž platnost není 

v Dahlově výzkumu zřejmá. Je proto vhodné zkoumat, zda jsou skutečně relevantní a 

případně poupravit hypotézy o jejich vztahu. Za posledních 40 let se zkoumání 

politického systému stalo více empirickým, různé studie dokázaly systematizovat 

původně nominální do kardinálních proměnných. Je proto možné použít takovéto 

proměnné místo původních Dahlových dichotomických a zvýšit tak jejich vypovídací 

hodnotu i počet procesů, kterými je lze verifikovat a interpretovat. K tomuto účelu jsem 

využil především práci A. Lijpharta Patterns of Democracies, která mi poskytla vhodný 

metodologický i datový zdroj.  

 Jak jsem se snažil dokázat, ne všechny Dahlovy nezávislé proměnné a hypotézy 

jsou relevantní. Co se týče rozptýlenosti opozice, je nemožné určit, které proměnné je 

vhodné sledovat, jelikož jsme se setkali pouze s jediným případem takové opozice. Lze 

konstatovat, že je velice nepravděpodobné, že by zkoumaný systém měl 

koncentrovanou opozici. Nelze ji sledovat jak v podobných institucionálních (bipartijní 

systémy, federace apod.), tak v kulturních a historických systémech (země s britskou 

tradicí uspořádání politického systému). Taková opozice je výjimečná a šance na její 

výskyt je 1:11. Rozhodující místo setkání vlády a opozice závisí nejvíce na tom, kde se 

odehrávají rozhodovací procesy a kteří aktéři k nim mají přístup. Tím, jak klesá 

centralizace rozhodovacích procesů do jediného místa a stoupá počet aktérů, kteří k nim 

mají přístup, klesá role parlamentu jakožto jediného místa setkání vlády a opozice na 

úkor jiných míst v politickém systému. Je možné vyvrátit hypotézu o účinku počtu stran 

na místo setkání. Lze konstatovat, že v 11 sledovaných demokraciích se počet 

relevantních stran nelišil v závislosti na tom, zda byl parlament rozhodujícím nebo ne. 

Výskyt voleb jakožto místa setkání je stejně nepravděpodobné, jako koncentrovanost 

                                                 
143stupeň organizační soudržnosti neboli koncentrace opozičníků, míra soutěživého neboli konkurenčního 
charakteru opozice, místo setkání mezi opozicí a vládou, stupeň jasnosti, zřetelnosti a identifikovatelnosti 
opozice, cíle opozice, strategie neboli prostředky opozice 
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opozice. Poslední závislá proměnná opozice, vztah vlády a opozice, je nejvíce závislý 

na federálním uspořádání, relevanci ostatních aktérů (zájmové a odborové organizace) a 

na síle vlády. S rostoucí mírou unitarismu, síly vlády, a klesající relevancí jiných aktérů 

roste konkurenční vztah mezi vládou a opozicí a naopak. Na základě proměnných 

ovlivňujících vztah vlády a opozice lze sestavit index, jehož hodnoty rozšíří informace o 

této proměnné. Na něm se jako nejvíce konkurenční jeví Velká Británie a Francie a 

naopak nejvíce kooperační politické systémy Švýcarska a obou skandinávských zemí. 

Výsledky indexu potvrdily Dahlovo zařazení Francie a Velké Británie do kategorie 

s konkurenční opozicí, vyřadily z ní ale Belgii, kterou nahradila Itálie. Průměrná 

hodnota indexu je 3,11, což je více než teoretická střední hodnota a značí, že většina 

sledovaných politických systémů má spíše kooperační vztah vlády a opozice. Výsledky 

indexu potvrzují Dahlovy hypotézy o výjimečné konkurenčnosti politického systému 

Velké Británie a naopak o nadměrné míře spolupráce jak ve Švýcarsku, Norsku, tak ve 

Švédsku. Kromě zmíněných pólů indexu nelze ve vztahu vlády a opozice sledovat 

partikulární modely. Lze tedy shrnout, že pokud je systém unitární a pluralistický, klesá 

rozptýlenost rozhodovacích procesů, které se koncentrují do jednoho místa, následkem 

čehož stoupá role parlamentu jakožto místa setkání mezi vládou a opozicí. Tento tlak 

zároveň snižuje potřebu aktérů vyjednávat a posiluje konkurenci.      

 Opozice v ČR má, s výjimkou jediného případu, po celé období shodnou 

podobu. Jelikož se hodnoty jejich nezávislých proměnných liší od Velké Británie, bude 

její opozice pravděpodobně rozptýlená. Tomu by logicky odpovídal vyšší počet 

politických stran, které mají v ČR rozhodující úlohu při reprezentaci zájmů. Tuto tezi 

ale nelze ověřit na základě empirických dat. V důsledku silného unitarismu (index 

federalismu je v průměru 1,9; na škále 1-5, kde 5 značí federální a 1 unitární) a spíše 

pluralitního než korporativního uspořádání (index pluralismu je průměrně 2,75 na škále 

1-5, kde 1 indikuje pluralismus a 5 korporativismus), je vztah opozice a vlády v ČR 

konkurenční, s rozhodujícím místem jejich setkání v parlamentu. Obě hodnoty 

proměnných odpovídají průměrným hodnotám naměřeným u zemí s konkurenčním 

vztahem a parlamentem jako rozhodujícím místem. ČR se tak zdá jako prototypní 

příklad takové podoby opozice. Na škále indexu vztahu opozice a vlády se ČR, 

s hodnotou 2,57, zařadila vedle Itálie (1966) mezi konkurenční opozice. Konstantní 

hodnoty těchto klíčových nezávislých proměnných determinují podobu opozice v ČR a 

stanovují pevné mantinely, v kterých se pohybuje. Tyto obecné trendy tak mohou být 
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pouze buď posíleny, nebo oslabeny, rozhodně ale nelze sledovat celkovou změnu 

modelu opozice.  

Jedinou výjimkou je období Česko-Slovenské federace v letech 1990-1992, které 

v důsledku rozptýlenosti rozhodovacích procesů oslabovalo parlament jako jediné místo 

setkání a činilo hranice mezi opozicí a vládou méně zřetelné a jejich vztah méně 

konkurenční. Mimo tento typ lze v období samostatné ČR sledovat další dva (celkem 

tedy tři typy opozice v období 1990-2008), které oslabují nebo posilují obecné trendy. 

První typ je vyprofilovanější a tyto trendy posiluje. Vláda má podobu minimální vítězné 

koalice, je méně stabilní a v parlamentu vládne přísná soutěž. Důsledkem slabší vládní 

většiny a silnější opoziční menšiny, je navýšení konkurence. Opozice cítí šanci vládu 

svrhnout a převzít moc. Nemá tak potřebu snažit se svoji politiku prosazovat kooperací, 

snahou o vyjednávání, daleko spíše se soustředí na její svržení. Jelikož k sestavení vlády 

nové postačuje většina v parlamentu, posiluje to tlak na něj jako rozhodující místa 

setkání a zároveň nutí strany soustředit se nejenom na získání voličské podpory, ale také 

na výhodnou vyjednávací pozici s ostatními stranami, s kterými budou muset sestavit 

koaliční vládu. Hranice mezi opozicí a vládou jsou, především při hlasování, zřetelnější. 

Tomuto typu odpovídá období vlád 2002-05, 2007-08 a 1996-97. Druhý typ není tak 

zřetelně vyprofilovaný. Charakterizují ho menšinové nebo široké vlády s nepřísnou 

soutěží v parlamentu. Taková vláda je nucena vyhledávat podporu u různých partnerů 

v parlamentu, který je stále jediným rozhodujícím místem setkání. Důsledkem toho je 

oslabení konkurenčního vztahu. Aktéři opozice a vlády se mění v závislosti na tématech 

a hranice mezi nimi jsou méně zřetelné než u předešlého typu. Politické strany zůstávají 

soustředěné na vyjednávání v parlamentu s potenciálními koaličními partnery, stejně 

jako na přesvědčení voličů ve volbách. Tomuto typu odpovídá období vlád 1998-02, 

2005-06 a méně 1992-96.        

 Na závěr lze shrnout, že vztah opozice a vlády v ČR je konkurenční 

s parlamentem jako rozhodujícím místem jejich setkání. Toto uspořádání je stabilní a 

nelze očekávat žádné dramatické změny směrem k jejich vyšší kooperativnosti. S tím, 

jak vzrůstá tlak na vyšší participaci občanské společnosti, zájmových a odborových 

organizací, je možné, že se sníží role parlamentu jako jediného místa setkání, opět ale 

nelze předpokládat, že se jeho úloha výrazněji marginalizuje.  
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6.0 Summary 
 There are certain cross-nation variables which underline the existence of 

universal patterns of opposition. These variables can be observed in studied countries in 

Dahl´s research as well as in others contemporary political systems. The hypothesis of 

unique pieces of opposition in each political system can be rejected.   

Thus, there is a relationship between effect and cause variables. Political system 

is a cause factor and opposition is its effect. First, there has been a certain governmental 

group which split the society into government and opposition. Thus, their relationship is 

a cause of this fact. Ï have logically redesigned the original dependent variables of 

opposition (or “Patterns of Opposition”, called by Dahl) into three new ones (the 

concentration of opposition, the relationship between government and opposition and 

the site of the encounter) by maintaining the explanatory value of them. Nominal 

independent variables which are presented in the later research by A. Lijphart (1999) 

were transformed into cardinal variables to make the best possible use of them. Such 

variables were evaluated by contingency tables, contingency and correlation 

coefficients.  

Not all of the variables and hypothesis of the Dahl´s research are relevant. The 

Concentration of opposition is rarely to observed and all countries (except one case, 

Great Britain) have had diffused opposition. The relationship between government and 

opposition is mainly influenced by the government dominance; by extend of pluralisms 

and by federal structure of a political system. An increase in government strength, in 

pluralism and in unitarity leads to more competitive relationship and vice versa. The 

variable site of the encounters also depends mainly on extend of pluralism and on 

federal structure of a politic system. An increase in importance of units and other 

pressure groups and an increase in the federalism, leads to a fall in importance of 

Parliament as the main site of the encounters in favor of other places. To sum up, the 

patterns observed in eleven researched countries: an increase in participation of other 

groups (units, pressure groups) on the decision process and a decrease in the 

centralization of the process, leads to more consensual relationship between government 

and opposition and to the marginalization of parliament as the decisive site of 

encounters.  

The researched time period of the Czech opposition was split into seven cases, 

each of them represented the legislative period of government (except of the 2002-2006 

period). The thesis came to the conclusion that the relationship between government and 
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opposition is competitive; the decisive site of encounters is the Parliament. This pattern 

tends to be very strong and determinates the whole form and strategy of the Czech 

opposition. There are three particular types which help to increase or decrease the 

general trend. First type helps to weaken the general trend. It´s unique and depends 

mainly on the federal structure of the common federation with Slovaks (the period 

1990-92). Less centralization of the decisive processes leads to decrease in the role of 

parliament. The second type helps to strengthen the competiveness and the parliament 

as the decisive site. It seems to be caused by the unstable government and by the strait 

competition in the Parliament (the periods 1996-97, 2002-05, and 2007-08) which both 

rise the chance of opposition for a governmental change. Thus, opposition tends to deny 

cooperating with government and concentrate more on taking-over. The third type is 

less united and helps rather to weaken the general trend. The government is stable but 

must search for a support of other parties. The relationship is therefore less 

competiveness. The general trend seems to be strong and stable and thus it´s unlikely to 

expect changes in the patterns of Czech opposition.                   
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Hodnoty nezávislých proměnných (tabulka) 

�EZÁVISLÁ PROMĚ��Á HOD�OTY PROMĚ��É 

Ústavně-právní systém 
 
 

Parlamentarismus, 
Prezidentský systém, 
Poloprezidentský systém 

Dělba moci Striktně oddělené moci 
Pružné oddělení mocí 

Stranický systém 
 

Efektivní počet stran 

Míra pravomocí centrální vlády Index of Government Dominance 
Federalismus vs. Unitarismus Index of Federalism 
Podoba stranické soutěže v parlamentu Přísná soutěž 

Nepřísná soutěž 
Cleaveges 
 

Dominantní štěpná linie 
Bez dominantní štěpné linie 
Více relevantních štěpných linií 

Třetí subjekty Index pluralismu 
Polarizace Politický dualismus bez socio-

ekonomického a ideologického 
antagomismu 
Politický a socio-ekonomický 
dualismus bez ideologického 
antagonismu 
Politická dualita spojená s ideologickým 
antagonismem 

Společné kulturní normy Empiricko-pragmatický přístup 
Racionální přístup 

Disciplinovanost stran Disciplinované 
Nedisciplinované 

Podoba vlád Menšinové vlády 
Minimální vítězné koalice 
Široké koalice 

 

 

Příloha č. 2: Hodnoty závislých proměnných (tabulka) 

ZÁVISLÁ PROMĚ��Á HOD�OTY PROMĚ��É 
stupeň organizační soudržnosti neboli 
koncentrace opozice 

Koncentrovaná 
Rozptýlená 

Vztah opozice a vlády Konkurenční 
Kooperační 

Místo setkání mezi opozicí a vládou Volby 
Parlament 
Jiné 
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Příloha č. 3: Konceptuální definice hodnot závislých proměnných (tabulka) 

HOD�OTA 
PROMĚ��É 

KO�CEPTUÁL�Í DEFI�ICE ODKAZ KÓD 
 

Koncentrovaná 
opozice 

Jeden ze subjektů opozice je výrazně 
silnější než ostatní 

Blondel 
470 

1 
 

Rozptýlená opozice Dva nebo více subjektů opozice mají 
stejnou váhu 

Blondel 
470 

2 

Volby jsou 
rozhodujícím 
místem setkání 

Vítězství ve volbách je postačující 
podmínka k vládnutí (schopnosti 
prosadit politický program) 

338 1 

Parlament je 
rozhodujícím 
místem setkání 

Vítězství ve volbách není postačující ani 
nutnou podmínkou k vládnutí. Získání 
parlamentní většiny je postačující 
k vládnutí 

339 2 

Jiné místo je 
rozhodující 

Vítězství ve volbách není postačující ani 
nutnou podmínkou. Získání parlamentní 
většiny není postačující, ale je nutnou 
podmínkou.  

340 3 

Konkurenční  Prosazení vlastní politiky pomocí 
sesazení vlády a jejím nahrazením, 
kritika vládní politiky, „stínová 
politika“ 

336 1 

Kooperační Snaha prosadit svoji politiku 
vyjednáváním o jednotlivých 
problémech s vládou, otevřená pro 
vstup do vládní koalice  

336 2 

 

Příloha č. 4: Konceptuální definice hodnot nezávislých proměnných (tabulka) 

HOD�OTA 
PROMĚ��É 

KO�CEPTUÁL�Í DEFI�ICE ODK
AZ 

KÓD 

Parlamentarismus Rozhodující exekutivní mocí je vláda vzešlá 
z parlamentu 

349 1 
 

Prezidentský systém Rozhodující exekutivní mocí je přímo volený 
prezident 

349 2 

Striktně oddělené 
moci 

Exekutiva není odpovědná legislativě a ta ji 
nemůže vyslovit nedůvěru 

350 1 

Pružné oddělení 
mocí 

Exekutiva je odpovědná legislativě a jí může 
vyslovit nedůvěru 

350 2 

Přísná soutěž  Při hlasování o klíčových problémech patří 
k vítězné koalici pouze reprezentanti jedné ze 
dvou nejsilnějších stran 

336 1 

Nepřísná soutěž  Při hlasování o klíčových problémech patří 
k vítězné koalici reprezentanti obou 
nejsilnějších stran  

336 2 

Dominantní štěpná 
linie 

Jediná konfliktní linie, která štěpí stranickou 
soutěž  

368 1 
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Bez dominantní 
štěpné linie 

Neexistuje konfliktní linie, která by štěpila 
stranickou soutěž  

369 3 

Více relevantních 
štěpných linií 

Více relevantních konfliktních linií, které 
štěpí stranickou soutěž 

369 2 
 

Politický dualismus 
bez socio-
ekonomického a 
ideologického 
antagomismu  

Voliči nejsou koncentrováni na základě socio-
ekonomického statutu ani ideologického 
antagonismu 

382 1 

Politický a socio-
ekonomický 
dualismus bez 
ideologického 
antagonismu 

Voliči jsou koncentrováni na základě socio-
ekonomického statutu, ne však ideologického 
antagonismu 

382 2 

Politická dualita 
spojená 
s ideologickým 
antagonismem 

Voliči jsou koncentrováni na základě socio-
ekonomického statutu i ideologického 
antagonismu 

383 3 

Empiricko-

pragmatický přístup 

Jedinci důvěřují více ostatním, rozhodují se 

na základě faktů 

366 1 

Racionální přístup Jedinci nedůvěřují méně ostatním, rozhodují 

se na základě emocí, ideologie  

366 2 

Disciplinované 

strany 

Reprezentanti strany hlasují o klíčových 

problémech jednotně 

335 1 

Nedisciplinované 

strany 

Reprezentanti strany nehlasují o klíčových 

problémech jednotně  

335 2 

Menšinové vlády Vlády, které nemají většinu v parlamentu  Lijp. 

103 

1 

Minimální vítězné 

koalice 

Minimální vítězné koalice (včetně 

parlamentů, kde se koalice tvoří při 

jednotlivých hlasováních) 

Lijp. 

92-96 

2 

Široké koalice Vlády opírající se o jistou většinu 
v parlamentu  

Lijp. 

96 

3 

Index of Executive 
Dominance 

Lijphart (1999): Appendix A   

Effective number of 
parties 

Taagepera; Shugart (1989): Table 12.2   

Index of Interest 
Group pluralism 

Lijphart (1999): Appendix A   

Index of Federalism Lijphart (1999): Appendix A   
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Příloha č. 5: Vliv nezávislých proměnných na závislé proměnné 

 REG PO
W 

GO
W 

PAR
TY 

GAM
E 

CLEA ORG POL NO
R 

INTER
UNI 

GOW
COA 

FED 

Soudržnost             

Vztah 
opozice a 

vlády 

bez bez vliv bez vliv bez vliv bez be
z 

bez vliv vliv 

Místo 
setkání 

bez bez bez bez bez vliv vliv bez vli
v 

bez vliv vliv 

 

Reg: Ústavně-právní systém 

Pow: Dělba moci 

Gow: Index vládní dominace 

Party: Efektivní počet stran 

Game: Podoba stranické soutěže v parlamentu 

Clea: Počet relevantních linií ve společnosti 

Org: Index pluralismu 

Pol: Polarizace 

�or: Společné kulturní normy (politická kultura) 

Interuni: Disciplinovanost stran 

Gowcoa: Podoba vlády 

Fed: Index federalismu 

 

Příloha č. 6: Index vládní dominance (tabulka) 

  POČET DNÍ INDEX 

90 až 92 733 0 

92 až 96 1462 1 

96 až 98 574 0,37 

98 až 02 1453 1 

02 až 05 1014 0,345 

Špidlova vláda 750 0,51 

Grossova vláda 264 0,18 

05 až 06 478 1 

06 až 07 804 0,55 

Zdroj: Seznam vlád ČR. Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vlád_České_republiky.   

 

Příloha č. 7: Index pluralismu ČR (tabulka) 

  DNY VE STÁVCE CÍLE ODBORY-
ZAMĚSTNAVATELÉ 

ROZHODOVACÍ 
PROCESY 

INDEX 
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90 až 92 5 2 2 2 2,75 

92 až 96 4 2 2 1 2,25 

96 až 98 4 2 2 1 2,25 

98 až 02 5 2 3 2 3 

02 až 05 5 2 3 2 3 

05 až 06 5 2 3 2 3 

06 až 07 5 2 3 2 3 
 
Zdroj: LABORSTA : Yearbook of labour statistics http://laborsta.ilo.org/STP/guest.    

  

  

Příloha č. 8: Index federalismu (tabulka) 
 

  VLÁDA BIKAMERALISMUS RIGIDITA 
ÚSTAVY 

INDEX 

90 až 92 3 4 4 3,666667 

92 až 96 1 1 2 1,333333 

96 až 98 1 2 2 1,666667 

98 až 02 1 2 2 1,666667 

02 až 05 1 2 2 1,666667 

05 až 06 1 2 2 1,666667 

06 až 07 1 2 2 1,666667 
  
Zdroj: Novák, Lebeda (eds.). Volební a stranické systémy. 
  

  

Příloha č. 9: Data 11 zkoumaných demokracií (tabulka) 
Zdroj: Dahl (1966); Lijphart (1999); Taagepera, Shugart (1989). 
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země dis place stra reg pow gow party game clea org pol nor interuni gowcoa fed

AUT 2 (s.269) 3 (s.271) 2 (s.274) 1 2 (s. 266) 5,47 2,4 2 (s. 338) 1 (s.267) 0,62 2 (s.267) 2 (s.354) 1 (s.265) 3 4,5

BEL 2 (s.182) 2 (s.344) 1 (s.181) 1 2 1,98 3,5 1 (s.181) 2 (s.147) 1,25 2 (s.179) 2 (s.353) 2 (s.181) 2 3,1

FRA 2 (s.293) 2 (s.344) 1 (s.286) 2 1 (s.350) 5,52 3,4 2 (s.338) 2 (s.370) 2,84 3 (s.383) 2 (s.356) 2 (s.338) 2 1

GER 2 (s.251) 3 (s.251) 2 (s.252) 1 2 2,82 2,9 1 1 (s.247) 1,38 2 (s.245) 2 (s.354) 1 2 5

ITA 2 (s.304) 2 (s.329) 2 (s.338) 1 2 1,14 3,5 2 (s.338) 2 (s.323) 3,12 3 (s.385) 2 (s.356) 1 (s.339) 2 1

NET 2 (s.222) 2 (s.255) 2 (s.222) 1 2 2,72 5,4 2 (s.222) 2 (s.223) 1,19 2 (s.222) 1 (s.356) 1 (s.339) 3 3

NOR 2 (s.106) 3 (s.107) 2 (s.107) 1 2 3,14 3,8 2 (s.106) 2 (s.80) 0,44 2 (s.386) 1 (s.356) chybí 1 2

SWE 2 (s.141) 3 (s.345) 2 (s.139) 1 2 3,42 3,5 2 (s.405) 1 (s.126) 0,5 2 (s.126) 1 (s.356) 1 (s.132) 1 2

SWI 2 (s.335) 3 (s.340) 2 (s.340) 1 1 1 5,3 2 chybí 1 chybí chybí 2 3 5

UK 1 (s.334) 1 (s.339) 1 (s.338) 1 2 5,52 2,5 1 (s.338) 1 (s.368) 3,38 2 (s.382) 1 (s.356) 1 (s.32) 3 1

US 2 (s.34) 3 (s.345) 2 (s.34) 2 1 1 2,12 2 (s. 337) 3 (s.53) 3,31 1 (s.382) 1 (s.356) 2 2 5


