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Abstrakt 

Cílem práce je analyzovat multifaktoriální charakter vlivu moderní volební 

soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran v podmínkách 

stupňující se bipolarizace. K výzkumu přistupujeme ze dvou úhlů pohledu. Nejprve se 

zabýváme vlivem volebního mechanismu na stranický systém v České republice se 

zaměřením na parlamentní volby do Poslanecké sněmovny v letech 2002-2010. 

Provedeme analýzu mechanického a psychologického vlivu volebního systému, které 

společně působí na zisky malých parlamentních stran. Následně se v práci budeme 

věnovat analýze dalších faktorů vstupujících do volební soutěže a ovlivňujících 

výsledné postavení malých parlamentních stran. Ve volbách v 21. století dochází 

k postupné profesionalizaci kampaní a bipolarizaci volební soutěže. Na stranickou 

strukturu nedopadá pouze vliv volebních pravidel, ale také další faktory jako je užití 

politického marketingu, rostoucí zájem médií, upadající identifikace voličů se stranami 

apod. Pokusíme se tak reflektovat volební soutěž z širšího hlediska charakteru 

společnosti, ve které probíhá. Závěrečnou syntézou získaných poznatků zkusíme 

odpovědět na otázku, zda lze hovořit o stupňující se bipolaritě volební soutěže do roku 

2006 jako o nastolení trendu působícího i do budoucna a k čemu může vést vůči 

zastoupení malých politických stran v dolní komoře Parlamentu. 
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Abstract 

The aim of this paper is to analyze the multifactory aspect of the influence the 

modern election competitions impose on a party’s structure. More specifically, it 

describes how the standing of small parties is affected during ongoing gradual 

bipolarization. There are two approaches to the research. First, the paper examines the 

effect the electoral mechanism on the party’s system have in the Czech Republic 

focusing on the parliament elections to the Chamber of Deputies in years 2002-2010. 

The mechanical and psychological elements of the elections influencing the profits of 

small parliament parties are analyzed. Second, the thesis addresses other factors 

concerning the election competitions that affect the standing of small parliament parties. 

The election campaigns in the 21st century are being professionalized and there is 

bipolarization of the election competitions. The party’s structure is not influenced 

merely by the election rules. Other factors like use of political marketing, growing 

interest of media, decreasing identification of voters with parties play a role as well. 

With this approach the research outcome reflects the election competition within 

broader standpoint of the society nature it is taking place in. The final synthesis of the 

researched material help to identify whether the bipolarization of the election 

competitions until 2006 installed a trend proceeding to the future and how it may affect 

the representation of small political parties in the lower chamber of the Parliament. 
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Práce se zabývá vlivem volebního systému na stranický systém v České 

republice se zaměřením na parlamentní volby do Poslanecké sněmovny v letech 2002-

2009. V tomto období proběhly volby v řádném termínu 2002, 2006 a předčasné volby 

na podzim roku 2009. Zaměříme se na analýzu mechanického a psychologického vlivu 

volebního systému spolu s dalšími faktory vstupujícími do volební soutěže, které 

společně působí na postavení malých parlamentních stran1. 

Ve volbách 2006 dochází k projevu nedostatků volebních pravidel. Dochází ke 

kontrastu, kdy na jedné straně bipolární volební soutěž vyprodukovala doposud nejvyšší 

součet výsledků dvou nejúspěšnějších stran (Občanské demokratické strany - ODS a 

České strany sociálně demokratické - ČSSD), na druhou stranu do Poslanecké 

sněmovny vstupují dvě malé politické strany.  KDU-ČSL si dlouhodobě udržuje svoje 

relativně proporční zastoupení v politickém systému jako relevantní subjekt. Je tomu 

tak, přestože stranický systém se v České republice postupně koncentruje. Jak je již 

zmíněno výše, dva nejsilnější subjekty zde získávají postupně rostoucí podíl hlasů a 

prostor pro uplatnění malých subjektů se snižuje. Přesto po volbách na jaře 2006 do 

Poslanecké sněmovny nově vstupuje Strana zelených, ovšem proti KDU-ČSL výrazně 

podreprezentována. Výsledky parlamentních voleb 2006 vzbuzují diskuzi o volebním 

systému ČR nejen na úrovni akademické obce, ale také v rámci široké veřejnosti. Touto 

prací se pokusíme odpovědět na otázku, zda lze v homogenní struktuře společnosti 

České republiky vysledovat projev započatého procesu bipolární koncentrace stranické 

soutěže a jaký má popřípadě tento trend potenciál dopadu na malé politické subjekty 

v systému. 

V České republice se pohybujeme v prostředí parlamentní demokracie, kde 

stranické struktury udávají směr politického dění. Jedním z významných faktorů, který 

je navíc ovlivnitelný politickým rozhodnutím, je právě volební systém. Studium 

volebního systému a volebního inženýrství je již tradičně spojováno s jejich vlivem na 

stranický systém a v České republice je stále aktuálním tématem. Otázka českého 

volebního systému byla probírána jak v souvislosti se situací po volbách 1996 a s tzv. 

opoziční smlouvou 1999, tak s „patovými“ výsledky voleb do Poslanecké sněmovny na 

                                                 
1 Malými parlamentními stranami jsou myšleny především Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová (KDU-ČSL) a Strana zelených (SZ). 
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jaře roku 2006. Doposud parlamentní volby v ČR produkovaly obtížně definovatelný 

multipartismus2 potýkající se s problémem vytvořit většinovou akceschopnou vládu. 

Volební systém vzniká v letech 2001-2002 kompromisem mezi návrhem tzv. opoziční 

dohody mezi ODS a ČSSD a reakcí na návrh Ústavního soudu z roku 2001, za což je 

často kritizován.3 

Od počátku 90. let dochází k rychlé strukturalizaci českého stranického systému. 

V práci se zaměříme na období let 2002-2009. Ve volbách dochází k postupné 

profesionalizaci, volby 2009 jsou třetími za stávajícího volebního systému v prostředí 

již strukturalizovaného systému. Na stranickou strukturu nedopadá pouze vliv volebních 

pravidel, ale také další faktory jako jsou prostoupení politického marketingu do 

volebních kampaní, rostoucí zájem médií, upadající identifikace voličů se stranami 

apod. Proto se v práci budeme věnovat nejen studiu vlivu volebního systému, ale 

přistoupíme též k analýze dalších faktorů ovlivňujících výsledné postavení malých 

parlamentních stran. 

 

Cílem práce bude analyzovat multifaktoriální charakter vlivu moderní volební 

soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran v podmínkách 

stupňující se bipolarizace. Konfrontujeme mezi sebou platnost dvou hypotéz. Na 

základě teoretických předpokladů působení volebního systému na stranický systém dle 

autorů Maurice Duvergera a Giovanni Sartoriho lze předpokládat hypotézu č. 1: 

Poměrný volební systém České republiky produkuje strukturalizovaný systém více 

politických stran, které jsou stabilní, tuhé a nezávislé. 

Protiváhou je hypotéza č. 2 vycházející z teorie vlivu struktury společnosti na 

stranickou soustavu a konceptu konsociační/majoritní demokracie Arenda Lijpharta 

v kontextu České republiky: Homogenita české společnosti podporuje většinové 

tendence výstupu volební soutěže a podporuje bipolární strukturu vytěsňující malé 

politické subjekty. 

Jak je z výše uvedených souvislostí patrné, postavení politických stran 

v systému podléhá vlivu mnoha vzájemně se prolínajících faktorů. Předmětem výzkumu 

této práce je odpovědět na otázku, zda lze hovořit o stupňující se bipolaritě volební 

                                                 
2 Maxmilián Strmiska hovoří o „hybridním semipolarizovaném multipartismu“ [Strmiska 2006: 90]. 
3 Jediným nezměněným parametrem z původního návrhu zůstává ustanovení aditivní uzavírací klauzule, 
která je jedním z důležitých faktorů působící na postavení malých parlamentních stran. 
 



soutěže do roku 2006, jako o nastolení trendu působícího i do budoucna a k čemu může 

vést vůči malým politickým stranám? 

Z metodologického hlediska bude práce vystavěna na empirické analýze 

mechanického vlivu volebních pravidel na stranickou strukturu v poslaneckých volbách 

2002-2009, ve spojení s psychologickými účinky systému, díky čemuž se pokusíme 

charakterizovat nejen stranickou strukturu jako celek, ale přímo se zaměříme na 

postavení menších parlamentních stran v systému České republiky. Zároveň provedeme 

analýzu dalších rysů volební soutěže (jako jsou různé faktory voličského chování, pojetí 

volební soutěže z hlediska politických stran, role médií apod.), kde bude použita také 

analýza obsahová. Výsledným zjištěním provedeme verifikaci či falsifikaci daných 

hypotéz. Na základě syntézy získaných poznatků z analýzy se pokusíme odpovědět na 

výzkumnou otázku a definujeme v čase se vyvíjející postavení malých parlamentních 

politických stran v rámci strukturalizovaného českého stranického systému. 

 

První kapitola práce bude věnována teoretickému základu studia volebních 

systémů a následně teorii jejich vlivu na stranickou strukturu. Představené teoretické 

koncepty zároveň vytváří podklad pro definované hypotézy, které budou ověřovány 

v následujících kapitolách. 

V druhé kapitole představíme volební systém České republiky. Pokusíme se 

identifikovat případné nedostatky systému, na které reaguje po volbách 2006 široká 

diskuze o případné volební reformě. Provedeme analýzu mechanického vlivu volebních 

pravidel ve volbách 2002, 2006 a 2009 se zaměřením na dopad vůči postavení malých 

stran v systému v komparaci s velkými stranami (vliv volební geografie, uzavírací 

klauzule, přirozeného prahu v jednotlivých volebních obvodech apod.). V závěru 

kapitoly konfrontujeme dosažené výsledky analýzy s teoretickými předpoklady vlivu 

poměrných volebních systémů na stranické systémy dle autorů Maurice Duvergera a 

Giovani Sartoriho a pokusíme se ověřit platnost hypotéz č. 1.  

Ve třetí části práce se zaměříme především na analýzu dalších faktorů 

ovlivňujících volební soutěž v daném období. Přistoupíme k analýze různých aspektů 

volebního chování voličů, vedení volebních kampaní politických stran a vlivu médií na 

voličské rozhodování. Pokusíme se odpovědět na dílčí otázku, zda ve volbách 2006 

dochází k umělému vykonstruování bipolární soutěže nebo dochází k postupné 

bipolarizaci ve společnosti, a tím prokázat míru relevance hypotézy č. 2. 



Na základě syntézy výstupů analýzy první části práce spolu se závěry s druhé 

části se pokusíme odpovědět na danou výzkumnou otázku a rozvést analýzu směřování 

stranického systému a postavení menších politických subjektů v něm za předpokladu 

působení stávajícího volebního systému.  
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ÚVOD 

Svobodné volby jsou jedním ze základních kamenů demokratického politického 

systému a politické strany jsou nedílnou součástí těchto režimů. V České republice se 

pohybujeme v prostředí parlamentní demokracie, kde stranické struktury udávají směr 

politického dění. Skrze volební soutěž dochází k udělení moci reprezentantům různě 

velkých i malých politických subjektů. Stranický systém tak ovlivňuje mechanismus 

volebního systému, který je navíc ovlivnitelný politickým rozhodnutím. V této práci se 

budeme zabývat volebním mechanismem a dalšími faktory figurujícími při volbách do 

Poslanecké sněmovny PČR za účelem analýzy vlivu těchto aspektů volební soutěže na 

strukturu stranického systému a postavení malých parlamentních stran v moderní 

společnosti, která se vykazuje relativně homogenní strukturou, v níž se nevyskytují 

výrazné segmenty a nerozdělují ji mnohé dělící linie (tzv. cleavages). 

Volební systém vznikl v letech 2001-2002 kompromisem mezi návrhem stran 

tzv. opoziční smlouvy a reakcí na návrh Ústavního soudu z roku 2001, za což je často 

kritizován. Od počátku 90. let dochází k rychlé strukturalizaci českého stranického 

systému. Doposud parlamentní volby v ČR produkovaly obtížně definovatelný 

multipartismus4. V této práci se zaměříme na období mezi lety 2002-2010, kdy 

postupně v letech 2002, 2006 a 2010 proběhly v řádném termínu volby do Poslanecké 

sněmovny PČR. Dochází k postupné profesionalizaci a volby 2010 jsou třetími5 za 

stávajícího volebního mechanismu v prostředí již strukturalizovaného systému. Na 

stranickou strukturu však nedopadá pouze vliv volebních pravidel, ale také další faktory 

jako jsou prostoupení politického marketingu do volebních kampaní, rostoucí zájem 

médií, upadající identifikace voličů se stranami apod. Proto se v práci budeme věnovat 

nejen studiu vlivu mechanismu volebního systému, ale přistoupíme též k analýze 

dalších faktorů ovlivňujících výsledné postavení malých parlamentních stran. 

Volby 2002 byly prvními za nově upraveného volebního zákona a dalo by se 

očekávat, že jeho účinky prozatím příliš nereflektovaly. Ve skutečnosti zapůsobil 

psychologický účinek nastavených pravidel volebního systému dle teoretického 

očekávání ještě před samotným konáním voleb. Nastavení mechanismu předpokládalo 

                                                 
4 Maxmilián Strmiska hovoří o „hybridním semipolarizovaném multipartismu“ [Strmiska 2006: 90]. 
5 Troje po sobě jdoucí volby za stejného volebního systému jsou již obecně v odborné literatuře 
považovány za dostatečně dlouhé období pro adaptaci voličů na nový volební mechanismus. V námi 
sledovaném období tak můžeme očekávat již prokazatelný projev vlivu volebních pravidel na strukturu 
stran vstupujících do volební soutěže. 
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znevýhodnění situace malým politickým subjektům, na což strany reagovaly 

vytvořením několika různých forem koalic. Až ve volbách 2006 došlo k projevu 

důsledků volebních pravidel, kdy na jedné straně bipolární volební soutěž 

vyprodukovala doposud nejvyšší součet výsledků dvou nejsilnějších stran (Občanské 

demokratické strany - ODS a České strany sociálně demokratické - ČSSD), na druhou 

stranu do Poslanecké sněmovny vstoupily dvě malé politické strany.  Křesťanská a 

demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) si dlouhodobě 

udržovala svoje relativně proporční zastoupení v politickém systému jako relevantní 

subjekt. Oproti tomu nově vstoupila do komory Strana zelených (SZ), která následkem 

vlivu volebního mechanismu byla oproti KDU-ČSL výrazně podreprezentována, ačkoli 

dosáhla téměř shodného zisku hlasů. Výsledky parlamentních voleb 2006 vzbuzují 

diskuzi o volebním systému ČR nejen na úrovni akademické obce, ale také v rámci 

široké veřejnosti. Touto prací se pokusíme odpovědět na otázku, zda lze v homogenní 

struktuře společnosti České republiky vysledovat od voleb 2006 projev započatého 

procesu bipolární koncentrace stranické soutěže a jaký má popřípadě tento trend 

potenciál dopadu na malé politické subjekty. Výsledky voleb v roce 2010 pak následně 

zajímavě zamíchaly doposud etablovaným osazenstvem dolní komory Parlamentu. 

Volbám předcházela nestandardní situace, na návrh Ústavního soudu došlo k zrušení 

předčasných voleb plánovaných na podzim 2009. Politické strany tak vynaložily ve 

volební soutěži dvojnásobné úsilí. Malé etablované strany ztratily důležité finance a 

nové subjekty vzniknuvší pouhé měsíce před předpokládaným termínem voleb 2009 

naopak získaly významný čas, aby se prostřednictvím volební kampaně prosadily a 

jejich preference posílily.  

Práce se zaměřuje na postavení malých parlamentních stran. Velikost strany 

může být definována z různých hledisek (na základě počtu členské základny, popřípadě 

její relevancí v komoře, tedy jak silným koaličním, nebo vyděračským potenciálem 

strana disponuje [Sartori 2005]). V této práci posuzujeme velikost strany dle jejího 

zastoupení v Poslanecké sněmovně PČR na základě podílu získaných hlasů ve volbách.6 

Malou parlamentní stranou je myšlen subjekt, který byl schopen překročit uzavírací 

klauzuli a vstoupit do Sněmovny, ale jeho zisk voličských hlasů nepřekročil 11,0 % 

                                                 
6 V odborné literatuře, z hlediska kategorizace velikosti stran, lze nalézt kritérium Petera Maira, který 
hodnotí politické strany jako malé při zisku 1 – 15 % hlasů [Novák 1997: 146]. V našem případě jsme 
snížili tuto hranici, abychom vyloučili komunistickou stranu v roce 2010 z okruhu studovaných stran. 
Zpracování KSČM by rozšířilo a mohlo by odklonit záměr této práce, proto rozpravu o specifické pozici 
této strany v systému ponecháme pro jinou případnou studii. 
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z odevzdaných platných hlasů v daných volbách. Konkrétně pro tuto práci malými 

stranami jsou relevantní po volbách 2006 strana KDU-ČSL a SZ a po volbách 2010 

strana Věci veřejné (VV). V práci však vzhledem ke kontinuálnosti výzkumu pracujeme 

i s pozicí Koalice po volbách 2002, jež reprezentuje částečně KDU-ČSL v koalici s Unií 

svobody – Demokratickou unií (US-DEU) a následně v roce 2010 sledujeme spolu s VV 

výsledek SZ a KDU-ČSL. Zajímavým případem je ve volbách 2010 strana TOP 09, 

které ačkoli oficiálně vznikla rok před konáním voleb, se podařilo prosadit na trhu a ve 

volbách 2010 získala necelých 17 % hlasů, čímž se v závěru vymyká našemu kritériu 

malé strany. Zcela mimo ve stranické struktuře svou částečnou izolací stojí 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která na základě dosavadní 

nereformovanosti a nejasné distanci od minulosti disponuje pro většinu ostatních 

subjektů nulovým koaličním potencionálem. Ačkoli je komunistická strana izolována, 

přesto hraje nezastupitelnou roli dotvářející charakter systému. 

CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

Cílem práce bude analyzovat multifaktoriální charakter vlivu moderní volební 

soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran v podmínkách 

stupňující se bipolarizace7.  

Na základě teoretických předpokladů působení volebního systému na stranický 

systém dle autorů Maurice Duvergera a Giovanni Sartoriho lze předpokládat hypotézu 

č. 1: Poměrný volební systém České republiky produkuje strukturalizovaný systém více 

politických stran, které jsou stabilní, tuhé a nezávislé. Hypotéza vychází z kombinace 

Duvergerovy teze o vlivu poměrného systému a Sartoriho třetího zákona. První 

hypotéza se zaměřuje pouze na reflexi charakteru volebního mechanismu. V druhé části 

práce se současně pokusíme verifikovat či falsifikovat hypotézu č. 2: Homogenita české 

společnosti podporuje většinové tendence výstupu volební soutěže a podporuje bipolární 

strukturu vytěsňující malé politické subjekty. Druhá hypotéza vychází z diskuze dalších 

autorů (například A. Lijphart či D. Nohlena) zastávajících názor, že význam charakteru 

společnosti, ve které volební systém působí, je významnější pro utváření stranického 

systému než samotný mechanismus volebního systému. 

                                                 
7 Giovanni Sartori považuje polarizaci za „ideologickou vzdálenost“ politických stran v systému [Sartori 
2005: 140]. Termínem „polarizace“ v této práci však máme namysli etablování pólů v rámci stranické 
soustavy, představující politickou stranu, popřípadě blok politických stran. V případě bipolarizace volební 
soutěže hovoříme o situaci, kdy v systému proti sobě stojí a ve volební soutěži se silně vyhraňují dva 
hlavní konkurenční póly na pravo-levé škále. V České republice tuto pozici zaujaly v námi sledovaném 
období dvě nejsilnější strany ČSSD v levé části spektra a pravicová ODS. 
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Jak je z výše uvedených souvislostí patrné, postavení politických stran 

v systému podléhá vlivu mnoha vzájemně se prolínajících faktorů. Předmětem výzkumu 

této práce v závěru bude odpovědět na otázku, zda lze hovořit o stupňující se bipolaritě 

volební soutěže do roku 2006, jako o nastolení trendu působícího i do budoucna a 

k čemu může vést vůči malým politickým stranám? 

STRUKTURA TEXTU  

Diplomová práce bude kromě úvodu a závěru rozdělena do čtyř hlavních kapitol, 

které budou dále děleny na podkapitoly. V první části práce se zaměříme na analýzu 

mechanismu volebního systému, ve druhé polovině pak na analýzu dalších faktorů 

vstupujících do volební soutěže politických stran.  

První kapitola bude věnována teoretickému rámci práce, kde se budeme zabývat 

nejen pojednání o teorii volebních poměrných systémů, ale také rozpracujeme debatu 

slavných politologů nad vlivem volebního systému na stranický systém v souvislosti 

s charakterem společnosti, jejichž teorie se staly podkladem pro výše uvedené hypotézy, 

které se touto prací pokusíme ověřit. V první podkapitole se budeme konkrétně věnovat 

pojednání o poměrných volebních systémech. Rozpracujeme jednotlivé faktory, které 

mají vliv na výsledný charakter mechanismu. Variabilita možného nastavení vysvětluje 

širokou škálu proporčnosti těchto systémů. V druhé podkapitole zaměříme svůj zájem 

již přímo na diskuzi autorů. Nejprve představíme přístup a teze francouzského 

politologa Maurice Duvergera, následně přes kritiku jeho poznatků přejdeme 

k představení Sartoriho zákonů. V poslední části první kapitoly dáme prostor diskuzi 

dalších autorů, kteří kromě mechanických vlivů a čistě technického pojetí vztahu mezi 

volebním a stranickým systémem, uvažují další, širší škálu okolností ovlivňujících tyto 

struktury.  

Druhá kapitola bude založena na analýze mechanismu volebního systému 

v období let 2002-2010. V první podkapitole nejprve představíme volební systém do 

Poslanecké sněmovny PČR, historický vývoj nastavení mechanismu a jeho současnou 

podobu. Rozpracujeme teoretické možné dopady mechanických účinků takto 

nastaveného systému, které budeme následně v další podkapitole moci konfrontovat 

s konkrétními výsledky analýzy. Zaměříme se na analýzu vlivu jednotlivých faktorů 

poměrného systému, které byly v předchozí teoretické podkapitole představeny. 

Prodiskutujeme výsledky voleb v rámci jednotlivých krajů a rozpracujeme vliv volební 

geografie vůči malým politickým stranám (KDU-ČSL, SZ a VV). Kapitolu budeme 
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směrovat především na analýzu mechanických účinků dané volební soustavy. Svůj 

zájem zaměříme na definování překážek, které systém staví vůči menším politickým 

subjektům vstupujícím do volebního klání a pokusíme se diskutovat případné 

nedostatky systému, na které reaguje po volbách 2006 široká veřejnost vyvolávající 

otázku případné volební reformy.  

Třetí kapitola bude věnována rozpravě a analýze dalších, obtížněji měřitelných, 

faktorů vstupujících do volební soutěže. V první části se budeme věnovat politickým 

subjektům a médiím v průběhu volebních kampaní. Prodiskutujeme vliv narůstajícího 

významu profesionalizace kampaní politických stran a politického marketingu. 

Vzhledem k struktuře samotných politických subjektů se zaměříme na použití 

personalizace volební soutěže a roli jejich lídrů. Zároveň však v těchto otázkách nelze 

opomenout analýzu vlivu médií v předvolebním klání a jejich přístupu k malým 

politickým subjektům v kontrastu k hlavním favoritům voleb. V poslední části 

podkapitoly se budeme věnovat prezentaci předvolebních preferencí. Vliv vytváření a 

zveřejňování předvolebních preferencí na postavení stran, malých stran, v soutěži se 

stává významným faktorem ve volbách. V druhé podkapitole se zaměříme na analýzu 

chování voličů. Nejprve budeme zkoumat vývoj volební účasti a faktory ovlivňující její 

míru. Zároveň míra účasti může mít vliv na postavení malých stran ve volební soutěži. 

Budeme zkoumat charakter a otevřenost politického trhu, jak silně ve společnosti 

převládá identifikace voličů s politickými stranami a jak moc se otevírá volební trh 

podílem nerozhodnutých voličů. Výše vytyčenými faktory volební soutěže se pokusíme 

analyzovat charakter volební soutěže v širších souvislostech, kterou mohou mít zároveň 

dopad na postavení malých stran v systému.  

V poslední čtvrté kapitole nejprve přistoupíme k analýze vlivu volebního 

systému na celkovou stranickou strukturu v České republice. Spolu se závěry druhé 

kapitoly věnující se analýze mechanického vlivu volebního systému na postavení 

malých stran ověříme platnost hypotézy č. 1. Připojíme závěrečné pojednání o 

polarizaci volební soutěže z pohledu voličů, ideologického charakteru volebních 

programů politických stran a konečného zařazení politických stran na pravo-levé škále 

dle sympatizantů strany pod vlivem působení volební soutěže. Pokusíme se 

prodiskutovat, do jaké míry dochází k polarizaci a zvyšování pocitu ideologické 

vzdálenosti české „levice“ a „pravice“ ve společnosti a do jaké míry jde o uměle 

vyprovokovaný stav pomocí médií i samotnými politickými aktéry. Spolu se závěry 

analýzy z předešlé kapitoly zhodnotíme relevanci hypotézy č. 2. Následně přistoupíme 
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k syntéze těchto poznatků a pokusíme se analyzovat multifaktoriální charakter vlivu 

moderní volební soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran. 

Budeme reflektovat tendence systému k utváření a podpoře multipartismu a nebo 

naopak tendence k bipolárnímu charakteru volebních výsledků a zastoupení v dolní 

komoře Parlamentu. Na základě syntézy se pokusíme odpovědět na výzkumnou otázku 

této práce a rozvést analýzu směřování stranického systému a postavení menších 

politických subjektů v něm za předpokladu působení stávajícího volebního systému. 

METODOLOGICKÝ RÁMEC 

Z metodologického hlediska první část práce bude převážně věnována empirické 

analýze mechanického vlivu volebních pravidel na stranickou strukturu v poslaneckých 

volbách 2002-2010. Pokusíme se analyzovat nejen stranickou strukturu jako celek, ale 

přímo se zaměříme na postavení menších parlamentních stran. V analýze užijeme 

klasických zobrazovacích metod. V grafickém znázornění uvedeme index 

disproporcionality volebního systému (Loosemore-Hanbyho index disproporcionality), 

index fragmentace (metoda navržená americkým politologem Douglesem Raem) a 

agregace, který vypovídá o postavení nejsilnější strany vůči ostatním stranám 

v parlamentu. Dále pak i vývoj efektivního počtu stran, který navrhli politologové 

Markku Laakso a Rein Taagepera. Zároveň však do práce zakomponujeme i 

zobrazovací metody tzv. druhé generace. Index efektivního počtu stran má například 

tendence počet stran nadhodnocovat, proto v některých případech využijeme pro 

kontrast též méně známé a méně používané zobrazovací metody, které přistupují ke 

klasickým metodám kritičtěji. Do studie zahrneme výpočet efektivního počtu 

relevantních stran (ENRP) či Nagayamův diagram. 

Druhá polovina práce bude vystavěna na analýze volebních kampaní politických 

stran a obsahové analýze denního tisku, kterou se pokusíme reflektovat polarizaci 

volební soutěže v médiích spolu s dalšími výstupy dostupných šetření Centra pro 

výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR. Provedeme analýzu dalších 

rysů, jako je polarizace a personalizace volební soutěže, síla stranické identifikace na 

základě šetření vztahu voličů k jimi preferované straně apod. V poslední kapitole 

zobrazíme polarizaci volební soutěže pomocí umístění politických stran na pravo-levé 

škále na základě sebezařazení skupin příznivců konkrétních stran. Na závěr po 

provedení syntézy získaných poznatků se pokusíme odpovědět na výzkumnou otázku a 

definujeme v čase se vyvíjející postavení malých parlamentních politických stran. 
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REFLEXE TÉMATU V ODBORNÉ LITERATUŘE 

Teoretický základ o vlivu volebních systémů na stranické formáty je položen 

prací francouzského politologa Maurice Duvergera Les partis politiques z roku 1951, 

který vyslovil první „zákony“8 o vlivu volebních mechanismů na stranické systémy. 

V průběhu 2. poloviny 20. století byly jeho hypotézy podrobeny jak ověření, tak kritice. 

Jednou z nejvýznamnějších studií v oboru volebních a stranických systémů je  

Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and 

Outcomes od Giovanni Sartoriho, jenž ve své práci vyřkl čtyři zákony o vlivu volebních 

systémů na stranické systémy, kterými chtěl doplnit hypotézy M. Duvergera. 

Významným kritikem teorie zákonů je Dieter Nohlen, který ve své práci Wahlrecht und 

Parteiensystem (1990) podává systematickou kritiku nejen Duvergerových tezí, ale také 

Sartoriho zákonů. I přes zaměření práce na pouze poměrné volební systémy se 

v teoretické argumentaci můžeme opřít o široce zpracované základy studia volebních a 

stranických systémů v České republice, do nichž patří publikace Miroslava Nováka 

(1997), Romana Chytilka a Jakuba Šeda (2004), Michala Klímy (1999) a v neposlední 

řadě se problematice poměrných systémů věnuje v této práci citované dílo Volební 

systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. 

(2008) Tomáše Lebedy. 

Vzhledem k zaměření tématu na nejvýznamnější volby v České republice, 

nalezneme na trhu mnohé publikace věnující se přímo rozpravě o konkrétních volbách. 

Za zmínku stojí tým odborníků při Masarykově univerzity v Brně, kteří zpracovali téma 

voleb 2006 a následně i 2010: Volby do Poslanecké sněmovny 2006 (2006) editorů 

Dalibora Čalouda, Tomáše Foltýna a dalšími a Volby do Poslanecké sněmovny 2010 

(2010) editorovaný Stanislavem Balíkem a kol. Již v těchto publikacích lze zaznamenat 

rostoucí zájem politologické obce o problematiku volebních kampaní, politického 

marketingu a medializace voleb. Po roce 2005 se v republice profilují hned dvě 

politologická pracoviště při Univerzitě Palackého v Olomouci a již zmiňovaná katedra 

politologie Masarykovy univerzity v Brně. Za průlomovou knihu v oblasti studia 

politického marketing a volebních kampaní v českém prostředí můžeme považovat Od 

lokálních mítinků k politickému marketingu (2005) od Evy Bradové. Následně knihy 

                                                 
8 Samotný Duverger se zpočátku vyhýbal vyjadřování se o svých závěrech o vlivu volebních systémů na 
stranické systémy jako o „zákonech“. Přesto postupem času vstoupily jeho teze do obecného podvědomí 
jako Duvergerovy zákony. 



 10 

Anny Matuškové Politický marketing a české politické strany (2010), Evy Bradové 

Negativní kampaně a politická reklama ve volbách (2008) a další. 

Studium voleb se postupně rozšiřuje od okamžiku samotného hlasování až 

k dlouhému období předvolebních kampaní. Nový rozměr studiu volební soutěže přináší 

kniha Voliči a volby 2006 (2007) autorů Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára 

Vlachová et al. Autoři příspěvků připojují k analýze volební soutěže pohled na voličské 

chování. Otázkou voličů a jejich rozhodování se dlouhodobě zabývá tým odborníků při 

Sociologickém ústavu AV ČR, jednou z publikací můžeme jmenovat České veřejné 

mínění: výzkum a teoretické souvislosti (2006) editora Daniela Kunštáta. 

Všichni výše uvedení se zabývají jednotlivými aspekty volební soutěže. 

V literatuře v souvislosti s bipolarizací voleb převládá soustředění zájmu na dvě hlavní 

nejsilnější strany. Tato práce se pokusí představit komplexní analýzu daných aspektů 

volební soutěže z pohledu bipolárních tendencí stranického systému ČR a postavení 

malých parlamentních stran v tomto systému. Proto se v práci budeme opírat především 

o autorčiny výpočty a výzkum. Budeme vycházet z primárních dat pro analýzu různých 

aspektů volební soutěže, např. z volebních výsledků zveřejněných na volebním serveru 

Českého statistického úřadu (www.volby.cz) a z výsledků šetření veřejného mínění 

Centrem pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR, z dat 

dostupných v elektronické podobě v Sociologickém datovém archívu 

(http://archiv.soc.cas.cz) nebo z denního tisku a stranických materiálů v době volebních 

kampaní. 
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1. Vztah volebního systému a stranické struktury 

Význam volebního systému a jeho vlivu na stranicko-politické struktury jasně 

vyjadřuje Giovanni Sartori v předmluvě své knihy Srovnávací ústavní inženýrství, kde 

říká: „Volební systém sice nemusí být formálně zahrnut do ústavního textu, přesto ale 

fakticky zůstává základní součástí chodu politického systému. Volební systémy 

představují nejvšestrannější politický nástroj, jímž lze mimo jiné utvářet i stranický 

systém a ovlivňovat spektrum reprezentace.“ [Sartori 2001: 9]. Na základě toho se 

volební systém stává často předmětem diskuze nejen odborníků, ale i samotné 

veřejnosti a politiků, protože ho lze dle vlastních preferencí v daném státě upravovat 

takových způsobem, aby napomáhal předem vytyčeným výsledkům. Volební systémy 

ovlivňují nejen výsledky volební soutěže, ale mají vliv i na samotný průběh politické 

konkurence popřípadě spolupráce, ovlivňují vedení volební kampaně i to, kdo do 

volební soutěže vstupuje. 

Volební systém je vnímán nejen G. Sartorim, ale i mnoha dalšími autory jako 

jeden z nejdůležitějších aspektů formujících politický systém. Například podle Arenda 

Lijpharta mají volební systémy klíčovou důležitost pro kvalitu demokracie [Lijpharta 

1999: 302]. Charakter volebního systému dle mnohých významně ovlivňuje stranickou 

strukturu v daném státě, kdy pod pojmem stranická struktura nevnímáme pouze počet 

stran, ale také důležitost vztahů mezi politickými stranami v systému. Parlament na 

základě volebního systému může svým složením více či méně reprezentovat rozložení 

politických sil v dané společnosti. Význam struktury společnosti a agregace jejich 

zájmů skrze politické strany v moderních demokraciích je nezpochybnitelná, volební 

systém sám o sobě by ztrácel smysl, který skutečně nabývá až v širších souvislostech 

soutěže politických sil [Klíma 1998: 195]. V souvislosti s komplexnějším pojetím 

problematiky pak někteří odborníci, zabývající se strukturou společnosti, studiem 

štěpných linií ve společnosti apod. (např. A. Lijphart, Seymourem M. Lipset, Stein 

Rokkan a další), vyzdvihují význam samotné struktury a charakteru společnosti, ve 

které volební systém působí. Pakliže vnímáme všechny úhly pohledu, musíme připustit, 

že dochází jak k vlivu stranicko-politické struktury a charakteru společnosti na volební 

systém, tak zároveň volební systém ovlivňuje stranicko-politický systém ve státě.  
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1.1 Teorie volebních systémů 

Studium volebních systémů představuje jedno z nejvýznamnějších odvětví 

politologické vědy. Termínem volební systém označujeme souhrn všech pravidel či 

norem, které regulují volební soutěž. Z normativního hlediska volební systémy dělíme 

na základě jejich mechanismu na většinové a poměrné [Krejčí 2006: 49]. Tabulka č. 1 

představuje všechny tři základní kategorie volebních systémů a jejich další dělení. 

V naší práci se však zaměříme především na poměrné systémy a jejich rozlišení od 

většinových mechanismů.  

Tabulka č. 1: Přehled volebních systémů. 

Systém prvního v cíli – FPTP 
Systém blokového hlasování – 

BV 
Systém stranického blokového 

hlasování – PBV 
Systém jediného nepřenosného 

hlasu – SNTV 
Systém kumulativního 

hlasování – CV 

Nominální 

Systém limitovaného 
hlasování – LV 

Systémy relativní většiny 
(jednokolové) 

Ordinální 
Systém alternativního 

hlasování – AV 
Uzavřený dvoukolový systém - Majority Run-Off 

Většinové 
systémy 

Systémy absolutní většiny 
(dvoukolové) – TRS Otevřený dvoukolový systém – Majority-Plurality 

Jmenné Systém jediného přenosného hlasu – STV 
Systém kandidátních listin – List PR 

Poměrné 
systémy Listinné 

Proporční smíšený systém – MMP 
Systém závislé kombinace (vyrovnávací) 

Paralelní (navrstvující) systém 
Systém vzájemné koexistence 

Systém nezávislé 
kombinace 

Systém vzájemné fúze 
Luis Massicotte a André Blais 

Supersmíšený systém 
Většinový smíšený systém – MMM 

Smíšené 
systémy 

Matthew S. Shugart a Martin 
P. Wattenberg Proporční smíšený systém – MMP 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V následující kapitole si blíže představíme jednu z kategorií volebních systémů, 

která vzhledem k zaměření studie na prostředí České republiky představuje 

nejdůležitější objekt našeho zájmu. V České republice v současnosti diskuze nad 

zavedením většinového systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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není namístě, protože v článku 18 Ústavy České republiky je striktně konkretizován 

požadavek voleb dle zásad poměrného zastoupení [Ústava České republiky]. 

1.1.1 Poměrný volební systém 

Systémy poměrného zastoupení představují nejrozmanitější a v současnosti 

nejrozšířenější techniku volební reprezentace v zastupitelských demokraciích. Širokou 

škálu možných variant poměrných systémů rozdělujeme na základní dvě kategorie: 

systém kandidátních listin a systém tzv. jediného přenosného hlasu. Bohatou 

rozmanitost systémů kandidátních listin způsobuje několik ovlivnitelných faktorů, které 

dohromady vytváří složitý mechanismus převodu odevzdaných hlasů na mandáty. 

Proporční systém zásadně probíhá ve vícemandátových volebních obvodech. Systém 

kandidátních listin (List PR) spočívá v hlasování pro stranické kandidátní listiny, kdy 

jsou udělovány mandáty kandidátům politických subjektů. Konkrétní obsazení 

kandidátních listin je ve většině případů v režii stranických orgánů, ačkoli existují 

varianty kandidátních listin, které více či méně ponechávají možnost ovlivnit pořadí 

kandidátů samotným voličům.9  

Poměrný systém, jak již bylo v předešlé kapitole naznačeno, představuje 

relativně složitý mechanismus vzájemné interakce mnoha faktorů nastavení systému, 

které následně ovlivňují výsledný dopad volebního mechanismu na výsledky voleb a 

reprezentaci politických aktérů. Konkrétní nastavení mechanismu je možné ovlivnit a 

tím docílit vysoké proporcionality systému, nebo naopak účinků výrazně se 

podobajícím většinovému systému. Vladimír Klokočka proto v souvislosti 

s proporcionalitou poměrných volebních systémů hovoří pouze o „tendenci 

k proporcionálnímu vyjádření výsledků“  [Klokočka 1991: 82]. Základními kameny, 

které definují charakter poměrného systému, jsou faktory, které lze primárně nastavit. 

Jejich nastavení a spolupůsobení ovlivňují celkový charakter a proporcionalitu 

volebního systému, tyto faktory však nejsou důsledkem dalších okolností. [Lebeda 

2001a: 427] Jedná se o obecně uznávané čtyři základní faktory: volební formule, 

                                                 
9 Hovoříme tak o volné, vázané a přísně vázané kandidátní listině. Kandidátní listina politické strany je 
sestavována stranickými orgány a voliči poskytuje v různé míře možnost do soupisky zasáhnout. Přísně 
vázaná listina neposkytuje žádné možnosti zasáhnout voliči a volič má možnost pouze zvolit celou 
stranickou soupisku, tak jak byla sestavena politickým subjektem. Vázaná listina poskytuje omezený 
systém preferenčního hlasování, kdy volič může disponovat určitým počtem preferenčních hlasů, kterými 
může v rámci stranické kandidátky upřednostnit vybrané kandidáty, celý mechanismus přepočtu 
preferenčních hlasů pak zpravidla konkretizuje zákon. Poslední možností je volná kandidátní listina, 
volná ve smyslu, že „zde je voliči poskytnuta možnost zasahovat do kandidátní listiny v maximální míře“  
[Kubát 2000: 9-10]. 
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velikost volebního obvodu, počet a charakter skrutinií a uzavírací klauzule. Arend 

Lijphart považuje za základní faktory například volební práh a velikost voleného sboru 

[Charvát 2009: 90]. Tyto faktory jsou však diskutabilní, jak prokážeme níže. Na dvou 

základních faktorech se však shodují všichni autoři bez výjimek, charakter poměrného 

systému a míru jeho disproporčního efektu určují především první dvě proměnné: 

volební formule a velikost volebního obvodu a jejich vzájemné spolupůsobení.  

Prvním zmíněným faktorem je volební formule, neboli matematická metoda 

přepočtu odevzdaných hlasů na v obvodu udělované mandáty. Způsob, jakým 

převádíme odevzdané hlasy voličů na mandáty pro politické subjekty, je jedním 

z nejvýznamnějších parametrů systému, který determinuje vliv volebních mechanismu 

na stranickou strukturu.  Systémy kandidátních listin na základě volební formule 

rozlišujeme na systémy volební kvóty a volebního dělitele. 

V případě systému volební kvóty je přepočet odevzdaných hlasů pro kandidátní 

subjekty na mandáty založen na výpočtu volební kvóty (Q), kvóta představuje 

minimální počet hlasů, který je potřebný pro zisk jednoho mandátu. Proporcionalita 

takto rozdělovaných mandátů je závislá na konkrétní podobě výpočtu kvóty, čím více 

pomocí matematických úprav navyšujeme hodnotu kvóty, tím vyšším disproporčním 

účinkem kvóta působí. Nevýhodou volebních kvót však je, že většinou nedojde hned 

v prvním skrutiniu k udělení všech mandátů, naopak systém volebního dělitele je 

schopen udělit v první přepočtu vždy všechny mandáty. Nejen na základě této výhody 

je systém volebního dělitele nejužívanější variantou poměrného systému [Havlík et al. 

2004: 124]. Hareova kvóta je nejjednodušší kvótou, kterou vypočítáme na základě 

podílu celkového počtu odevzdaných platných hlasů a celkového počtu udělovaných 

mandátů.10 Nerozdělené mandáty v prvním přepočtu jsou následně rozděleny na základě 

nejvyšších zbytků. Hagenbach-Bischoffova kvóta11 se oproti základnímu tvaru výpočtu 

Hareovy kvóty chová, jakoby rozdělovala o jeden mandát navíc, tím se mírně navyšuje 

hodnota kvóty oproti jejímu základnímu tvaru a dochází k posílení disproporčních 

účinků této formule.  

                                                 
10 Pro výpočet Hareovy kvóty Q platí vzorec: Q = V/S, kde V představuje celkový počet odevzdaných 
platných hlasů , který je dělen počet udělovaných mandátů S. Tato kvóta je v prostředí České republiky 
používána pro výpočet tzv. republikového čísla, při rozdělování mandátů mezi volební kraje (blíže 
kapitola 2.1). 
11 Kvóta Q je určena podílem celkového počtu hlasů V počtem mandátů S navýšeným o 1 mandát: Q = V/ 
(S + 1). Hagenbach-Bischoffova kvóta byla užívána pro přepočet hlasů na mandáty v českém volebním 
systému platném ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do roku 1998 (blíže 
kapitola 2.1). 
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Systémy volebního dělitele je někdy nazýván systémem nejvyššího průměru. 

Matematická metoda je založena na dělení počtu odevzdaných hlasů pro volené 

kandidáty řadou čísel. Strany získávají mandát na základě svých nejvyšších průměrů 

hlasů na udělovaný mandát. Definice nejvyššího průměru na mandát však platí pouze 

v případě D´Hondtova dělitele12. D´Hondtův volební dělitel je nejpoužívanějším 

v rámci poměrných systémů. Pro rozdělení mandátů dělíme počet hlasů pro strany řadou 

celých čísel počínaje číslem 1; 2; 3; 4;… I v případě systému volebních dělitelů však 

dochází k různým variacím pomocí nastavení prvního dělitele a odstupu mezi čísly v 

řadě, čímž opět poměrný systém ve výsledku působí různě silným disproporčním 

účinkem. Imperialiho dělitel13 je založen na dělení volebních hlasů politických stran 

řadou celých čísel počínaje koeficientem 2, čímž dochází k výrazné disproporci ve 

prospěch nejsilnější strany v obvodu. 

Tabulka č. 2: Přehled14 nejběžnějších volebních formulí. 

Hareova kvóta 
Hagenbach-Bischoffova kvóta 

Droopova kvóta 
kvóta Imperiálu 

Systémy volebních kvót 

posílená kvóta Imperiálu 
Dánský dělitel  

dělitel Sainte-Laguë 
upr. dělitel Saint-Laguë  

D´Hondtův dělitel 
Systémy volebních dělitelů 

dělitel Imperiálu 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Některé volební metody mají na základě svých matematických vlastností 

zvýhodňovat velké politické subjekty, jiné naopak jsou schopný zvýhodňovat malé 

strany. Konkrétní vliv metody však úzce závisí na dalších okolnostech, jako je hlavně 

velikost volebního obvodu. V tabulce č. 2 nalezneme uvedené příklady nejčastějších 

volebních formulí, rozdělené do kategorií volebních kvót a dělitelů a seřazené dle míry 

proporcionality výsledků, které produkují. Mezi volebními děliteli uvádíme jako 

nejsilněji zkreslující výsledky Imperialiho dělitel, který je za určitých okolností schopen 

vytvářet až umělé většiny ve prospěch nejsilnější strany [blíže Lebeda 2008: 95-96]. 

D´Hondtův dělitel je slabší formulí vzhledem k tomu, že jeho první dělitel je nižší. 

                                                 
12 D´Hondtův volební dělitel je od roku 2002 užíván v České republice při přepočtu hlasů na mandáty ve 
volbách do Poslanecké sněmovny PČR. 
13 Imperialiho dělitel byl navrhován Občanskou demokratickou stranou v roce 1998 během přípravy 
reformy volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny PČR (blíže kapitola 2.1). 
14 V obou kategoriích jsou jednotlivé formule seřazeny sestupně od nejvíce proporčních po ty, které 
produkují největší disproporce ve výsledcích přepočtu hlasů na mandáty. 
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Vyznačuje se tendencí posilovat zisky silnějších stran oproti nejmenším subjektům 

v kraji, především ocitáme-li se v relativně malých volebních obvodech. S rostoucí 

velikostí volebního obvodu jeho disproporční účinky klesají, nejedná se však o přímou 

úměrnost. Mezi D´Hondtovým dělitelem a Hareovou kvótou se se svými účinky 

pohybuje Hagenbach-Bischoffova kvóta [blíže Lebeda 2008: 81]. Hareova kvóta 

představuje nejčistší metodu přepočtu hlasů na mandáty, která naopak za určitých 

okolností má tendence vytvářet pozitivní disproporce ve prospěch malých stran 

v obvodě. Obecně lze vyvodit pravidlo: čím vyšší je hodnota kvóty, stejně jako čím 

vyšší je hodnota prvního dělitele a čím vyšší je odstup mezi děliteli v řadě, tím vyšších 

disproporčních účinků systém nabývá. 

Druhým významným parametrem je velikost volebního obvodu, tedy počet 

mandátů udělovaných v daném obvodu. Se zařazením velikosti obvodu mezi základní 

faktory jako první přichází Douglas W. Rae, což Roman Chytilek ve svém článku 

považuje za jeho „hlavní přínos ke studiu volebních systémů“  [Chytilek 2004: 47]. O 

důležitosti a vlivu velikosti volebních obvodů ve své práci Seats and Votes (1989) 

hovoří i autoři Rein Taagepera a Matthew S. Shugart, když tvrdí, že „počet mandátů 

přidělovaných ve volebním obvodě má silnější dopad na proporcionalitu, než jakékoli 

další faktory“ [Taagepera a Shugart 1989: 112 cit. dle Lebeda 2001a: 428]. Obecně lze 

konstatovat, že čím vyšší je velikost volebních obvodů, tím vyšší je proporcionalita 

volebních výsledků. Velké a středně velké volební obvody15 produkují více proporční 

výsledky, než tomu je v malých obvodech, které mají tendenci přispívat 

k disproporčním výsledkům ve prospěch silnějších stran. Nejvyšší proporconality 

mohou dosáhnout nastavením maximální možné velikosti obvodu, pokud celé území, na 

kterém se volí, tvoří jeden volební obvod o velikosti celkového počtu volených 

mandátů. V souvislosti s tím Lijphart řadí mezi základní ukazatele také velikost 

voleného sboru, což však můžeme spojit s velikostí volebních obvodů. Pakliže jsou 

mandáty voleného sboru rozděleny na menší skupiny mandátů, které jsou udělovány 

v rámci volebních krajů a nikoli na celostátní úrovni, význam velikosti celého voleného 

sboru je tím svým způsobem obejit. 

Významnější poznámku si zaslouží Lijphart druhý faktor, který také připojuje 

mezi základní proměnné poměrných systémů, nejen velikost volebních obvodů, volební 

                                                 
15 Volební obvody dělíme do tří velikostních kategorií podle Dietera Nohlena: malé obvody 2 - 5 
mandátů, střední 6 - 10 a velké obvody s 11 a více mandáty. Stejnou kategorizaci velikosti volebních 
obvodů sestavili i Taagepera se Shugartem, kteří však hranici mírně posunuli: malé 2 - 4, střední 5 - 9 a 
velké 10 a více mandátů [Lebeda 2001a: 428]. 
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formuli s velikost voleného sboru, ale také volební práh. Zařazení volebních prahů mezi 

základní faktory jsou však stejně jako velikost voleného sboru diskutabilní. Výše 

volebních prahu závisí na velikosti volebního obvodu a na matematické metodě 

přepočtu hlasů. Dalším vlivem působí i v určité míře koncentrace či rozptyl hlasů voličů 

pro kandidátní subjekty v obvodu, neboli počet kandidujících stran v obvodě a jejich 

vzájemná poměrná velikost. [Kubát 2000: 11-12] V případě volebního prahu ve 

skutečnosti jde o hranici pro zisk mandátu v obvodu, která je stanovena na základě 

působení volební metody v dané velikosti volebního obvodu, dalo by se říci, že jde o 

opis společného vlivu prvních dvou faktorů. Nejedná se tak o primární faktor, ale je 

důležitým charakterovým rysem mechanismu, který vypovídá o proporcionalitě systému 

a o pozici malých stran v něm. Zároveň pakliže bychom chtěli řadit volební práh mezi 

primární faktory poměrných systémů, velmi obtížně by bylo možné splnit podmínku 

určení jeho hodnoty před konáním samotných voleb. 

Na základě konkrétních výsledků voleb můžeme určit v jednotlivých obvodech 

hodnotu tzv. přirozeného prahu. Tzv. přirozený práh znamená nejnižší podíl hlasů, které 

musela kandidující strana získat v daném obvodě, aby dosáhla zisku alespoň jednoho 

mandátu [Lebeda 2001b: 145; Lebeda 2008: 132-133]. Jedná se o výpočet konkrétních 

hodnot pro již proběhlé volby. Vzhledem k tomu, že práh je výsledkem interakce hned 

několika různých proměnných, které se v různých podmínkách volební soutěže mohou 

měnit, výpovědní hodnota pro utváření obecných závěrů je relativně nízká. Proto se 

mnoho autorů pokusilo definovat možnost prediktivního výpočtu tzv. efektivního prahu 

T ,́ který se nachází v intervalu mezi hodnotami tzv. prahu nejnižšího zastoupení (Ti) a 

prahu nejvyššího vyloučení (Te). Ti, neboli spodní práh, udává nejnižší procentuelní 

podíl hlasů v obvodu, který za maximálně příznivých okolností straně zajistí zisk 

alespoň jednoho mandátu. Naopak Te (horní práh) udává nejvyšší procento hlasů, jehož 

zisk za maximálně nepříznivých okolností může pro stranu znamenat, že nezíská ani 

jeden mandát v obvodu. [Lebeda 2001b: 135-136; Lebeda 2007: 32-33; Lebeda 2008: 

134-141] Efektivní práh udává procentuelní hranici, která se teoreticky nejvíce blíží 

reálnému volebnímu prahu v daném obvodu, který strany musí pro zisk mandátů 

překonat. 

Třetím faktorem je zákonem stanovená volební klauzule, vyjadřující 

procentuální podíl ze všech odevzdaných hlasů nejčastěji na celostátní úrovni, který 

musí politický subjekt minimálně získat, aby se mohl podílet na přerozdělování 

mandátů ve volebních obvodech. Mechanickým účinkem volební klauzule je zamezení 
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přílišné fragmentace voleného sboru, ve své podstatě zabraňuje přístupu zcela malým 

politickým subjektům k přidělování mandátů. Klauzuli nelze zaměňovat s výše 

zmíněným volebním prahem, klauzule je primárně stanovena zákonem a neměnná, 

naopak hodnota volebního prahu je závislá na velikosti volebního obvodu a volební 

metodě, nabývá různých hodnot za různých podmínek a nelze ho předem ustanovit. 

Význam vlivu klauzule závisí nejen na její výši, ale například i na tom, na jaké úrovni 

systému je stanovena. Klauzule může být ustanovena na celostátní úrovni, kdy je určen 

procentuální podíl ze všech hlasů v rámci státu, které volební subjekt musí překlenout, 

nebo na úrovni volebního obvodu, popřípadě může dojít ke kombinaci obou možností. 

Na celostátní úrovni klauzule působí proti fragmentaci systému. Na regionální úrovni 

může klauzule působit jednak proti fragmentaci systému na celostátní úrovni, nicméně 

zároveň může lépe poskytovat možnost reprezentace regionálně silných politických 

stran. Naopak však ustanovení uzavírací klauzule se může míjet svému významu 

v případě, že klauzule působí v prostředí, kde dosahuje vyšší hodnoty tzv. přirozený 

práh. Ten sám o sobě pak redukuje reprezentaci subjektů a klauzule ztrácí svůj význam. 

Zároveň hovoříme-li o zamezení fragmentace, je diskutabilní nakolik klauzule 

uplatňuje svůj vliv proti štěpení politických subjektů. Jak konstatuje Tomáš Lebeda ve 

svém článku: „tento mechanismus téměř nemá vliv na vyšší koncentraci stranického 

systému“ [Lebeda 2001a: 441]. Volební klauzule působí nejen mechanickým účinkem 

vůči politickým stranám, ale také psychologickým účinkem vůči voličům, její účinek 

tak postupně v čase slábne. Ale naopak lze hovořit až o „konzervačním účinku“  

[Lebeda 2001a: 441] tohoto faktoru vzhledem k stranické soustavě, protože na základě 

svého psychologického účinku vůči voličům může působit odklon volební podpory od 

malých, nebo za malé považovaných politických subjektů. Otázkou jinou je nastavení 

uzavírací klauzule pro koalice stran. Velmi často dochází k nastavení tohoto faktoru tak, 

aby byl motivující pro malé subjekty spojovat se v koalice. Klauzule bývá pro strany 

kandidující v koalici mírně odstupňována, nicméně výhodnější pro strany než při 

samostatné kandidatuře. Opačný důsledek naopak může mít tzv. aditivní uzavírací 

klauzule16, kdy dochází k násobení výše požadovaného procentuálního podílu hlasů 

vůči koalicím politických stran. V případě, kdy dochází k násobení uzavírací klauzule 

v závislosti na počtu stran tvořících koalici (pro koalici dvou stran dvojnásobek 

                                                 
16 Tzv. aditivní uzavírací klauzule byla v České republice stanovena pro volby do Poslanecké sněmovny 
novelizací volebního zákona v roce 2002. 
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uzavírací klauzule pro samostatnou stranu) může takto stanovená klauzule působit 

naopak proti defragmentaci systému, kdy odrazuje politické aktéry před slučováním. 

Posledním výše zmíněným faktorem je počet a charakter volebních skrutinií. 

Působení velikosti volebních obvodů v kombinaci s volební formulí lze oslabit, koná-li 

se další skrutinium, tedy další přerozdělování mandátů na vyšší úrovni, kdy dochází 

k zvýšení počtu udělovaných mandátů ve skrutiniu a tím i proporcionality výsledků. 

Význam dalšího skrutinia je však výrazně ovlivněn jeho charakterem. V dalším 

skrutiniu lze rozdělovat zbytkové mandáty nerozdělené v prvním skrutiniu, nebo tzv. 

kompenzační mandáty. V případě zbytkových mandátů dochází k přesun zbylých hlasů 

na vyšší úroveň a zde jsou přerozděleny na jejich základě mandáty, které se nepodařilo 

rozdělit v prvním skrutiniu. V druhém případě na vyšší úrovni dochází k rozdělení 

kompenzačních mandátů, které jsou navíc k základním mandátům z prvního skrutinia a 

tyto mandáty jsou opět rozdělovány na základě všech odevzdaných platných hlasů. 

[blíže Lebeda 2001a: 444; Lebeda 2008: 141] V České republice na základě užití 

D´Hondtova dělitele pro přepočet hlasů na mandáty je pouze jedno skrutinium. Pro další 

potřeby této práce uvažujeme za nejvýznamnější factory ovlivňující pozici malých 

parlamentních stran: matematickou metodu přepočtu hlasů, velikost volebních obvodů a 

výši uzavírací klauzule. 

1.1.2 Míra proporcionality volebních soustav 

Míra proporcionality vypovídá o zkreslení rozdělení mandátů vůči množství 

získaných hlasů pro politický subjekt. Politické strany mohou být v důsledku působení 

volebního mechanismu nadreprezentovány, v případě že jim je udělen větší podíl 

mandátů oproti získanému podílu hlasů, či podreprezentovány, kdy naopak získaly 

menší podíl z celkového počtu volených mandátů oproti podílu obdržených hlasů. 

Disproporcionalitu ztotožňujeme nejčastěji s podreprezentací, kdy strana ztratila díky 

působení volebního mechanismu část zastoupení, na které by v případě čistě 

proporcionálního „spravedlivého“ rozdělení měla právo. Disproporce však vnímáme 

nejen v případě nadreprezentace ve prospěch velkých stran, ale také vůči stranám 

malým. V případě disproporcionality tak nedefinujeme pouze hodnotu zkreslení 

výsledků, ale zároveň i „orientaci“  [Lebeda 2006: 886] tohoto zkreslení, zda dochází k 

podreprezentaci či nadreprezentaci malých či velkých subjektů v systému.  
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Míra disproporcionality volební soustavy je rozhodujícím a navíc měřitelným17 

faktorem systému ovlivňujícím, jak velké subjekty a jakou měrou budou reprezentovány 

ve voleném sboru. [Lebeda 2008: 29] Velmi obecně lze říci, že většinový volební 

mechanismus působí silně disproporčně a způsobuje podreprezentaci malých stran. 

Naopak poměrný systém, jak již z jeho názvu vyplývá, působí proporčně. Při bližším 

studiu je však skutečné působení různých volebních systémů velmi rozmanité a závisí 

na mnoha faktorech. Stejně nastavený volební systém, bude s velkou pravděpodobností 

ve dvou různých zemích produkovat jinak zkreslené výsledky, v závislosti na 

okolnostech jako je: kolik a jakých stran vstupuje do voleb, jaký je voličský rozptyl, 

kolikrát volby za daného systému již proběhly apod.  

Nelze disproporcionalitu volebního mechanismu ztotožňovat s vlivem systému 

na stranický systém. S působením účinků volebního systému v čase může docházet 

k snižování disproporcionality volebních výsledků, protože s konsolidací systému si 

voliči zvykají na jeho účinky a přizpůsobují mu strategii svojí volby. [Sartori 2001: 66] 

Postupem času tak například dochází k menšímu propadu nevyužitých hlasů, ke 

koncentraci volby a snížení disproporcionality mezi udělenými hlasy a udělenými 

mandáty politickým stranám, ale vliv volebního systému na stranický systém setrvává. 

Sartori používá pro rozlišení systémů s různým dopadem na proporcionalitu 

výsledků, na místo kategorií většinové a proporční, přívlastky „silné“ a „slabé“ volební 

systémy. Dle Sartoriho „silné volební systémy“, kterými lze označit nejen většinové 

systémy, ale také poměrné systémy se silně disproporčním efektem, čímž redukují 

stranický systém. Naopak „slabé volební systémy“, kterými jsou myšleny čistě poměrné 

systémy, produkují čistě proporční výsledky. [Sartori 2001: 48-49] Touto terminologií 

se snaží lépe vystihnout možný vliv volebního mechanismu na stranické struktury, který 

úměrně nelze spojovat s rozdělením systémů na většinové a proporční, protože u 

poměrného systému jakoby automaticky očekáváme ono spravedlivé poměrné rozdělení 

reprezentace, ačkoli ve skutečnosti různé případy mechanismů mohou vést k výrazně 

disproporčním výsledkům. 

Petr Fiala tak oprávněně ve svém článku podotýká, že i samotní významní 

politologové považují striktní dělení mezi většinovou a poměrnou volbou za „fikci“  

[Fiala 1999: 15], avšak na druhou stranu doposud nejosvědčenější možnost dělení, 

                                                 
17 Otázkou metody měření míry disproporcionality se zabývá velké množství autorů. Na základě toho 
vzniká několik různých vzorců pro výpočet této hodnoty. V naší práci v pozdějších kapitolách provádíme 
výpočet na základě nejčastěji užívaného Loosemore-Hanbyho indexu D. 
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protože na základě proporcionality bychom systémy obecně kategorizovat nemohli 

vzhledem k tomu, že se chovají různě za různých podmínek. Dle proporcionality 

volební systém nemůžeme hodnotit a kategorizovat, protože jeho proporčnost 

zjišťujeme až po volbách a ačkoli jsou pravidla nastavená stále stejně proporčnost se 

s každými volbami liší. Nic to nemění na vlivu daného volebního mechanismu na 

stranickou strukturu. Pouze to může vypovídat o konsolidaci volebního systému a 

strukturalizaci stranického systému. 

1.2 Vliv volebních soustav na stranicko-politické systémy 

Již v 19. století, v době konstrukce různých volebních formulí, se objevují úvahy 

o vztahu mezi volebními a stranickými systémy. Postupně dochází k různým pokusů a 

zároveň i odmítání možnosti formulovat vědecké závěry definující vliv volebních 

mechanismů na systémy politických stran. Politologická obec se v této problematice 

rozděluje minimálně na dva hlavní proudy. Institucionální přístup najdeme v práci 

takových odborníků jako jsou Maurice Duverger, Giovanni Sartori, D.W. Rae, W.H. 

Riker, Taagepera a Shugart, G.W. Cox a další [Cox a Neto 1997: 149-150], kteří 

připouští možnost definování zákonitostí vlivu volebních soustav na stranické systémy 

z čistě institucionálního hlediska. Opoziční druhý proud představují autoři kritizující 

čistě institucionální pojetí vlivu volebního systému na stranický, jedná se o autory 

zaměřující se na studium štěpení společnosti, stranických systémů (např. Arend 

Lijphart, Lipset a Rokkan a další), kteří vyzdvihují význam samotné struktury a 

charakteru společnosti nad samotný vliv volebního mechanismu. 

1.2.1 Duveregovy teze 

Významný francouzský politolog Maurice Duverger patří do první, 

institucionální skupiny. V polovině 20. století, hned po 2. světové válce, ve svých 

úvahách dochází k názoru, že je možné definovat vliv volebního systému na stranický 

systém z čistě institucionálního hlediska. Uvádí tři hlavní faktory, které dle něj  

ovlivňují charakter stranických soustav: socio-ekonomický, ideologický a technický. A 

právě technickým faktorem je myšlen vliv volebního mechanismu. 

Na základě těchto úvah Duverger v roce 1946 formuluje tři „zákony“ o působení 

volebního mechanismu na stranické struktury [Duverger 1972: 23], které následně 

rozpracoval ve své slavné knize Les partis politique (1951) a zní: 
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1.  „Proporcionální zastoupení vede k systému více stran, rigidních, nezávislých a 

stabilních (kromě případu náhle vzplanuvších hnutí); 

2. dvoukolový většinový systém vede k systému více stran, pružných, závislých a 

relativně stabilních (ve všech případech); 

3. jednokolový většinový systém vede k bipartismu, s alternací těchto velkých 

nezávislých stran.“ [Duverger 1976: 291] 

Duverger předpokládal, že účinky systému relativní většiny působí natolik 

disproporčním účinkem v rámci jednomandátových obvodů, že dochází k postupné 

redukci počtu stran a konsolidaci bipartismu na jejich úrovni. Vznik dvoustranického 

systému na celostátní úrovni však není považován za automatický výsledek vlivu 

volebního systému „vítěz bere vše“ [Kubát 2002b: 298]. Mechanismus upřednostňuje 

konstrukci dvoustranické volební soutěže na úrovni obvodu a až s dlouhodobějším 

působením nejen mechanického, ale i psychologického účinku18 volebního mechanismu 

může postupně vést k  ustálení bipartismu na úrovni celostátní, který následně přispívá 

k vzniku jednobarevných většin v parlamentu a stabilním vládám, ve kterých se 

alternují dvě velké nezávislé strany. O kauzálním vztahu mezi působením silně 

disproporčního relativně většinového systému a utvářením bipartismu byl Duverger 

přesvědčen a svou třetí tezi přirovnává  k sociologickému zákonu19. [Chytilek 2004: 41] 

Oproti tomu poměrný volební mechanismus dle první teze podporuje konstrukci 

multipartismu. Působení poměrného systému vede dle Duvergera k ustanovení 

vícestranicého systému, ve kterém se vyskytují rigidní, nezávislé a stabilní strany. Jedná 

se tak o strany, které jsou stabilně zakotvené v systému, aniž by byly nuceny 

k spolupráci s jinými stranami, mohou ve volbách uspět jako zcela nezávislé a na 

základě své nezávislosti jsou rigidní, nejsou nuceny vytvářet s jinými subjekty koalice a 

v nich být flexibilní a přizpůsobovat se jako tomu je v případě dvoukolového 

většinového systému dle Duvergerovy druhé teze. Duverger však toto tvrzení sám 

zpochybňuje dodatkem, že může dojít k výjimce v případě výskytu náhle vzplanuvších 

hnutí. 

                                                 
18 Maurice Duverger ve své práci rozpracoval účinek volebního systému a rozděluje jeho efekt na tzv. 
mechanický a psychologický. Mechanickým účinkem působí systém na politické strany ve volbách 
s okamžitým účinkem, zatímco psychologický efekt působí na voliče v průběhu času. Voliči si postupně 
přivykají na efekt volební soustavy a psychologický účinek volebního mechanismu působí. Roman 
Chytilek v souvislosti s tím zajímavě podotýká, že „psychologické efekty volebního systému již nejsou 
vztaženy pouze k voličům, nýbrž i k těm, kdo usilují ve stranickopolitické soutěži o politickou autoritu“ 
[Chytilek 2004: 57]. 
19 Přesto svoje závěry nevydává za nezpochybnitelné definice zákonitostí a poukazuje od počátku na 
jejich nedostatečné empirické prozkoumání, proto nehovoříme o Duvergerových „zákonech“, ale 
přikláníme se raději k termínu „teze“. 
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V anglosaské literatuře [např. Riker 1982] se můžeme setkat s jaksi redukovanou 

verzí Duvrgerových tezí na „zákon“ a „hypotézu“, které lépe vyjadřují rozdílnou sílu 

kauzálního vztahu mezi vlivem určitého volebního systému a výsledným charakterem 

stranického systému: 

1. „Duvergerův zákon: Jednokolový většinový sytém podporuje systém dvou stran; 

2. Duvergerova hypotéza: Dvoukolový systém a systém poměrného zastoupení 

podporuje multipartismus.“ [Chytilek 2004: 41] 

Redukce Duvergerových závěrů ve formě „zákona“ a „hypotézy“ nám zároveň 

poskytuje přehledné shrnutí vztahu mezi dichotomickým pojetím vlivu volebních 

systémů (většinový jednokolový systém versus poměrný systém) na výsledný charakter 

stranických systémů (bipartismus versus multipartismus).  

Otázka „hypotézy“ i „zákona“ byly podrobeny empirickým ověřením a kritice 

řady dalších autorů. V souvislosti s hypotézou se relativně brzy došlo k závěrům o její 

neudržitelnosti a obtížnosti jejího zpřesnění. Jedním z hlavních kritizovaných bodů 

Duvergerových tezí bylo nedostatečné zkonkretizování podmínek, za kterých mají 

fungovat. Zákon prošel širokou odbornou debatou, v níž klíčovými momenty byly 

úvahy o tom, zda je jeho charakter deterministický, nebo zda jde do zákona včlenit 

některé výjimky [Chytilek 2004: 42]. Právě otázka výjimek se pro Duvergerovy teze 

stala v následující diskuzi jednou z nejdůležitějších. Od počátku se objevovaly pokusy 

Duvergerovy závěry nějakým způsobem specifikovat, doplnit či upřesnit, protože je 

zřejmé, že opomíjejí různé varianty volebních systémů, které existují, stejně tak jako 

výjimky ve výsledných stranických strukturách.  

Dieter Nohlen20 předkládá systematickou kritiku Duvergerových tezí ve své 

 práci Wahlrecht und Parteiensystem (1990). Tvrdí, že hlavní nedostatky spočívají 

celkem ve třech oblastech, kterými je hledisko empirické, teoretické a metodologie. 

Z empirického hlediska shledává hlavní nedostatek v existenci velkého množství 

systémů, které se vymykají základním předpokladům obsaženým v Duvergerových 

tezích. Tyto příklady jsou tolik frekventované, že je dle Nohlena nelze považovat za 

bezvýznamné výjimky. S tím úzce souvisí Nohlenova druhá výtka, že teoreticky nejsou 

teze dostatečně specifikovány. Jejich specifikací by mohlo dojít k zjemnění jejich 

působnosti a tím zapracovat i odchylné případy. V neposlední řadě je poukazováno na 

                                                 
20 V této práci vycházíme zásadně z interpretace Nohlenovy kritiky v článku Petra Fialy [1999 a 2004], 
protože se bohužel autorce nepodařilo získat některé z vydání knihy D. Nohlena Wahlrecht und 
Parteiensystem (1990) v českém či anglickém překladu. 
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chybnou metodologii. Dieter Nohlen upozornil na nesourodost, pokud srovnáváme 

působení většinového systému s proporčním zastoupením, které může mít různé podoby 

a různou míru proporčnosti. [Fiala 2004: 57] 

Na základě Duvergerovy práce tak v polovině 20. století vypukla diskuze, která 

zaměstnává politology do současnosti. Giovanni Sartori mu stejně jako mnozí ostatní 

vytýká  značnou vágnost a pojmovou neujasněnost, nicméně studii Duvergera oceňuje a 

tvrdí: „Skutečnost, že je jednoduché zpochybnit Duvergerovy zákony (jak ostatně bývá u 

většiny prvních pokusů), nemůže být důvodem k tomu, abychom se vzdali dalších snah.“ 

[Sartori 2001: 41]. Duverger svými tezemi položil pomyslné základní kameny pro 

studium volebních systémů a jejich vlivů na stranické struktury. 

1.2.2 Sartoriho zákony 

Nejznámějším politologem navazujícím na Duverger je již výše zmíněný 

původem italský politolog působící v USA Giovanni Sartori, který se ve své práci 

Srovnávací ústavní inženýrství (2001) věnuje problematice vlivu volebních systémů na 

systém politických stran a definuje celkem čtyři zákony. 

Sartori podobně jako Duverger přisuzuje volebnímu systému dva účinky: 

reduktivní, který se vztahuje na počet stran, a omezující účinek vztahující se na voliče.21 

[Sartori 2001: 44] Různé volební soustavy z tohoto hlediska působí různou měrou 

omezujícím i reduktivním účinkem. Na základě toho Sartori rozděluje volební systémy 

na takzvaně „silné“, se silným disproporčním účinkem vůči výsledné stranické 

struktuře, a „slabé“. Silným volebním systémem je myšlen většinový, především 

relativně většinový, volební systém. V otázce „slabosti“ volebního systému je definice 

obtížnější. Reduktivní i omezující účinek úzce souvisí s mírou proporcionality daného 

systému. Přesto se spíše kloní k názoru, že poměrný systém je systémem slabým. 

Nicméně v rámci proporčních systémů se setkáváme s různými stupni proporcionality a 

různou silou jejich vlivu na stranické struktury dle konkrétního nastavení základních 

parametrů soustavy, jak bylo představeno v kapitole 1.1. Sartori tak dochází k závěru, 

že pouze čistý poměrný systém nedisponuje vzhledem k  struktuře politickým stranám 

žádným účinkem a lze jej označit za jednoznačně „slabý“ volební mechanismus. 

                                                 
21 Rozlišení účinků volebního mechanismu bylo zmíněno i u Duvergera, který hovoří o mechanickém a 
psychologickém účinku. Mechanický vliv je ekvivalentem Sartoriho reduktivního účinku a psychologický 
odpovídá omezujícímu. 
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V tomto ohledu dochází mezi Sartorim a Duvergerem k rozdílnému pojetí 

kategorizace volebních systémů a od toho se odvíjející jejich vliv na stranickou 

soustavu. U Maurice Duvergera se setkáváme s dělením systémů do kategorií relativně 

většinový, dvoukolový většinový a poměrný, kterému přisuzuje multiplikační efekt. 

V jednom ze svých pozdějších článků Duverger tvrdí: „Samotný princip poměrného 

zastoupení vysvětluje vznik mnohosti politických stran ... tento volební systém 

nepodněcuje slučování stran. Koalice je z pohledu voleb k ničemu, protože celý systém 

má tendenci umožnit každému využít jeho šance ve volbách." [Duverger 1972]. Poměrný 

systém dle něj na základě poměrného rozdělení mandátů dovoluje většímu množství 

subjektů vstup do parlamentu, systém tak disponuje multiplikačním efektem, což vede 

k fragmentaci parlamentu. Vůči této Duvergerově hypotéze se Sartori staví více kriticky 

a tvrdí, že reduktivním účinkem disponuje i poměrný systém, a to úměrně své 

disproporcionalitě na základě nastavení základních parametrů. [Sartori 2001: 53 – 54] 

Sartori vzhledem k pojednání o „síle“ volebního systému vnímá poměrný systém jako 

slabší verzi většinového systému, popřípadě čistý poměrný systém jako nejslabší verzi 

proti „silnému“ relativně většinovému systému. [Sartori 2001: 61-62] Každý volební 

systém tak disponuje v nějaké míře omezujícím a reduktivním účinkem, popřípadě ten 

nejčistší poměrný systém nedisponuje účinkem žádným, nepřijímá však a dokonce ve 

své práci vyvrací [Sartori 2001: 41] Duvergerovo vyvození multiplikačního efektu 

proporčních systémů.  

Sartori kromě definování charakteru různých volebních systémů, diskutuje řadu 

podmínek a okolností, za kterých volební mechanismus systému působí. Dichotomní 

pojetí síly tak Sartori aplikuje i vůči stranickým systémům, ve kterých volební systém 

působí. „Síla“ či „slabost“ stranické soustavy je dána tím, zda je systém strukturovaný 

či nikoli. Sartori vnímá míru strukturovanosti stranického systému před působením 

volebního systému za jednu ze základních podmínek a tvrdí: „Jde o to, že účinky 

volebních systémů není možné správně odhadnout, neodhadneme-li zároveň 

manipulativní a usměrňovací vlastnosti stranického systému jako takového.“  [Sartori 

2001: 49] Otázkou je, co máme na mysli pod pojmem „strukturovaný systém“ a jaké 

podmínky napomáhají silnému, tedy silně strukturovanému, stranickému systému. 

Strukturovaný stranický systém je takový, ve kterém je loajalita voličů spjata se stranou 

a nikoli s představiteli, až pokud je voličská podpora trvale spjata se stranami, hovoříme 

o stranické konsolidaci [Sartori 2001: 48 – 49]. Za toto pojetí role stranických systémů 

ve vztahu k volebním systémům Sartoriho oceňuje i Maxmilián Strmiska ve svém 
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článku, kde tvrdí, že: „Pro Sartoriho přístup k tomuto tématu je charakteristická snaha 

o komplexní pojetí dané problematiky, vycházející do značné míry  z teorie systémů 

politických stran. K jednoznačným kladům Sartoriho pojetí ”volebních zákonů” patří 

důsledná snaha o postižení systémotvorných  výstupů působení volebních systémů.“ 

[Strmiska 2001]. Zároveň v souvislosti s klasifikací stranických systémů Sartori 

podrobuje Duvergera kritice22 pro jeho opomenutí rozpracování podmínek pro určování 

počtu (relevantních) stran jako výsledku působení volebního systému. [Sartori 2001: 41; 

45 – 46] Sartori zavádí pravidla o počítání stran – relevantních stran – a kritéria 

relevantnosti. Stranu Sartori chápe jako relevantní, pokud disponuje koaličním 

potenciálem, nebo vyděračským potenciálem. Strany, kterým obojí chybí, jsou 

irelevantní a neměly by se počítat. Teprve počítáním relevantních stran, které ovlivňují 

logiku fungování systému, můžeme definovat skutečný charakter stranického systému, 

u kterého nehodnotíme pouze počet stran jako takových (formát systému), ale 

především vnímáme důležitost vztahů mezi těmito stranami (mechanismus systému23). 

[Sartori 2001: 45; Chytilek 2004: 43] 

Uvažujeme-li tzv. Duvergerův zákon, Sartori v souvislosti se strukturalizací 

stranického systému tvrdí, že „relativně většinový jednokolový systém nemůže sám o 

sobě vytvořit celonárodní dvoustranický formát, ale za všech okolností pomáhá udržet 

dvoustranický formát již existující“ [Sartori 2001: 53]. Pro vytvoření dvoustranického 

systému na celostátní úrovni v dlouhodobé perspektivě je tedy zapotřebí obou 

podmínek: strukturovaný stranický systém a rovnoměrný voličský rozptyl napříč 

volebními obvody. V případě nerovnoměrného rozložení voličské podpory a 

koncentrace voličů pro třetí strany, může dojít k oslabení vlivu volebního systému a 

například v případě systému relativní většiny může vést namísto bipartismu k ustálení 

vícestranického systému s jednou či více regionálně silně zakotvených třetích stran. 

Zajímavé je, že podmínka voličského rozptylu je následně v zákonech spojována 

především s relativně většinovým volebním systémem. Přitom, jak prokáže analýza 

v následující kapitole, i v případě poměrných systémů hraje územní rozložení volebních 

                                                 
22 Duverger nikde nestanovuje nějaké konzistentní početní kritérium. V rámci této výtky můžeme říci, že 
Sartori doplňuje Duvergera nejen o teoretické prvky, ale také o metodologické. 
23 Sartori sám definuje tři typy stranických mechanismů: bipartismus, umírněný multipartismus a 
polarizovaný multipartismus, kde závisí na polarizaci tedy „ideologické vzdálenosti“ politických stran v 
systému. [Sartori 2001: 55-56] Nicméně systém vzájemných vztahů mezi stranami může způsobit, že se 
umírněný multipartismus v praxi chová jako bipartismus, pakliže se politické strany i ve svém počtu 
větším než dva dokáží zformovat do dvou pevných bloků [Kubát 2002a: 246-247]. 
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obvodů (jejich velikost) a rozptyl voličské podpory v rámci těchto krajů významnou roli 

pro charakter systému. 

Sartori uvažuje veškeré výše řečené prvky spojené s otázkou vlivu volebních 

systémů na stranické struktury a postupnou kumulací podmínek v rámci široké odborné 

úvahy ve své knize definuje čtyři zákony [Sartori 2001: 59 – 60], z nichž třetí a čtvrtý 

zákon se vztahuje na námi studovaný poměrný systém: 

„…Zákon 3: Existuje-li systémová strukturace, poměrné zastoupení získává reduktivní účinek 

zapříčiněný (jako postačující podmínkou) jeho neproporcionalitou. Čím větší je tedy 

nečistota poměrného zastoupení, tím větší jsou vstupní náklady pro menší strany a tím 

silnější je reduktivní účinek. A naopak, čím je nečistota poměrného zastoupení menší, tím 

je reduktivní účinek slabší. 

3.1 Anebo je obzvlášť silná systémová strukturace sama o sobě nutnou a postačující podmínkou 

zachování jakéhokoli stranického formátu, který předcházel zavedení poměrného 

zastoupení24. 

Zákon 4: Chybí-li systémová strukturace a předpokládáme-li čisté (téměř čisté) poměrné zastoupení, 

tj. rovné (relativně rovné) vstupní náklady pro všechny, stran může být tolik, kolik umožní 

kvóta.“ [Sartori 2001: 60] 

Výsledek této komplexní úpravy je podle Sartoriho začlenění všech sporných 

případů a výjimek do „institucionálně-deterministické logiky“ [Chytilek 2004: 45].  

Snaha o zahrnutí všech výjimečných případů přináší i svá úskalí. Příliš širokosáhlá 

definice podmínek konkretizujících Duvergerovy teze poskytla kritikům, jako například 

Dieter Nohlenovi, prostor pro napadnutí Sartoriho zákonů jako příliš deterministických 

a vesměs nic neříkajících, protože vycházejí z tak definovaných podmínek, ze kterých 

ve výsledku nemůže plynout nic jiného než předpokládaný výsledek. [Fiala 2004: 59-

60; Fiala 1999: 13] Nad čtvrtou formulí dokonce visí otazník, samotný Sartori 

pochyboval o relevanci nazývat zákon 4 „zákonem“, ale spíše hypotézou. [Sartori 2001: 

60] Dalo by se říci, že především čtvrtý „zákon“ pouze definuje situaci, kdy vliv 

volebních systémů končí [Sartori 2001: 60] 

Kritiku Sartoriho definovaných zákonů bychom mohli rozvést s odkazem na 

mnoho autorů (nejznámější kritik např. D. Nohlen), nicméně v této práci považujeme za 

hlavní přínos Sartoriho definování a rozpracování důležitých podmínek dokreslujících 

okolnosti, za kterých dochází k působení různě „silných“ volebních systémů a na 

základě nichž se výsledný vliv volebních systémů na stranické soustavy různí. 
                                                 
24 Bod 3.1 je dodatkem, který umožňuje zahrnout nebo eliminovat zdánlivé výjimky v tom smyslu, že 
změní-li se podmínka, může následovat stejný účinek, protože jednu postačující podmínku nahradí jiná. 
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1.2.3 Působení volebního systému v širším kontextu společnosti 

V souvislosti s komplexnějším pojetím problematiky někteří odborníci, 

zabývající se teorií demokracie, popřípadě strukturou společnosti, stranickými systémy 

a studiem štěpných linií ve společnosti (např. Arend Lijphart, Lipset a Rokkan a další), 

vyzdvihují význam samotné struktury a charakteru společnosti, ve které volební systém 

působí, nad vliv volebního mechanismu. Staví se tak do opozice proti výše zmíněným 

představitelům spíše institucionálního pojetí vlivu volebních systémů na struktury 

politických stran.  

Duvergerova a Sartoriho snaha o definování vztahů mezi volebními a 

stranickými systémy z institucionálního hlediska vyvolala široký ohlas u politologů, 

kteří poukazují na nedostatky „zákonů“ a zpochybňují samotnou možnost formulovat 

zákony vyjadřující kauzální souvislost mezi volebním mechanismem a podobou 

stranické soustavy respektive charakterem politického systému. Mnozí odborníci spíše 

sociologické větve, kteří přikládají větší význam samotnému charakteru společnosti, ve 

které dochází k působení volebního systému na stranickou strukturu daného státu, 

dokonce možnost nějakého definování významnějšího vzájemného vztahu popírají. 

Chování politických aktérů i institucí jsou dle těchto autorů pouze odrazem hluboce 

ukotvených struktur daných společenských rozporů (do této skupiny řadíme například 

kritika „zákonů“ Dietra Nohlena či autora známe teorie cleavages Steina Rokkana) 

[Fiala 1999: 7; Fiala 2004: 56].  

Navzdory rozdílům se však domníváme, že se oba přístupy vzájemně nevylučují. 

Naopak kombinací obou přístupů (úhlů pohledu) můžeme studium dané problematiky 

zkvalitnit a lépe vystihnout. Volební systém i socio-politické podmínky ovlivňují 

zároveň nejen volební výsledky jako takové, ale také volební kampaň, chování 

politických aktérů vůči své straně i vůči konkurenci. Je samozřejmé, že různé volební 

systémy mohou posilovat nebo naopak umírňovat rozpory a konflikty ve společnosti. Je 

však také důležité zdůraznit, že daný volební systém nebude nezbytně vždy působit 

stejným způsobem v různých zemích. Důsledky zvoleného volebního systému závisí na 

faktorech, jak je společnost strukturována z hlediska ideologického, náboženského, 

etnického, rasového, jazykového nebo třídního dělení. [Reynolds et al. 2005: 7] 

Významnou roli hraje charakter demokracie v daném státě, zda se jedná o demokracii 

etablovanou, posttotalitní či doposud nekonsolidovanou, a i charakter samotného 

stranického systému v daném státě a konkrétní územní rozložení stranické podpory.  
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Jedním z politologů, kteří kladou důraz na charakter společnosti, ve které 

volební systém působí a od níž odvíjí svou teorii, jaký volební systém a typ demokracie 

je pro danou společnost vhodný je Arend Lijphart se svou teorií konsociační a 

westminsterské demokracie. Lijphart na základě charakteru společnosti spojuje 

konsensuální demokracii s poměrným volebním systémem a naopak westminsterský 

model soutěživé demokracie s většinovým systémem. Svou teorii konsociační 

demokracie rozpracoval na základě studia demokracie specifických evropských zemí 

(Nizozemí, Belgii, Švýcarsku a Rakousko) v 60. letech 20. století. Na základě jejich 

komplikované segmentované společnosti vytvořil koncept demokracie založené na 

proporčním zastoupení všech segmentů společnosti a vládě velkých koalic. Z konceptu 

tak lze vyvodit závěr, že poměrné zastoupení je vhodné pro silně vnitřně segmentované 

společnosti, kde poměrné zastoupení segmentů podporuje politickou kulturu založenou 

na spolupráci elit a koaličním vládnutí. Jako protipól ke konsociační demokracii stojí 

koncept westminsterské demokracie, reagující na fungující způsob vlády ve specifickém 

typu anglosaské společnosti. Lijphart tvrdí, že pro homogenní společnost je vhodný 

westminsterský typ demokracie, jehož jedním ze základním prvků je většinový volební 

systém produkující jednobarevné většinové vlády.  [Lijphart 1991: 486] Fiala ve svém 

článku v tomto ohledu interpretuje stanovisko D. Nohlena, který se přiklání 

k Lijphartovi a tvrdí: „Čím silnější je společenská homogenita, tím větší bude opce pro 

relativně většinový systém a tím více je také při poměrném volebním systému 

pravděpodobné, že bude existovat dvoustranický systém nebo velice omezený stranický 

pluralismus.“ [Nohlen 1990: 280-281 cit. dle Fiala 1999: 19].  

Lijphart postupem času však svou teorii modifikuje a konsociační demokracie 

předefinoval na konsensuální demokracii a stává se obecně známým svou preferencí 

poměrného volebního systému a koaličních vlád pro demokratické společnosti bez 

ohledu na jejich vnitřní segmentaci či naopak homogenitu. Pozdější Lijphartova teorie 

je podrobena v mnoha ohledech oprávněné kritice různými významnými politology 

(můžeme jmenovat například Giovani Sartoriho, popřípadě v českém prostředí 

profesora Miroslava Nováka). Miroslav Novák ve své knize Jakou demokracii pro nové 

demokracie (2001) při kritice Lijphartova vývoje teorie demokracie od konsociační po 

konsensuální model poukazuje na skutečnost, že „konsociační charakteristiky jsou 

vhodné za mnoha okolností, s výjimkou zemí, které jsou kulturně poměrně homogenní a 

kde není ideologická vzdálenost příliš velká… pro zemi, která je etnicky, jazykově a 

nábožensky poměrně homogenní, kritérium lepší zastupování etnických (a jiných) 
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menšin ztrácí hodně ze své váhy (významu)“ [Novák 2001: 41-42]. Novák tak 

Lijphartova tvrzení obrací a poukazuje na možnost nevhodnosti poměrného volebního 

systému v homogenní společnosti. Naopak v české odborné literatuře můžeme najít také 

politology odmítající vhodnost většinového či poměrného systému se silně 

disproporčními účinky pro českou, ačkoli relativně homogenní, společnost. Jedním 

z nich je i Michal Klíma, který ve své práci Kvalita demokracie v České republice a 

volební inženýrství (2001), z velké části věnované diskuzi o pokusu volební reformy 

v České republice na přelomu tisíciletí, tvrdí: „Neplatí jednoduchá přímá úměra, že pro 

homogenní společnost je optimální pouze většinový volební systém.“ [Klíma 2001: 91]. 

Klíma rozšiřuje rozpravu o další aspekty a podmínky, za kterých dochází k působení 

volebního systému. Těmi je především reflexe stavu společnosti z hlediska politické 

kultury. Klíma v těchto souvislostech poukazuje na problém posttotalitní demokracie, 

pro kterou by nemusela být vhodná koncentrace politické moci do malého množství 

velkých stran v případě působení většinového, popř. silně disproporčního poměrného 

systému. 

Předmětem našeho studia však není diskuze, který volební sytém je či není 

vhodný pro aplikaci do prostředí českého politického systému.V následujících 

kapitolách se pomocí analýzy pokusíme zkoumat pravdivost předpokladu výše zmíněné 

druhé skupiny politologů, kteří tvrdí, že samotný charakter společnosti je schopen 

redukovat politickou scénu a reprezentaci (především pak malých stran) v parlamentu 

bez závislosti na volebním mechanismu, popřípadě do jaké situace se dostávají malé 

parlamentní strany v případě kombinace vlivu volebního mechanismu a dalších 

společenských aspektů ovlivňujících volební soutěž. 

2. Proporčnost volebního systému České republiky  

2.1 Volební systém České republiky 

2.1.1 Historický vývoj 

Základní charakteristika voleb do komor Parlamentu České republiky je 

definována v článku 18 Ústavy ČR, podle kterého se volby do Poslanecké sněmovny 

konají „podle zásad poměrného zastoupení“ [ Ústava České republiky]. Tvůrci Ústavy a 

zákonů na začátku 90. let odůvodňovali poměrný volební systém do dolní komory 

Parlamentu návazností na tradice české demokracie za první republiky. V průběhu 
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devadesátých let však můžeme pozorovat sílící diskuzi a ze strany politických elit i 

snahy o volební reformu a posilování disproporčních účinků systému. Volebnímu 

systému je dáváno často za zlé neschopnost politických reprezentantů sestavit a udržet 

stabilní akceschopnou vládu, nicméně za touto záminkou se velmi snadno může volební 

systém stát politickým nástrojem vládnoucích elit, kterým lze manipulovat a 

modifikovat jej takovým způsobem, aby se docílilo výsledků ve prospěch daného 

aktéra. 

V první polovině roku 1990, kdy dochází po pádu komunismu k právnímu 

budování nově demokratického, ačkoli prozatím federativního státu Česka a Slovenska, 

byl přijat zákon č. 47/1990 Sb. pro volby do Federálního shromáždění, který stanovil 

jeho proporční zastoupení stejně jako bylo uzákoněno proporční zastoupení i národních 

rad obou republik. [Belko 2004: 168] Volební zákon stanovil, v návaznosti na krajské 

členění českých zemí z roku 196025, 8 volebních krajů v české části federace opisujících 

hranice sedmi krajů a hlavního města Prahy.26 Volební obvody byly poměrně velké a 

celkový počet mandátů byl krajům přerozdělován pomocí Hareovy kvóty. Spolu 

s působením relativně čistě proporční Hagenbach-Bischoffovy volební kvóty systém 

měl predispozice k produkci velmi proporčních, nezkreslených výsledků a zastoupení 

politických subjektů. Navíc Hagenbach-Bischoffova kvóta nebyla schopna rozdělit 

všechny udělované mandáty v prvním skrutiniu, proto probíhalo udělení zbytkových 

mandátů v druhém skrutiniu, které se již uskutečňovalo na úrovni republik a pro 

přepočet byla znovu využita Hagenbach-Bischoffova kvóta, čímž docházelo 

k prohloubení proporcionality výsledných zisků mandátů pro politické subjekty schopné 

překročit uzavírací klauzuli 5 % hlasů na úrovni republiky. 

Zánikem27 České a Slovenské Federativní Republiky vznikla samostatná Česká 

republika a na základě její Ústavy se nejvyšší legislativním orgánem stal Parlament 

České republiky skládající se z dolní komory, tzv. Poslanecké sněmovny a horní 

komory – Senátu. Poslanecká sněmovna se od počátku své existence skládá z 200 

volených poslanců s funkčním obdobím na 4 roky a kontinuálně navázala na Českou 

národní radu (ČNR).Volební systém do České národní rady, ze které se po rozdělení 

federace stala dolní komora, upravoval zákon č. 54/1990 Sb. a až na několik 

                                                 
25 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 
26 Zákon definuje následující kraje: Kraj Středočeský se sídlem v Praze; Kraj Jihočeský se sídlem v 
Českých Budějovicích; Kraj Západočeský se sídlem v Plzni; Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad 
Labem; Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové; Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně; Kraj 
Severomoravský se sídlem v Ostravě. 
27 Rozdělení federace bylo realizováno zákonem č. 542/1992 Sb., který nabyl platnost k 1. lednu 1993. 
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rozdílností28 se shodoval s volebním mechanismem pro volby do Federálního 

shromáždění.29 

Volební systém byl pozměněn až v roce 199530 a s pozdějšími změnami a 

doplněními platí do současnosti. Novelizací zákona v roce 1995 nedošlo k výrazné 

změně. Pro volby 1996 a předčasné volby 1998 nadále platilo zákonem stanovených 8 

volebních krajů opisujících územně správní jednotky, ve kterých byly podávány vázané 

kandidátní listiny volebních subjektů. K rozdělení mandátů mezi kraje docházelo nadále 

pomocí matematické metody Hareovy kvóty31, která z řady volebních kvót vytváří 

nejnižší míru disproporce. Je to logické, v případě rozdělení mandátů mezi volební kraje 

dle počtu odevzdaných platných hlasů se snažíme o co nejvyšší úměrnost, aby v krajích 

na mandát připadalo přibližně stejné množství hlasů. Velké volební kraje, které se 

pohybovaly v rozmezí 14 – 41 (v roce 1996) a 15 – 40 (1998) a jejichž efektivní 

velikost byla 28 mandátů [Outlý 2007: 147], předpokládaly vysoce proporční charakter 

systému, který působí na stranickou strukturu velmi omezeně či dokonce neutrálně, jak 

prokazují hodnoty indexu disproporcionality na grafu č. 2. V rámci listinného systému 

nemůže kandidovat nezávislý kandidát a volič hlasuje pro kandidátní listiny politických 

stran, hnutí nebo koalic. Vázaná kandidátní listina poskytovala voličům možnost 4 

preferenčními hlasy zasáhnout do soupisky kandidátů vystavěné stranickými orgány. 

[Belko 2004: 199-200] Pro přepočet hlasů na mandáty zůstala stanovena metoda 

Hagenbach-Bischoffovy kvóty a spolu s konáním druhého skrutinia na celorepublikové 

úrovni byla garantem proporčnosti volebních výsledků. Volební zákon zároveň opět 

stanovoval pětiprocentní uzavírací klauzuli pro strany na celostátní úrovni spolu s 

                                                 
28 Důležitým rozdílem bylo ustanovení zákona č. 59/1992 Sb., kterým byla zavedena stupňovaná 
uzavírací klauzule na úrovni republiky pro koalice (ze dvou či tří stran to bylo 7 % hlasů, pro koalice 
z nejméně čtyř politických stran 10 %). 
29 Ačkoli oficiálně v letech 1990-1992 se ocitáme v jiném politickém systému, musíme toto období při 
studiu českého stranického a volebního systému České republiky vnímat, protože v tomto období dochází 
k pokládání základních kamenů obou systémů. Český stranický systém lze samostatně studovat již od 
počátku postkomunistické éry, ačkoli do ledna 1993 bylo Česko a Slovensko součástí společného státu 
česká stranická struktura se vyvíjela v určitém kontaktu se slovenskou stranickou scénou, nicméně přesto 
v podstatě nezávisle. 
30 Zákon č. 247/ 1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR. a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 64/2001 Sb., 
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona 
č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. 
31 Hareova kóta je používána pro výpočet tzv. republikové mandátového číslo, na základě kterého je 
krajům přidělován počet mandátů. Kvóta Q v tomto případě vypočítáme na základě podílu celkového 
počtu všech odevzdaných platných hlasů V děleno celkový počet udělovaných mandátů S (v našem 
případě 200 křesel). Nerozdělené mandáty v prvním přepočtu jsou následně rozděleny na základě 
nejvyšších zbytků. Tak docílíme výpočtu kvóty, kterou následně dělíme počet odevzdaných platných 
hlasů v jednotlivých krajích, čímž získáme výsledný počet mandátů pro daný volební obvod. V případě 
výpočtu tzv. republikového čísla se Q = V/S tedy Q = V/200. 
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odstupňovanou klauzulí pro koalice (pro koalice dvou stran 7 %, tří stran 9 %, čtyř a 

více stran 11 %).32 Tento typ volební klauzule podporuje malé politické subjekty 

k spojování pro účely voleb. Můžeme tak říct, že jde o prvek, který nepůsobí výrazně 

restriktivně vůči politickým subjektům, ale působí proti fragmentaci stranického 

systému. 

Graf č. 1: Vývoj indexu disproporcionality33 ve volbách do PS PČR 199234-1998 a 

fragmentace35 systému na parlamentní úrovni v letech 1992-1998.  
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Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Volební systém platný pro období do předčasných voleb 1998 můžeme 

charakterizovat jako výrazně proporční, bez negativních účinků vůči menším 

politickým subjektům. Jak prokazuje graf č. 2, nejmenší parlamentní strany jsou 

v poměru získaných hlasů a mandátů v komoře dokonce nadreprezentovány. Přesto 

index disproporcionality ve volbách 1992 je výrazně vyšší než v následujících letech 

(graf č. 1), což musíme přičíst vlivu nezkušenosti voličů se systémem a vysoké míře 

propadlých hlasů. 

                                                 
32 Zákon č. 247/1995 Sb. § 49 odst. 2 v původním znění. 
33 Index disproporcionality je vypočítán dle Loosemore-Hanbyho vzorce: D = ½ Σ(vi/V - si/M) , kde vi je 
počet hlasů pro danou stranu i, V počet hlasů odevzdaných celkem, si je počet křesel získaných danou 
stranou i z celkového počtu mandátů M. Hodnota D se následně pohybuje v rozmezí hodnot 0-1, kdy čím 
menší hodnota vypovídá o nižším disproporčním efektu systému. 
34 V roce 1992 proběhly volby do České národní rady, která po rozdělení České a Slovenské Federativní 
Republiky plynule přešla v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. 
35 Vypočítáno dle indexu fragmentace Douglase W. Raeho: F = 1 - Σpi

2 , kde pi je podíl mandátů strany i. 
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Graf č. 2: Zisk hlasů v (v %) a mandátů s (v %) dvou nejúspěšnějších stran v součtu v 

kontrastu k zisku hlasů v (v %) a mandátů s (v %) nejmenší parlamentní strany ve 

volbách do PS PČR 1992-1998. 
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Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Vyšší fragmentace systému a určitá nestabilita jsou charakteristickými rysy pro 

stranický systém až do roku 1995. [Fiala a Hloušek 2003: 20 – 22] Od poloviny 90. let 

však již došlo k základní stabilizaci hlavních stranických aktérů a voličských preferencí. 

Stranický systém se na konci 90. let konsoliduje. Po volbách 1996 se index fragmentace 

snížil a voliči si postupně přivykli na volební pravidla. Systém nedisponoval výrazným 

psychologickým ani mechanickým účinkem, což prokazuje i ustálenost hodnoty 

disproporcionality na 0,06 (graf č. 1). Výsledky předčasných voleb v červnu 1998 

znamenaly v podstatě potvrzení dlouhodobějších trendů k redukci počtu relevantních 

formací, v nově zvolené Sněmovně zasedli zástupci již pouze pěti politických stran. 

Přesto vzhledem k nestabilitě vládních formací od voleb 1996 se stal volební systém 

terčem kritiky. Politická reprezentace se potýkala s neschopností vytvořit většinovou 

stabilní vládu z reprezentovaných subjektů v komoře, což přičítali vlivu volebního 

systému a začaly diskuze nad možností reformy volebního mechanismu, jako jeden 

z prvních přichází s návrhem zmenšení volebních obvodů i profesor Miroslav Novák 

[Novák 1996: 415]. 

2.1.1.1 Pokus o volební reformu 2000 

Po předčasných volbách v roce 1998 přišel první výrazný pokus o volební 

reformu, který vyvrcholil přijetím návrhu v roce 2000. Reforma je důsledkem stupňující 
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se situace po parlamentních volbách, kdy se postupně (již od voleb 1996) projevuje 

nespokojenost politické reprezentace s rozptylem sil v dolní komoře a neschopností 

sestavit stabilní většinové akceschopné vlády. V této politické situaci přejímají 

iniciativu dvě nejsilnější strany, které se rozhodly využít své společné převahy křesel 

v Parlamentu a pokusit se změnit volební systém do Poslanecké sněmovny tak, aby 

docházelo k výraznější nadreprezentaci větších subjektů, čehož mělo být dosaženo 

zmenšením velikosti volebních krajů a změnou volební formule [Belko 20004: 205]. 

Tento záměr společně stvrdily vítězná Česká strana sociálně demokratická a Občanská 

demokratická strana36 v rámci Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí, 

kterou mezi sebou uzavřely již v průběhu roku 1998 za účelem vytvořit oficiálně 

levicovou vládu (ČSSD) s dílčí kontrolou pravicové opozice (ODS) [Krejčí 2006: 313 – 

314]. Dohoda, která byla oficiálně politickými představiteli označována jako tzv. 

opoziční smlouva, je vnímána například Michalem Klímou jako jednoznačně „smlouvou 

kartelovou“37 [Klíma 2000: 225; Klíma 2001: 109]. Pro naše téma však je zásadní, že 

tato dohoda mezi předními politickými aktéry stranické soustavy znamenala jasnou 

spolupráci ve snaze modifikovat volební systém tak, aby došlo k zvýhodnění větších 

politických subjektů na úkor menších dokonce (v případě návrhů ODS) i středně 

velkých konkurenčních stran, ačkoli oficiálně smlouva říká, že jde o snahu dosáhnout:  

„takových úprav Ústavy a dalších zákonů, které přesněji vymezí kompetence 

jednotlivých ústavních orgánů, postupů při jejich ustavení, a v souladu s ústavními 

principy České republiky posílí význam výsledků soutěže politických stran“ [Smlouva o 

vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou 

stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou (opoziční 

smlouva) čl. VII]. 

Proces dohod a návrhů reformy byl velmi komplikovaný, ODS disponovala 

v době vytváření volební reformy 1998-2000 relativně stabilní podporou, avšak ČSSD 

obecné disponuje méně disciplinovanými voliči a navíc v důsledku vládní krize před 

schválením reformy v roce 1999 výrazně poklesly její preference. Reforma byla pojata 

jako čistě politický nástroj, ve snaze upravit pravidla tak, jak se to právě danému 

aktérovi hodí. ODS byla například dlouhodobě příznivcem většinového volebního 

                                                 
36 ČSSD v předčasných volbách 1998 zvítězila a spolu s druhou ODS se staly dvěma nejúspěšnějšími 
stranami ve volbách. Strany získaly do té doby v součtu nejvyšší podíl hlasů i mandátů (graf č. 2). 
Společně disponovaly nejen pohodlnou většinou v dolní komoře Parlamentu, ale zároveň i potřebnou 
většinou v Senátu, což jim poskytovalo prostor pro prosazení společných návrhů. 
37 Michal Klíma k této problematice tvrdí: „Smlouva mezi ČSSD a ODS měla zcela jednoznačně 
kartelovou povahu, neboť si kladla za cíl omezit konkurenci na politickém trhu“ [Klíma 2000: 226]. 
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systému, který je vzhledem k definici volebního systému Ústavou ČR neprůchodný, 

tudíž přichází s návrhem zákona založeném na změně tří základních parametrů 

volebního mechanismu ve snaze posílit co největší měrou většinový efekt poměrného 

zastoupení: ODS požadovala zavedení minimálně 35 velmi malých volebních obvodů, 

které by byly zmenšeny nejen nárůstem jejich počtu, ale zároveň také zmenšením 

celkového počtu volených zástupců do dolní komory z 200 na 175-160. Spolu s tím 

navrhovali zavedení Imperialiho dělitele jako matematické metody převodu hlasů na 

mandáty. [Klíma 2000: 226-227] ČSSD oproti tomu si svojí sílou do dalších voleb 

vůbec nemohla být jistá, proto preferovala spíše umírněnější verzi. Varianta ODS by 

výrazně zvýšila hladinu přirozeného prahu v rámci celé republiky průměrně na 13 – 14 

% hlasů, což by diskriminovalo nejen malé, ale dokonce v některých obvodech i středně 

velké politické subjekty. V nejmenších obvodech o velikosti 4 mandátů by přirozený 

práh mohl dosáhnout až 19 % hlasů, jak prokazují modelové výpočty na základě 

výsledků voleb 1996 a 1998 [Lebeda 2004c: 359]. Z tohoto hlediska bylo ústředním 

výborem ČSSD pro další vyjednávání s ODS schváleno zvýšení volebních obvodů „až 

do počtu 36“ [Klíma 2000: 229; Klíma 2001: 112-113], ale při zachování stávajícího 

počtu mandátů ve Sněmovně a při použití volební formule D´Hondtova dělitele. 

Základním rozporem mezi vyjednávajícími partnery se tak stal návrh volební formule, 

nad kterou pokračovala vyjednávání do začátku roku 2000, kdy byla podepsána nová 

dohoda (tzv. toleranční patent), která prohlubovala původní „opoziční smlouvu“. 

Klíčovým ujednáním se stala především část, kde byl formulován dosažený kompromis 

v otázce volební reformy Dohoda o základních parametrech změny volebního systému.  

Volební reforma byla přijata prostřednictvím novely volebního zákona č. 

204/2000 Sb. těsnou většinou v obou komorách Parlamentu v květnu 2000. Pakliže by 

reforma přišla v platnost, znamenala by výraznou změnu. Změny se týkaly 

nejen velikosti volebních krajů, jejichž počet byl zvýšen na 35 volebních obvodů o 

velikosti 4 – 8 mandátů, ale zcela všech základních parametrů poměrného systému. 

Podíl mandátů na kraje měl být nadále určován pomocí Hareovy kvóty, nicméně 

protože se s tak vysokým počtem krajů mohlo stát, že bude kraji udělen příliš malý 

počet mandátů, byl předem zákonem určen minimální počet mandátů pro kraj 4 

mandáty [Belko 2004: 205]. Schválení takto koncipované struktury volebních krajů 

znamenalo uzákonění drastického snížení efektivní velikosti volebního obvodu 

z dosavadních 28 na 5,9 mandátů [Lebeda 2004c: 352]. Malé volební kraje spolu 

s  upravenou D`Hondtovou metodou pro přepočet hlasů na mandáty měly predispozice 
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k produkci výrazněji disproporčních výsledků oproti dřívějšímu volebnímu 

mechanismu. Modifikace D´Hondtova dělitele vyšla z speciálního návrhu poslance 

ČSSD Zdeňka Koudelky38 a spočívala v nahrazení prvního dělitele v číselné řadě 

namísto celého čísla 1 koeficientem 1,42. [Čaloud 2006: 148; Klíma 2001: 118] Dalším 

významným zásahem do základních parametrů poměrného systému bylo zvýšení 

uzavírací klauzule pro koalice. Jak již bylo výše konstatováno, česká stranická struktura 

se potupně konsolidovala a nepotýkala se s nikterak výraznou roztříštěností, nastavením 

tzv. aditivní volební klauzule39 se podle mnohých politologů jednalo o čistě politické 

účelové počínání [Klíma 2001: 127]. 

Do podoby volebního mechanismu po schválení reformy však již v lednu 2001 

zasáhl samotný Ústavní soud České republiky. Schválená reforma se svojí 

předpokládanou výrazně posílenou disproporcionalitou dostala pro mnohé představitele 

státu (prezidenta republiky na prvním místě) do rozporu s Ústavou ČR konkrétně s jejím 

článkem 18, ve kterém je definováno poměrné zastoupení pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu. Tehdejší prezident Václav Havel podal dne 17. 7. 2000 návrh na 

zrušení některých ustanovení schváleného zákona a k jeho návrhu se vzápětí přidala i 

skupina 33 senátorů [blíže viz Filip 2004: 388]. Hlavním důvodem byla příliš silná 

disproporcionalita dvou hlavních parametrů poměrného zastoupení (velikost volebních 

obvodů a volební formule). V odůvodnění svého rozhodnutí Ústavní soud připouští 

širokou škálu proporčnosti poměrných volebních systémů, nicméně konkrétně přijatou 

změnu zákona považuje již za příliš silnou. V nálezu je konkrétně napsáno: „Podle 

názoru Ústavního soudu však v konkrétním případě, tedy v projednávané věci, zvýšení 

počtu volebních krajů na 35, stanovení nejnižšího počtu mandátů v kraji na 4 a způsob 

výpočtu podílů a přikazování mandátů pomocí upravené D´Hondtovy formule 

představuje ve svém úhrnu takovou koncentraci integračních prvků, jež ve svých 

důsledcích vede již k opuštění kontinua ještě způsobilého zaznamenávat alespoň, 

přivrácení“ k modelu poměrného zastoupení“ [Nález Ústavního soudu č. 64/2001 Sb.]. 

Ústavní soud tak otevírá otázku nad ústavností takto nastaveného systému poněkud 

nešťastně, jak bylo řečeno v kapitole 1.1, volební systémy kategorizujeme na základě 

jejich mechanismu, nikoli míře disproporčních účinků systému, protože ten se může 

                                                 
38 Modifikace dělitele je připisována ústavnímu právníkovi a někdejšímu poslanci za ČSSD Zdeňku 
Koudelkovi. Číslo 1,42 bylo zvoleno z několika možností, přičemž vzniklo jako „nahoru zaokrouhlená 
odmocnina ze dvou“ [Koudelka 2000: 243]. 
39 Pro samostatné strany zůstávala nadále uzavírací klauzule 5 % na celostátní úrovni. Změnou byla sazba 
pro koalice dvou stran na 10 % hlasů, tří stran na 15 % a čtyř a více stran dokonce na 20 % hlasů. 
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v různých podmínkách měnit a jeho skutečnou hodnotu můžeme určit až na základě 

výsledků voleb. Ústavní právník Jan Filip k této problematice dodává: „Úkolem 

Ústavního soudu přece nebylo vyvrátit pojem formule poměrného zastoupení, nýbrž 

posoudit, zda je její aplikace v našich podmínkách v souladu s principem rovnosti 

volebního práva, a to již před volbami, nikoli až po nich.“ [Filip 2004: 392]. Na druhou 

stranu ve své argumentaci soud dále diskutuje vhodnost disproporčních účinků vůči 

politické struktuře společnosti ve státě a varuje, že takový systém by mohl „svým 

tlakem projevovaným ve směru integrace a kooperace finálně zrušit všechny sociální 

struktury, a přivedly by tak lidskou společnost ke tvaru nepohyblivého monolitu, také 

naopak neúměrná dominance, odstředivých, diferenciačních, sil by lidské dění 

přeměnila v rej jakoukoli komunikaci vylučujících projevů, nezpůsobilých ani k náznaku 

strukturální skladby“ [Nález Ústavního soudu č. 64/2001 Sb.]. Ústavní soud se svým 

rozhodnutí postavil proti posílení nejsilnějších politických subjektů na úkor eliminace 

možnosti prosazení malých politických stran a hnutí. Již na přelomu tisíciletí tak 

v České republice dochází k diskuzi a souboji dvou proudů: na jedné straně snaha 

posílit bipolární strukturu  stranického systému s předpokladem dominance dvou 

nejsilnějších stran na pravo-levém spektru proti zastáncům možnosti politické 

reprezentace i mnoha menších politických subjektů na straně druhé. Zajímavé je, že 

v tomto sporu není řešena problematika stability politického systému, za který se 

původně „opoziční smlouva“ zaštiťuje, a na jejíž řešení by se dalo využít mnoho jiných 

ústavních změn nejen reformy volebního systému (např. zavedení konstruktivního 

vyjádření nedůvěry apod.). 

Ústavní soud tak v závěru na základě tvrzení, že „proces diferenciace může plnit 

svou základní funkci hnací síly a tvůrčího elementu historického vývoje a pokroku jen 

tehdy, realizuje-li se na půdě kontinua mezi krajními tendencemi, jejichž funkční napětí 

vylučuje zaujímání extrémních pozic“ [Nález Ústavního soudu č. 64/2001 Sb.], dal za 

pravdu kritikům volební reformy a nálezem č. 64/2001 Sb. nejkritizovanější pasáže 

zákona o volbách do Poslanecké sněmovny doplněné a změněné ve znění zákona č. 

204/2000 Sb. zrušil. Jmenovitě došlo  k zrušení nově navržených 35 volebních obvodů a 

specifické metody upr. D´Hondtova dělitele. Naopak taktéž kontroverzní tzv. aditivní 

uzavírací klauzule zůstala bez povšimnutí.  
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2.1.2 Analýza40 současných parametrů systému 

Vzhledem k zrušení předešlého pokusu o volební reformu musela politická 

reprezentace před volbami 2002 narychlo přijmout novelu volebního zákona. Zákonem 

č. 37/2002 se dotkl všech čtyř základních parametrů volebního mechanismu – volební 

formule, počtu a velikosti volebních obvodů, výše klauzule i počtu skrutinií a zároveň 

pozměnil nastavení dalších aspektů volebního systému jako je charakter kandidátních 

listin, možnosti preferenčního hlasování či zcela nově umožňoval uskutečnění voleb pro 

české občany trvale žijící v zahraničí. [blíže Čaloud 2006: 148-149; Belko 2004: 206; 

Lebeda 2004a: 234] Nově nastavený volební mechanismus není výsledkem systémově 

promyšlených návrhů, ale jedná se o rychle navrhnutou a schválenou „záplatu“ na 

Ústavním soudem rozbitou reformu z roku 2000. Některé prvky, které Ústavní soud 

výslovně nezrušil, zákonodárci ponechali v původním znění a další aspekty jako je 

zrušená volební formule a rozvržení volebních obvodů nahradili zcela novým 

konceptem. Současné platné znění volebního zákona je proto od počátku své existence 

terčem kritiky odborné i laické veřejnosti. Listinný poměrný volební systém umožňuje 

hlasovat pro kandidátní listiny politických stran, hnutí či koalic, kandidatura 

nezávislých kandidátů není možná. Kandidátní listiny jsou opět vázané, kdy volič 

disponuje možností využit preferenčních hlasů.  

Oproti reformnímu návrhu 35 obvodů, bylo zákonem stanoveno nových 14 

volebních krajů, jež kopírují 13 samosprávných územních celků a hlavního město 

Prahu. Efektivní velikost volebních obvodů na základě výsledků voleb 2002 a 2006 

klesla z původních 28 mandátů na 17 [Outlý 2007: 147]. Tzv. republikové číslo se 

vypočítává i nadále pomocí Hareova volební kvóty. Mandáty krajům jsou tedy 

udělovány až po sečtení všech hlasů na základě počtu hlasujících voličů v kraji. Oproti 

volebnímu mechanismu z 90. let nedochází k tak výraznému navýšení počtu obvodů, 

nicméně význam vlivu tohoto aspektu volebního systému navyšuje výrazná rozdílnost 

ve velikosti jednotlivých obvodů. Efektivní velikost obvodů ve výši 17 mandátů by 

řadila obvody do kategorie velkých, které by mohly z hlediska celkového efektu 

systému posilovat jeho proporčnost. Ve skutečnosti však škála velikosti volebních 

obvodů zahrnuje jak malé obvody, tak středně velké a velké. Zatímco v čtyřech 

                                                 
40 V kapitole se budeme zabývat současným nastavením především základních parametrů volebního 
mechanismu a analýzou jejich teoretických předpokladů vlivu a významu ve vztahu volebního a 
stranického systému. Prozatím však nebudeme diskutovat konkrétní výsledky a závěry, které budou 
součástí až následující kapitoly (2.2). 
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největších krajích (v hlavním městě Praze, Středočeském, Jihomoravském a 

Moravskoslezském) se v  dosavadních volbách volilo nad 20 mandátů, v Libereckém 

kraji se jednalo pouze o 8 mandátů a v Karlovarském dokonce pouhých 5 mandátů 

prozatím ve všech třech volbách. Ve zbylých osmi krajích se pak rozdělovalo mezi 10-

14 mandáty (tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3: Přehled volebních krajů, jim přiděleného počtu mandátů a hodnot 

(neupravených41) efektivních42 prahů (v %) v jednotlivých obvodech ve volbách 2002-

2010. 

Velikost obvodu M Efektivní práh T´ Kraj 
2002 2006 2010 2002 2006 2010 

Praha 25 25 25 3,71 3,65 3,65 
Středočeský 23 23 24 4,01 3,94 3,79 
Jihočeský 12 13 13 7,18 6,51 6,51 
Plzeňský 11 11 11 7,74 7,5 7,5 

Karlovarský 5 5 5 14,59 13,89 13,89 
Ústecký 14 14 14 6,28 6,11 6,11 

Liberecký 8 8 8 10,1 9,72 9,72 
Královéhradecký 11 11 11 7,74 7,5 7,5 

Pardubický 10 10 10 8,39 8,12 8,12 
Vysočina 11 10 10 7,74 8,12 8,12 

Jihomoravský 23 23 23 4,01 3,94 3,94 
Olomoucký 12 12 12 7,18 6,97 6,97 

Zlínský 12 12 12 7,18 6,97 6,97 
Moravskoslezský 23 23 22 4,01 3,94 4,1 
* Tučně zvýrazněn nejmenší kraj s nejvyššími hodnotami efektivních prahů a největší volební obvod 
naopak s nejnižšími prahy. 
Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Rozpolcenost velikosti volebních obvodů, která se následně projevuje různě 

vysokými hodnotami přirozených prahů v krajích, má možnost výrazně ovlivnit 

reprezentaci především malých politických subjektů v různých regionech republiky 

(blíže kapitola 2.2.1). Malé politické subjekty v největších obvodech mají relativně bez 

výrazných překážek možnost získat i více než jeden mandát, naopak v nejmenších 

obvodech je jejich šance na zisk prvního mandátů téměř nulová. Otevřenost skrutinia 

pro malé politické subjekty zůstává stejná, uzavírací klauzule byla nadále zachována na 

                                                 
41 Neupravené prahy jsou výsledky výpočtů založených na velikosti volebních obvodů platných pro určitý 
počet stran vstupujících do skrutinia, ve skutečnosti však tyto strany nikdy nedávají dohromady 100 % 
všech hlasů v obvodu odevzdaných a platných [Lebeda 2007: 34]. 
42 Hodnoty efektivního prahu (T´) jsou výsledkem průměru mezi hodnotami prahu nejnižšího zastoupení 
(Ti) a prahu nejvyššího vyloučení (Te) na základě vzorce: T´= (T i + Te) /2, kde práh nejvyššího vyloučení 
je udán vzorcem: Te = 100 % /(M+1) a hodnotu prahu nejnižšího zastoupení vypočítáme pomocí: T i = 
100 % /(M+(p-1)), kde M je velikost daného obvodu a p vypovídá o počtu stran vstupujících do skrutinia 
(ve volbách 2002 p nabývá hodnoty 4, v následujících volbách 2006 a 2010 pak vstoupilo do skrutinia 5 
stran) [Lebeda 2007: 33]. 
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5 % hlasů z celkového počtu na celostátní úrovni. Nicméně tzv. aditivní uzavírací 

klauzule Ústavním soudem z návrhu reformy zrušena nebyla. V systému tak dochází 

k dvěma protichůdným efektům uzavírací klauzule. Na jednu stranu pro samostatné 

politické subjekty působí uzavírací klauzule preventivně proti možné fragmentaci 

systému, na druhou stranu tzv. aditivní klauzule demotivuje malé politické subjekty 

k spojování a vytváření silnějších politických aktérů ve formě koalic. V důsledku toho 

na malé subjekty vstupující do skrutinia samostatně, jenž úspěšně překlenuly klauzuli, 

většinou čeká v rámci obvodů (s výjimkou čtyř největších: Praha, Středočeský, 

Jihomoravský, Moravskoslezský kraj) ještě vyšší překážka na cestě za ziskem mandátu 

a tím je výše efektivního prahu, který se v nejmenším volebním obvodě teoreticky 

pohybuje okolo 14 % hlasů v rámci obvodu (tabulka č. 3). 

Na teoretické možnosti úspěchu malých politických stran má samozřejmě vliv i 

druhý nejvýznamnější prvek poměrného systému – matematická metoda přepočtu hlasů 

na mandáty. Tou byla zavedena nemodifikovaná varianta D`Hondtova43 volebního 

dělitele, který je jednou z nejrozšířenějších volebních formulí systémů poměrného 

zastoupení. D´Hondtův dělitel má většinou tendence produkovat určité disproporce 

výsledků ve prospěch větších stran na úkor menších. Ve skutečnosti se tato disproporce 

významně odvíjí od velikosti obvodu, ve kterém dělitel působí. Dělitel se ve větších 

obvodech skoro neprojevuje, ale v malých skutečně je schopen upřednostnit dva 

největší subjekty na úkor malých. 

Na druhou stranu vzhledem v přirozenému prahu, jak již bylo výše zmíněno 

závisí také na vzájemné velikosti kandidujících stran, jaké se v systému vedle sebe 

vyskytují. Lze předpokládat, že typologicky malé strany budou novým systémem 

znevýhodněny a z jejich ztráty budou těžit strany velké. Jak konstatuje Tomáš Lebeda, 

„na celkový účinek a proporcionalitu nového volebního systému bude mít významný vliv 

výchozí struktura stranického systému, tedy vzájemná poměrná velikost kandidujících 

stran“ [Lebeda 2004a: 245-246], čímž se stává systém méně předvídatelným, vzhledem 

k rozmanitosti velikosti subjektů, které vstupují do volební soutěže. Bez konkrétních 

podmínek lze obtížně předem definovat možný vliv takto nastavených základních 

parametrů systému. 

Přechod od matematické metody volební kvóty k volebnímu děliteli navíc 

přinesl změnu v počtu skrutinií. D´Hondtův dělitel je schopen udělit všechny mandáty 

                                                 
43 D´Hondtův dělitel je metodou produkující vyšší disproporční výsledky oproti Hagenbach-Bischoffovy 
kvóty, jak prokazuje na základě vlastních výpočtů Tomáš Lebeda [Lebeda 2006: 894; 906]. 
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již v prvním kole přepočítávání, proto ve volebním systému již nefiguruje vliv druhého 

skrutinia na celostátní úrovni, který u minulého volebního mechanismu posiloval jeho 

proporční charakter. Současný volební systém je tak oproti původnímu, který byl 

v platnosti do voleb 1998, výrazně rozporuplnější a lze očekávat výraznější vliv jeho 

konkrétních nastavení na proporcionalitu zastoupení různých politických subjektů. 

2.2 Analýza postavení malých stran z hlediska vlivu volebního 

mechanismu 

2.2.1 Volby do Poslanecké sněmovny v období let 2002-2010 

Novela volebního zákona je podepsána téměř doslova na poslední chvíli, již 

v polovině června roku 2002 se konaly první volby po změně mechanismu systému. Ve 

volbách kandidovalo celkem 28 volebních subjektů, z nichž uspěly 4, které překročily 

uzavírací klauzuli a byly jim přerozděleny mandáty v nově rozvržených volebních 

obvodech. V jednom případě se však jednalo o koalici dvou stran (KDU-ČSL a US-

DEU dále označována pouze jako Koalice). Po volbách tak do komory vstoupilo 5 

stran. Koalice ve Sněmovně nefiguruje jako jednotný subjekt, ale záhy se rozděluje na 

dva poslanecké kluby, dvou zakládajících malých stran KDU-ČSL a US-DEU. Koalice 

je sice ve volbách nejméně úspěšným parlamentním subjektem, nicméně z hlediska 

zisku 14,27 % hlasů ji jako celek nemůžeme považovat za malou stranu. Až následně 

v komoře poslanci zvolení na kandidátních listinách Koalice vytváří samostatné 

poslanecké kluby dvou malých parlamentních stran, z čehož můžeme usuzovat, že 

k vytvoření koalice dochází před volbami čistě účelově, protože novelizace volebního 

zákona před volbami 2002 a uzákonění aditivní volební klauzule zapůsobila ještě před 

samotným konáním voleb psychologickým účinkem na politické aktéry44.  

Ve volbách 2002 zvítězila nejsilnější levicová strana v systému ČSSD s 30,2 % 

hlasů. Za vítěze voleb byla obecně označována levice, chápána jako ČSSD a KSČM, 

                                                 
44 V období po předčasných volbách v roce 1998 reagovaly malé politické strany na vytvářející se 
kooperaci dvou nejsilnějších subjektů v komoře (ČSSD a ODS). Již na podzim 1998 během senátních 
voleb došlo k domluvě a spolupráci čtyř malých parlamentních stran ODA, US, DEU a KDU-ČSL. 
S postupným rozpracováním „opoziční smlouvy“ a snahou hlavních aktérů prosadit volební systém 
s výrazným dopadem na malé kandidující subjekty, reagovaly malé strany na situaci postupným 
sbližováním až došlo ke spojení v tzv. Čtyřkoalici. [Šaradín 2002: 16-17] Spojenectví se však ještě před 
konání voleb v roce 2002 postupně rozpadlo. Jak bylo výše podrobně rozpracováno před volbami 2002 
vstoupila v platnost novela volebního zákona, která nově zavedla tzv. aditivní volební klauzuli. Právě 
stupňující klauzuli vedla pravděpodobně k redukci Čtyřkoalice. Postupně došlo ke sloučení US a DEU, 
vyloučení ODA a vzniku tzv. Koalice skládající se z KDU-ČSL a US-DEU. 
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která se ve volbách umístila před Koalicí na třetím místě s 18,5 % hlasů. Nicméně 

komunistická strana je všemi ostatními členy dolní komory vnímána jako strana 

s nulovým koaličním potenciálem a není považována za relevantní do jakékoli vládní 

koalice. Naopak poraženým v těchto volbách bez jakýchkoli pochybností byla 

nejsilnější představitelka pravice Občanská demokratická strana se ziskem 24,47 % 

hlasů a 58 mandáty. Zajímavé postavení zaujímají strany Koalice ve Sněmovně. Jak již 

bylo zmíněno obě strany vytvořily vlastní poslanecký klub, nicméně jejich síly byly 

výrazně nevyvážené ve prospěch křesťanských demokratů. Ačkoli na základě metody 

hlasování nejsme schopni rozlišit volební podporu pro členy Koalice zvlášť, 

z preferenčního hlasování obzvlášť využitém přívrženci těchto stran ve volbách 2002 

lze usuzovat dominantní postavení KDU-ČSL. Na základě preferencí se podařilo 

přívržencům KDU-ČSL prosadit některé kandidáty před zástupci US-DEU a tím ve 

Sněmovně z celkem 31 křesel Koalice obsadit 21 mandátů křesťanskými demokraty. I 

přes volební zisk Koalice tak došlo k relativní marginalizaci US-DEU ve Sněmovně 

s pouhými 8 mandáty.  

Po druhé od přijetí novely volebního zákona proběhly volby v řádném termínu 

na jaře roku 2006. Do volebního klání se tentokrát zapojilo 26 politických stran. 

Podobně jako v předešlém volebním období na základě volebních výsledků získalo 

zastoupení v komoře pět politických stran. V těchto volbách však žádné strany 

nevstoupily do voleb v koalici. Celkem tak zasedlo do Poslanecké sněmovny poslanci 

čtyř etablovaných politických stran (ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL) a poslanci nové 

Strany zelených. Naopak již dle očekávání z předvolebních průzkumů zastoupení 

v komoře neobhájila US-DEU s konečným ziskem pouhých 0,3 % hlasů. 

Volby 2006 jsou zajímavé doposud rekordním ziskem dvou nejúspěšnějších 

stran ve volbách a zároveň nejsilnějších představitelů soupeřících na pravo-levém 

politickém spektru, ČSSD a ODS. ODS zvítězila se ziskem 35,38 % hlasů, pouze o 3 % 

hlasů nad sociální demokracií, která jako poražená skončila na druhém místě, ačkoli 

dosáhla doposud rekordního zisku 32,32 % hlasů. Tento výrazný příklon voličů 

k dvěma hlavním soupeřům mělo za následek, že komunistická stran na třetím místě 

získala necelých 13 % hlasů a především do Sněmovny vstupují pak další dva subjekty, 

kteří se na základě počtu získaných hlasů dostávají do pozice malých parlamentních 

stran. Etablované KDU-ČSL poklesla volební podpora na 7,22 % hlasů, naopak 

v Parlamentu nově přítomná Strana zelených mohla zisk 6,29 % hlasů na celostátní 

úrovni považovat za velký úspěch. Do zcela opačné pozice se však tyto dvě malé strany 
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dostávají vzhledem k výsledným ziskům mandátů. Na základě volebního mechanismu 

dochází u KDU-ČSL k velmi mírné podreprezentace, na rozdíl od SZ, která „ztratila“ 

polovinu možných mandátů. 

Volby 2010 přinesly opět zvrat v situaci, došlo k zajímavé proměně struktury a 

především rozvržení sil zastoupených stran. Výsledky prokázaly, jak jeden a ten samý 

volební systém může různým způsobem za různých podmínek působit. Zastoupení ve 

Sněmovně z celkem z 26 kandidujících subjektů získalo nakonec znovu pět stran, počet 

subjektů v komoře se tak relativně ustálil. Nicméně vítězná ČSSD i druhá ODS ve 

svých ziscích výrazně oslabily, obě strany na rozdíl od předešlých voleb, kdy atakovaly 

úspěšně hranici 30 %, nedosáhly ani 25 % hlasů. Vítězná sociální demokracie uspěla 

s 22 % hlasů, což jí vyneslo 56 mandátů, ačkoli tak strana disponuje nejsilnějším 

poslaneckým klubem, znamenal pro ni výsledek oslabení o 18 mandátů oproti 

předešlému funkčnímu období. Zcela nejvyšší propad v podpoře voličů pak 

zaznamenala Občanská demokratická strana, která z 35,38 % hlasů spadla ve volbách 

2010 na druhé místo s 20,22 % hlasů (tabulka č. 4). Oslabení přinesly volby i pro 

doposud relativně stabilní komunistickou stranu, která se opakovaně umisťovala na 

třetím místě, ve volbách 2010 byla však poražena zcela novým subjektem TOP 09. Pro 

všechny strany doposud zastoupené ve Sněmovně tak volby 2010 přinesly oslabení 

v počtu hlasů i v počtu mandátů. Volební mechanismus však při přepočtu hlasů všechny 

zastoupené subjekty bez ohledu na jejich velikost na rozdíl od předešlých voleb více či 

méně nadreprezentoval (tabulka č. 4). Vyšší podíl mandátů oproti hlasům získala i 

nejmenší parlamentní strana vstupující do Parlamentu České republiky zcela poprvé 

Věci veřejné. 

Dvěma nejmenším parlamentním stranám z předešlého funkčního období (KDU-

ČSL a Straně zelených) se v roce 2010 nepodařilo obhájit svoje postavení ve 

Sněmovně. Volební podpora obou stran spadla pod hranici nutných 5 % na celostátní 

úrovni. Namísto nich vstupují do komory dva nové subjekty TOP 09 s velmi úspěšným 

ziskem 41 mandátů a Věci veřejné. TOP 09 na rozdíl od VV však již v uplynulém 

období své zástupce ve Sněmovně měla, protože strana vznikla v roce 2009 částečně z 

bývalých politiků křesťanských demokratů. [Valterová a Pink 2010: 146] VV jsou tak 

jedinou stranou se skutečně poprvé získanou reprezentací v Poslanecké sněmovně. 

Straně se podařilo obdržet přes 10 % hlasů, což jí vyneslo zastoupení 12 % mandátů. 

Mechanismus volebního systému ve volbách 2010 tak i nejmenší straně vynesl mírnou 
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nadreprezentaci a přinesl tak zajímavý příklad pro srovnání s výsledky předešlých 

voleb.  

Tabulka č. 4: Přehled výsledků voleb do PS PČR v letech 2002-2010 a index 

deformace45 reprezentace parlamentních stran, popř. malých stran s parlamentní 

zkušeností. 

 ČSSD ODS KSČM  Koalice SZ 
Počet hlasů (%)  30,2 24,47 18,51 14,27 2,36 
Počet mandátů 70 58 41 31 0 

2002 

Index deformace 1,16 1,19 1,11 1,09 0 
 ODS ČSSD KSČM  KDU-ČSL SZ US-DEU 

Počet hlasů (%)  35,38 32,32 12,81 7,22 6,29 0,3 
Počet mandátů 81 74 26 13 6 0 

2006 

Index deformace 1,14 1,15 1,01 0,9 0,48 0 
 ČSSD ODS TOP 09 KSČM  VV  KDU-ČSL SZ 

Počet hlasů (%)  22,08 20,22 16,7 11,27 10,88 4,39 2,44 
Počet mandátů 56 53 41 26 24 0 0 

2010 

Index deformace 1,27 1,31 1,23 1,15 1,1 0 0 
Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz] a vlastní výpočet. 

Volební systém výrazně změnil svůj charakter díky změně velikosti volebních 

obvodů a volební formule nebo například zavedení tzv. aditivní uzavírací klauzule. 

Poslední zmíněný prvek, jak již bylo výše řečeno, zapůsobil významně před volbami 

2002 na politické aktéry vstupující do volebního klání. Koalice ve volbách 2002 získala 

dostatečný podíl hlasů a v následujících volbách 2006 a 2010 se mezi kandidujícími 

subjekty nenašel žádný, který by byl omezen, nebo by na základě stupňující se klauzule 

nebyl schopen vstoupit do skrutinia. Doposud tak nebylo příliš příležitostí pro výzkum 

dopadu aditivní klauzule na stranický systém, pouze lze předpokládat, že může i do 

budoucna působit svým psychologickým vlivem na politické aktéry před vstupem do 

volebního klání podobně, jak tomu bylo před volbami v červnu 2002, a odrazovat 

politické strany od spojování svých sil do volebních koalic. Aditivní volební klauzule 

tak může ve výsledku paradoxně podporovat fragmentaci systému. 

Mnohem významnější dopad na reprezentaci malých politických stran v dolní 

komoře parlamentu má v námi studovaném období kombinace různě velkých volebních 

obvodů s matematickou metodou D´Hondtova dělitele. Ve volbách 2002 z hlediska 

počtu hlasů nemůžeme o žádné parlamentní straně hovořit jako o malé, nicméně i přes 

celostátní zisk 14,27 % hlasů se Koalice nepodařilo získat mandát ve všech volebních 

                                                 
45 Index deformace R je roven podílu procentuelního podílu získaných mandátů stranou a procentuelního 
podílu jejich hlasů. Výpočet provádíme dle vzorce: R = si/vi, kde si je rovno počtu procent získaných 
mandátů a vi je rovno počtu procent získaných hlasů stranou i. V případě nadreprezentace je R > 1, 
pakliže je R < 1, je daná strana podreprezentována. 
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obvodech (konkrétně na mandát nedosáhla v nejmenším obvodě, Karlovarském kraji, 

kde ani celkových 8,85 % hlasů v kraji na mandát nestačilo). Již v prvních volbách po 

reformě volebního mechanismu tak dochází k projevu nevyrovnanosti velikosti 

volebních obvodů, kde se i středně velkým stranám daří různou měrou dosáhnout na 

mandát, což se záhy potvrzuje i ve volbách 2006. 

Volby 2006 jsou z tohoto hlediska ještě pozoruhodnější. Do Poslanecké 

sněmovny se podařilo vstoupit hned dvěma malým politickým subjektů, KDU-ČSL a 

zcela nové Straně zelených. Podíváme-li se na tabulku č. 4, lze vysledovat, že právě 

v námi sledovaném období pouze v roce 2006 došlo k situaci, kdy strana vstoupila do  

komory s menším podílem mandátů než byl její podíl získaných hlasů, a tak byla 

takzvaně podreprezentována. Volební mechanismus se svým proporčnějším 

mechanismem před rokem 2000 byl schopen udělovat jak velkým a středně velkým, tak 

i malým stranám vyšší podíl mandátů oproti podílu hlasů. Až v roce 2006 byly malé 

strany v komoře podreprezentovány. Strana zelených dokonce výrazněji oproti KDU-

ČSL a ve většině volebních obvodů (nejen v těch nejmenších) nebyla schopna 

dosáhnout na mandát. Ačkoli KDU-ČSL obdržela pouze o necelé 1 % hlasů více na 

celostátní úrovni oproti SZ, lidovci získali 13 mandátů, což je vůči 7,22 % hlasů jen 

velmi mírná podreprezentace, Strana zelených získala z přepočtu hlasů na mandáty 

v krajích pouze 6 mandátů vůči 6,29 % hlasů, což je výrazně vyšší podreprezentace. 

V následující části této kapitoly se proto zaměříme na studium územní podpory těchto 

dvou subjektů a pokusíme se objasnit tak výrazný nepoměr rozdělení mandátů vůči 

těmto celkem vyrovnaným malým parlamentním stranám. 

Graf č. 3: Zisk hlasů v (v %) a mandátů s (v %) nejmenší parlamentní strany ve volbách 

do PS PČR  2002-2010. 
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Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz]. 
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Výsledky voleb 2010 přináší výrazný obrat v doposud etablované struktuře 

parlamentní reprezentace. Jediní dva etablovaní zástupci malých politických stran 

(KDU-ČSL i SZ) znovu nedokázali mandáty ve volbách obhájit a museli komoru 

opustit. Namísto nich do Poslanecké sněmovny vstupují Věci veřejné, které se ziskem 

10,88 % hlasů můžeme klasifikovat jako malou parlamentní stranu. Podíváme-li se na 

graf č. 3, je zřetelné, že ve volbách 2010 se nejmenší straně opět podařilo získat vyšší 

podíl mandátů oproti procentuálnímu podílu hlasů. Mechanismus volebního systému 

měl tedy opět poněkud jiný dopad na reprezentaci malé parlamentní strany než tomu 

bylo doposud v předešlých dvou volbách. Věci veřejné, ačkoli jako zcela nová strana, 

získaly zastoupení v komoře poprvé a hned se jim podařilo získat dostatečný počet 

hlasů v krajích. Srovnáme-li situaci ve volbách 2010 s pozicí Koalice ve volbách 2002, 

je zajímavé, že ačkoli VV získaly menší podíl hlasů a můžeme je z tohoto hlediska 

kategorizovat ještě jako malou stranu, na rozdíl od Koalice v roce 2002 se Věcem 

veřejným podařilo uspět a získat jeden z pěti mandátů i v Karlovarském volebním 

obvodu. Volební podpoře těchto tří malých stran (KDU-ČSL, SZ a VV) se proto 

budeme věnovat blíže v následující podkapitole. 

2.2.2 Regionalizace volební podpory malých stran ve volbách do 

PS PČR 

Na základě výsledků KDU-ČSL lze konstatovat, že její volební podpora je 

mimořádně pevně regionálně koncentrována. Ze všech dále studovaných stran (SZ a 

VV) má, jak níže prokážeme, dlouhodobě nejstálejší území stabilní podpory. 

Porovnáme-li okresy s nejvyšší podporou pro křesťanskou demokracii ve volbách 2006 

a 2010 dle tabulky č. 5, lze vysledovat hned několik okresů ležících v několika různých 

krajích, které disponují vysokou volební podporou pro stranu opakující se v po sobě 

jdoucích volbách prvního řádu (tedy volbách do Poslanecké sněmovny PČR). Zajímavé 

z hlediska územního rozložení republiky je, že se jedná s velkou převahou o okresy 

moravské a jen ojediněle ležící v Čechách. 

KDU-ČSL se podařilo pokaždé uspět především ve Zlínském kraji. 

Nejúspěšnějším okresem je ve volbách 2002-2010 opakovaně okres Uherské Hradiště, 

které spolu se Zlínem tvoří ve Zlínském kraji území stabilní volební podpory. Volební 

podpora této křesťansko demokratické strany je silně koncentrována na jihu Moravy v 

okresu Hodonín, Blansko a Brno-venkov. A okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč z kraje 
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Vysočina dokreslují mapu stabilní volební podpory strany ve východní části republiky. 

Popsané území se pravidelně zařazuje do deseti okresů s nejsilnější podporou pro 

stranu, jak můžeme vidět v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Výčet okresů tvořících území supervolební podpory46 KDU-ČSL ve 

volbách 200247-2010. 

2002 2006 2010 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Uherské 
Hradiště 

Zlínský 22,5 Uherské 
Hradiště 

Zlínský 16,3 Uherské 
Hradiště 

Zlínský 12,11 

Hodonín Jihomoravský 21,23 
Žďár 
nad 

Sázavou 
Vysočina 16,06 Žďár nad 

Sázavou 
Vysočina 10,47 

Zlín Zlínský 19,83 Hodonín Jihomoravský 15,31 Vsetín Zlínský 10,4 
Žďár 
nad 

Sázavou 
Vysočina 19,63 

Brno-
venkov 

Jihomoravský 12,65 Blansko Jihomoravský 10,36 

Ústí nad 
Orlicí 

Pardubický 19,08 Blansko Jihomoravský 12,58 Zlín Zlínský 9,12 

Praha Praha 18,46 Zlín Zlínský 12,53 Vyškov Jihomoravský 9,07 

Vsetín Zlínský 18,27 Břeclav Jihomoravský 12,35 
Brno-

venkov 
Jihomoravský 8,71 

Brno-
venkov 

Jihomoravský 18,22 Vsetín Zlínský 12,1 Svitavy Pardubický 8,19 

Chrudim Pardubický 18,05 Třebíč Vysočina 12,01 Břeclav Jihomoravský 8,14 

Semily Liberecký 17,94 Svitavy Pardubický 11,69 Kroměříž Zlínský 7,99 

ČR 14,27 ČR 7,22 ČR 4,39 
* Okresy tvořící území supervolební podpory jsou v tabulce odděleny dvojitou tučnou čarou. 
Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz]. 

Podle toho se nachází volební podpora KDU-ČSL především na jižní a 

jihovýchodní Moravě a Českomoravské vrchovině. Tento region se vyznačuje vysokou 

mírou religionizity obyvatelstva a spíše venkovského charakteru [Kabát a Pink 2006: 

                                                 
46 Pro definování regionálního rozložení voličské podpory politických stran můžeme použít určení tzv. 
území volební podpory. Území vymezíme pakliže výsledky studované strany z volebních obvodů popř. 
okresů seřadíme podle procentních zisků hlasů od největšího k nejmenšímu, a pak vymezíme pouze ty 
okresy, v nichž počet hlasů odevzdaných pro stranu v součtu dosahuje nad 50 % hlasů získaných stranou 
celostátně. Tuto metodu určení území volební podpory představila dvojice autorů Jehlička, Sýkora ve své 
práci Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v českých zemích (1920-1990) (1991). My 
však v tabulce č. 5 a 6 použijeme určení okresů tvořících tzv. území suprvolební podpory. S modifikací 
metody přichází politolog Pavel Šaradín. [Pink 2010: 211-212] Postup určení je stejný pouze s tím 
rozdílem, že v závěru nevytkneme okresy s nadpoloviční voličskou podporou, ale pouze území, na kterém 
v součtu se nachází nad 25 % získaných hlasů.  
47 V roce 2002 se jedná o území volební podpory koalice KDU-ČSL a US-DEU. Ačkoli území 
supervolební podpory Koalice bylo obohaceno o Prahu hlavně díky pravicově liberální US-DEU, mezi 
nejsilnějšími okresy dominují především okresy s tradiční podporou křesťanských demokratů. Zajímavým 
kontrastem proti tomu je území volební podpory nově vzniklé TOP 09 [blíže Pink 2010: 222-223] ve 
volbách 2010, ta vznikla především také z bývalých poslanců a představitelů KDU-ČSL, strana tak 
přejímá část jejího elektorátu, nicméně podařilo se jí oslovit mnohem větší část voličstva, ve volbách 
2010 se umístila na třetím místě s 16,7 % hlasů,  přičemž největší zisky zaznamenala stejně jako US-DEU 
především v hlavním městě a Středočeském kraji. 
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130]. Zajímavou výjimkou je okres Brno-město, které sice leží v Jihomoravském kraji, 

ale svým metropolitním charakterem je spíše územím volební podpory více pravicově 

liberálních stran. Dlouhodobě nepatří do území volební podpory KDU-ČSL také 

Olomoucký kraj, který spolu s městem Brno tvoří území s nejnižší podporou pro stranu 

na Moravě spolu s velmi nízkou podporou pro stranu v Moravskoslezském kraji. 

Hovoříme-li však o nízké podpoře, musíme dodat, že jde o menší podporu oproti 

výsledkům v jiných krajích Moravy. Srovnáme-li výsledky v Olomouckém kraji 

s podílem hlasů získaným KDU-ČSL v dalších krajích v Čechách, naopak jde o silnou 

podporu. V Olomouckém kraji v roce 2006 hlasovalo pro křesťanské demokraty 8,26 % 

voličů, což je srovnatelné s výsledky v Pardubickém kraji 8,77 % hlasů (tabulka č. 7). 

Pardubický kraj je přitom v Čechách jedním z mála krajů stabilní volební podpory 

křesťanských demokratů. V kontrastu k tomu zcela nejnižší podpory dosahuje strana 

v Ústeckém a shodou okolností nejzápadnějším, ale také v nejmenším volebním kraji 

Karlovarském, kde jak ve volbách 2006, tak ve volbách 2010 získala zcela 

podprůměrných 3,44 %, popř. 1,66 % hlasů.  

KDU-ČSL v průběhu let 2002–2010 postupně ztrácela a volby od voleb 

disponovala stále nižšími volebními zisky. Neúspěch vyvrcholil ve volbách 2010, kdy 

se straně nepodařilo obhájit zastoupení v komoře. Propad voličských hlasů nebyl zcela 

překvapivým výsledkem volebního klání, již v období před volbami 2006 se začaly 

objevovat předvolební průzkumy předpovídající volební oslabení KDU-ČSL. Pro 

příklad můžeme uvést pokles volební podpory i v stabilně nejnakloněnějším okrese 

v Uherském Hradišti, kde KDUČSL spadla z 16,3 % hlasů v roce 2006 na 12,1 % 

v roce 2010 (tabulka č. 5). Přesto dokázaly moravské kraje a kraj Vysočina udržet pro 

KDU-ČSL stabilní podporu nad kýžených 5 % hlasů, v Čechách pak pouze Pardubický 

kraj. V ostatních krajích v Čechách volební zisky strany nepokořily 5% hranici.  

Volební podpora u Strany zelených je oproti KDU-ČSL mnohem více 

roztříštěna. Základním znakem pro stranu, která se na rozdíl od západoevropských 

systémů, hlásí k pravé části politického spektra, je podpora zakotvená ve velkých 

městech, kde jsou koncentrováni voliči podporující postmateriální témata programu 

strany. Mezi okresy s nejsilnější podporou pro zelené je pak především hlavní město 

Praha a moravská metropole Brno-město. V následujících okresech tvořících území 

volební podpory strany ve volbách 2002 jasně převažují české okresy nad moravskými. 

Z celkového počtu 15 okresů tvořících území supervolební podpory ve volbách 2002 se 

nacházely pouze dva okresy (Brno-město a Olomouc) na Moravě. Ve volbách 2006 
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dochází ke koncentraci supervolební podpory na území tří okresů, jak vidíme v tabulce 

č. 6. 

Tabulka č. 6: Výčet okresů tvořících území supervolební podpory SZ ve volbách 2002-

2010. 

2002 2006 2010 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Okres Volební kraj 
Podíl 
hlasů 
(%) 

Cheb Karlovarský  3,47 Liberec Liberecký 11,6 Praha Praha 4,78 

Ústí nad 
Labem 

Ústecký 3,31 Praha Praha 9,19 
Praha-
západ 

Středočeský 3,61 

Brno-
město 

Jihomoravský 3,28 Brno-
město 

Jihomoravský 8,74 
Brno-
město 

Jihomoravský 3,48 

Sokolov Karlovarský 3,28 Česká Lípa Liberecký 8,53 Semily Liberecký 3,24 
Karlovy 

Vary 
Karlovarský 3,17 

Jablonec 
nad Nisou 

Liberecký 8,50 Most Ústecký 3,08 

Česká 
Lípa 

Liberecký 3,17 Semily Liberecký 8,03 Trutnov Královéhradecký 3,04 

Jihlava Vysočina 3,14 Chomutov Ústecký 7,51 Liberec Liberecký 2,79 
Olomouc Olomoucký 3,11 Trutnov Královéhradecký 7,47 Chomutov Ústecký 2,79 

Teplice Ústecký 3,09 
Plzeň-
město 

Plzeňský 7,36 
Praha-
východ 

Středočeský 2,75 

Příbram Středočeský 3,02 
Praha-
západ 

Středočeský 7,31 Nový Jičín Moravskoslezský 2,51 

Svitavy Pardubický 2,94 
Karlovy 

Vary 
Karlovarský 7,13 Nymburk Středočeský 2,45 

Trutnov Královéhradecký 2,94 
Praha-
východ 

Středočeský 6,81 
Hradec 
Králové 

Královéhradecký 2,41 

Liberec Liberecký 2,93 
Hradec 
Králové 

Královéhradecký 6,81 
Rychnov 

nad 
Kněžnou 

Královéhradecký 2,4 

Mladá 
Boleslav 

Středočeský 2,78 Jihlava Vysočina 6,71 
Ústí nad 
Labem 

Ústecký 2,39 

Most Ústecký 2,74 
Ústí nad 
Orlicí 

Pardubický 6,58 Jičín Královéhradecký 2,33 

ČR 2,36 ČR 6,29 ČR 2,44 

* Okresy tvořící území supervolební podpory jsou v tabulce odděleny dvojitou tučnou čarou. 
Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz]. 

Neznamená to však, že by struktura voličské podpory zaznamenala výrazných 

změn. Území volební podpory (kdy počítáme okresy tvořící v součtu nadpoloviční 

počet hlasů z celostátního zisku pro stranu) tvoří 22 okresů opět převážně z české části 

republiky a situace se opakuje i ve volbách 2010. Z hlediska volebních krajů tvoří 

území stabilní volební podpory nejen Praha, ale také Liberecký a Ústecký kraj (tabulka 

č. 7). Významně silnou podporu strana především ve volbách 2006 také obdržela 

v Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Voličská podpora zelených je 

převážně rozmístěna v menších volebních obvodech (s výjimkou Prahy a 

Jihomoravského kraje). Ve volbách 2010 se strana s 2,44 % hlasů propadla hluboko pod 

nutnou 5% hranici. Z výše vyčtených hlavních okresů stabilní voličské podpory ve 

volbách 2010 nejvýrazněji (75 % hlasů z voleb 2006) ztratila v nejsilnějším okresu 

 Liberec, přesto podíváme-li se na tabulku č. 7, v nejmenších obvodech v Čechách 
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strana obdržela v rámci svých zisků i nadále nejvýraznější podporu a Liberecký kraj 

zůstává pro Stranu zelených územím stabilní volební podpory v letech 2002-2010. 

Poslední stranou, kterou můžeme považovat za malou parlamentní stranu a které 

se budeme věnovat, jsou Věci veřejné. Území volební podpory lze u této strany, která 

vstoupila do Poslanecké sněmovně po volbách 2010 premiérově, definovat pouze pro 

dané jedny volby, nemáme tak dostatečně podklady, pro vymezení území stabilní 

volební podpory, kdy bychom srovnali vývoj a stabilitu podpory v okresech popř. 

krajích v po sobě jdoucích volbách. Přesto i hodnoty zisků z jediných voleb přináší 

velmi zajímavé výsledky. Mapu supervolební podpory Věcí veřejných ve volbách 2010 

tvoří 20 okresů z osmi různých volebních krajů. Strana disponuje ve všech okresech 

velmi vyváženou voličskou podporou, která se pohybuje od 13,76 % hlasů v rámci 

okresu Most z Ústeckého kraje až po 7,35 % hlasů v okresu Uherské Hradiště ve 

Zlínském kraji. Pakliže jsme u předešlých dvou stran mohli určitým způsobem 

charakterizovat území nejvýraznější podpory, u Věcí veřejných je velmi obtížné takto 

široký a heterogenní výběr okresů klasifikovat. Ve srovnání s pozicí ostatních stran 

v daných regionech, vyplývá, že se jedná o okresy, které patřily „ k oblastem s vyšší 

podporou ODS případně KSČM“  [Pink 2010: 223-224]. VV čerpaly nejvyšší podporu 

ve Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, 

Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Naopak mezi území s nižší 

podporou, kde strana dosáhla na necelých 10 % hlasů jsou Plzeňský, Jihomoravský, 

Zlínský kraj a Vysočina. 

Věcem veřejným se tak podařilo nejvýrazněji uspět právě v menších volebních 

obvodech (podobně jako Straně zelených v předešlých volbách). Nejvyšší podíl hlasů v 

rámci krajů obdržely v druhém nejmenším kraji Libereckém (12,79 %) a 

v Karlovarském kraji obdržely třetí nejlepší podíl 11,83 % hlasů v kraji. Celkově však 

strana obdržela na úrovni krajů velmi vyrovnanou podporu v rozmezí 12,79 – 9,71 % 

hlasů (tabulka č. 7). Takto vyrovnaná podpora vedla ke schopnosti strany překročit 

pomyslnou hranici a získat mandát ve všech obvodech, ty nejmenší nevyjímaje. Ačkoli 

hovoříme o malé straně, VV se svými necelými 12 % hlasů v Karlovarském kraji 

dokázaly získat jeden mandát stejně jako všechny ostatní strany vstoupivší do 

Sněmovny.  
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Tabulka č. 7: Přehled volebních výsledků malých parlamentních stran v jednotlivých 

krajích ve volbách do PS PČR 2002-2010. 

Koalice* KDU-ČSL SZ VV  Kraj  
2002 2006 2010 2002 2006 2010 2010 

Hlasy v % 18,46 4,84 2,17 2,51 9,19 4,78 10,31 
Počet hlasů 108316 31 820 13 837 14 736 60 384 30 528 65 742 Praha 

Počet mandátů 5 1 0 0 2 0 3 
Hlasy v % 11,9 4,87 1,97 2,36 6 2,32 10,72 
Počet hlasů 63 917 30 207 12 430 12 697 37 219 14 656 67 601 Středočeský 

Počet mandátů 3 1 0 0 1 0 3 
Hlasy v % 12,25 8,18 3,76 2,07 5,9 2,17 10,66 
Počet hlasů 35 637 27 630 12 558 6 029 19 924 7 233 35 541 Jihočeský 

Počet mandátů 2 1 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 11,76 5,65 2,43 2,33 5,91 1,71 9,76 
Počet hlasů 30 516 16 338 6 820 6 051 17 090 4 811 27 378 Plzeňský 

Počet mandátů 1 0 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 8,85 3,44 1,66 3,29 6,71 2,08 11,83 
Počet hlasů 10 725 4 723 2 169 3 988 9 206 2 718 15 404 Karlovarský 

Počet mandátů 0 0 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 7,81 2,23 1,10 2,70 6,03 2,41 11,64 
Počet hlasů 26 169 8 365 4 034 9 061 22 616 8 830 42 587 Ústecký 

Počet mandátů 1 0 0 0 1 0 2 
Hlasy v % 13,24 4,23 1,76 2,76 9,58 2,6 12,79 
Počet hlasů 25 096 9 131 3 785 5 234 20 646 5 574 27 374 Liberecký 

Počet mandátů 1 0 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 14,46 6,72 3,79 2,27 6,69 2,5 12,25 
Počet hlasů 38 665 19 893 10 956 6 088 19 819 7 237 35 425 Královéhradecký 

Počet mandátů 2 1 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 16,79 8,77 5,93 2,09 6,26 1,86 11,62 
Počet hlasů 41 209 24 023 15 962 5 148 17 148 5 023 31 265 Pardubický 

Počet mandátů 2 1 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 16,92 12,16 7,42 1,96 4,89 1,68 9,91 
Počet hlasů 43 123 33 587 20 110 5 015 13 514 4 551 26 851 Vysočina 

Počet mandátů 2 1 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 17,35 11,14 8,37 2,45 6,2 2,34 9,75 
Počet hlasů 95 563 67 865 50 000 13 531 37 771 14 028 58 251 Jihomoravský 

Počet mandátů 4 3 0 0 1 0 3 
Hlasy v % 13,94 8,26 5,60 2,56 5,51 1,8 11,62 
Počet hlasů 41 675 27 609 18 041 7 654 18 398 5 805 37 429 Olomoucký 

Počet mandátů 2 1 0 0 0 0 2 
Hlasy v % 19,46 13,02 9,95 2,38 5,07 1,8 9,71 
Počet hlasů 55 113 41 663 30 714 6 748 16 224 5 555 29 984 Zlínský 

Počet mandátů 3 2 0 0 0 0 1 
Hlasy v % 11,82 7,18 4,84 1,99 4,34 1,93 11,69 
Počet hlasů 64 893 43 852 28 301 10 949 26 528 11 282 68 295 Moravskoslezský 

Počet mandátů 3 1 0 0 1 0 3 
Hlasy v % 14,27 7,22 4,39 2,36 6,29 2,44 10,88 
Počet hlasů 680671 386706 229717 112929 336487 127831 569127 celorepublikový 

Počet mandátů 31 13 0 0 6 0 24 
* Koalice připojena pro možnost kontinuálního pozorování volební podpory KDU-ČSL, jejíž příznivci ve volbách 
2002 při volbě Koalice převládali. 
** Tučným písmem zvýrazněny výsledky v krajích tvořících v daných volbách území volební podpory 
daného subjektu. 
*** Tučným písmem s podtržením zvýrazněny výsledky v krajích tvořících území stabilní volební 
podpory dané strany. 
Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz]. 

Zisk KDU-ČSL v procentech se v krajích pohybuje ve volbách 2006 v rozmezí 

13,02 % hlasů v Moravskoslezském kraji a pouhých 2,23 % hlasů v Karlovarském kraji 
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a ve volbách 2010 to bylo 9,95 % ve Zlínském kraji proti 1,1 % v Ústeckém kraji. 

KDU-ČSL dosahuje nevýraznějších rozdílů v územní podpoře, kdy jde o téměř 11 a 9 

procentních bodů. Strana tak na jednu stranu disponuje stabilní podporou ve velmi 

významných moravských krajích, které vzhledem ke své velikosti jsou zdrojem 

relativně velkého počtu mandátů pro křesťanské demokraty, v roce 2006 to bylo nejvíce 

3 mandáty v Jihomoravském kraji a 2 mandáty ve středně velkém Zlínském kraji 

(tabulka č. 7). Na druhou stranu však  díky výrazně nižší podpoře v ostatních krajích 

ztrácí možnost získat vyšší počet mandátů například ve Středočeském kraji či hlavním 

městě. Menšími podíly hlasů ve středně velkých až malých krajích strana obtížně 

dosahuje na první mandát. KDU-ČSL tak dokonce opakovaně (i v případě Koalice ve 

volbách 2002) nezískala žádný mandát v Karlovarském kraji. Ve volbách 2006 pak 

nedosáhli na mandát také v Ústeckém, Libereckém a Plzeňském kraji. Stejně tak SZ, 

pro kterou je nejmenší Karlovarský kraj v letech 2002 a 2006 dokonce územím volební 

podpory, zde opakovaně nebyla schopná překlenout tzv. přirozený práh velmi malého 

kraje a ani jednou zde neobdržela mandát. Ke stejné situaci dochází také v druhém 

nejmenším kraji Libereckém, ve kterém v letech 2002-2010 nedosáhla na mandát (viz 

tabulka č. 7). 

KDU-ČSL tak díky koncentraci svých voličských hlasů v relativně velkých a 

středně velkých krajích dokázala ve volbách 2006 oproti SZ získat uspokojivý počet 

mandátů a její podreprezentace byla jen velmi mírná, ačkoli se se svými výsledky 

propadla do kategorie malé strany stejně jako Strana zelených, která byla téměř 

dvojnásobně podreprezentována. SZ doplatila na vyšší míru rozložení voličské podpory 

po území republiky, v kombinaci s tím, že strana dosahovala stabilní podpory převážně 

v menších obvodech mělo za následek, že přes uspokojivý zisk podílu hlasů nedokázala 

překročit tzv. přirozený práh v těchto obvodech a získat mandát, což ji připravilo 

minimálně o polovinu mandátů. Strana zelených se totiž ve všech krajích díky nižšímu 

variačnímu rozpětí svých výsledků chová jako strana malá. SZ ve volbách 2006 získala 

nejvíce 9,58 % hlasů a to ještě ke všemu zrovna v druhém nejmenším kraji Libereckém, 

ve kterém zelení na mandáty nebyli úspěšní. Proti tomu pouhých 4,34 % hlasů v kraji 

Moravskoslezském, který je jedním z největších krajů, přinesla straně alespoň jeden 

mandát. Ve všech ostatních krajích tak strana bojovala s 5 – 9 % hlasů a tudíž jako 

skutečně strana malá obtížně překlenovala tzv. přirozený práv v krajích, který mnohdy 

především ve středně velkých a malých obvodech byl vysoko nad hodnotou uzavírací 

klauzule (tabulka č. 8). KDU-ČSL oproti tomu disponovala výsledky ve volbách 2006 
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s mnohem vyššími rozdíly (13,02 % v Zlínském kraji proti 2,23 % hlasů v Ústeckém 

kraji). Můžeme tak konstatovat, že se straně podařilo získat hlasy odpovídající téměř 

středně velké strany většinou ve velkých či středně velkých obvodech, proti velmi 

nízkým výsledkům ve středně velkých či malých obvodech v Čechách. Výjimku pro 

KDU-ČSL představují pouze kraje Praha a Středočeský, kde však díky, tomu že jde o 

kraje největší, strana i přes zisk pouhých 4,8 % hlasů dokázala obsadit po jednom 

mandátu (viz tabulka č. 7). To vše přineslo výsledky, kdy KDU-ČSL dokázala získat i 

přes nepřízeň volebního mechanismu  mandáty v 10 ze 14 obvodů, kdežto Strana 

zelených uspěla pouze v 6 obvodech. 

Srovnáme-li zisky mandátů politických stran v jednotlivých krajích v závislosti 

na jejich podílu získaných hlasů, můžeme usuzovat, že volební mechanismus po 

novelizaci v roce 2002 vyvíjí různě silný vliv na politické aktéry v jednotlivých 

obvodech. Široké rozpětí velikosti obvodů (od 5 mandátů v Karlovarském kraji po 25 

mandátů v Praze) staví pro malé kandidující strany v různých částech republiky různě 

vysoké překážky pro zisk mandátu v kraji, dokonce do té míry, že ani strana, která 

překročila 5% klauzuli na celostátní úrovni nemá jistý zisk mandátů. Z tohoto hlediska 

disponuje nový volební systém schopností produkovat více disproporční výsledky 

oproti předešlému mechanismu. 

Tabulka č. 8: Reálné přirozené prahy48 v jednotlivých obvodech na základě konkrétních 

výsledků ve volbách 2002-2010. 

Volební obvod 2002 2006 2010 
Praha 3,38 3,45 3,1 
Středočeský 3,73 3,84 3,41 
Jihočeský 6,13 6,0 5,34 
Plzeňský 6,54 7,02 6,26 
Karlovarský 12,35 11,96 11,65 
Ústecký 5,84 5,91 4,99 
Liberecký 9,02 9,7 9,7 
Královéhradecký 6,87 6,7 6,42 
Pardubický 7,63 8,23 6,47 

                                                 
48 Hodnotu přirozeného prahu ve volbách 2002-2010 na základě přesných výsledků voleb a užití volební 
formule D´Hondtova dělitele vypočítáme následovně: V případě, že poslední mandát udělený 
v konkrétním obvodě byl získán stranou, která celkem v kraji získala více než jeden mandát, zjistíme 
hodnotu nejmenšího podílu, na jehož základě byl udělen poslední mandát (tzv. nejmenší účinný podíl 
[Lebeda 2001b: 145]). Tento podíl pak násobíme prvním číslem v řadě dělitelů (v případě D´Hondtova 
dělitele je to číslo 1), tím získáme počet hlasů, převedeme-li výsledek na procentuální podíl v rámci 
obvodu získáme hodnotu přirozeného prahu obvodu v daných volbách. V druhém případě může být 
poslední mandát udělen straně, pro níž je tento mandát jediný, na který v obvodě dosáhla, pak je 
přirozeným prahem počet hlasů, který by vedl k dalšímu mandátu, tedy použijeme tzv. nejvyšší neúčinný 
podíl [Lebeda 2001b: 146], který opět násobíme prvním dělitelem a následně převedeme na procentní 
podíl. 
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Vysočina 6,57 7,33 6,71 
Jihomoravský 3,49 3,72 3,08 
Olomoucký 6,78 7,09 5,81 
Zlínský 6,49 6,51 5,2 
Moravskoslezský 3,61 3,69 3,0 
* Tučně zvýrazněny hodnoty nejnižších prahů pod hranicí 5 % v kontrastu k nejvyšším hodnotám prahů 
v nejmenším volením kraji. 
Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Výše prahů v jednotlivých krajích je závislá nejen na velikosti volebního obvodu 

a volební formuli daného mechanismu, ale také na počtu stran, které vstupují to 

skrutinia. V tabulce č. 8 pracujeme s hodnotami prahů vyplývajících z konkrétních 

výsledků daných voleb. Je zcela patrné, že hodnota přirozeného prahu v malém obvodu 

je několikanásobně vyšší než ve velkém kraji. Zatímco v hlavním městě a ve 

Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde se rozděluje více jak 20 

mandátů, dosahuje přirozený práh 3 – 4 % a uzavírací klauzule na celostátní úrovni 

nabývá svého významu v systému. Reduktivním účinkem vůči malým stranám zde 

disponuje klauzule namísto konkrétních prahů v obvodech. V menších a nejmenších 

obvodech (především pak Karlovarském, kde se přiděluje opakovaně pouze 5 mandátů 

a v Libereckém kraji 7 mandátů) dosahuje hodnota přirozeného prahu i násobně vyšší 

hodnoty než je uzavírací klauzule. Pro zisk mandátu v takových krajích musí malé 

parlamentní strany nejen bojovat s uzavírací klauzulí na celostátní úrovni, ale také 

koncentrovat svou volební podporu do těchto obvodů, kde mají možnost získat mandát 

pouze v případě, že disponují na úrovni kraje koncentrovaným podílem hlasů jakoby 

středně velké strany (jedná se o extrémní příklad Karlovarského kraje, kde přirozený 

práh v roce 2002 dosáhl hodnoty dokonce 12,36 % hlasů). 

Ve volbách 2006 se pak nedostatky a nevyrovnanost vlivu volebního 

mechanismu v obvodech projevily výrazněji. Ve volbách uspěly hned dvě malé 

politické strany. Jak bylo přesněji představeno výše, obě strany ačkoli uspěly s rozdílem 

pouhého 1 % hlasů na celostátní úrovni, nakonec vstupují do Sněmovny se zcela 

rozdílným výsledkem reprezentace. Křesťanským demokratům napomohlo k relativně 

přiměřené reprezentaci silně koncentrovaná regionální podpora, díky které zisky 

mandátů ze silných obvodů vykompenzovaly ztráty z krajů malých. Proti tomu Strana 

zelených získala pouze poloviční počet mandátů než by při čisté poměrnosti na základě 

podílu hlasů měla nárok, díky mnohem rovnoměrnější rozptýlenosti své voličské 

základny, která navíc byla častější v středně velkých a malých obvodech, kde mnohdy 

nedokázala přirozený práh překlenout a tudíž nezískala ani jeden mandát v obvodě. 
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Zajímavým protikladem pak jsou volby 2010, které se blíží svými výsledky malé 

parlamentní strany spíše k situaci ve volbách 2002. Do skrutinia vstupuje jako nejmenší 

strana Věci veřejné s uspokojivým ziskem 10,22 % hlasů na celostátní úrovni. Strana 

disponuje výrazně rovnoměrně rozloženým elektorátem a podobně jako SZ, nicméně 

dokázala získat vyšší počet hlasů, silnější podíly hlasů v obvodech a to nejen převážně 

v Čechách jako SZ, ale také na Moravě. Věci veřejné se díky vyššímu počtu hlasů blíží 

spíše Koalici v roce 2002, jejíž území volební podpory na základě voličů nakloněným 

KDU-ČSL není natolik rovnoměrně rozložené jako u VV. Shodou okolností navíc 

inkriminované malé obvody (Karlovarský, Liberecký popř. i Pardubický a další středně 

velké kraje) spadají do území volební podpory strany. VV tak v Karlovarském kraji 

dosáhla 11,83 % hlasů, čímž se jí dokonce podařilo překlenout přirozený práh v obvodě 

(11,65 %) a na rozdíl i od středně velké Koalice VV dokázaly získat jeden z pěti 

mandátů udělovaných v kraji. Rozdělení mandátů v Karlovarském kraji ve volbách 

2006 v kontrastu k situaci ve volbách 2010 poukazuje na význam počtu a poměru 

velikosti stran, které se v obvodě ucházejí o mandát. V roce 2006 se o mandát ucházelo 

5 politických stran stejně jako v roce 2010, nicméně vyrovnanost sil politických stra byl 

výrazně rozdílný. V roce 2006 díky silné dominanci dvou hlavních soupeřů ve volbách 

malé strany (SZ i KDU-ČSL) v Karlovarském obvodu  nedosáhly přes výši přirozeného 

prahu na jediný mandát. Naopak ve volbách 2010 došlo k restrukturalizaci voličské 

podpory a výraznému oslabení dvou hlavních soupeřů ve volbách (ČSSD a ODS), 

v obvodu tak proti sobě stojí strany vyrovnanější, ačkoli ve stejném počtu (pět stran). 

VV tak získaly jeden mandát stejně jako všechny ostatní strany. Jeden mandát vítězné 

strany ČSSD s 23,29 % hlasů v rámci obvodu se tak paradoxně rovnal stejnému 

mandátu pro Věci veřejné, ačkoli VV v obvodě získaly o polovinu hlasů méně. 

Analýza vzhledem k volební geografii systému dokazuje, že postavení a 

úspěšnost malých stran úzce souvisí s regionalizací jejich voličské základny. Sartoriho 

podmínka voličského rozptylu a strukturalizace stranického systému, tak může být 

chápána jako významný faktor definující charakter i proporčního mechanismu. Pakliže 

je volební území rozděleno do určitého počtu nezcela stejně velkých volebních obvodů, 

působí voličský rozptyl různou měrou na disproporce výsledků. V středně velkých a 

malých obvodech v souvislosti se strukturou vzájemné vyrovnanosti podpory pro 

kandidující strany v kraji je vliv voličského rozptylu faktorem ovlivňujícím výslednou 

míru disproporce výsledků ve volebním obvodě. 
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3. Analýza dalších faktorů vstupujících do volební soutěže 

Volební soutěž není pouze akt udělení hlasů voličů stranám a na jejich základě 

přerozdělení mandátů, ale i celé měsíce volební kampaně před volebním dnem. Ve 

volební soutěži dochází k interakci mezi voliči a politickými aktéry, dochází k vlivu 

politických aktérů na voliče skrze již více či méně profesionalizované volební kampaně 

za užití politického marketingu a zároveň se posiluje významná role médií. Volební 

kampaně v současné době získávají pozornost politologické vědecké obce. Výzkumem 

volební soutěže z takto komplexního hlediska můžeme studovat postavení politických 

stran v soudobých politických systémech [Matušková 2010a: 15].  

O bipolarizaci volební soutěže hovoříme nejen v souvislosti s výsledky voleb a 

vlivem mechanického účinku systému na stranickou strukturu, ale také ve smyslu 

bipolarizace volební soutěže stran projevující se v předvolebních kampaních. Výsledné 

postavení malých stran ve výsledcích voleb není pouze čistě pod vlivem mechanismu 

voleb, ale podléhá i dalším faktorům. 

Na přelomu 21. století stojí strany před měnící se situací ve společnosti, ve které 

vstupují do volební soutěže. Změny přináší nejen úpadek členských stranických 

základen a slábnutí vztahu a loajality sympatizantů vůči stranám, jak můžeme vidět na 

grafu č. 4, intenzita vztahu voličů k jimi preferované straně od poloviny 90. let klesá a 

relativně nízká stranická identifikace se od konce 90. let do voleb v roce 2002 výrazně 

nemění. Ačkoli v prostředí českého politického systému je obecně obtížné hovořit o 

stranické identifikaci založené na podpoře strany po dlouhé časové období vzhledem ke 

krátkému trvání demokratického režimu, strany postavené na tradičních štěpných liniích 

s historickým původem jako je KDU-ČSL nebo KSČM disponovaly silnou voličskou 

základnou příznivců se silnou stranickou identifikací již od počátku 90. let. Ke konci 

desetiletí dochází k poklesu stranické identifikace stejně jako v západoevropských 

systémech.  

Dochází k oslabení celkové angažovanosti občanů v politickém procesu jako 

takovém. Společnost prochází civilizační změnou, jež mění současnou liberální 

demokracii. Dochází k rozkladu klasických pilířů volebního chování na základě 

tradičních štěpných linií a socioekonomických poměrů. Od druhé poloviny 20. století se 

začíná formovat postindustriální společnost založená na silné střední vrstvě 

obyvatelstva. Dochází ke konvergenci třídních modelů hlasování a rozšíření vlivu tzv. 

postmateriálních hodnot ve společnosti [Kunštát 2007: 2]. Ačkoli současná společnost 
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se stává více homogenní tím, že se boří dosavadní pilíře volebního chování, nedochází k 

zploštění názorové rozmanitosti a poptávky u voličů ba právě naopak.  

Graf č. 4: Vývoj intenzity vztahu  (v %)  voličů k jimi preferované straně v období před 

volbami do PS PČR 2002. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

S klesající mírou volební účasti může volební výsledky radikálně ovlivnit i 

omezená skupina voličů. Počet stabilních stoupenců stran, kteří se nenechají ovlivnit 

volební kampaní, klesá, změnami ve struktuře voličů se na trhu profiluje skupina voličů, 

kteří podléhají různým vlivům. Jejich volba je závislá na různých faktorech jako je 

například vliv volební kampaně. Nastalá situace navádí politické strany 

k profesionalizaci svých volebních kampaní i mediální prezentace obecně za užití metod 

marketingu a PR. Praktická politika a předvolební kampaně se od 70.–80. let stávají 

v západoevropských demokraciích součástí tzv. politického marketingu [Bradová 2005: 

58]. V české politice jsme svědky prostupování politického marketingu do 

předvolebních kampaní politických stran (k otázce politickému marketingu blíže 

kapitola 3.1) až okolo voleb 2006. 

V průběhu druhé poloviny 20. století se postupně politická scéna navíc stává 

středem elektronických médií (televize a později i internet). Politické strany se musí 

flexibilně přizpůsobovat situaci a marketingové techniky, které postupně 

s profesionalizací svých kampaní využívají, mají stranám pomoci orientovat se 

v roztříštěném mediálním prostředí postmoderních kampaní a efektivně tak oslovovat 

nevyzpytatelné voliče. Vyvíjející se situace ve společnosti, pokles stranické identifikace 



 59 

voličů i jejich postupující volební pasivita nahrává právě užití metod politického 

marketingu, který se soustředí na analýzu volebního trhu za užití metod a strategií pro 

efektivní oslovení právě méně loajálních voličů, kteří se na volebním trhu nabízí 

k možnému zisku nových hlasů.  

Všechny výše zmíněné faktory dokreslují situaci, ve které probíhá volební 

soutěž stran 2002-2010 v České republice a kterou se pokusíme v této kapitole 

reflektovat a ve které se pokusíme analyzovat trend bipolarizace a jeho dopad na strany. 

3.1 Volební kampaně stran a politický marketing 

Volební kampaně49 jsou již nedílnou součástí volební soutěže bez ohledu na 

volební systém, ve kterém se pohybujeme. Politické strany přistupují k volebním 

kampaním jako k prostředku, jak oslovit a získat hlasy voličů. V květnu roku 2002 při 

šetření veřejného mínění CVVM respondenti na otázku, zda je předvolební kampaň 

potřebná věc, odpovědělo 53 % ano a s kladným přijetím důležitosti předvolební 

kampaně korespondoval i přikládaný význam předvolebních kampaní ve voličském 

rozhodování, kdy 61 % dotazovaných uznalo, že volební kampaně mají vliv na 

rozhodování voličů [SDA Sociologického ústavu AV ČR]. Je však otázkou, do jaké 

míry mají samotné předvolební kampaně moc ovlivnit voličské chování a konečné 

výsledky hlasování. Schopnost ovlivnit názory samotných voličů a aktivizovat nevoliče 

je podmíněna mnoha dalšími faktory [Bradová 2005: 79]. Lze však předpokládat, že 

v situaci poklesu stranické identifikace a loajality voličů vůči tradičním stranám, 

nastává širší prostor pro zisky hlasů ve volbách na základě krátkodobě působících 

emocí v důsledku techniky vedení předvolebních kampaní. 

Na přelomu 20. a 21. století vývoj podoby politických kampaní vstupuje do tzv. 

postmoderní etapy50. Kampaně jsou stejně jako v období moderních kampaní více 

centralizované a profesionalizované, dochází k profilaci stran skrze stranické lídry. 

                                                 
49 Pro potřeby naší práce nejlépe vystihuje pojetí volebních kampaní definice, kterou uvádí ve své knize 
Eva Bradová: „Definici volebních kampaní nabízejí například David Denver a Gordon Hands (2001: 71-
72), kteří ji vymezují především ve vztahu k voličům. Podle nich mají kampaně čtyři hlavní cíle: 1) 
informovat voliče; 2) přesvědčit voliče; 3) posílit stávající podporu; 4) mobilizovat voliče.“ [Bradová 
2005: 20-21]. 
50 Odborníci dělí historický vývoj volebních kampaní do několika etap odlišujících se od sebe navzájem 
na základě metod, které jsou při organizaci kampaní užívány, a způsobu komunikace politické strany 
s voliči především skrze média. Historii volebních kampaní tak dělíme do tří základních etap: 
premoderní, moderní a postmoderní. Vývojové etapy úzce souvisí s vývojem sdělovacích prostředků a 
postupnou nutností volební kampaně více profesionalizovat. Moderní etapa kampaní nastupuje 
s rozšířením televizního vysílání. Na základě čehož se volební kampaně více centralizují, profesionalizují 
a také personalizují, protože v televizním vysílání stranu reprezentuje především lídr strany [blíže 
Bradová 2005]. 
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Zároveň na rozdíl od moderních kampaní, kterým dominuje prezentace kampaně skrze 

televizní obrazovky, což může mít za následek určitou míru odcizení voličů od politiky, 

v prostředí vyvíjejících se technologií se mediální svět fragmentuje a významnou roli 

získává internet. [Bradová 2005: 49] Pro politické představitele je v takto nepřehledném 

mediálním světě obtížnější orientovat se a efektivně cílit svá vystoupení. Strany v rámci 

kampaně investují do poradců a výzkumu volebního trhu, výzkumů veřejného mínění 

apod. Analýza volebního trhu a aktuální situace se stává nezbytnou součástí strategie 

kampaně, aby strany byly schopny flexibilně reagovat na změny v rychle měnícím se 

prostředí. Užitím profesionálů dochází k oficiální profesionalizaci organizace volebních 

kampaní. Jinými slovy do organizace volebních kampaní prostupuje politický 

marketing. Politický marketing51, jak již název napovídá, je disciplínou, jež v sobě 

snoubí prvky politického procesu, tak prvky marketingu. Volební marketing přistupuje 

k volební soutěži jako k obchodu, kde je nutná znalost poptávky pro definici efektivní 

stranické nabídky, která bude odměněna největším množství hlasů.  

Vše je tak mířeno na oslovení mas voličů, kteří se stávají čím dál méně stranicky 

loajální a vůči volbám pasivní. Mění se nejen profesionální připravenost politických 

stran a jejich vedení kampaně vůči médiím a voličům, dochází však také k změně 

vztahů mezi samotnými politickými stranami, které spolu ve předvolebním období 

soupeří. Jedním z charakteristických rysů volebních kampaní je v současnosti 

implementace negativní reklamy. [Matušková 2006b: 63] Negativní kampaň 

představuje specifickou formu předvolební kampaně, která užívá technik cílených na 

zpochybnění nabídky konkurence. Politické strany tak přestávají ve volební diskuzi 

argumentovat svými návrhy, ale naopak útočí na návrhy opozice, snaží se ji zpochybnit, 

popřípadě až zesměšnit. Takto vedená volební kampaň však skrývá určité nebezpečí, 

zda strana implementující negativní reklamu do své kampaně bude úspěšná ve 

zpochybnění svého soupeře, a nebo se naopak jejich kritika obrátí proti vlastnímu strůjci 

a dojde k demotivaci voličů jít volit, popř. volit stranu profilující se negativní rétorikou. 

Mnoho autorů považuje negativní kampaň za relevantní zdroj důležitých informací, 

které mohou mít následně efekt mobilizační a přesun voličské přízně od kritizované 

strany k té kritizující. Existují však okruhy odborníků zastávající opačný názor, 

                                                 
51 Definice disciplíny vychází z propojení politického a ekonomického přístupu k volebním kampaním. S 
termínem politický marketing přichází americký politolog Stanley Kelley ve studii zabývající se 
volebními kampaněmi v USA v souvislosti s myšlenkou, že volební prostředí lze přirovnat trhu, 
Professional Public Relations and Political Power z roku 1956 [Matušková 2006b: 65]. K teoretickému 
pojednání o politickém marketingu blíže Bradová 2005, Matušková 2006b a Matušková 2010a. 
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upozorňující na nebezpečí poškození demokratických politických systémů. [Bradová 

2005: 90] Posouzení efektivnosti negativní kampaně tak nejlépe můžeme provést na 

konkrétním případu volebních kampaní (2002-2010). 

3.1.1 Proměna volebních kampaní 2002-2010 z pohledu malých 

stran 

V České republice jsou principy volebních kampaní definovány zákonem č. 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR52. Zákon se však omezuje pouze na obecná 

hodnocení. Nedochází k praktickému definování mantinelů, ve kterých se politické 

strany při realizaci svých kampaní mají pohybovat. Reálná podoba a délka volebních 

kampaní tak závisí z většiny na samotné politické straně, popřípadě jejich profesních a 

finančních možnostech. Charakter volební kampaně tak je do značné míry bez omezení 

v rukou politických stran, popř. dalších aktérů vstupujících do předvolebního dění 

(významnou úlohu v moderní a postmoderní kampani hrají média). 

Po roce 2000 v České republice jsme svědky modernizace a profesionalizace 

volebních kampaní, které tak z fáze moderních přecházejí podobně jako v západní 

Evropě do etapy postmoderních politických kampaní. Do voleb v roce 2002 se ocitáme 

v čistě moderní fázi kampaní, ve kterých se politické strany orientovaly především na 

ideologické soupeření. Volební kampaň, která probíhala před volbami do Poslanecké 

sněmovny v roce 2006, je označována za průlomový okamžik ve vývoji volebních 

kampaní v České republice. Jedna z nejsilnějších politických stran (ČSSD)53 plně 

profesionalizovala svou kampaň, najala zahraniční konzultanty a s pomocí politického 

marketingu pracovala na mediální prezentaci skrze lídra strany a vůči opoziční straně 

vedla relativně výraznou negativní kampaň. Prozatím však implementace politického 

marketingu platí pouze pro nejsilnější subjekty v systému. 

V kampani bylo největším průlomem právě systematické využívání politického 

marketingu a analyzování volebního trhu. [Matušková 2006b: 62-64] Na základě toho 

politické strany také výrazně změnily způsob komunikace s voliči. S využitím metod 

politického marketingu roste i frekvence implementace negativní reklamy do kampaní 

                                                 
52Zákon vzhledem k volebním kampaním říká:  „Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména 
nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou 
uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.“ [ods. 2 čl. 16 Zákona č. 247/1995]. 
53 Anna Matušková ve své analýze politických kampaní před volbami v roce 2006 již v souvislosti se 
sociální demokracií hovoří jako o marketingově orientované straně dle koncepce Lees-Marshment 
[Matušková 2010b: 98]. 
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stran, ale zároveň stejně jako u profesionalizace kampaní i v tomto ohledu jsou na české 

politické scéně ve vedení negativních kampaní průkopníky velké politické strany. 

Vývoj negativní formy kampaně stran vyvrcholil v roce 2006, ačkoli již od 

konce 90. let (především v kampani ODS) můžeme sledovat první náznaky polarizace 

vůči potencionální „socialistické nadvládě“. Pokus o negativní reklamu jsme mohli 

zaznamenat také u Koalice v období před volbami 2002, která kritizovala dvě nejsilnější 

strany ČSSD a ODS za jejich spojenectví tzv. opoziční smlouvou. Před volbami do 

Poslanecké sněmovny se snažila Koalice profilovat jako třetí varianta mezi ODS a 

sociální demokracií a proti oběma brojila billboardem „Volte ČSSD nebo ODS, my už se 

nějak domluvíme“ [Šaradín 2008: 49]. V roce 2006 zahájily politické strany negativní 

kampaň již dlouhou dobu před konáním voleb a upozorňovaly na chyby svých 

konkurentů. Jednalo se již o profesionálně připravenou negativní reklamu, kterou jako 

prostředku volební kampaně v těchto volbách užily především dvě nejsilnější strany 

v systému (ODS a ČSSD) proti sobě navzájem. Cílem negativní kampaně se jen 

ojediněle stala KDU-ČSL, předseda lidovců Miroslav Kalousek se objevil na 

billboardech s heslem „nejčestnější muž ve státě“ nebo „za KDU-ČSL kandiduje 

Straka“ [Bradová, Šaradín 2006: 243-244]. V předvolebním období však zároveň 

KDU-ČSL vystupuje jako relevantní koaliční partner ODS po volbách pro sestavu 

pravicové vlády s antikomunistickým apelem namířeným nejen proti samotné 

komunistické straně, ale hlavně vůči sociální demokracii, ačkoli v roce 2002 Koalice 

figurovala jako potencionální koaliční partner ČSSD. 

Volební kampaň 2010 do značné míry ovlivnilo zrušení předčasných voleb, 

které se měly konat na podzim 2009. Politické strany, tak svedly předvolební boj a 

vedly extrémně dlouhou kampaň od roku 2009 s částečným přerušením po výroku 

Ústavního soudu, na kterou navázaly na jaře 2010. Volební kampaň 2010 nastolené 

trendy z předešlé volební kampaně přijala za své a zároveň přinesla mnohé zajímavé 

novinky. V roce 2010 do negativní kampaně a marketingu investovaly opět zejména 

ČSSD a ODS. V průběhu kampaně však útoky ze strany sociální demokracie začaly 

směřovat od samostatné ODS k celému bloku „pravice“, tedy spojení stran ODS a TOP 

09. A v okamžiku kdy se strana Věci veřejné začala prezentovat jako potencionální 

koaliční partner pravice i směrem k ní. Do historie českých volebních kampaní se rok 

2010 především zapsal výsledkem voleb, kdy ve volbách přišly o výraznou část 

voličské podpory všechny do té doby parlamentní politické strany, a také mimořádným 

úspěchem dvou nových politických subjektů TOP 09 a VV. Velké politické strany 
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pokračují v profesionálně připravených kampaních založených na marketingu a 

negativní kampani. Malé strany však tentokrát nestojí stranou a zapojují se také. 

Největší podíl na inzerci v tisku a na venkovních plochách zaznamenala ČSSD, ODS, 

ale třetí největší podíl registrují VV [Petrová 2010: 122]. Věci veřejné si dokázaly 

podmanit i prostor internetu, na rozdíl od KDU-ČSL i SZ, které se konzervativně drží 

klasické přípravy, a tak SZ inzerovala především v denním tisku. 

Kampaň v roce 2006 si získala mimořádnou pozornost médií i veřejnosti. 

Připravená a dobře zrealizovaná volební strategie ČSSD vedla k tomu, že menší 

kandidující formace byly do velké míry v kampani mediálně potlačeny (jak se tomu 

stalo například u KDU-ČSL). [Matušková 2006b: 63] Volební kampaň 2006 tak byla 

veřejností, médii i samotnými stranami vnímána jako souboj dvou hlavních rivalů ODS 

a ČSSD. KDU-ČSL v této situaci zaujala pozici středové formace, která nabízela ve své 

kampani alternativu vůči dominující pravicové ODS i levicové ČSSD. Na rozdíl od 

velkých subjektů se strana také rozhodla oslovit voliče intenzivní pozitivně laděnou 

kontaktní kampaní zaměřenou na propagaci programu. [Matušková 2010a: 132] 

Nicméně prosadit se jí v silně polarizovaném prostředí nepodařilo, a tak se nakonec při 

hlasování museli lidovci plně spolehnout na své tradiční voliče. KDU-ČSL je politickou 

stranou stojící na klasické štěpné linie církev- stát. Jde o stranu tradiční a konzervativní. 

Konzervativně přistupuje i ke své předvolební kampani v roce 2006. Strana již několik 

let užívá stejný slogan „klidná síla“ a nemění barevnost ani symboly své kampaně. 

[Bradová, Šaradín 2006: 242] Zároveň lidovci zůstali stranou, která si pro přípravu 

kampaně nenajala specializovanou agenturu. Pokračuje v tradičních metodách přípravy 

volební kampaně (mítinky a osobní setkávání s voliči, billboardy s hesly) a příliš mnoho 

nových prvků do ní nezavádí. Přestože se způsob přípravy bezpochyby modernizoval  a 

celkově působil profesionálnějším dojmem, ve využívání metod politického marketingu 

pokulhával a kampaň byla výrazně stranická. KDU-ČSL se tímto stala i v roce 2006 

stranou s klasickou moderní volební kampaní, bez výrazné implementace 

profesionalizace a marketingových metod, jež by ji směřovaly k postmodernímu 

způsobu kampaně. [Matušková 2010a: 134] Tato situace je částečně pochopitelná i 

vzhledem k tomu, že lidovci znají velmi dobře profilovaného svého typického voliče a 

musí do velké míry cílit na jeho požadavky. Zajímavým aspektem je, že lidovci při 

přípravě kampaně sice pracovali s analýzami, předvolebními průzkumy, ty však byly 

vypracovány již v roce 2004 pro volby do Evropského parlamentu, čímž strana výrazně 

podcenila analýzu aktuální situace na trhu a posléze v průběhu kampaně nebyla narozdíl 
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od velkých stran schopna reagovat na aktuální témata diskuze. Politický marketing a 

jeho metody tak u lidovců v kampani 2006 ani 2010 nebyly prakticky využity a 

rozhodně není možné v případě KDU-ČSL mluvit o marketingové orientaci strany. 

[Matušková 2010a: 151]  

SZ se ve volbách 2006 podařilo výrazně uspět a poprvé vkročit do Poslanecké 

sněmovny. Dalo by se říci, že strana ve výsledku profitovala ze svého postu „nováčka“. 

Zelení překročili 5 % v předvolebních průzkumech teprve pár měsíců před konáním 

voleb, na základě čehož strana nemohla kalkulovat s dostatečně silnou voličskou 

základnou silně identifikovaných a voličsky loajálních příznivců, jako křesťanská 

demokracie. Strana se proto orientovala na rozsáhlou agitaci vůči širokému spektru 

potencionálních voličů bez silné stranické identifikace vůči některé ze stran. Pokusila se 

oslovit co nejširší voličské základny na obou stranách poltického spektra. Zelení se tak 

stali nováčkem na politické scéně, kterému se podařilo zaujmout pozici na volebním 

trhu mezi hlavními dvěma rivaly namísto KDU-ČSL. SZ navíc se sympatickou 

prezentací strany jako strany s novým konstruktivním politickým stylem. 

Konstruktivismus vedle negativní a silně bipolarizované kampaně v roce 2006 vynikl 

pozitivně a SZ se stala úspěšnou především u nespokojených levicových i pravicových 

voličů (k  charakteru voličů SZ v roce 2006 také viz kapitola 3.2.2.1). Protikladem vůči 

KDU-ČSL byla také silná a především úspěšná personalizace kampaně Zelených 

v osobě předsedy strany Martina Bursíka. Z druhého hlediska – přípravy volební 

kampaně – se Zelení příliš KDU-ČSL nevzdálili. Pravděpodobně i na základě 

omezených finančních prostředků strany, Zelení podobně jako lidovci vsadili na 

osvědčené techniky vedení moderních volebních kampaní a soustředila se především na 

pozitivní kampaň. [Bradová, Šaradín 2006: 242] Strana zelených v roce 2006 také 

neměla marketingovou orientaci své kampaně, ačkoli v určitých rysech kampaně již 

k marketingové orientaci směřuje. [Matušková 2010a: 143] Například strana velmi 

efektivně využila situace, kdy se jí podařilo poprvé v únoru 2006 překonat v rámci 

předvolebních preferencí 5% hranici. Okamžitý nárůst mediálního zájmu strana 

dokázala využít ve svůj prospěch a výrazně posílit v preferencích.  

Naopak v roce 2010 strana VV uchopila mnohem zdařileji metody politického 

marketingu a jejich profesionálně mířená kampaň si získala zájem médií i posléze 

voličů. Věci veřejné ve své kampani vsadily na silnou kombinaci personalizace volební 

kampaně v postavě svého volebního lídra Radka Johna a mixem předvolebních líbivých 

(někým hodnocených až jako populistických) témat. Navíc jako zcela nový subjekt tak 
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na rozdíl od TOP 09, která vzniká jako nová stranická formace na parlamentní půdě, 

byly Věci veřejné schopné ve vypjaté a unavené atmosféře polarizované kampaně 

ovládnuté dvěma hlavními stranickými rivaly (ODS a ČSSD), nabídnout voličům zcela 

nové tváře a mohla se distancování od politického stylu ostatních stran. Na toto téma 

navazuje i hlavní motiv kampaně se sloganem „Vyměňte politické dinosaury“, kampaň 

byla vystavena na příslibu radikální změny. [Matušková 2010b: 110] Strana na rozdíl od 

stejně malých subjektů jako byly ve volbách 2006 Strana zelených a KDU-ČSL, při 

přípravě a realizaci své postmoderní kampaně využívá metod politického marketingu a 

celkově byla schopná investovat do volební kampaně třetí nejvyšší sumu financí a tím 

se zařadila hned za ODS a ČSSD. 

3.1.1.1 Personalizace volební soutěže a role lídrů politických stran 

Užívání marketingových metod ve volební soutěži s sebou přináší silnější 

personalizaci kampaní.  Souboj v předvolební kampani mezi stranami pomalu ztrácí 

ideologický náboj. Střet mezi politické rivaly namísto toho přináší „souboj“ mezi 

volebními lídry stran. Předsedové stran se ve volební kampani stávají hlavním 

představitelem strany, u něhož je nutné osvojení si marketingových metod a vybudování 

si image silného lídra, který je schopen skrze média efektivně oslovit masy voličů. 

Samotné kampaně stran se tak postupně připravují k tomu, aby právě lídr strany vynikl. 

[Bradová, Šaradín 2006: 231]. Celou situaci dvěma slovy vystihuje Winfried Schulz: 

„Kandidát je program.“ [Schulz 2005: 25 cit. dle Bradová, Šaradín 2006: 234]. Podnět 

k redukci volební kampaně na soutěž volebních lídrů přichází samozřejmě nejen ze 

strany politických stran v rámci jejich volební strategie, ale také prezentací médii. 

Volební scéna se výrazně polarizovala a personifikovala i za podpory médií. 

V letech 2006 i 2010 celková atmosféra personalizované bipolární soutěže vyvrcholila 

předvolebními televizními duely, do kterých byli pozváni pouze lídři dvou nejsilnějších 

stran a kterým se dostalo silného zájmu i ze strany dalších médií. [Matušková 2006b: 

62-63] Kampaň tak vyvolává dojem volby budoucího premiéra, ačkoli jde o poměrný 

systém. 

V roce 2006 se navození této iluze velkým stranám v systému úspěšně podařilo. 

KDU-ČSL dokonce výrazně nepracovala s osobou svého lídra Miroslava Kalouska. 

Strana se zaměřila na prezentaci jednotlivých volebních témat54 ve spojení s různými 

                                                 
54 Například s lídrem strany Miroslavem Kalouskem byla představována rodinná politika v souvislosti 
[Matušková 2010a: 132]. 
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stranickými představiteli. Pozitivní formou tak především prezentovala doposud 

vydařené politické cíle, které vzhledem ke svému členství ve vládě si připisovala na své 

konto. Lidovci v tomto ohledu svou volební kampaň nepersonalizovali jako velké strany 

a Strana zelených. Zelení i vzhledem ke svému omezenému fondu výrazných 

stranických představitelů svou volební kampaň v roce 2006 postavili výhradně na 

prezentaci strany skrze lídra Martina Bursíka, kterému se podařilo prosadit na celostátní 

úrovni a získat si přízeň nejen médií, ale i voličů, jak prokazuje šetření důvěry 

v politické představitele (tabulka č. 9). Jeho tvář ovládla billboardovou kampaň strany a 

dominoval také prezentaci v médiích. Bursík byl jedinou mediálně celorepublikově 

známou osobou zpočátku. Bursík získává pro SZ více prostoru v médiích než lidovci, 

jak prokazuje graf č. 5.  

Graf č. 5: Podíl (v %) prezentace jmen lídrů parlamentních stran na titulních stranách 

deníků MF Dnes a Právo v období 100 dní před konáním voleb do PS PČR 2002-2010. 
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politických stran [Příloha č. 1]. 

Graf zobrazuje výsledky obsahové analýzy četnosti prezentace volebních lídrů 

stran v předvolebním období v celostátním tisku. V rámci celého období postupně sílí 

dominance prezentace lídrů dvou nejsilnějších stran (ČSSD a ODS). Jestliže v roce 

                                                 
55 V analýze měříme frekvenci výskytu jména volebního lídra strany v titulcích novinových článků 
vztahujících se tématicky k volební soutěži. Obsahová analýza byla provedena na vzorku celkem 497 
výtisků celostátního denního tisku. Byly vybrány dva nejčtenější deníky MF Dnes (249 výtisků) a 248 
výtisků deníku Právo (noviny jsou zároveň spjaty s internetovými zpravodajskými servery iDnes a 
novinky.cz). Tyto dva deník prezentují dva různé proudy, MF Dnes inklinuje spíše k pravicové politice 
naopak deník Právo sympatizuje více s levicí. Analýze jsme podrobili pouze přední stránky novin, na 
které jsou umisťována hlavní témata dne, tudíž zde uveřejněné články můžeme považovat za rovnocenně 
nejdůležitější na rozdíl od dalších příspěvků uvnitř novin, jenž se vyznačují různou měrou důležitosti. 
Výzkum zahrnuje období 100 dní před prvním dnem voleb do Poslanecké sněmovny PČR (v roce 2002 
od 6. března do 13.června; 22.února – 1.června 2006 a 17.února – 27.května 2010). 
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2002 dohromady zaujímají 82 %, v roce 2006 prezentace hlavních politických soupeřů 

J. Paroubka (ČSSD) a M. Topolánka (ODS) dominovala s 93 %. V roce 2002 ještě 

získávají relativně silné postavení lídři stran Koalice C. Svoboda (KDU-ČSL) a H. 

Marvanová (US-DEU), kteří společně získali téměř 15ti procentní podíl ze všech článků 

věnujících se v titulku některému ze stranických lídrů. V následujících volbách 2006 

oba deníky upřednostňují zprávy směřované k dvěma nejsilnějším stranám ve volbách a 

jména lídrů menších politických subjektů jsou na titulních stranách zmiňována 

minimálně. Proto umístění Strany zelených, resp. Martina Bursíka, na třetím místě 

v roce 2006 můžeme považovat za velký úspěch volební kampaně strany. V kontrastu 

k tomu tradiční volební kampaň lidovců bez výrazné personalizace se neprosadila a 

Miroslav Kalousek byl tiskem prezentován minimálně. 

V roce 2010 v kampani nedochází k takové dominanci lídra ČSSD, ačkoli opět J. 

Paroubek a volební lídři ODS (M. Topolánek následně nahrazen P. Nečasem) získávají 

společně 88 %. Ve volbách sice kles podíl prezentace lídra sociální demokracie, ale 

naopak vzrostl u lídra ODS, čímž se utvrzuje posílení bipolárního charakteru soutěže. 

Překvapivě na pomyslném třetím místě se 7,7 % stojí lídr Věcí veřejných Radek John, 

který na základě silně personalizované a umě mediálně ovládnuté kampani si získává 

pozornost médií, ačkoli strana překročila pomyslnou hranici 5 % v předvolebních 

preferencích jen několik měsíců před konáním voleb. 

Strana Věcí veřejných stojí na začátku přibližně v podobné pozici jako Strana 

zelených v předešlých volbách, nicméně na rozdíl od nich VV s pomocí moderních 

marketingových technik a postavení do postu volebního lídra jednoho 

z nejpopulárnějších mužů české televizní obrazovky posílila ve velmi krátkém časovém 

úseku z hranice volitelnosti až k 10,88 % získaných hlasů ve volbách. Popularitu Radka 

Johna dosvědčuje i šetření důvěry politických představitelů, kde po zařazení do 

žebříčku se okamžitě řadí do čela. Lídr VV byl v květnu 2010 podle průzkumů 

veřejného mínění nejdůvěryhodnějším politikem v zemi. 

Tabulka č. 9: Míra důvěry (v %) lídrů parlamentních politických stran na základě 

šetření CVVM v letech 2002, 2006 a 2010.  

Volební lídr Politická strana Období šetření CVVM 
 Leden 2002 Květen 2002 
Špidla V. ČSSD 54 49 
Klaus V. ODS 31 32 
Grebeníček KSČM 16 16 
Svoboda C. KDU-ČSL 37 28 
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Marvanová H. US-DEU 35 28 
 Leden 2006 Květen 2006 
Topolánek M. ODS 32 30 
Paroubek J. ČSSD 48 45 
Filip V. KSČM 23 25 
Kalousek M. KDU-ČSL 24 26 
Bursík M. SZ - 31 
  Leden 2010 Květen 2010 
Paroubek J. ČSSD 25 27 
Nečas P. 23 27 
Topolánek M. 

ODS* 
21 - 

Schwarzenberg K. TOP 09 43 44 
John R. VV - 48 
Filip V. KSČM 19 19 
Svoboda C. KDU-ČSL 27 22 
Liška O. SZ 28 26 
* V prvním uvedeném období šetření byl volebním lídrem Občanské demokratické strany tehdejší 
předseda strany Mirek Topolánek, kterého po odstoupení v souvislosti s hojně mediálně řešenou aférů 
jistých nevhodných výroků předsedy při focení pro časopis, následně na postu volebního lídra vystřídal 
na konci března 2010 Petr Nečas. 
** Tučně zvýrazněny hodnoty u lídrů nejmenších parlamentních stran. 
Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

3.1.2 Role médií ve volební soutěži 

Jak již bylo výše několikrát zmíněno, v postmoderní době volební kampaň a její 

úspěšnost je úzce spjata s její prezentací médii56. S rozšířením televizního vysílání, 

média a především televize přejímají hlavní úlohu v prezentaci a zprostředkování 

přístupu politiky a politických představitelů k širokým masám veřejnosti. Otevírá se tak 

možnost politikům oslovovat davy občanů, na druhou stranu však dochází 

k postupnému odcizení voličů od politických subjektů. Zároveň svou funkcí média 

získávají moc, nejen že selektují informace, které prezentují, ale zároveň přistupují 

k hodnocení oněch témat, situací, popř. politických stran a jejich představitelů, čímž 

získávají moc více či méně intenzivně ovlivňovat veřejné mínění. Média se regulérně 

stávají dalším významným hráčem figurujícím ve volební soutěži. Mediální trh se navíc 

koncem 20. století výrazně fragmentuje. Nastupuje éra internetu a postmoderních 

kampaní. Televize i tištěné deníky čelí rozmanité konkurenci zpravodajských serverů, 

které jsou schopny prezentovat politické dění téměř v živém přenosu 24 hodin denně. 

Složité mediální prostředí tak komplikuje postavení politickým stranám, které jsou 
                                                 
56 Význam prezentace politických stran v médiích reflektuje i volební zákon, který se alespoň rámcově 
snaží poskytnout všem kandidujícím subjektům rovný přístup do veřejnoprávních médií: „Pro volby do 
Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dní a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující 
politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno 
v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů 
bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím rovným dílem. Termíny vysílacích 
časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.“ 
[ods. 4 čl. 16 Zákona č. 247/1995 Sb.]. 
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nuceny vyvíjet enormní úsilí, aby se dokázaly v nových médiích prosadit a navíc 

kontrolovat vyznění svých vystoupení a využívat tak média ke své prezentaci a 

oslovování voličů.  

V období let 2002-2006 postupně narůstá mediální zájem o volby. Tištěná média 

se soustředí na prezentaci volební soutěže, vytváří celé přílohy spojené s tématem 

voleb. Na podobný formát přechází i televizní vysílání zpráv jak na veřejnoprávní, tak 

na komerčních stanicích. Internetové servery deníků provozují informační portály a 

vytvářejí speciální zpravodajské stránky. [Petrová 2006: 42] Česká televize zároveň ve 

volbách 2006 i 2010 připravila mnohahodinové diskusní pořady a vedle klasických 

nedělních Otázek VM vysílala také „speciál“, který se orientoval na diskuze ve 

volebních krajích, každý týden byla vysílána debata s lídry krajských kandidátních listin 

stran. Celkově lze v médiích vysledovat mnohem větší pozornost vůči volební soutěži 

od roku 2006 oproti předešlému období. 

Odlišný však je také způsob, jakým se o kampaň zajímají média. Na přelomu 20. 

a 21. století nehovoříme pouze o tzv. amerikanizaci volebních kampaní57, ale také 

v souvislosti s médii a jejich formou a obsahem prezentace politické situace. 

Graf č. 6: Tématické rozdělení mediálních zpráv  v období před volbami do PS PČR 

2010. 

program; 9%

kampaň; 13%

program i kampaň; 
2%

strana, popř. lídr; 
13%

strana, popř. lídr 
zmíněni v souvislosti 
s aktuální událostí; 

18%

jiné; 45%

 
Zdroj: [Petrová 2010: 123]. 

Jak znázorňuje graf č. 6, média se v období předvolební kampaně 2010 zaměřila 

ve svém zpravodajství nikoli na prezentaci programů stran, popř. komentáře stran a 

jejich lídrů k aktuálním událostem. Téměř polovinu zpravodajství věnovala „jiným“ 

                                                 
57 Termínem je myšlena implementace politického marketingu, marketingová orientace kampaní. 
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tématům. Již v roce 2002 hovoří politologové o trendu tzv. amerikanizace volebního 

zpravodajství, jež klade důraz na „electiontainment“ [Prorok, Chleboun et al. 2003: 49]. 

Forma medializace volební soutěže tak začíná vítězit nad obsahem sdělení [Matušková 

2006a: 223]. Prezentace volební soutěže přestává splňovat účel informovat voliče o 

volbách a programech kandidátů a zaměřuje se především na upoutání pozornosti a 

pobavení diváků. Velkou pozornost věnují apolitickému popisu kampaně, image a 

chování jednotlivých lídrů. Televizní diskuze je prezentována jako zábava pro diváky a 

namísto vyřčených informací a prezentovaného programu, prezentují a řeší nepodání 

ruky, stupínek pod nohami toho méně vzrostlého či kdo měl více připravených 

vizuálních materiálů v podobě schémat a grafů.  

Mediální výstupy samotných politických stran však odhalují, že v určité míře 

sami přispívají k takové prezentaci voleb. Samozřejmě snaha o komunikaci politických 

postojů a témat programu u politických představitelů je, nicméně ani oni si neodpustí 

výroky na adresu svých politických rivalů. Podobně tak před volbami v roce 2010 

politické strany výrazně komunikovaly s veřejností skrze tiskové zprávy, ve kterých se 

projevují tendence i politických představitelů nekomunikovat pouze o programových 

tématech, mnohem větší část tiskových zpráv se věnovala propagaci lídrů stran nebo 

útokům na soupeře (18,8 %) [Petrová 2010: 126]. 

Graf č. 7: Podíl (v %) prezentace parlamentních stran na titulních stranách deníků MF 

Dnes a Právo v období 100 dní před konáním voleb do PS PČR 2002-2010.  
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*Zobrazení hodnot u sloupců prezentace dvou nejsilnějších stran v kontrastu k hodnotám nejmenší 
parlamentní strany. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z obsahové analýzy58 denního tisku – prezentace politických 
stran [Příloha č. 2]. 

Pro všechna tři období platí výrazná dominance prezentace dvou nejsilnějších 

stran v systému. Vzhledem k stabilnímu 40ti procentnímu podílu ČSSD v roce 2002-

2010 je například pozice SZ v roce 2006 s 20 % na třetím místě velmi úspěšná.59 Naše 

výzkumy potvrzují závěry o volební kampani 2010 Barbory Petrové, která ve své studii 

na základě analýzy agentury Newton Media zkoumala spontánní publicitu politických 

stran v průběhu 5 měsíců (1.1. – 30.4. 2010) před konáním voleb v jednotlivých typech 

médií. [blíže Petrová 2010: 120-121] Rozpor můžeme vidět u zařazení Věcí veřejných, 

na rozdíl od Petrové, kde obsadili až 7. místo, v naší analýze obsadily třetí příčku. 

Vysvětlením v tomto ohledu může být rozdílné období výzkumu. Petrová sama 

konstatuje: „Věci veřejné vykazovaly prudký vzestup publicity, když jejich dubnový 

počet příspěvků byl o 536% vyšší než v lednu.“ [Petrová 2010: 120], přičemž naše 

analýza zpracovává výsledky z období 17.2. – 27.5. 2010. 

Bipolarizace volební kampaně pak vyvrcholila předvolebními televizní duely, do 

kterých byli pozváni pouze lídři ODS a ČSSD. Vzhledem k tomu, že o duel dvou 

nejsilnějších lídrů projevily zájem všechny televizní stranice v zemi na konci 

předvolební kampaně, byl tento televizní duel prezentován a vnímán jako vyvrcholení 

předvolebního boje. Televize jako médium, které má přístup k největšímu publiku, tak 

vlastně pomohla vytvořit onu představu parlamentních voleb jako duelu dvou mužů (jak 

v roce 2006, tak i 2010). 

Volby 2006 byly ve výsledku v médiích prezentovány jako osudový střet mezi 

levicí (ČSSD) a pravicí (ODS). Voličům pak „hrozila buď oranžovo-rudá koalice 

(KSČSSD) nebo modrá diktatura“ [Petrová 2006: 60]. Ve stejném duchu se vedla i 

prezentace volební kampaně v roce 2010. Ačkoli zde došlo k rozmělnění stranické 

struktury, která představovala ony dva póly. Levice zůstává ve stejném složení KSČM a 

ČSSD, kde je negativní reklama mířena především proti sociální demokracii a jejímu 

předsedovi J. Paroubkovi. Na druhé straně pravici představovala nejen ODS, ale spolu 

s ní již i TOP 09. Z výsledků výzkumu Kampaň do PSP ČR 201060 vyplynulo, že 

celkově bylo vyznění předvolebních kampaní politických stran vůči voličům mnohem 

                                                 
58 V analýze měříme frekvenci výskytu názvu (popř. ekvivalentu názvu) stran v titulcích novinových 
článků vztahujících se tématicky k volební soutěži. Obsahová analýza vychází ze stejného vzorku jako 
analýza v příloze č. 1 pouze s rozdílem předmětu výzkumu.  
59 Nicméně nesmíme zapomenout podotknout, že k medializaci Strany zelených také neplánovaně 
přispěly v posledních dvou měsících před volbami rozpory uvnitř regionálních organizací strany. 
60 Výzkum Kampaň PSP ČR 2010 provedla katedra politologie Masarykovy univerzity v Brně. 
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méně negativní, než se na první pohled mohlo zdát na základě prezentace kampaně 

médii [Matušková 2010b: 104]. Mediální obraz kampaně tedy způsob, jakým o kampani 

psala média byl vysoce negativní (negativismus zpravodajství prokazuje graf č. 8). 

Graf č. 8: Srovnání negativity a pozitivity (v %) zpravodajství o politických stranách 

celostátních televizních stanic (Česká televize, TV Nova a TV Prima) v období červen 

2006. 
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Zdroj: [Media Tenor 2006]. 

Média prokazatelně posilují polarizaci a negativismus ve veřejném mínění, které 

následně dotváří charakter volební kampaně. Malé strany v  roce 2006 získávají 

pozornost jen velmi obtížně spíše až v poslední fázi kampaně, kdy už se začíná 

spekulovat o možných koaličních partnerech pro jednoho z vítězů. V roce 2010 

paradoxně posílená polarizace scény ve dva bloky proti sobě zahrnuje i malé strany, 

které z toho při kvalitně vedené kampani a komunikaci s veřejností získaly silnější 

postavení ve volbách (volební úspěch Věcí veřejných).  

3.1.2.1 Předvolební preference – nová informační „zábava“ 

S blížícími se volbami se média čím dál více soustředila na prezentaci 

předvolebních průzkumů volebních preferencí a prognózám možných výsledků. O 

výsledky různých průzkumů projevují zájem nejen veřejnost, ale i jak bylo výše 

prodiskutováno, samotné politické strany. „Výzkumy mají potenciál nejen sociální 

realitu měřit a odrážet, ale také ji spoluutvářet. Aktuálně zveřejňované výsledky 

výzkumů preferencí jednotlivých stran mohou průběžně ovlivňovat preference veřejnosti 

a mohou mít podíl na konečném rozhodnutí voličů.“  [Lebeda, Krejčí 2007: 37]. 

Srovnáme-li však vývoj zájmu o průzkumy veřejného mínění, je zřejmé, že zájem o 
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průzkumy se ve společnosti zvyšuje, což koresponduje i s nabídkou médií. Zájem o 

výsledky průzkumů veřejného mínění v roce 2005 zajímalo 48 % dotázaných a naopak 

51 % nezajímalo. V roce 2008 dochází k obratu 54 % ve prospěch zájmu o průzkumy a 

pouze 41 % proti. [Škodová 2008:2] 

V titulcích deníků při prezentaci předvolebních šetření preferencí pak dominuje 

komentář k postoji prvního v preferencích a vývoj preferencí dvou nejsilnějších stran 

navzájem. V roce 2002 bylo na titulní straně MF Dnes a Práva v období 100 dní před 

konáním voleb do Poslanecké sněmovny zveřejněno pouze osmkrát šetření 

předvolebních preferencí. Preference byly pouze popsány z hlediska vývoje vůči 

jednotlivým stranám bez výraznějších analýz volitelnosti a potencionálních zisků 

mandátů pro strany. V roce 2006 dochází k obrovskému vzedmutí zájmu o předvolební 

šetření. Na titulních stranách deníků ve stejném období je zveřejněno třikrát tolik (25) 

šetření předvolebních preferencí, které jsou prezentovány i s výraznou grafikou. Ve 

většině případů dochází opět k představení vývoje preferencí bez spekulací. V dubnu 

2006 však pokles stranických preferencí pro KDU-ČSL vyvolává první spekulace o 

neschopnosti strany překročit uzavírací klauzuli. V roce 2010 zveřejněním 12 případů 

předvolebních preferencí na titulní straně novin, vyvolává optický dojem poklesu zájmu 

médií a veřejnosti o předvolební průzkumy. Ve skutečnosti dochází k rozšíření 

zpravodajství o volbách uvnitř novin speciálními stranami věnovanými volbám 

popřípadě celým přílohám. Zde dochází k prezentaci předvolebních průzkumů. Centrem 

zájmu se stávají tzv. volební modely, na základě kterých dochází ke spekulacím nad 

zisky mandátů jednotlivých stran a popřípadě síle možných vládních koalic. V tomto 

způsobu prezentace malé strany hrají významnou roli potencionálních budoucích 

koaličních partnerů pro vítěznou stranu. Noviny prezentují výsledky pravicové versus 

levicové koalice, do kterých nezbytně zapadají i malé strany. I způsobem předvolební 

prezentace průzkumů dochází k posilování bipolarizace volební soutěže. 

Významným momentem v prezentaci předvolebních průzkumů se stala zpráva 

v únoru 2006 o překročení pětiprocentní hranice Stranou zelených. Strana tím získala 

mediální pozornost, začala být vnímána jako budoucí potencionální koaliční partner 

jedné z vítězných stran. Jak prokazuje graf č. 9, od okamžiku, kdy strana překonala 

v preferencích 5% hranici a tím u voličů určitou psychologickou bariéru ve svém 

potencionálu, preference Zelených nadále stoupaly a pod 5 % už se nevrátily. Do 

podobné situace se v roce 2010 dostává strana Věci veřejné, která dokonce překročila 5 
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%ní hranici až v dubnu 2010, tedy necelé dvě měsíce před konáním voleb. Její 

preference však postupně rostly, kontinuálně před hranicí pěti procent i po ní. 

Graf č. 9: Vývoj stranických preferencí (v %) malých parlamentních stran v šetření 

CVVM v období od začátku volebního roku po konání voleb v roce 2002-2010. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Naopak negativní okamžik přišel v dubnu 2006 pro KDU-ČSL, kdy agentura 

STEM zveřejnila výsledky stranických preferencí pro lidovce pouze 4,9 %. Tato zpráva 

si okamžitě získala celostátní zájem médií: „STEM: Lidovci by těsně neprošli do 

Sněmovny“ [Bek 2006]; „Další průzkum věští lidovcům propad“ [MF Dnes 2006]. 

Ačkoli tato informace byla médii prezentována jako poměrně velká senzace a 

překvapení, ve skutečnosti byla zpráva o propadu KDU-ČSL pouze špatně 

interpretována. Stranické preference nelze ztotožňovat s potenciálními volebními 

výsledky. Při odborné úpravě výsledků šetření ze stranických preferencí na volební 

model preference pro KDU-ČSL dělaly 6,2 %, což je výsledek dostatečně vysoký pro 

zvolení strany do Sněmovny. [Lebeda, Krejčí 2007: 51] Ačkoli jde o rozdíl necelých 1,5 

%, z hlediska k psychologickému účinku uzavírací klauzule a vlivu prezentace 

předvolebních preferencí na rozhodnutí voličů, mohlo jít o fatální chybu v otázce 

relevance KDU-ČSL. Poškození strany je znatelné i na vývoji stranických preferencí 

CVVM, kde mezi dubnem a květnem 2006 došlo u lidovců k propadu z 9,5 % na 4,1 %. 

Strana dokázala situaci překlenout a ve volbách uspěla s konečným výsledkem 7,22 % 

odevzdaných hlasů, dá se však spekulovat, že její zisk, nebýt dubnové chyby 

v interpretaci preferencí, mohl být i vyšší. 



 75 

Ačkoli agentury zabývající se výzkumem předvolebních preferencí uzavřely 

dohodu nad vypracováním různých druhů šetření a jejich interpretací, média nejsou 

v tomto ohledu nikomu zavázána. Zákon problematiku mediální interpretace průzkumů 

neřeší, pouze omezuje prezentaci výzkumů preferencí tři dny před konáním voleb.61 

Předvolební průzkumy preferencí a veřejného mínění se tak v rukou médií mohou stát 

nebezpečnými nástrojem ovlivňujícím veřejné mínění a v důsledku i výsledky voleb. 

3.2 Voličské chování  

Jak již bylo v úvodu třetí kapitoly naznačeno, společenský vývoj na konci 20. a 

přelomu 21. století vytváří prostředí, ve kterém je velmi obtížné pochopit a interpretovat 

zákonitosti reálného volebního chování. [Kunštát 2006a: 141-145] V každém voličské 

rozhodnutí v současné době se protíná hned několik motivů pro volbu dané strany. 

Příčiny rozhodnutí jsou u různých voličů v různé míře logické i nahodilé. Obzvlášť 

důležité je u České republiky její minulost a postkomunistický stav společnosti i 

politické elity. Mezi voliči tak dochází k razantnímu odmítání komunistické strany a 

zároveň ke skepsi vůči politickým stranám, jejich voličské rozhodování je méně 

racionální. 

Jak si prokážeme v následující kapitole, vazby voličů na politické strany jsou 

čím dál méně založeny na racionální úvaze a tím se otevírá prostor pro zisky volební 

podpory stranám skrze profesionálně vedené volební kampaně. Situace může mít za 

následek rozmělnění etablovaných struktur stranického systému (otevírá se prostor pro 

nové subjekty a naopak postavení starých je více v ohrožení). Jak bylo v předešlé 

kapitole prokázáno v námi sledovaném období dochází k profesionalizaci volební 

soutěže a užití negativní reklamy ze strany politických stran a také k bipolarizaci a 

negativizaci kampaně ze strany médií. Cílem této části práce je studium dopadu těchto 

výše zmíněných trendů na vývoj voličského chování. 

3.2.1 Mobilizace voličů a vliv volební účasti 

Klesající křivka míry volební účasti je od prvních porevolučních voleb v roce 

1990 až do roku 2002 konstantním rysem voleb do Poslanecké sněmovny. V tomto 

ohledu však v rámci vývoje evropských demokratických systémů nejde o překvapující 

                                                 
61 „V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením 
hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.“  
[ods. 3 čl. 16 Zákona č. 247/1995 Sb.]. 
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jev. Trend klesající volební účasti je pozorovatelným v téměř celé střední a východní 

Evropě. [Linek, Mrklas et al. 2003: VI] V roce 2002 však dochází až k radikálnímu 

poklesu míry volební účasti o více jak 15 procentních bodů. V této situaci volební 

kampaně získávají o to silnější funkci nejen voliče informovat a získat si jejich přízeň, 

ale také je mobilizovat. 

Graf č. 10: Volební účasti (v %) v celorepublikovém průměru ve volbách do PS PČR 

v letech 199262-2010. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Míra volební účasti je často spojována s politickou aktivitou občanů a jejich 

spokojeností s demokratickým systémem. Trvale klesající volební účast v 90. let může 

napovídat výrazný pokles spokojenosti voličů s politickou situací, jenž nemotivuje 

k volební účasti a naopak vyvolává v občanech pocit beznaděje a dojem, že volební 

účast není důležitá či je dokonce zbytečná. Srovnáme-li však křivku vývoje volební 

účasti s hodnotami šetření CVVM o pocitu důležitosti volební účasti, mezi lety 2002 a 

2006 nenalezneme žádný náznak souvislosti. Ačkoli mezi lety 2002 a 2006 dochází 

k výrazné proměně míry volební účasti, důležitost volební účasti je vnímána občany 

relativně na stejné úrovni.63 Výraznou změnu nenajdeme ani ve výpovědích o 

spokojenosti občanů s politickou situací, což napovídá, že navýšení volební účasti 

nereflektuje výrazné společenské změny, ale spíše efekt dalších faktorů ve volební 

soutěži jako je mobilizace voličů ze strany politických stran skrze volební kampaň a 

                                                 
62 V roce 1992 volby do České národní rady. 
63 V červnu roku 2002 dle šetření CVVM 74 % dotazovaných na otázku, zda volební účast je zbytečná, 
odpovědělo ne. Podobně v květnu 2006 v šetření veřejného mínění 75 % dotazovaných se domnívá, že jít 
volit je důležité [SDA Sociologického ústavu AV ČR]. 
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média. Na rozdíl od výše zmíněných hodnot, v těchto krátkodobých faktorech mezi lety 

2002 a 2006 dochází k radikální změně. 

V roce 2002 měsíc před volbami deklarovalo volební účast v šetření veřejného 

mínění CVVM dokonce 73 % dotazovaných [SDA Sociologického ústavu AV ČR]. 

Následně však k volbám přišlo o 15 % voličů méně. Oproti tomu v roce 2006 a 2010 

deklarovaná volební účast více méně odpovídá reálné míře účasti občanů ve volbách. 

Příčiny těchto rozdílů můžeme hledat v charakteru volebních kampaní, které vedly 

politické strany a prezentaci kampaně médii, jak bylo naznačeno již v kapitole 3.1.2. 

V roce 2006 přichází zlom, volební kampaň si získává pozornost médií, politické strany 

mění svůj přístup k volební strategii a implementují do kampaně negativní reklamu. 

Celá volební soutěž se tak výrazně polarizuje. Velké strany jsou v předvolebních 

průzkumech prezentovány jako vyrovnaní soupeři a malé strany naopak bojují na 

hranici 5 % o vstup do komory. Předvolební preference tak mohou ve voličích vzbudit 

dojem, že každý hlas favoritovi může pomoci a rozhodnout. Hovoříme potom o 

mobilizačním efektu64 předvolebních šetření. 

Mobilizace voličů a vyšší volební účast je společensky považováno za žádoucí, 

před volbami se tak jak politické strany, tak nestranické organizace snaží burcovat 

voliče k účasti. Naskýtá se však otázka, zda je pro strany žádoucí mobilizovat voliče. 

Vyšší volební účast přináší zvoleným politickým stranám vyšší legitimitu jejich 

mandátu a také rozšiřuje okruh voličů, jejichž hlasy politické strany mohou získat. Ale 

strany mají různý charakter příznivců, některé mají disciplinované voliče, jiné zase 

získávají hlavně stranicky slabě identifikované voliče, které je nejprve nutné k volební 

účasti mobilizovat. Na základě těchto rozdílností v charakteru politických stran a jejich 

příznivců můžeme předpokládat, že pro různé politické strany má míra volební účasti 

různý vliv na zisky hlasů. 

Lukáš Linek ve svém článku testuje čtyři hypotézy vycházející z existujících 

studií amerických a západoevropských odborníků zabývajících se otázkou zkoumání 

vlivu volební účasti na zisky různých politických subjektů. Na základě prostředí, ve 

kterém byly hypotézy o možných dopadech míry volební účasti na zisky jednotlivých 
                                                 
64 Na druhou stranu takto vyhrocená volební soutěž při užití negativní volební kampaně čelí kritice a 
podezření, že je schopna voliče demotivovat a tím snižovat volební účast. Srovnáme-li však období, kdy 
se u nás ve volbách do Poslanecké sněmovny prosadila negativní reklama a jaký byl vývoj volební účasti 
v tomto období, výsledky naopak napovídají, že profesionalizace volebních kampaní a implementace 
negativní reklamy do nich naopak přispěla k mobilizaci voličů. „V České republice se tak nepotvrdil 
předpoklad, o němž probíhá už od poloviny 90. let intenzivní odborná diskuze, že negativní vedení 
kampaně může přispívat k demobilizaci voličů a jejich poklesu zájmu o politiku.“ [Bradová, Lebeda 2007: 
112]. 
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stan při výzkumech stanoveny, hovoříme o americké hypotéze I. a II. nebo o evropské 

hypotéze I. a II. První americká hypotéza popírá možnost vlivu míry volební účasti na 

zisky hlasů pro strany. „Americká hypotéza I.: Výše volební účasti nemá systematický 

vliv na volební zisky stran.“ Druhá hypotéza tvrdí: „P ři simulaci stoprocentní volební 

účasti bude podpora pravicových parlamentních stran nižší a podpora neparlamentních 

stran větší, podpora levicových parlamentních stran bude přibližně stejná.“ [Linek 

2007: 95]  Druhá americká hypotéza by tak předpokládala, že bez ohledu na velikost 

parlamentní pravicové strany vyšší volební účast bude pro takovou stranu znamenat 

nižší volební zisky. Dalo by se tak předpokládat, že pro KDU-ČSL bude znamenat 

navýšení volební účasti pokles volebních zisků. Ve třetí tzv. evropské hypotéze I. 

naopak vyšší volební účast znamená, že „roste podpora levicových stran.“ [Linek 2007: 

96] A na levicové, dokonce přímo krajně levicové strany se soustředí i poslední 

z hypotéz (evropská hypotéza II.), která tvrdí, že „krajn ě levicové strany získávají větší 

podporu při nižší volební účasti.“  [Linek 2007: 96] Při našem zaměření na situaci 

malých parlamentních stran (KDU-ČSL, SZ, VV), které v českém prostředí doposud 

byly středové s inklinací k pravici, je relevantní americká hypotéza II.  

Při analýze vztahu volební účasti se zisky parlamentních stran pomocí korelace 

lze dojít k závěru, že vyšší volební účast ve skutečnosti zvyšuje zisky pravicových 

parlamentních stran (tedy i KDU-ČSL). Tato interpretace vzhledem k postavení analýzy 

však může být zavádějící. Studujeme-li míru volební účasti a míru zisků volebních 

hlasů, vyšší hodnota korelace vypovídá o tom, že v krajích s vyšší volební účastí 

existuje vyšší podpora pro výše zmíněné strany. [Linek 2007: 97] Dostáváme se tak 

spíše opět k diskuzi nad regionální podporou politických stran s přihlédnutím 

k charakteru daného regionu vzhledem k typické míře volební účasti v něm. Proto Linek 

ve své studii přistupuje k regresivní analýze dat, která ho přivádí k závěru65: „z těchto 

údajů se nabízí základní interpretace, že volební účast výrazně pomáhá pravicovým 

stranám (součet ODS a KDU-ČSL) a škodí levicovým stranám.“ [Linek 2007: 98] 

Linkovi se tak provedenou analýzou na základě výsledků v českém prostředí 

nepodařilo potvrdit ani jeden z výše uvedených předpokladů. Můžeme však 

v základních čtyřech hypotézách i v jeho závěrech vysledovat náznak rozdílnosti vlivu 

míry volební účasti vůči stranám na pravolevé škále ve smyslu socioekonomického 

                                                 
65 Provedená analýza Lukáše Linka k tématu vlivu míry volební účasti na zisky malých parlamentních 
stran by si zasloužila větší prostor k debatě. Vzhledem k rozsahu této práce, se však pro naši argumentaci 
spokojíme s následujícím shrnutím. 
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štěpení. Samozřejmě, že nelze hodnotit vliv míry volební účasti na zisky malých versus 

velkých stran, je to výrazně závislé na mnoha aspektech charakterizujících voliče jako 

obyvatelstvo různých regionů. Vliv míry volební účasti na zisky hlasů malých stran tak 

závisí na samotném zacílení malých stran na voličské základny. Malá strana opírající se 

o disciplinované silně stranicky identifikované voliče (jako KDU-ČSL) při vyšší 

volební účasti ztrácí. Naopak strana s nízkou stranickou identifikací voličů a bez 

disciplinovaných voličů, které se podaří kvalitně marketingově zacílit na nerozhodnuté 

voliče může vyšší volební účastí výrazně získat. Vyšší volební účast poškozuje strany 

s klasickou členskou základnou a disciplinovanými voliči a naopak nahrává stranickým 

subjektům, které nějakým způsobem inklinují k oslovení širokých mas voličů napříč 

pravolevým spektrem. [Foltýn 2006: 183] Je vidět, že nezáleží ani tak na tom, kolik 

voličů k volbám dorazí, ale jací voliči to jsou. 

3.2.2 Stranická identifikace voličů 

Pod pojmem „stranická identifikace“ 66 je v politické vědě míněna identifikace 

voliče s politickou stranou. „Jde původně o sociálně-psychologický konstrukt, pod nímž 

je míněn dlouhodobý vztah voliče ke straně, který je podobného rázu, jako je například 

náboženská identifikace nebo národnostní identifikace.“ [Vlachová 2003: 487] Koncept 

stranické identifikace napomáhá studovat a pochopit stabilní volební chování voličů 

vůči určitým stranám, naopak však změny a případnou nevyzpytatelnost volebního 

chování voličů můžeme lépe pochopit při studiu tzv. nerozhodnutých voličů, tedy voličů 

kteří se naopak nevyznačují intenzivním vztahem k nějakému stranickému subjektu 

v systému a jeho volba je v konkrétní čas do určité míry snadno ovlivnitelná např. 

volební kampaní. 

Data naznačují, že celková úroveň stranické identifikace je silně ovlivněna 

převažujícím politickým kontextem. Podíváme-li se na vývoj křivky grafu č. 11, je 

překvapující častý a především pravidelný výkyv intenzity vztahu respondentů k jimi 

preferované straně. Zdá se, že tento vztah nevypovídá o dlouhodobé emocionální vazbě, 

ale spíše o krátkodobém vzplanutí. V roce 2006 a 2010 s blížícím se datem voleb roste 

silný vztah ke straně, naopak oddalujíc se volbám opětovně klesá. Intenzita vztahu 

voliče vůči preferované straně roste s rostoucí intenzitou volební kampaně. 

                                                 
66 Autoři tzv. michiganského modelu pracovali se stranickou identifikací jako s emocionální vazbou 
s kořeny v rodině, která se s dospíváním upevňuje a následně dlouhodobě ovlivňuje voličův vztah ke 
straně a její politice a vnímání vztahů mezi stranami v systému, popřípadě mezi politiky a politiku 
samotnou [Vlachová 2003: 487-488]. 
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Politologická dvojice Lyons a Linek v souvislosti s těmito výsledky tvrdí, že „loajalita 

ke stranám v po sobě následujících volbách je spíše důsledkem zkušenosti voličů se 

stranami a jejich politikami než důsledkem socializačního procesu“ [Linek 2009: 193]. 

Graf č. 11: Vývoj intenzity vztahu voličů k preferované straně v období let 2002-2010.67 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Vzhledem k tomu, že koncept stranické identifikace staví především na 

„dlouhodobém“ vztahu, v případě postkomunistických států se odehrála debata, zda u 

těchto systémů lze hovořit za tak krátkou dobu trvání demokratického režimu, o 

stranické identifikaci voličů k některým stranám. 

Přes krátké trvání demokratického systému v České republice můžeme naleznout 

hned několik stran se silnější stranickou identifikací. Mezi malé parlamentní strany se 

silnou stranickou identifikací patří především KDU-ČSL. Vzhledem ke svému 

historickému vzniku před érou komunistické vlády disponuje silnou voličskou 

základnou, která se dle výsledků šetření se stranou silně identifikuje a ve volbách je 

disciplinovaná a vůči straně loajální. Srovnáme-li stranickou identifikaci vůči malým 

parlamentním stranám v tabulce č. 10, KDU-ČSL mají silněji identifikované voliče než 

všechny zbývající strany, ačkoli i zde došlo v uplynulých letech k určitému rozvolnění 

vazeb k této formaci. Stranická identifikace tak je nejsilnější u strany založené na 

tradiční štěpné linii (církev – stát). Identifikace vůči KDU-ČSL tak odráží intenzitu 

vztahu příznivců vyznačujících se ještě tradičními hodnotami definovatelnými teorií 

štěpných linií. 
                                                 
67 Přesné hodnoty (v %) viz Příloha č. 5.  
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Tabulka č. 10: Síla vztahu (v %) stranických příznivců k malým parlamentním stranám 

v letech 2002, 2006 a 2010. 

Politická 
strana 

Volební 
rok 

(duben) 

Je 
přesvědčeným 

příznivcem 
strany 

Většinou 
s ní 

souhlasí, 
ale na něco 

má jiný 
názor 

Stanoviska 
strany jsou 

mu blízká, ale 
v mnohém má 

jiný názor 

Nelíbí se 
mu žádná 
strana, ale 

tato mu 
vadí 

nejméně 

Silný/slabý 
vztah ke 
straně 

2002 10 52 29 10 62/39 
2006 18 41 27 14 59/41 

KDU-
ČSL 

2010 13 52 29 6 65/35 
2006 6 30 16 48 36/64 

SZ 
2010 7 45 24 24 52/48 

VV 2010 3 47 19 31 50/50 
Koalice 2002 9 27 27 36 36/63 
US-DEU 2002 4 41 26 30 45/56 
* V tabulce jsou tučně zvýrazněny hodnoty pro stranu v roce jejího vstupu do Sněmovny. Považujeme za 
relevantní záměrně pouze volební rok, ve kterém stran vstoupila do komory. Výsledky dalších ročníků 
(např. pro KDU-ČSL a SZ v roce 2010) mají, vzhledem k malému počtu respondentů ztotožňujících se se 
stranou, zkreslené hodnoty a malou výpovědní hodnotu. Navíc nárůst stranické identifikace v těchto 
případech lze logicky odůvodnit, ztrátou méně loajálních voličů. V době, kdy strany ztratily volební 
podporu a nepřekročily hranici 5 %, jim zůstávají věrní voliči se silnou vazbou ke straně, proto následný 
procentuelní poměr silného vztahu ke straně je nadhodnocen a v obou případech narůstá. V tomto ohledu 
můžeme vidět ve výzkumu omezení v tom, že dochází k analýze na základě prvotně deklarace volební 
preference dané strany až následně z tohoto výběru vyjádření vztahu ke straně. 
Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

V současných demokraciích však slábne vliv tradičních cleaveges a dochází 

k rozvolnění vztahu mezi voliči a stranami. Oslabení stranické identifikace může vést 

k vyšší volatilitě voličů a ke změnám stranického systému - posílení nových stran a 

oslabení starých. Proto se situace více nabízí stranám jako jsou SZ v roce 2006, popř. 

VV v roce 2010. Strany, které získávají u nerozhodnutých voličů z krátkodobého 

hlediska intenzivní podporu, jež je vynese do Sněmovny, ale zároveň jde o podporu, 

která nezaručuje trvalou loajalitu a voličskou disciplinovanost ve prospěch těchto stran i 

v následujících volbách. U příznivců Strany zelených je viditelný relativně vysoký podíl 

slabě identifikovaných voličů. Věci veřejné v tomto případě získávají až nečekaně 

vysoký podíl silně a slabě identifikovaných voličů (50:50 %). Za tak krátkou dobu 

přítomnosti strany na celostátní úrovni je překvapující, taková základna přátel, nicméně 

ve spojení se závěry o vývoji stranické identifikace po roce 2002 (viz výše) můžeme 

hovořit spíše o krátkodobém vzplanutí vůči VV, které však nestaví na dlouhodobém 

vztahu. 

Druhou variantou stranické identifikace je její negativní varianta. 

V postkomunistických systémech můžeme předpokládat vzhledem k historické 

zkušenosti tendence spíše než k pozitivní identifikaci naopak odmítání stranictví, popř. 
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odmítání komunistické strany. O existenci negativní identifikace hovoří již autoři 

konceptu stranické identifikace, kteří připouští možnost namísto pozitivní identifikace 

se stranou negativní vztah vůči určité straně v systému. Uvažujeme-li zároveň 

nastupující trend poklesu voličské angažovanosti a implementaci negativní reklamy do 

předvolebních kampaní stran, negativní stranická identifikace může mít větší vliv pro 

volební soutěž stran než pokles stranické identifikace pozitivní. 

Negativní vztah ke straně mezi voličem a některou ze stran v systému má spolu 

se vzájemnými vztahy mezi stranami významné důsledky pro volební podporu 

konkrétních stran. „Základní myšlenkou je, že to, že volič nemá rád určitou stranu, 

může být mnohem silnější motivační silou pro volbu jiné strany, než pozitivní 

identifikace k této straně.“  [Lyons, Linek 2007b: 150-151] Výrazné procento voličů 

svoji volbu definuje jako výběr „ta mi vadí nejméně“. Jedná se o okamžik, kdy se volič 

neztotožňuje silným pozitivním vztahem vůči některé konkrétní straně v systému, ale 

volí subjekty, které jsou protipólem strany, ke které ho poutá negativní stranická 

identifikace. Negativní stranickou identifikaci zkoumáme na základě výsledků šetření 

CVVM, kde respondenti odpovídali  na otázku, kterou stranu by nikdy nevolili (graf č. 

12).  

Graf č. 12: Míra nevolitelnosti (v %) u jednotlivých parlamentních stran v období let 

2002-2010. 
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* Hodnoty k jednotlivým stranám (v %) viz Příloha č. 7. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Komunistická strana byla nepřijatelnou alternativou před volbami 2002 a 2006 

pro více jak 40 % dotázaných, nevolitelnost komunistické strany překvapivě v roce 

2010 klesá k 35 %. Její pokles vykompenzoval nárůst nevolitelnosti ODS a ČSSD. Tyto 
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dvě doposud nejsilnější strany v systému na základě své vzájemné negativní kampaně a 

vymezování přispívají k polarizaci stranické struktury, což se začíná projevovat na 

jejich vlastní pozici. Počátečním artiklem pro vzbuzení negativní identifikace, byla 

argumentace o pozici vůči KSČM, v současnosti jak se zdá strany vyvolávají negativní 

identifikaci samy o sobě. Nevolitelnost ODS dokonce vzrostla z 20 % v roce 2002 na 35 

% voličů v roce 2010. V případě zmíněných stran byl stranický antagonismus 

nejvýraznější. 

Naopak malé strany se v rostoucí polarizaci stranické scény výrazně neprojevují. 

KDU-ČSL v roce svého samostatného zvolení do Sněmovny narostla míra 

nevolitelnosti u voličů na 7 %, což je však ve srovnání s většími stranami zanedbatelné. 

Zajímavé je, že SZ v roce 2006 i v roce 2010 vykazuje stejnou, velmi malou míru 

nevolitelnosti (2 %). Zdá se, že ačkoli obě strany v roce 2006 vedly pozitivní kampaň 

bez výrazné polarizace vůči ostatním stranám v systému (s výjimkou KSČM), KDU-

ČSL svým charakterem vzbudila vyšší míru nevolitelnosti než Zelení. I tento ukazatel 

nám prokazuje, že Zelení byli úspěšnější v zaujetí role strany neutrální, rozpínající se 

podél celého pravo-levého spektra. Podobnou pozici dokázala ve volbách 2010 obsadit i 

strana Věci veřejné, jejíž míra nevolitelnosti dokonce ze všech studovaných stran 

v grafu dosáhla nejnižší, téměř zanedbatelné hodnoty (1 %). V systému se tak před 

volbami 2010 vyskytují strany profilující se na pravo-levé škále, u nichž ale zároveň 

posiluje míra nevolitelnosti, a vedle toho nová, neetablovaná strana VV, která se drží 

politického středu a téměř nevyvolává negativní identifikaci u voličů, přesto tato strana 

úspěšně získala přes deset procent hlasů voličů. 

3.2.2.1 Role nerozhodnutých voličů ve volební soutěži 

Podle okamžiku jejich volebního rozhodnutí dělí dvojice politologů Tomáš 

Lebeda a Eva Bradová ve svém článku voliče na rozhodnuté a nerozhodnuté podle toho, 

zda učinili rozhodnutí před vypuknutím volební kampaně (rozhodnutí voliči), nebo až 

v posledních týdnech či dnech před volbami (tzv. nerozhodnutí). „Toto rozdělení 

vyplývá ze skutečnosti, že intenzivní, tzv. „horká“ předvolební kampaň probíhá v ČR 

zpravidla jeden měsíc před dnem konání voleb.“ [Bradová, Lebeda 2007: 119] 

Data z tabulky č. 11 deklarují již výše zmíněný předpoklad nárůstu 

nerozhodnutých voličů. Oproti roku 2002 ve volbách 2010 podíl nerozhodnutých voličů 

činil dokonce až 49 % voličů. Přihlédneme-li k tomu, že ve volbách 2010 byla navíc i 

vyšší míra volební účasti, prokazatelně politické strany soutěžily o nezanedbatelné 
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množství hlasů v posledních dnech volební kampaně (dokonce až 20 % hlasů 

v posledních pár dnech popř. dvou týdnech před volebním dnem). 

Tabulka č. 11: Rozdělení voličů (v %) dle doby, kdy se rozhodli pro stranu, kterou ve 

volbách v roce 2002 a 2010 volili. 

Volební 
rok 

Těsně před 
volbami, popř. 
v den voleb 

Pár dní před volbami, 
během posledních 14 
dní 

Během posledních 
dvou měsíců 

Před delší 
dobou 

N/R 

2002 11 11 14 64 36/64 
2010 14,5 19,2 15,4 50,9 49/51 
* Tučně zvýrazněn poměr rozhodnutých voličů R a nerozhodnutých voličů N, kteří se přiklonily k volené 
straně až v posledních dvou měsících před volbami či ještě později. 
Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz] a 
[Exit Poll SC&C 2010: 14]. 

Zvýšení míry nerozhodnutých voličů koresponduje s poklesem stranické 

identifikace ve společnosti. Voliči stranicky identifikovaní jsou obvykle rozhodnuti pro 

volbu konkrétní strany dlouhodobě dopředu, naopak voliči bez výrazného vztahu 

k určitému politickému subjektu se otevírá možnost volby mezi všemi politickými 

stranami ve volební soutěži. Jeho rozhodnutí, tak může trvat déle, popřípadě tzv. na 

poslední chvíli a zároveň je racionálně méně odůvodnitelné a může podléhat 

krátkodobým vlivů popř. i emocím plynoucím z předvolební kampaně. Nerozhodnutí 

voliči tak jsou ideálním cílem pro strany snažící se získat nové skupiny voličů skrze 

marketingově vedenou předvolební kampaň.  

Vzhledem k charakteru způsobu výběru volené strany nerozhodnutí voliči často 

inklinují k volbě strany, která je jednou z „„nejméně nepřijatelných“ hlavních stran“ 

[Kunštát 2006a: 140]. Z teoretického hlediska tito voliči, zdá se, vyhledávají 

rozhodující mocenské póly politického spektra a upřednostňují silné a ověřené politické 

strany. To by mohlo diskriminovat malé strany obtížně rozpoznatelné na pravo-levé 

socioekonomické linii, jako je například KDU-ČSL a Strana zelených (k ideologické 

orientaci stran blíže kapitola 4.2). Na druhou stranu úspěšné ovládnutí poltického 

marketingu a mediální reprezentace i malým stranám může naopak na rostoucím 

množství nerozhodnutých voličů pomoci profitovat. Důležitý rozdíl se v tomto ohledu 

projevuje mezi tradičními malými stranami a novými subjekty ve volbách 2006 a 2010. 

KDU-ČSL v roce svého zvolení do PS PČR 2006 zaznamenala výrazně vyšší 

úspěch u rozhodnutých voličů, z této skupiny se 7,6 % přiklonilo k volbě lidovců. 

Výsledky tak potvrzují naši předešlou analýzu, strana disponuje větší měrou stranicky 

identifikovanými voliči, kteří jsou o své volbě rozhodnuti delší dobu před volbami a 
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které volební kampaň spíše utvrzuje v rozhodnutí, než aby získávala jejich nové hlasy. 

Strana nesměrovala svou volební kampaň na nerozhodnuté voliče, jejichž hlasy také 

získala ve výsledku minimálně, oproti ostatním stranám nejnižší podíl 5,4 %. 

Tabulka č. 12: Jaké strany volili (v %) ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 

nerozhodnutí voliči v roce 2006. 

Voliči ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ 
Rozhodnutí 37,4 33,3 14,7 7,6 3,9 

Nerozhodnutí 28,4 29,1 6,1 5,4 15,3 
Zdroj: [Bradová, Lebeda 2007: 125]. 

Tabulka č. 13: Jaký podíl (v %) v ziscích hlasů politických stran ve volbách do 

Poslanecké sněmovny 2010 tvořili tzv. nerozhodnutí voliči. 

Strana Rozhodnutí voliči Nerozhodnutí voliči 
ČSSD 71 29 
ODS 68 32 

TOP 09 30 70 
KSČM 74 26 

VV 20 80 
KDU-ČSL 57 43 

SZ 37 63 
Zdroj: [Exit Poll SC&C 2010: 14]. 

Strana zelených naopak ve volbách 2006 představuje subjekt nový, bez silně 

etablované voličské základny, tudíž pro SZ bylo dlouhodobě rozhodnuto pouze 3,9 % 

voličů. Strana však úspěšně cílila svou volební kampaň na široký okruh voličů napříč 

pravo-levé spektrum a úspěšně získala trojnásobně vyšší podíl nerozhodnutých voličů 

(15,3 %) oproti KDU-ČSL. Nárůst nerozhodnutých voličů na trhu tak zvýhodňuje malé 

méně etablované strany bez silné stabilní voličské základny, které míří své kampaně na 

zisk zcela nových hlasů. Tento závěr potvrdil také Exit Poll SC&C pro ČT po volbách 

v roce 2010, podle kterého se v posledních měsících před volbami rozhodlo pro Věci 

veřejné či TOP 09 až 80 % jejich aktuálních voličů, zatímco u etablovaných stran bylo 

číslo výrazně menší. Navíc víc než kdykoli předtím hrála roli kampaň malých stran 

v posledních dnech před volbami. Z Exit Pollu vyplývá, že třetina voličů se rozhodla 

v posledních dnech (maximálně dvou týdnech) a dokonce 51 % voličů VV se rozhodlo 

stranu podpořit během posledních čtrnácti dnů kampaně [Exit Poll SC&C 2010: 14]. 

Paradoxně tak z vyhrocení politické polarizace volební soutěže velkými soupeři 

můžou profitovat malé subjekty, které mají potenciál získat zaprvé vyšší mírou slabě 

identifikovaných voličů, kteří reagují negativně na volební kampaň (tzv. protestní hlasy) 

a popř. i vyšší část nerozhodnutých voličů, na které strany cílí svou strategii předvolební 
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kampaně. Volební trh se s rostoucím podílem slabě stranicky identifikovaných a 

nerozhodnutých voličů otevírá pro nové malé parlamentní strany. Naopak to však může 

přinést existenční problémy etablovaným malým parlamentním stranám, jak jsme tomu 

byli svědky v roce 2010 u KDU-ČSL. 

4. Bipolární tendence stranického systému ČR ve volební soutěži - 

Syntéza vlivu volebních pravidel a dalších faktorů 

4.1 Analýza vlivu volebního mechanismu a struktury společnosti 

V návaznosti na druhou kapitolu, věnující se analýze mechanického vlivu 

volebního systému na postavení malých parlamentních stran, nyní přistoupíme 

k dokreslení analýzy stranického systému jako celku a pokusíme se ověřit platnost 

hypotézy č. 1. Hypotéza předpokládá, že poměrný volební systém České republiky 

produkuje, na základě nastavených základních parametrů mechanismu, 

strukturalizovaný vícestranický systém. Hypotéza v sobě ve skutečnosti propojuje 

závěry M. Duvergera a G. Sartoriho o předpokládaném vlivu poměrného volebního 

systému na stranickou strukturu v etablovaném a strukturalizovaném systému. Na 

základě Duvergerovy teze o působení poměrného systému a Sartoriho třetího zákona lze 

předpokládat, že poměrný volební systém do Poslanecké sněmovny PČR bude 

produkovat strukturalizovaný systém více politických stran (předpoklad G. Sartoriho), 

které jsou stabilní, tuhé a nezávislé (předpoklad M. Duvergera). 

V průběhu 90. let 20. století se český stranický systém konsoliduje a můžeme 

říci, že po roce 2000 se již pohybuje v prostředí strukturovaného stranického systému, 

který je ovlivňován volebním mechanismem. Volební systém, ačkoli byl v roce 2002 

novelizován a pozměněn, za dobu již třech proběhlých voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky byl etablován a voliči i političtí aktéři jsou schopni se 

v něm orientovat, jak prokazuje i vývoj podílu propadlých hlasů (do roku 2010). 

Tabulka č. 14: Procentuální podíl propadlých hlasů68 ve volbách do PS PČR 2002-

2010. 

 1998 2002 2006 2010 
Propadlé hlasy 

(%) 
11,32 12,55 5,98 18,85 

Zdroj: Data z volebního serveru Českého statistického úřadu [http://www.volby.cz]. 

                                                 
68 Propadlými hlasy je myšlen procentuelní podíl odevzdaných platných hlasů pro strany, které 
nepřekročily uzavírací klauzuli, tudíž hlasy, které nevedly k zisku mandátu. 
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Na základě hodnot procentuelního podílu propadlých hlasů v průběhu voleb 

1998 a 2002, je patrné, že v roce 2002 došlo k pouze mírnému navýšení podílu 

propadlých hlasů. Množství propadlých hlasů prokazuje, jak jsou voliči zvyklí na efekty 

volebního mechanismu a to především uzavírací klauzule. Psychologický efekt tohoto 

faktoru může zapříčinit odklon voličů od menších politických subjektů, které mají 

malou šanci překročit 5% klauzuli, postupem času voliče nutí k strategii volby. Za 

standardních podmínek lze očekávat, že když se volič rozhoduje komu dá svůj hlas, 

uvažuje nad tím, aby jeho hlas neztratil svůj význam a nepropadl, tudíž se vyhýbá volbě 

malých politických subjektů, které mají pouze mizivou šanci dostat se do skrutinia. 

V roce 2002 sice dochází k změně mnoha faktorů volebního mechanismu, uzavírací 

klauzule pro samostatnou stranu však zůstala nezměněna a stejně tak nedochází 

k razantnímu výkyvu v množství propadlých hlasů. Posílení strategie volby můžeme 

vnímat ve volbách 2006. Podíl propadlých hlasů byl rekordně nízký (5,98 %), voliči 

v roce 2006 koncentrovali své hlasy ve prospěch etablovaných stran, které měly již před 

volbami na základě například zveřejňování předvolebních preferencí69 velkou šanci na 

postup do skrutinia. Vývoj situace by mohl naznačovat postupnou koncentraci a redukci 

systému, výsledky voleb 2010 však i v tomto ukazateli projevují zvrat. V roce 2010 

naopak bez zjevných mechanických příčin propadl překvapivě vysoký počet hlasů 

(18,85 %), což naznačuje, že se ve společnosti dělo něco „nestandardního“, co oslabilo 

strategii volby mnoha voličů a ti byli ochotni věnovat svůj hlas malým a mnohdy zcela 

novým stranám i za cenu nebezpečí, že jejich hlas propadne. Důvody změny postoje 

voličů vůči malým politickým stranám musíme proto hledat právě v dalších aspektech 

volební soutěže (kapitola 3).  

Restrukturalizaci volební podpory vůči etablovaným stranám v roce 2010 

napovídá i vývoj zisků dvou nejúspěšnějších stran v komoře. Výsledky v roce 2006 

navozují dojem, že politickou scénu ovládly dvě nejsilnější strany a dochází k rozdělení 

voličů na dva hlavní bloky a eliminaci menších subjektů. Jak lze vyčíst z grafu č. 13, 

zisky dvou neúspěšnějších subjektů ve Sněmovně se vyšplhaly k doposud nejvyšším 

hodnotám. ODS spolu s ČSSD získaly dohromady 67,7 procent hlasů a ovládly 77,5 % 

mandátů ve Sněmovně (graf č. 13). Zisk dvou nejsilnějších stran jasně prokazuje, že 

sněmovní volby se nesly ve znamení posílení dvou největších stran na úkor menších 

subjektů. Ve volbách uspělo pět stran z toho dvě pouze s 6 a 7 % hlasů. Nedochází však 

                                                 
69 V tomto případě hraje velkou roli zveřejňování předvolebních průzkumů především pro postavení 
malých stran před začátkem vypuknutí hlasování, čemuž se budeme věnovat v následující kapitole. 
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nastolení trendu pokračujícím v dalším volebním období, volby 2010 naopak přinesly 

odklon voličské podpory vůči etablovaným stranám, jak již naznačoval i vysoký podíl 

propadlých hlasů. V průběhu námi sledovaného období dochází k postupnému 

navyšování hodnoty indexu disproporcionality systému. V roce 2010 se index vyšplhal 

k hodnotě 0,09. Takto vysoká míra disproporcionality systému není příliš výrazná a ve 

srovnání v indexem disproporcionality v roce 1998 (0,057) nedochází po změně 

systému k dramatickému nárůstu. Deformační efekt D`Hondtova dělitele působí pouze 

v nejmenších obvodech, kde postihuje malé politické strany, v celostátním měřítku však 

ve skutečnosti výrazně nepůsobí.  

Graf č. 13: Vývoj indexu disproporcionality a zisk hlasů v (v %) a mandátů s (v %) 

dvou nejúspěšnějších stran ve volbách do PS PČR 2002-2010. 
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Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

V historickém vývoji volebního systému do Poslanecké sněmovny PČR, jsme 

poukázali na rostoucí snahu politických představitelů prosadit redukci počtu stran 

v komoře ve prospěch nejsilnějších aktérů pomocí novelizace volebního zákona. Ačkoli 

k změně mechanismu došlo a z teoretického hlediska systém disponuje silnějším 

disproporcím účinkem, hodnoty indexu agregace i fragmentace jasně naznačují, že 

k radikální změně charakteru systému nedochází (graf č. 14 a 15). Fragmentace na 

parlamentní úrovni zůstává stabilní, ačkoli zaznamenáváme mírný výkyv ve volbách 

2010. Volby 2002 v České republice neznamenaly, přestože volební systém prošel 

obměnou, ve zkoumaných ukazatelích zásadní zlom. 
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Graf č. 14: Vývoj indexu agregace70 (v %)  a efektivního počtu stran na parlamentní 

úrovni po volbách do PS PČR  2002-2010. 
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Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Graf č. 15: Vývoj indexu fragmentace systému na parlamentní úrovni a  efektivního 

počtu relevantní stran71(ENRP) v letech 2002-2010.  
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Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

                                                 
70 Index agregace A vypovídá o postavení nejsilnější strany ve voleném sboru vůči ostatním stranám. Čím 
vyšší je hodnota indexu, tím vyšší je kladně vnímaná koncentrace stranického systému. Index agregace se 
zakládá na vzorci: A = s/n. Dělíme procentuelní podíl křesel obsazených nejsilnější stranou s počtem 
všech stran zastoupených v komoře n. 
71 Index efektiního počtu stran je matematickou modifikací indexu fragmentace autorů Taagepery a 
Shugarta, oproti kterému je však zřetelnější a vyjadřuje přímo počet stran [Sartori 2001: 44 – 47]. Index 
efektivního počtu stran má však tendence počet stran nadhodnocovat, a proto využijeme pro kontrast též 
index efektivního počtu relevantních stran ENRP. Jeho autoři navrhují nepočítat všechny strany, ale 
pouze strany odpovídající Sartoriho podmínkám relevantních stran. K výpočtu dochází pomocí tzv. 
Banzafovy moci, která uvažuje skutečnou sílu strany v parlamentu [blíže Dumont a Caulier 2003]. 
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Výsledky po volbách 2006 v některých aspektech naznačují sklon vývoje 

k bipolárnímu uspořádání systému. Například index fragmentace 2006 poklesl pod 

hranici umírněného pluralismu na 0,68 (graf č. 15), spolu s nárůstem podpory pro dvě 

nejsilnější strany svědčí o sklonu chápat stranickou soutěž jako souboj dvou 

nejsilnějších stran, k čemuž v předvolebním období přispěla i media. Počet efektivních 

stran ve Sněmovně v období po volbách 2006 dokonce pokles na 3,1 (graf č. 14). Tuto 

změnu bychom mohli spojovat s novými volebními pravidly, pakliže bychom uvažovali 

vývoj vlivu změny volebního systému v čase, kdy psychologický efekt systému se 

nedostavil při konání prvních voleb v roce 2002, ale až v následujícím období. 

Výsledky voleb 2010 však tyto spekulace o nastolení určitého reduktivního trendu ve 

volbách 2006 vyvracejí. V roce 2010 dochází k zcela opačnému vývoji indexu 

fragmentace. V posunu z 0,74 (2002) k 0,68 v roce 2006 bylo možné hledat tendence 

systému redukovat počet stran zastoupených ve Sněmovně ve prospěch velkých 

subjektů na úkor malých a inklinaci systému k bipolarizaci. Navýšení fragmentace na 

0,78 v roce 2010 však opět navrací hodnoty vypovídající o čistém multipartismu, čemuž 

odpovídá i navýšení efektivního počtu stran v komoře na 4,5 (graf č. 14). 

Graf č. 16: Nagayamův diagram72 pro volby do PS PČR 2002-2010. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

                                                 
72 Zajímavou zobrazovací metodou druhé generace je tzv. Nagayamův diagram, který graficky zobrazuje 
relativní procentuelní podíl hlasů nejsilnější a druhé nejsilnější strany zastoupených ve Sněmovně [blíže 
Dudáková et al. 2007: 11].  
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Na Nagayamově diagramu (graf č. 16) se po celé námi uvažované období 

nacházíme v sektoru G, který charakterizuje český stranický systém jako umírněný 

pluralismus. V dlouhodobém vývoji fragmentace, agregace i indexu efektivního počtu 

stran na parlamentní úrovni se projevuje tendence k postupné stabilizaci a koncentraci 

stranického systému. Strukturalizace stranické soustavy byla natolik pevná, že vliv 

volebního systému nedosahuje výraznějších změn po pokusu posílit většinotvorný efekt 

volebního systému novelou z roku 2002. Naopak vývoj ve volbách 2010 dokonce 

znamená opětovné rozvolnění situace z hlediska počtu a reprezentace stran 

v Poslanecké sněmovně a z tohoto hlediska Nagayamův diagram pouze opticky stvrzuje 

setrvání českého stranického systému v kategorii umírněného multipartismu. 

Můžeme tak konstatovat, že volební systém produkuje vícestranický systém 

politických stran. Nastavení volebního mechanismu sice působí vůči malým 

parlamentním stranám mírně redukčně (viz kapitola č. 2), nicméně formát stranického 

systému se ani po volbách 2006, kdy nejsilnější strany v systému sklidily největší 

úspěch a nejvyšší zisk hlasů a mandátů dohromady, nemění. 

Vliv volebního mechanismu na stranický systém potvrzuje v České republice 

platnost Sartoriho zákona o působení poměrného volebního systému. V období let 

2002-2010 systém se nevymanil z početního hlediska umírněnému multipartismu (bez 

ohledu na ideologický postoj a komplikaci klasifikace struktury z tohoto hlediska díky 

trvalému ukotvení KSČM v levém spektru systému). Můžeme tak částečně potvrdit 

pravdivost hypotézy č. 1. Poměrný volební systém v České republice skutečně 

podporuje a produkuje strukturalizovaný systém více stran. Otázkou je zda, lze potvrdit 

také druhou polovinu hypotézy, že v systému jde o strany stabilní, tuhé a nezávislé. 

V období let 2002-2010 jsou opakovaně do Poslanecké sněmovny zvoleny strany ODS, 

ČSSD a KSČM, které můžeme za stabilní, tuhé i nezávislé označit, jedná se však o 

velké a středně velké strany v systému. Osazenstvo malých parlamentních stran 

prochází každé volby změnami. Opakovaně se do roku 2010 dařilo uspět KDU-ČSL, 

kterou považujeme za etablovanou stranu v systému, spolu s ní však v roce 2002 uspěla 

nová strana US-DEU, v roce 2006 to byla Strana zelených a v roce 2010 jsou KDU-

ČSL i SZ nahrazeny Věcmi veřejnými. Všechny tyto strany měly, nebo se dá 

předpokládat, že budou mít, krátkého trvání (s výjimkou KDU-ČSL). Tyto strany 

nemůžeme považovat za stabilní součást stranické struktury. Poměrný volební systém 

produkuje systém více stran, které jsou stabilní, tuhé a nezávislé, zároveň však i přes 
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určitá omezení, která plynou z regionálního řešení volebních krajů (viz závěry kapitoly 

č. 2), umožňují vstup do Sněmovny i omezenému počtu malým nestabilním subjektům. 

Hypotéza č. 2 předpokládala, že homogenita české společnosti podporuje 

většinové tendence výstupu volební soutěže a podporuje bipolární strukturu vytěsňující 

malé politické subjekty. Hypotéza vychází z diskuze autorů neinstitucionální větve, kteří 

preferují význam charakteru společnosti nad vlivem volebního mechanismu, co se týče 

vlivů na stranickou strukturu. Arend Lijphart a další tvrdí, že kulturně homogenní 

společnost bude tíhnout k většinovému volebnímu systému a nebo alespoň, že i při 

poměrném volebním systému bude existovat velmi omezený stranický pluralismus. 

Relevanci této hypotézy již na základě výše zmíněných faktů můžeme vyvrátit. Ve 

volbách 2006 skutečně dochází k navození dojmu bipolární soutěže ze strany 

politických stran a médií, na což voliči nejprve reagují kladně a koncentrují svou volbu 

do dvou hlavních alternativ. Charakter stranického systému na základě analýzy se 

skutečně například na Nagayamově diagramu posunuje směrem k bipolární struktuře, 

ale i tak zůstává v kategorii umírněného multipartismu. Malé politické strany jsou v této 

situaci upozaděny. A ve výsledku s nízkým volebním ziskem podreprezentovány. Volby 

v roce 2006 samy o sobě by mohly potvrdit pravdivost hypotézy. Nicméně v roce 2010 i 

přes pokračující tendence polarizace volební soutěže a snad i její stupňování se, se 

voliči vzepřeli předpokládané omezené volbě na dvě hlavní strany a dochází opět 

k rozmělnění volební podpory v míře jakou mechanismus volebního systému dovoluje. 

Do komory vstupují nové subjekty a nahrazují již známé a více či méně etablované 

malé subjekty. Umělá polarizace volební soutěže tak přináší pouze krátkodobý efekt 

v rozhodování voličů, nedochází, jak dokládají i výsledky analýzy kapitoly 4.2 

k systémovým změnám ve společnosti směrem k bipolární redukci systému na úkor 

malých subjektů. 

4.2 Polarizace volební soutěže 

Koncentrace voličských hlasů vůči dvěma nejsilnějším subjektům v systému se 

v roce 2010 zdánlivě uvolňuje, když oproti předešlému období, všechny strany 

vstupující do Poslanecké sněmovny získaly výrazně vyrovnanější podporu voličů. 

Přesto jak ukáže následující kapitola započatá polarizace volební soutěže v roce 2006 

pokračuje a navíc výrazně posiluje, k čemuž přispívají nejen samotné strany způsobem 

organizace a tématického vedení volebních kampaní za užití negativní reklamy, ale také 

prezentace a způsob informování o volbách médii (viz kapitola č. 3). 
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Polarizace volební kampaně ze strany politických představitelů je postavena na 

silné negativní identifikaci voličů vůči dvěma etablovaným politickým stran: Občanské 

demokratické straně a Komunistické straně Čech a Moravy. KSČM má spolu s ODS 

nejvíce kmenových voličů s vysokou mírou loajality a zároveň je silně ukotvena na 

socioekonomické konfliktní linii. Obě strany tak mohou prostřednictvím silného 

protestního potenciálu mobilizovat voliče a rozdělovat je na pravo-levé škále 

politického spektra. Hlavním prostředkem polarizace bylo využití nereformované 

komunistické strany v systému a vztahem ostatních subjektů k ní, jak se i prostředí 

postkomunistického systému nabízí. Propojení nejsilnější levicové strany ČSSD 

s komunistickou stranou bylo cíleným tahem negativní kampaně pravicové ODS, ve 

volbách 2006 antikomunismus sehrál významnou roli a dokázal polarizovat voliče, 

které se podařilo přesvědčit o jediné možné volbě mezi levicí zprostředkovanou sociální 

demokracií a pravicovou ODS, což následně přechází i do voleb v roce 2010.  

V těch však dochází k etablování dvou vkonstruovaných bloků na základě 

polarizace „levice“ versus „pravice“ a posiluje ve formě polarizace dvou 

vykonstruovaných bloků stran.73 Polarizace na pravo-levé škále nabývá čistě 

socioekonomický charakter po volbách 2010, když ze Sněmovny odchází reprezentace 

křesťanských demokratů a zastánců postmateriálních hodnot Strany zelených. 

V polarizaci soutěže tak strany postupně využívají ekonomická témata, k čemuž 

přispělo doznívaní světové ekonomické krize. 

Strany se snaží silněji působit na slabě angažované voliče. Volební trh se na 

přelomu tisíciletí otevírá. Díky slábnutí pozitivního silného vztahu voličů k preferované 

straně a naopak rostoucí skupině tzv. nerozhodnutých voličů. Voliči se vyznačují 

slábnutím stranické identifikace nicméně, jak prokazují závěry kapitoly 3, negativní 

identifikace vůči ODS a ČSSD posiluje. Nevolitelnou už zdaleka není v systému pro 

voliče přednostně pouze KSČM. Srovnáme-li však sílící polarizaci voličů v otázce 

nevolitelnosti stran s vývojem sebezařazení voličů na pravo-levé škále, dojdeme 

                                                 
73 Bloky stran však myslíme pouze veřejností a médii k sobě připojované KSČM – ČSSD a ODS – TOP 
09. Nejedná se o strany spolu kooperující, které by ve volební soutěži skutečně společně vystupovaly jako 
bloky, které se následně navzájem alternují u moci. ČSSD se distancovala od možnosti spolupráce či 
vládní koalice s komunistickou stranou tzv. bohumínskou deklarací přijatou v roce 1995. KSČM tak 
oficiálně disponuje nulovým koaličním potenciálem. Přesto s nástupem Jiřího Paroubka v roce 2005 do 
vedení sociální demokracie narůstá kooperace poslanců obou stran ve Sněmovně. Na základě toho jsou 
strany postupně v námi sledovaném období stále více spojovány a veřejností i médii jsou vytvářeny 
pomyslné dva mocenské bloky „levice“ a „pravice“. V případě ideologické levicové orientace stran 
KSČM a ČSSD není výrazných pochybností, avšak „pravicový“ blok je výrazněji heterogenní, příkladem 
je Strana zelených přítomna ve vládě ODS v letech 2006-2010, popř. strana Věci veřejné, člen vlády ODS 
od poslaneckých voleb 2010. 
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k zajímavému rozporu. V sebereflexi voličů na pravo-levé škále vývoj silnějšího 

příklonu k pravici či levici, jak je prezentováno ve volbách nenajdeme. Společnost na 

začátku 21. století se vyznačuje výraznou kulturní homogenitou a dostředivou tendencí, 

bez výraznější polarizace na pravo-levé škále. 

Graf č. 17: Sebezařazení respondentů (v %) na pravo-levé škále74. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Graf zobrazuje středově orientovanou voličskou základnu Mírně navrch má 

pravicové křídlo nad levicovým. V roce 200275 se ke středu spektra řadilo 32 % 

respondentů, je tedy pravda, že v následujících letech dochází k poklesu míry 

sebezařazení voličů k středové hodnotě spektra, jak prokazuje graf č. 17. V roce 2006 se 

však rozšiřuje bodová škála spektra ze 7 na 11 bodů, což mohlo vést k mírnému 

rozprostření voličů. Oproti roku 2006 v roce 2010 zároveň dochází k mírnému zvýšení 

počtu respondentů zařazených ke krajní levici (bod č. 1). Krajní hodnoty představuje 

příliš malý vzorek respondentů, což ztrácí výpovědní hodnotu. Charakter voličských 

hodnot na základě vyobrazených linií, můžeme charakterizovat po celé zkoumané 

období jako unimodální. 

Dostředivou volební soutěž deklaruje mimo voličské základny zároveň odborné 

posouzení volebním programů politických stran. Analýza, se kterou ve své studii 

                                                 
74 V rámci šetření CVVM byli respondenti tázáni, kam by se sami zařadili ve svých názorech na pravo-
levé škále. Bodová linka se skládá z 11 bodů, přičemž bod č. 1 znamená ztotožnění s krajní levicí, naopak 
bod č. 11 představuje krajní pravici. 
75 Při šetření sebezařazení voličů na pravo-levé škále v roce 2002 byla užita jiná bodová stupnice. 
Respondenti se měli identifikovat na stupnici od 1 do 7 bodů, kde bod č. 1 označoval krajní levici a bod č. 
7 krajní pravici. S bodem č. 4 představujícím střed škály se ztotožnilo 32 % dotazovaných, dalších 24 % 
se situovalo od středu do leva a zbylých 34 % napravo.  Výsledky šetření potvrzují, že voliči i v roce 
2002 prokazují dostředivou tendenci, přičemž dohromady k bodům 3 – 5 se přiřadilo 67 % [SDA 
Sociologického ústavu AV ČR]. 
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pracuje Otto Eibl,76 prokazuje, že se strany naopak programově sbližují. Vezmeme-li 

v úvahu programové dokumenty českých politických stran, dojdeme, vzhledem 

k charakteru volebních kampaní soutěžících stran, možná k  překvapivému zjištění, že 

jejich vzájemná ideologická vzdálenost, resp. vzdálenost na levo-pravé škále, není tak 

velká, jak by se mohlo zdát [Eibl 2010: 83]. Proces dostředivého sbližování stran je 

navíc pozorovatelný již od voleb 2002, kdy ideologická vzdálenost mezi krajními 

KSČM a ODS na ideologické linii byla nejsilnější.77 [Eibl 2010: 85] Ve volbách 2010 

stojí již strany v relativní blízkosti kolem ideologického středu. Strana zelených spolu 

s KDU-ČSL a Věcmi veřejnými se ocitají zcela ve středu pole.78 U malých stran 

ideologická pozice odpovídá i vnímání strany ve volební kampani. Voliči malých stran 

tak záměrně volí variantu středu, méně vyhraněnou vůči polarizované kampani dvou 

hlavních subjektů a nebo právě na protest jim. 

Graf č. 18: Zařazení politických stran na pravo-levé škále dle sebezařazení 

sympatizantů daných stran v období let 2002-2010.79 

 

 

 

                                                 
76 Otto Eibl ve svém příspěvku do sborníku provedl analýzu volebních programů stran na základě 
metodiky Comparative Manifesto Project [Eibl 2010: 70]. 
77 Jednalo se o bezmála 55 bodů na linii od 100 do (- 100) bodů [Eibl 2010: 85]. 
78 Umístění stran na lince dle charakteru volebních programů 2010 bylo následující: KSČM (-22,22); SZ 
(-2,57); KDU-ČSL (-1,73); ČSSD (1,29); VV (2,16); TOP 09 (9,12) a ODS (15,1) [Eibl 2010: 84]. 
79 Skupiny respondentů deklarujících volební sympatie ke stejné straně byly následně umístěny na bodové 
lince pravo-levé škály. Bod č. 1 odpovídá krajní levici, naopak bod č. 11 vyjadřuje zařazení respondenta 
ke krajní pravici. Ačkoli první linka byla zhotovena na základě výsledků pro jinou bodovou škálu o 
rozpětí 1 – 7 bodů, následující dvě jsou již schopny přesné komparace a analýzy posunu stran na lince. 
Strana byla k určitému bodu na lince přiřazena na základě převažujícího podílu dotazovaných 
sympatizantů strany ztotožňujících se s danou pozicí na pravo-levé škále [viz Příloha č. 9]. 
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*Na třech uvedených linkách je zobrazena situace umístění sympatizantů konkrétních stran na pravo-levé 
bodové škále postupně za sebou v letech 2002, 2006 a 2010. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

V kontrastu k těmto závěrům, však lze empiricky prokázat polarizační efekt 

volebních kampaní a s nimi spojených dalších faktorů volební soutěže. Přes dostředivý 

charakter ideologického směřování politických stran dochází k polarizaci voličského 

mínění, což prokazuje vývoj zařazení hlavních politických stran na pravo-levé škále dle 

sebezařazení sympatizantů konkrétních politických stran (graf č. 18). 

Komparace linek roku 2006 a 2010 prokazuje postupné vzdalování se od středu 

spektra obou hlavních stran představujících pomyslné póly struktury stran (ČSSD a 

ODS). Jak je zřejmé z třetí osy grafu, síly jsou navíc v rámci pólů vyvážené vzhledem 

k usazení TOP 09 pravé části spektra (v těsné blízkosti bodu č. 9). Viditelně v tomto 

ohledu dochází ve volební kampani 2010 k posílení polarizace v systému. 

Vyhranění na škále směrem k pólům se v tomto případě vyhýbá menším 

subjektům. KDU-ČSL se po celou dobu výzkumu ocitá napravo od středu a neprochází 

žádnou výraznější změnou. Strana zelených vyvolává určité zmatení ve svém zařazení 

k politické pravici či levici. Svou participací na pravicové vládě po volbách 2006 se 

sama zařazuje od středu napravo, ačkoli strany stejné stranické rodiny v západní Evropě 

se řadí spíše do levicového spektra. Při analýze vývoje umístění stran na pravo-levé 

škále v rozmezí několika měsíců před volbami (vývoj z dubna do května 2006 a hlavně 

2010), je patrné, že působením volební kampaně s blížícími se volbami dochází 

k polarizaci sympatizantů velkých stran a naopak malé strany postupně posilují svou 

středovou pozici [viz Příloha č. 10]. Ve volební soutěži 2006, tak získávají masivní 

podporu strany, které se ve volební soutěži čitelně identifikují na pravo-levé škále a 

reflektují se směrem k pólům, více než „středové“ strany. 

Zdá se tedy, že deklarovaná polarizace stran během kampaně působí na 

rozhodování voličů silněji než skutečná levo-pravá orientace voliče a ideologická 

orientace strany [Vlachová 2000: 15]. V otázce, zda lze hovořit o stupňující se 

bipolaritě volební soutěže do roku 2006 jako o nastolení trendu působícího i do 

budoucna, lze souhlasit. Snahy aktérů ve volební soutěži polarizovat v době předvolební 

kampaně politickou scénu a voliče zde trvají i ve volbách 2010. A vzhledem k vývoji 

charakteru společnosti, kdy upadá stranická identifikace voličů a angažovanost, lze 

očekávat i nadále snahu o mobilizaci voličů a  boj stran o nerozhodnuté voliče.  
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ZÁVĚR 

Výše uvedená práce se zaměřila na téma analýzy bipolárních tendencí 

stranického systému České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 

v období let 2002-2010. Cílem práce bylo analyzovat multifaktoriální charakter vlivu 

moderní volební soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran v 

podmínkách stupňující se bipolarizace. 

V první části práce jsme přistoupily k empirické analýze mechanického vlivu 

volebního systému na zastoupení malých parlamentních stran. Na základě teoretické 

rozpravy z první kapitoly vyplývá, že volební systém České republiky po reformě 

z roku 2002 může, vzhledem k rozmanitosti velikosti volebních krajů a spolupůsobení 

matematické metody přerozdělení hlasů na mandáty D´Hondtovým dělitelem, 

produkovat disproporční výsledky pro malé subjekty. Čtrnáct zákonem ustanovených 

krajů dosahuje velikosti až 25 mandátů, na druhou stranu však Karlovarský a Liberecký 

kraj spadají do kategorie malých krajů, kdy v Karlovarském volebním obvodě bylo 

doposud přerozdělováno pouze 5 mandátů. Malé strany, které sice jsou na celostátní 

úrovni schopné překročit volební klauzuli (5% odevzdaných hlasů na celostátní úrovni), 

jsou vystavěny nebezpečí, že v rámci malých volebních obvodů získají nedostatečnou 

podporu, která nedosáhne hodnoty přirozených prahů v těchto krajích, a tudíž strana 

nedosáhne na první mandát. Dopad tohoto rys volebního mechanismu pocítila Strana 

zelených ve volbách 2006. SZ na rozdíl od křesťanských demokratů (druhé nejmenší 

straně v komoře) vstoupila poprvé a doposud naposledy do Sněmovny s výrazně 

menším podílem mandátů než kolik získala od voličů hlasů ve volbách. Podreprezentaci 

Strany zelených způsobil relativní rozptyl volební podpory strany a shodou okolností i 

relativně velký podíl propadlých hlasů pro stranu v malých krajích. Ačkoli vzhledem 

k míře své volební podpory dosáhla velmi dobrých výsledků v českých malých a 

středně velkých krajích na mandát nedosáhla. Dokonce nezískala mandát ani v 

Liberecké kraji, kde  dosáhla zisku 9,5 % hlasů v rámci kraje a který se stal stabilním 

volební území této strany. Naopak KDU-ČSL díky regionální koncentraci volební 

podpory ve středně velkých a velkých moravských krajích získala relativně odpovídající 

podíl mandátů. V roce 2010 vstupuje do Sněmovny nová strana Věci veřejné. Podobně 

jako SZ i VV získaly v rámci všech krajů relativně vyrovnanou podporu voličů. Věci 

veřejné však na rozdíl od malých stran z předešlých voleb dokázaly získal mandát i 

v Karlovarském kraji. A to i přes to, že dosáhly nižšího volebního zisku než například 
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Koalice (KDU-ČSL a US-DEU) v roce 2002, která zde mandát nezískala. V tomto 

okamžiku se projevuje význam  stranické struktury a vzájemná velikost stran 

vstupujících do voleb. Ve volební kampani před volbami v roce 2006 se v systému 

vyprofilovaly dvě velmi silné (doposud nejsilnější) strany ČSSD a ODS, které ve 

výsledku získaly více jak 67 % hlasů. V takovéto situaci mezi sociální a občanskou 

demokracií na jedné straně a KDU-ČSL a SZ na straně druhé panoval obrovský rozdíl v 

počtu získaných hlasů nejen na celostátní úrovni, ale i v rámci krajů. Naopak ve volbách 

2010, ačkoli se jedná stále o jeden a ten samý volební systém, dochází k výraznému 

propadu v získaném počtu hlasů i mandátů u etablovaných stran a naopak výrazný 

úspěch zaznamenaly nové strany TOP 09 a právě i Věci veřejné. Rozdíl v získaných 

hlasem u všech stran v krajích (a Karlovarský nevyjímaje) nebyl tak markantní a VV to 

vyneslo zisk mandátu i v nejmenším volebním obvodě. Saroriho podmínka voličského 

rozptylu tak nabývá na významu i v prostředí působení proporčního mechanismu, 

přestože on hovoří v této souvislosti o relativně většinovém systému. Vliv voličského 

rozptylu na disproporce výsledků tak nabývá na významu i v poměrném volebním 

systému, pakliže je volební území rozděleno do určitého počtu nezcela stejně velkých 

volebního obvodů. 

Volby v roce 2006 a v roce 2010 produkují výrazně rozdílné výsledky. Na 

základě pojednání M. Duvergera a G. Sartoriho o vlivu poměrného volebního systému 

na strukturalizovaný stranický systém jako je tomu v České republice, bychom mohli 

předpokládat verifikaci hypotézy č. 1. Hypotéza předpokládá, že poměrný volební 

systém České republiky bude produkovat strukturalizovaný systém více politických 

stran, které jsou stabilní, tuhé a nezávislé. Analýza výsledků voleb v roce 2006 

prokazuje, že došlo k silnější redukci zisků malých stran než by odpovídalo 

teoretickému předpokladu hypotézy. Na Nagayamově diagramu v roce 2006 došlo 

k mírnému pohybu směrem k prostoru značícímu bipartismus. Nicméně v žádném 

případě nelze o českém systému hovořit z mechanického hlediska jako o systému 

s tendencemi k bipartismu, což prokazují i výsledky voleb v roce 2010, kdy narůstá 

efektivní počet stran v komoře z 3,1 (v roce 2006) na 4,5. Základní předpoklad 

hypotézy jsme tedy v práci potvrdili. Mechanismus voleb produkuje strukturalizovaný 

systém více politických stran. S verifikací druhé části hypotézy však musíme 

polemizovat. Do volební soutěže skutečně vstupují strany rigidní a nezávislé 

(nezávislost naopak aditivní klauzule utvrzuje), ve volbách 2002-2010 se však obsazení 

postu malých parlamentních stran pravidelně mění. V roce 2006 ze Sněmovny odchází 
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US-DEU a vstupuje SZ, která je následně i s KDU-ČSL ve volbách 2010 nahrazena 

Věcmi veřejnými. Proto nelze zcela souhlasit, že jde o systém čistě stabilních 

etablovaných stran. 

Vysvětlení neúspěchu historicky etablované a silně regionálně zakořeněné strany 

KDU-ČSL ve volbách 2010 na úkor úspěchu zcela nového a obtížně identifikovatelného 

subjektu VV, lze hledat v dalších aspektech moderní volební soutěže, kterým jsme 

věnovali pozornost v druhé části práce. 

Mechanismus volebního systému svým nastavením (výškou přirozených prahů 

v krajích, uzavírací klauzulí) sice brání negativní fragmentaci struktury stran 

v Parlamentu, na druhou stranu se vykazuje nízkým indexem disproporcionality a 

neklade překážky vstupu novým subjektům do systému. Společnost na přelomu 21. 

století prochází změnami, které nastavují nové podmínky, ve kterých probíhá volební 

soutěž stran. Ve společnosti dochází k rychlému technologickému vývoji. Politika se 

postupně odcizuje občanům, média se stávají hlavním zprostředkovatelem styku 

politiků s voliči. Zároveň dochází k vývoji médií a fragmentaci mediálního světa, ve 

kterém se strany musí v zájmu komunikace s voliči orientovat. V této době se začíná do 

organizace volebních kampaní politických stran prosazovat profesionalizace a politický 

marketing. Vzhledem k tomu, že ve společnosti upadají tradiční etablované hodnotové 

struktury, politický marketing se stává významným prostředkem stran, jak vytvářet 

úspěšnou volební kampaň efektivně zacílenou na voličské banky. Navíc od konce 90. 

let v České republice se projevuje trend upadající angažovanosti voličů ve volbách a 

jejich slábnoucí identifikace s politickými stranami. Jak prokazují výsledky analýzy 

podíl tzv. nerozhodnutých voličů v letech 2002-2010 radikálně vzrostl na 49 % 

nerozhodnutých voličů na trhu před volbami v roce 2010. Politickým stranám se tak 

naskýtá možnost boje o velké množství hlasů v předvolební kampani. 

Ve volební soutěži tak na základě vzniklé situace dochází k postupnému posunu 

stran od moderního typu kampaní k tzv. postmoderním. Od počátku námi studovaného 

období mezi stranami dochází v kampaních k postupné profesionalizaci a cílené 

polarizaci. Zlomem se stávají volby v roce 2006, kdy odborníci o ČSSD začínají hovoří 

jako o marketingově orientované straně. Velké strany úspěšně implementovaly do svých 

strategií politický marketing a negativní reklamu, kterou vytváří atmosféru souboje 

dvou hlavních politických stran. Ve volbách 2006 i 2010 strany SZ a KDU-ČSL 

v těchto trendech, jak prokazuje charakter jejich volebních kampaní a analýza jejich 

personalizace v kapitole č. 3, zaostávají za velkými stranami. Naopak Věci veřejné se 
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dokázaly v nových trendech a metodách volebního boje velkým stranám v roce 2010 

úspěšně vyrovnávat. Strana byla například velmi úspěšná v personalizaci své kampaně 

v osobě lídra strany Radka Johna. A úspěšně zacílila i svou prezentaci skrze média. 

Věcím veřejným se pomocí marketingu podařilo obsadit volné místo na volebním trhu.  

Zároveň však s novými trendy dochází k odideologizování kampaně, ve volební 

soutěži přestává být kladen důraz na programová témata a ideje. Naopak média 

reflektují jiná témata, jako například chování lídrů stran, jejich vizáž na obrazovce, 

popřípadě celková image. Předvolební materiály stran věnují prostor předvolebním 

heslům a tvářím lídrů namísto programovým tezím apod. Na základě marketingově 

řešené volební kampaně se tak Věcím veřejným podařilo získat silnější podporu než 

etablovaným lidovcům, což prokazuje, že v takto vedených volebních soutěžích mají 

možnost úspěchu zcela nové volební subjekty, bez ideologického ukotvení, pakliže se 

dokáží úspěšně orientovat v postmoderním způsobu volební kampaně. 

Česká společnost se vykazuje velkou mírou společenské homogenity. Ve 

struktuře stran nefiguruje více významných cleavages. Naopak  s vytěsnění KDU-ČSL a 

SZ, které se mírně vymykaly zařazení na socioekonomické pravo-levé škále a 

nahrazením jich TOP 09 a VV, které naopak se identifikovaly ve volbách 2010 zásadně 

na socioekonomické linii, dochází k redukci pomyslných pólů ve struktuře stran 

zastoupených v Poslanecké sněmovně. Tato redukce podporuje hypotézu č. 2. Pakliže 

jsme hypotézu první postavili na diskuzi autorů institucionální větve studia vlivu 

volebního systému na stranické struktury. Musíme zmínit, že se zároveň etabluje 

skupina autorů v rámci odborné obce, vnímajících význam mechanického účinku 

volebního systému jako jednoho z mnoha faktorů, bez rozhodujícího dopadu. Tito autoři 

povznášejí nad volební systém význam vlivu struktury společnosti, ve které se stranická 

struktura utváří. Hypotéza vychází z předpokladů, že samotný charakter společnosti, ve 

které se strukturalizuje stranický systém ovlivňuje jeho výsledný charakter bez 

relevance vlivu volebního mechanismu, který naopak by měl se následně uzpůsobit 

vzniklému systému. Homogenita české společnosti by tak měla podporovat bipolární 

strukturu vytěsňující malé politické subjekty. Ve společnosti ale sice dochází v námi 

studovaném období k posilování bipolárního charakteru volební soutěže, výsledky 

analýz však prokazují, že nedochází k podpoře redukce malých stran, ba právě možná 

naopak, jak prokazuje voličský příklon k novým subjektům v roce 2010 a míra 

propadlých hlasů signalizující ochotu voličů volit i subjekty menší, za cenu rizika, že se 
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tomuto subjektu nepodaří překlenou uzavírací klauzuli.Výsledky analýzy v této práci 

tudíž druhou hypotézu nepotvrdily. 

Analýza v poslední části této práce prokazuje, že voliči se vyznačují 

dostředivým unimodálních charakterem preferovaných hodnot. Voliči se na pravo-levé 

škále identifikují do středu, popřípadě mírně vlevo či vpravo. Stejný trend prokazuje 

ideologický vývoj volebních programů politických stran. Výzkumy dokládají, že se 

strany vykazují dostředivou tendencí a navzájem se k sobě přibližují. Přesto v letech 

2006 a 2010 dochází k stupňující se polarizaci volební soutěže. Strany jsou voliči 

vnímány naopak od sebe se vzdalující a ztělesňující protikladné póly. Polarizace 

volební soutěže je především založena na postavení nereformované komunistické straně 

v levé části politického spektra. Nejrazantnější posun je vidět u sociální demokracie ze 

středu politického spektra na levo. Kulturně homogenní česká společnost vytváří 

prostředí pro polarizaci volební soutěže. Výsledky prokazují, že se voliči nechávají 

polarizací ve své volbě ovlivnit, nicméně pouze v krátkodobém efektu. Nedochází 

k systémové změně, kdy by výsledky volební soutěže tíhly k vytváření podmínek pro 

etablování bipolární stranické soutěže na základě dvou hlavních politických stran a 

eliminaci malých subjektů v systému. Naopak ve společnosti existuje silná podpora širší 

nabídce politických stran (multipartismu). 

Volební soutěž tak prozatím ovládá pouze deklarovaná polarizace pod taktovkou 

stran a médií. Polarizace, která však přechází i do vztahů mezi stranami a voliči i 

v období mimo předvolební kampaň. Polarizace ovlivňuje politickou kulturu v zemi. 

Strany se i během funkčního období po volbách chovají jako v předvolebním období a 

odborníci hovoří o fenoménu tzv. permanentní kampaně [Bradová, Šaradín 2007]. 

Napjatá situace mezi politickými subjekty a jejich strnulost ve schopnosti kooperace a 

efektivním výkonu vlády, může mít zároveň negativní vliv na občanskou společnost. U 

voličů narůstá nespokojenost s politickou situaci, což může mít neblahé účinky na stav 

demokratického systému. 

Cílem práce bylo analyzovat multifaktoriální charakter vlivu moderní volební 

soutěže na stranickou strukturu, přesněji na postavení malých stran v podmínkách 

stupňující se bipolarizace volební soutěže. Mechanismus volebního systému České 

republiky klade překážky malým parlamentních stranám získat odpovídající podíl 

mandátů vůči podílu získaných hlasů, což je spojeno především nevyrovnanou velikostí 

volebních obvodů. Systém však nebrání vstupu novým subjektům na volební trh a 

můžeme jej považovat za relativně otevřený. Zároveň na trhu v souvislosti s nárůstem 
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málo identifikovaných voličů a poklesem významu klasických štěpných linií vzrostla 

poptávka po nových stranách, která v důsledku znevýhodnila postavení etablované malé 

strany KDU-ČSL. Otevřený volební trh přináší pro etablované malé strany možný 

nárůst konkurence, se kterou nemusí být schopny soupeřit. Modernizace volební 

soutěže ve smyslu zavedení politického marketingu a práce s předvolebními průzkumy 

a medializací politických persón může výrazně zkomplikovat situaci malým stranám 

z hlediska financování, vztahu s médii a efektivního oslovování nerozhodnutých voličů. 

Zároveň však tyto faktory podporují vstup novým marketingově orientovaným stranám. 

Sílící deklarovaná polarizace hlavních stranických subjektů v systému vytváří ve středu 

stranického spektra prostor pro nové strany. Je nepravděpodobné očekávat, že by 

polarizace volební soutěže vyprodukovala v průběhu času bipolární stranickou 

strukturu. Tuto možnost vyvrací doposud stále silně ukotvená komunistická strana 

v systému.  
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SUMMARY 

This paper focuses on the analysis of the election competition of the political 

parties during parliament elections to the Chamber of Deputies in years 2002-2010. The 

aim is to analyze the multifactory character of the election competition influence on the 

party’s structure with the emphasis on the standing of small parties during ongoing 

gradual bipolarization. 

The first part analyses the mechanical and psychological aspects of the election 

mechanism and describes how it is influencing the profits of small parliament parties. In 

the Czech Republic there is a proportional election system that has not changed 

significantly with its disproportional effect since the 90s despite many discussions 

regarding desired reformations. The reform took place in 2002 and the research results 

shows the revised mechanism of the election system has not gained any reducing effect 

on the small parties. The essential factor influencing the profits and standing of the 

small parliament parties is establishment of 14 election districts that are significant for 

its large capacity (5-25 mandates). Depending on the size election districts set various 

electoral thresholds to small parties that have to pass this threshold in order to acquire 

the mandate. As a result, there is a certain barrier in the system that blocks the way to 

strong representation of parties in the chamber with electoral support situated in those 

small districts. 

Nevertheless, the election system does not create any forceful obstructions that 

would prevent the new parties to enter nor small subjects to exist on the market. Based 

on the first hypothesis defined on the basis of theoretical presumption concerning the 

proportional system influence on the parties structure as M. Duverger and G. Sartori 

discussed the analysis illustrates that the election mechanism really produces a system 

of more parties that are independent and rigid. Simultaneously, there is a room for new 

parties. Therefore, it is not possible to state that the system produces solely stable 

parties permanently established in the system. 

In the second part, the paper reflects the character of election competition from 

the point of view of other entering factors. In the 21st century there is a tendency to 

professionalize and bipolarize the election campaigns. The party’s structure is not only 

influenced by the election rules but also by other factors like use of political marketing, 

growing interest of media, decreasing identification of voters with parties etc. The 

analysis proves that since 2006 there is polarization present in election competition 
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supported in pre-electoral period by political participants as well as media. The media 

become the important participant of the election competition due to the fact, that the 

postmodern election campaign is closely related to the presentation of politics through 

media and presentation of parties through mass media. At first, small parties fell short 

behind stronger subjects in terms of professionalism and modernization of election 

campaigns. That contributed to distinct electoral differences among parties in 2006 

elections. In the election competition the ways of performing the campaign and 

targeting chosen groups of potential voters are more prominent. The research also 

proves the weakening relation between voters and prefered parties. The intensity of the 

relation retraces the intensity of the voters approached by the parties in pre-electoral 

campaign. Furthermore, the election campaigns also gain decisive importance in 

relation to the growing group of so called undecided voters that usually does not dispose 

of strong party indentification but are active voters. This group decides about their 

choice of a party in very short term before the elections are taking place and, as a result, 

the parties may heavily influence the group during graduating final phase of the election 

campaigns. The results of the elections and the analysis of the situation in 2010 shows 

the significance of other studied factors in the election competition. The political parties 

capable of flexible accommodation with the development (the parties VV and TOP 09) 

managed to substitute the established subjects founded with traditional values and ways 

of performing the campaigns (KDU-ČSL a SZ). 

The analysis discussed in the final part of the paper proves that the voters are 

noted for the centripetal unimodal character of prefered values. On the right/left scale 

the voters identifies themselves towards the centre, eventually slightly left or right. This 

trend also shows the ideological development of election programmes of political 

parties. The researches illustrate that the parties embody the centripetal tendency and 

are coming closer to each other. Nevertheless, in years 2006 and 2010 there is a gradual 

polarization of the election campaign. However, the parties are perceived by the voters 

as coming distant from each other and embody the contrastive poles. (The most 

penetrative shift is visible within social democracy from the centre of the political 

spectrum to the left). Culturally homogeneous Czech society creates an environment for 

polarization of the election campaign. The results show that the voters let themselves be 

influenced with their choice. However, this has only short-term effect. There is no such 

system change that would lead to the results of the election competition tending to 

creating the conditions for establisigh bipolar party’s competition based on two main 
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political parties and elimination of small subjects in the system. On the contrary, as the 

results from 2010 election shows there is a demand for new subjects despite the 

culturally homogeneous society. In the society exists stronger support of wider selection 

of political parties (multipartism). 

For the time being, the election competition is controled only by the declared 

polarization set by parties and media. Though, the polarization passes to the relations 

among parties and voters even in the period outside pre-electoral campaign. The 

polarization influences the political culture in the country. The parties behave even 

during operational period after elections like in pre-electoral period and the experts 

speak about so called permanent campaign phenomenon. The tight atmosphere among 

political subjects and their rigidness in terms of capability to cooperate and effective 

government service may also impose negative influence on the civil society. As with the 

voters, there is an increasing dissatisfaction with the political situation and it leads to the 

decline of their political engagement which may result in unfortunate effects on the state 

of the democratic system. 



 106 

PRAMENY A LITERATURA 

Prameny 

Dokumenty 

Nález Ústavního soudu č. 64/2001 Sb. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW  

<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01064&cd=76&typ=r>. 

Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi 

Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou 

(opoziční smlouva). [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://www.bbc.co.uk/czech/volby2002/parties_opsmlouva.htm>. 

Ústava České republiky. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. 

Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. [cit. 

2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/zakon_12.html#castka_110>. 

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1960/zakon_2q.html>. 

Zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. [cit. 2011-04-15] 

Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/zakon_03.html#castka_11> . 

Zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady. [cit. 2011-04-15] Dostupné z 

WWW <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb013-90.pdf> . 

Zákon č. 59/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do 

Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva 

Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 

Sb. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/zakon_02.html#castka_14>. 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/zakon_10.html#castka_65>. 

Zákon č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. [cit. 2011-04-



 107 

15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/zakon_07.html#castka_63> . 

Zákon č. 37/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. [cit. 2011-04-

15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/zakon_01.html#castka_15>. 

Zákon č. 480/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/zakon_11.html#castka_158>. 

Internetové zdroje 

Centrum pro výzkum veřejného mínění: http://www.cvvm.cas.cz. 

DUMONT, P.; CAULIER, J.-F. (2003). The „Effective Numer of Relevant Parties“: 

How Voting Power Improves Laakso-Taagepera`s Index. Working paper 7, 

Center for Research in Economics (CEREC). [cit. 2011-04-15] Dostupné z 

WWW <http://centres.fusl.ac.be/CEREC/document/cahiers.html>. 

DUVERGER, M. (1972). Factors in a Two-Party and Multiparty System. Party Politics 

and Pressure Groups. [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://janda.org/c24/Readings/Duverger/Duverger.htm>. 

Exit Poll SC&C. (2010). Závěrečná zpráva pro Českou televizi. [cit. 2011-04-15] 

Dostupné z WWW <http://www.ct24.cz/domaci/91784-exit-poll-sokoval-

odhadem-ihned-po-volbach-a-trefil-se/>. 

Media Tenor. (2006). Mediální analýza prezentace politických stran v hlavních 

zpravodajských relacích celoplošných televizí červen 2006. [cit. 2011-04-15] 

Dostupné z WWW  <http://www.mediatenor.cz/press_release_list.php>. 

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR: http://archiv.soc.cas.cz. 

ŠKODOVÁ, M. (2008). Veřejnost o výzkumech veřejného mínění. Centrum pro 

výzkum veřejného mínění.  [cit. 2011-04-15] Dostupné z WWW 

<http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100782s_om80505.pdf>. 

Volební server Českého statistického úřadu: http//:www.volby.cz. 

Tištěné zdroje 

MF Dnes. Další průzkum věští lidovcům propad. 20.4.2006, roč. 17, č. 93. 



 108 

BEK, Lukáš. STEM: Lidovci by těsně neprošli do Sněmovny. Právo. 20.4.2006, roč. 

16, č. 93. 

Literatura 

BALÍK, S. a kol. (2010). Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Vyd. 1. Brno: 

CDK. 

BELKO, M. (2004). Vývoj volebního systému v českých zemích od roku 1848. In 

CHYTILEK, R.; ŠEDO, J. (eds.). Volební systémy. Vyd. 1. Brno: IIPS, s. 158-

210. 

BRADOVÁ, E. (2005). Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Vyd. 1. Brno: 

IIPS. 

BRADOVÁ, E. a kol. (2008). Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Vyd. 

1. Olomouc: Periplum. 

BRADOVÁ, E.; LEBEDA, T. (2007). Nerozhodnutí voliči a volební kampaň. In 

LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volba 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, 

s. 111-132. 

BRADOVÁ, E.; ŠARADÍN, P. (2006). Volební kampaně v ČR a volby 2006: 

amerikanizace kampaní? In DANČÁK, B.; HLOUŠEK, V. (eds.). Parlamentní 

volby 2006 a česká politika. Vyd. 1. Brno: IIPS, s. 228-250. 

BRADOVÁ, E.; ŠARADÍN, P. (2007). Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika 

v éře konzultantů. In ŠARADÍN, P. (ed.). Politické kampaně, volby a politický 

marketing. Vyd. 1. Olomouc: Periplum, s. 31-52. 

CABADA, L.; KUBÁT, M. et al. (eds.). (2002). Úvod do studia politické vědy. Vyd. 1. 

Praha: Eurolex Bohemia. 

COX, G. W.; NETO, O. A. (1997). Electoral Institutions, Cleavages Structures, and the 

Number of Parties. American Journal of Political Science. Vol. 41, č. 1, s. 149-

174. 

ČALOUD, D. (2006). Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné 

změny. In ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 145-163. 

ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V. (eds.). (2006). Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2006. Vyd. 1. Brno: CDK. 

DANČÁK, B.; HLOUŠEK, V. (2006). Parlamentní volby 2006 a česká politika. Vyd. 

1. Brno: IIPS. 



 109 

DUDÁKOVÁ, B.; CHYTILEK, R.; ZVÁRA, P. (2006). Techniky výzkumu výstupu 

volební soutěže. Druhá generace. Evropská volební studia. Vol.1, č. 1, s. 3–37. 

DUVERGER, M. (1976). Les partis politiques. Vyd. 10. Paris: Librairie Armand Colin. 

EIBL, O. (2006). Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů 

politické soutěže. In ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 89-107. 

EIBL, O. (2010). Volební programy. In BALÍK, S. a kol. (ed.). Volby do Poslanecké 

sněmovny 2010. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 69-96. 

FIALA, P. (1999). Vliv volebního mechanismu na politický systém. In KLÍMA, M. 

(ed.). Možnosti úpravy či reformy volebního systému ČR. Vyd. 1. Praha: VŠE, s. 

7–21. 

FIALA, P. (2004). Kritická interpretace „zákonů“ o vlivu volebních systémů na 

stranické systémy. In NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (eds.). Volební a stranické 

systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, s. 51–

65. 

FIALA, P.; HLOUŠEK, V. (2003). Stranický systém České republiky. In FIALA, P.; 

HERBUT, R. a kol. (eds.). Středoevropské systémy politických stran. Vyd. 1. 

Brno: IIPS, s. 13–54. 

FIALA, P.; HERBUT, R. a kol. (2003). Středoevropské systémy politických stran. Vyd. 

1. Brno: IIPS. 

FILIP, J. (2004). Volební systém pro Poslaneckou sněmovnu a nález Ústavního soudu 

č. 64/2001 Sb. In NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a kol. (eds.). Volební a stranické 

systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. Dobrá Voda: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. 386-400. 

FOLTÝN, T. (2006). Parlamentní volba 2006 v kontextu parlamentních voleb okolních 

zemí. In ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V. (eds.). Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 171-187. 

HAVLÍK, V.; ŠEDO, J.; ČALOUD, D. (2004). Systémy poměrného zastoupení. In 

CHYTILEK, R.; ŠEDO, J. (eds.). Volební systémy. Vyd. 1. Brno: IIPS, s. 104-

142. 

CHARVÁT, J. (2009). Arend Lijphart jako teoretik volebních systémů. Slovenská 

politologická revue. Vol. 9, č. 1, s. 89-100. 

CHYTILEK, R. (2004). Zkoumání volebních systémů. In CHYTILEK, R.; ŠEDO, J. 

(eds.). Volební systémy. Brno: IIPS, s. 37–63. 



 110 

CHYTILEK, R. (2010). Volební průzkumy. In BALÍK, S. a kol. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 135-157. 

CHYTILEK, R.; ŠEDO, J. (eds.). (2004). Volební systémy. Vyd. 1. Brno: IIPS. 

KABÁT, M.; PINK, M. (2006). Parlamentní volby 2006 a volební geografie. In 

ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V.; MATUŠKOVÁ, A. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 123-144. 

KLÍMA, M. (1998). Volby a politické strany v moderních demokraciích. Vyd. 1. Praha: 

Radix. 

KLÍMA, M. (ed.). (1999). Možnosti úpravy či reformy volebního systému ČR. Vyd. 1. 

Praha: VŠE. 

KLÍMA, M. (2000). Volební reforma v České republice v letech 1998-2000. 

Politologický časopis. Vol. 7,  č. 3, s. 223-241. 

KLÍMA, M. (2001). Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství. Vyd. 

1. Praha: RADIX. 

KLOKOČKA, V. (1991). Politická reprezentace a volby v demokratických systémech. 

Vyd. 1. Praha: Aleko. 

KOSTELECKÝ, T. (2000). Navrhované změny volebního zákona vzešlé z dodatků 

„opoziční smlouvy“ v roce 2000 a jejich možné důsledky. Sociologický časopis. 

Vol. 36, č. 3, s. 299-305. 

KOUDELKA, Z. (2000). K diskusi o změně volebního systému. Časopis pro právní 

vědu a praxi. Vol. 8, č. 2, s. 241-245. 

KREJČÍ, O. (2006). Nová kniha o volbách. Vyd. 1. Příbram: Professional Publishing. 

KUBÁT, M. (2000). Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich 

politické konsekvence. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 

KUBÁT, M. (2002a). Stranické systémy. In CABADA, L.; KUBÁT, M. et al. (eds.). 

Úvod do studia politické vědy. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, s. 246-268. 

KUBÁT, M. (2002b). Volby a volební systémy. In CABADA, L.; KUBÁT, M. et al. 

(eds.). Úvod do studia politické vědy. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, s. 268–

323. 

KUBÁT, M. (2004). Několik politologických poznámek na margo nálezu Ústavního 

soudu č. 64/2001 Sb. Ze dne 24.1. 2001. In NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a kol. 

(eds.). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. Dobrá 

Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 401-408. 



 111 

KUNŠTÁT, D. (2003). Strany a voliči v zrcadle předvolebních výzkumů veřejného 

mínění. In LINEK, L.; MRKLAS, L. et al. (eds.). Volby do Poslanecké 

sněmovny 2002. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 112-126. 

KUNŠTÁT, D. (ed.). (2006). České veřejné mínění a teoretické souvislosti. Vyd. 1. 

Praha: SOÚ. 

KUNŠTÁT, D. (2006a). Stranická identifikace českých voličů. In KUNŠTÁT, D.(ed.). 

České veřejné mínění a teoretické souvislosti. Vyd. 1. Praha: SOÚ, s. 139-154. 

KUNŠTÁT, D. (2007). Sociální a demografický profil voličského zázemí českých 

politických stran. Naše společnost. [online]. Č. 1. [cit. 2011-04-15] Dostupné z 

WWW <http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100066s_Volici.pdf >. 

LEBEDA, T. (2001a). Hlavní proměnné proporčních volebních systémů. Sociologický 

časopis. Vol. 37, č. 4, s. 425-448. 

LEBEDA, T. (2001b). Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita. 

Politologický časopis. Vol. 37, č. 2, s. 134-149. 

LEBEDA, T. (2003). Vybrané dopady volební reformy. In LINEK, L.; MRKLAS, L.; 

SOKOL, P. et al. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Vyd. 1. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, s. 141–151. 

LEBEDA, T. (2004a). Konečná podoba volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu. 

Otazníky nad vynucenou úpravou z roku 2002. In NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a 

kol. (eds.). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. 

Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 231-252. 

LEBEDA, T. (2004b). Stručný přehled volebních systémů. In NOVÁK, M.; LEBEDA, 

T. a kol. (eds.). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Vyd. 

1. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 19-43. 

LEBEDA, T. (2004c). Volební reforma v ČR zmařený pokus z let 1998-2002. In 

NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a kol. (eds.). Volební a stranické systémy. ČR 

v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s. 347-364. 

LEBEDA, T. (2006). Proporcionalita volebních formulí poměrných systémů. 

Sociologický časopis. Vol. 42, č. 5, s. 883-912. 

LEBEDA, T. (2007). Volební systém a voličské rozhodování. In LEBEDA, T.; LINEK, 

L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, s. 15-37. 

LEBEDA, T. (2008). Volební systémy poměrného zastoupení. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum. 



 112 

LEBEDA, T.; KREJČÍ, J. (2007). Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace 

v médiích. In LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. 

Praha: SOÚ, s. 37-61. 

LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (2007). Závěr: Co rozhodlo volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2006 a co jsme se dozvěděli o volebním chování v ČR. In 

LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, 

s. 203-214. 

LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (eds.). (2007). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ.  

LIJPHART, A. (1991). Majority rule in theory and practice: the tenacity of a flawed 

paradigm. International Social Science Journal. Č. 129, s. 483-493. 

LIJPHART, A. (1999).Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 

Thirty-Six Countries. Vyd. 1. Oxford: Oxford University Press. 

LINEK, L. (2007). Vliv volební účasti na zisky politických stran. In LEBEDA, T.; 

LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, s. 87-110. 

LINEK, L. (2009). Jak měřit stranickou identifikaci. Data a výzkum - SDA Info 2009. 

Vol. 3, č. 2, s. 187-210. 

LINEK, L.; LYONS, P. (2007a). Zdroje a motivace volební účasti. In LEBEDA, T.; 

LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, s. 63-86.  

LYONS, P.; LINEK, L. (2007b). Povaha a zdroje stranické identifikace. In LEBEDA, 

T.; LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: SOÚ, s. 147-175. 

LYONS, P.; LINEK, L. (2007c). Tématické hlasování, vliv lídrů a stranictví ve volbách. 

In LEBEDA, T.; LINEK, L. et al. (eds.). Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: 

SOÚ, s. 177-202. 

LINEK, L.; MRKLAS, L. et al. (eds.). (2003). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. 

Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

MATUŠKOVÁ, A. (2006a). Politický marketing a české politické strany. In DANČÁK, 

B.; HLOUŠEK, V. (eds.). Parlamentní volby 2006 a česká politika. Vyd. 1. 

Brno: IIPS, s. 212-227. 

MATUŠKOVÁ, A. (2006b). Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do 

České republiky. In ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; HAVLÍK, V. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 62-88. 

MATUŠKOVÁ, A. (2010a). Politický marketing a české politické strany. Volební 

kampaně v roce 2006. Vyd. 1. Brno: IIPS. 



 113 

MATUŠKOVÁ, A. (2010b). Volební kampaně. In BALÍK, S. a kol. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 97-115. 

NOVÁK, M. (1996). Volby do Poslanecké sněmovny, vládní nestabilita a perspektivy 

demokracie v ČR. Sociologický časopis. Vol. 32, č. 4, s. 407-422. 

NOVÁK, M. (1997). Systémy politických stran. Vyd. 1. Praha: SLON. 

NOVÁK, M. (2001). Jakou demokracii pro nové demokracie. Vyd. 1. Brno: MPÚ. 

NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a kol. (eds.). (2004). Volební a stranické systémy. ČR 

v mezinárodním srovnání. Vyd. 1. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. 

OUTLÝ, J. (2007). Voting Systems of the Visegrad Countries. In ŠARADÍN, P.; 

BRADOVÁ, E. (eds.). Visegrad Votes. Parlamentary Elections 2005–2006. 

Vyd. 1. Olomouc: UP, s. 131–153. 

PETROVÁ, B. (2006). Volební kampaň v médiích. In ČALOUD, D.; FOLTÝN, T.; 

HAVLÍK, V. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2006. Vyd. 1. Brno: CDK, 

s. 42-61. 

PETROVÁ, B. (2010). Média a volební kampaň. In BALÍK, S. a kol. (eds.). Volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2010. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 117-133. 

PINK, M. (2010). Volební geografie. In BALÍK, S. a kol. (eds.). Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. Vyd. 1. Brno: CDK, s. 209-234. 

PROROK, M.; CHLEBOUN, P.; MIHALKA, L. (2003). Volební kampaň 2002. Úloha 

médií a proměna jejich obsahu v době kampaně a v delším časovém horizontu. 

In LINEK, L.; MRKLAS, L. et al. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. 

Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 44-71. 

RIKER, W. H. (1982). The Two-Party System and Duverger's Law: An Essay on the 

History of Political Science.  The American Political Science Review. Vol. 76, č. 

4, s. 753-766. 

REYNOLDS, A.; REILLY, B.; ELLIS, A. (2005). Electoral System Design: The New 

International IDEA Handbook. Vyd. 1. Stockholm: Trydells Tryckeri AB.  

SARTORI, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a 

výsledků. Vyd. 1. Praha: SLON. 

SARTORI, G. (2005). Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Vyd. 1. Brno: 

CDK. 

STRMISKA, M. (2001). Volební systémy a stranicko-politické soustavy: „silné“ 

volební systémy, stranické systémy a Sartoriho „volební zákony“.“ 



 114 

Středoevropské politické studie [online]. Vol. 3, č. 4. [cit. 2011-04-15] Dostupné 

z WWW <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=63>. 

STRMISKA, M. (2006). Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů 

ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, B.; 

HLOUŠEK, V. (eds.). Parlamentní volby 2006 a česká politika. Vyd. 1. Brno: 

IIPS. 

SEIDLOVÁ, A.; ČERVENKA, J.; KUNŠTÁT, D. (2003). Voliči a nevoliči – The 

Komparative Study of Electoral Systems. In LINEK, L.; MRKLAS, L. et al. 

(eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav 

AV ČR, s. 98-111. 

ŠARADÍN, P. (2002). Předvolební situace. Projekt (Čtyř)koalice. In ŠARADÍN, P. a 

kol. (eds.). Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Vyd. 1. Olomouc: Periplum, s. 15-17. 

ŠARADÍN, P. (2008). Česká republika a Slovensko: Dvojí cesta k negativní reklamě? 

In BRADOVÁ, E. a kol. (ed.) Negativní kampaně a politická reklama ve 

volbách. Vyd. 1. Olomouc: Periplum, s. 45-57. 

ŠARADÍN, P. (ed.). (2007). Politické kampaně, volby a politický marketing. Vyd. 1. 

Olomouc: Periplum. 

ŠARADÍN, P. a kol. (ed.). (2002). Volby 2002. Analýza programů a výsledků ve 

volbách do Poslanecké sněmovny. Vyd. 1. Olomouc: Periplum. 

ŠARADÍN, P.; BRADOVÁ, E. (eds.). (2007). Visegrad Votes. Parlamentary Elections 

2005–2006. Vyd. 1. Olomouc: UP. 

VALTEROVÁ, A.; PINK, M. (2010). Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 

2010 a jejich „alternativní“ výstupy. Středoevropské politické studie. Vol. 8, č. 

2-3, s. 142-158. 

VLACHOVÁ, K. (2000). Stranická identifikace v České republice. Vyd. 1. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR. 

VLACHOVÁ, K. (2003). Dynamika pozitivní a negativní identifikace v České 

republice. Sociologický časopis. Vol. 39, č. 4. s. 487-508. 



 115 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Obsahové analýzy denního tisku – prezentace lídrů politických stran. 

(tabulka) 

Příloha č. 2: Obsahové analýzy denního tisku – prezentace politických stran. (tabulka) 

Příloha č. 3: Hodnoty neupravených prahů (v %) v jednotlivých volebních krajích ve 

volbách 2002-2010. (tabulka) 

Příloha č. 4: Vývoj stranických preferencí CVVM (v %) malých parlamentních stran 

v období od začátku volebního roku po konání voleb v roce 2002-2010. 

(tabulka) 

Příloha č. 5: Intenzita vztahu respondentů k preferované straně (v %) v období 1995-

2002-2010. (tabulka) 

Příloha č. 6: Intenzita vztahu (v %) respondentů ke konkrétní preferované parlamentní 

straně v období před konáním voleb do PS PČR 2002-2010. (tabulka) 

Příloha č. 7: Míra nevolitelnosti (v %) parlamentních stran před konáním voleb do PS 

PČR 2002-2010. (tabulka) 

Příloha č. 8: Sebezařazení respondentů (v %) v šetření CVVM na pravo-levé škále před 

konáním voleb do PS PČR v roce 2006 a 2010. (tabulka) 

Příloha č. 9: Zařazení politických stran na pravo-levé škále na základě sebezařazení 

skupin sympatizantů daných stran (v %) před konáním voleb do PS PČR v roce 

2002, 2006 a 2010. (tabulka) 

Příloha č. 10: Zařazení malých parlamentních stran na pravo-levé škále na základě 

sebezařazení skupin sympatizantů daných stran (v %) před konáním voleb do PS 

PČR v období únor – květen 2006 a 2010. (tabulka) 



 116 

PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Obsahové analýzy denního tisku – prezentace lídrů politických stran. 

Frekvence výskytu v 
denním tisku 

Zkoumané 
období Předmět výzkumu 

MF Dnes Právo 

Celkem (součet 
v řádku) 

Podíl (v 
%) 

Relevantní článek 45 59 104 100 
Lídr KDU-ČSL 1 3 4 6,6 
Lídr US-DEU 2 3 5 8,2 

Lídr ČSSD 9 14 23 37,7 
Lídr ODS 12 15 27 44,3 

Lídr KSČM 1 1 2 3,3 

6.3. – 13.6. 
2002 

Celkem (součet 
v sloupci) 

25 36 61 100 

Relevantní článek 40 60 100 100 
Lídr KDU-ČSL 0 0 0 0 

Lídr SZ 1 2 3 5,4 
Lídr ČSSD 16 21 37 66,1 
Lídr ODS 7 8 15 26,8 

Lídr KSČM 0 1 1 1,8 

22.2. – 1.6. 
2006 

Celkem (součet 
v sloupci) 

24 32 56 100 

Relevantní článek 52 55 107 100 
Lídr KDU-ČSL 0 0 0 0 

Lídr SZ 0 0 0 0 
Lídr VV 2 2 4 7,7 

Lídr TOP 09 1 1 2 3,8 
Lídr ČSSD 13 11 24 46,2 
Lídr ODS 8 14 22 42,3 

Lídr KSČM 0 0 0 0 

17.2. – 27.5. 
2010 

Celkem (součet 
v sloupci) 

24 28 52 100 

Zdroj: Vlastní vypracování. 

Příloha č. 2: Obsahové analýzy denního tisku – prezentace politických stran. 

Frekvence výskytu v 
denním tisku 

Zkoumané 
období 

Předmět výzkumu 
MF Dnes Právo 

Celkem (součet 
v řádku) 

Podíl (v 
%) 

Relevantní článek 45 59 104 100 

Koalice 9 15 24 26 

ČSSD 17 21 38 40 
ODS 10 14 24 26 

KSČM 2 6 8 8,5 

6.3. – 13.6. 
2002 

Celkem (součet 
v sloupci) 

38 56 94 100 

Relevantní článek 40 60 100 100 
KDU-ČSL 1 6 7 6,9 

SZ 4 16 20 19,8 
ČSSD 17 23 40 39,6 
ODS 11 20 31 30,7 

22.2. – 1.6. 
2006 

KSČM 2 1 3 3 
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Celkem (součet 
v sloupci) 

35 66 101 100 

Relevantní článek 52 55 107 100 
KDU-ČSL 1 2 3 3,5 

SZ 0 1 1 1,2 
VV 1 7 8 9 

TOP 09 0 5 5 5,8 
ČSSD 18 18 36 42 
ODS 9 21 30 35 

KSČM 0 3 3 3,5 

17.2. – 27.5. 
2010 

Celkem (součet 
v sloupci) 

29 57 86 100 

Zdroj: Vlastní vypracování. 

Příloha č. 3: Hodnoty neupravených prahů (v %) v jednotlivých volebních krajích ve 

volbách 2002-2010. 

Dolní práh T i Horní práh T e Efektivní práh T´ 
Kraj 

2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010 

Praha 3,57 3,45 3,45 3,85 3,85 3,85 3,71 3,65 3,65 

Středočeský 3,85 3,7 3,57 4,17 4,17 4,0 4,01 3,94 3,79 

Jihočeský 6,67 5,88 5,88 7,69 7,14 7,14 7,18 6,51 6,51 

Plzeňský 7,14 6,67 6,67 8,33 8,33 8,33 7,74 7,5 7,5 

Karlovarský 12,5 11,11 11,11 16,67 16,67 16,67 14,59 13,89 13,89 

Ústecký 5,88 5,56 5,56 6,67 6,67 6,67 6,28 6,11 6,11 

Liberecký 9,09 8,33 8,33 11,11 11,11 11,11 10,1 9,72 9,72 

Královéhradecký 7,14 6,67 6,67 8,33 8,33 8,33 7,74 7,5 7,5 

Pardubický 7,69 7,14 7,14 9,09 9,09 9,09 8,39 8,12 8,12 

Vysočina 7,14 7,14 7,14 8,33 9,09 9,09 7,74 8,12 8,12 

Jihomoravský 3,85 3,7 3,7 4,17 4,17 4,17 4,01 3,94 3,94 

Olomoucký 6,67 6,25 6,25 7,69 7,69 7,69 7,18 6,97 6,97 

Zlínský 6,67 6,25 6,25 7,69 7,69 7,69 7,18 6,97 6,97 

Moravskoslezský 3,85 3,7 3,85 4,17 4,17 4,35 4,01 3,94 4,1 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z volebního serveru Českého statistického úřadu 
[http://www.volby.cz]. 

Příloha č. 4: Vývoj stranických preferencí CVVM (v %) malých parlamentních stran 

v období od začátku volebního roku po konání voleb v roce 2002-2010.  

Volební rok Politická strana Leden Únor Březen Duben Květen 
2002 Koalice 7 3 2,5 5,5 11,5 
2006 KDU-ČSL 6 7,5 6,5 9,5 4,1 
2006 SZ 2,5 6 10 10 8,2 
2010 VV 2,5 4 4,5 6,5 8 

Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 
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Příloha č. 5: Intenzita vztahu respondentů k preferované straně (v %) v období 1995-

2002-2010. 

Období 

Je 
přesvědčeným 

příznivcem 
strany 

Většinou s ní 
souhlasí, ale 
na něco má 
jiný názor 

Stanoviska 
strany jsou mu 

blízká, ale 
v mnohém má 

jiný názor 

Nelíbí se mu 
žádná 

strana, ale 
tato mu vadí 

nejméně 

Neví 
Silný/slabý 
vztah ke 
straně 

Květen 
1995 

22 39 21 17 1 61/38 

Září 
1995 

18 49 18 14 1 67/32 

Leden 
1996 

19 47 19 14 1 66/33 

Květen 
1996 

22 50 17 11 0 72/28 

Březen 
1997 

16 45 20 17 2 61/37 

Červen 
1998 

20 40 17 23 0 60/40 

Září 
1998 

15 41 22 21 1 56/43 

Září 
1999 

10 36 27 26 1 46/53 

Červen 
2000 

11 31 25 30 1 42/55 

Červen 
2001 

13 29 27 30 1 42/57 

Leden 
2002 

14 32 23 30 1 46/53 

Červen 
2002 

14 35 20 30 1 49/50 

Leden 
2004 

12 30 25 32 1 42/57 

Září 
2004 

12 35 25 28 1 47/53 

Říjen 
2005 

11 38 23 27 1 49/50 

Květen 
2006 

18 45 21 16 0 63/37 

Březen 
2007 

13 39 27 21 0 52/48 

Září 
2008 

12 36 26 25 1 48/51 

Leden 
2010 

12 41 22 24 1 53/46 

Květen 
2010 

16 43 20 19 2 59/39 

Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Příloha č. 6: Intenzita vztahu (v %) respondentů ke konkrétní preferované parlamentní 

straně v období před konáním voleb do PS PČR 2002-2010. 

Politická 
strana 

Volební 
rok 

(duben) 

Je 
přesvědčeným 

příznivcem 

Většinou 
s ní 

souhlasí, 

Stanoviska 
strany jsou 

mu blízká, ale 

Nelíbí se 
mu žádná 
strana, ale 

Silný/slabý 
vztah ke 
straně 
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strany ale na něco 
má jiný 
názor 

v mnohém má 
jiný názor 

tato mu 
vadí 

nejméně 
2002 10 41 23 25 51/48 
2006 6 48 25 21 54/46 ČSSD 
2010 9 49 25 17 58/42 
2002 19 41 24 16 60/40 
2006 13 50 20 17 63/37 ODS 
2010 14 48 23 14 62/37 
2002 33 31 16 20 64/36 
2006 31 35 16 18 66/34 KSČM 
2010 37 39 12 13 76/25 
2002 10 52 29 10 62/39 
2006 18 41 27 14 59/41 

KDU-
ČSL 

2010 13 52 29 6 65/35 
2006 6 30 16 48 36/64 

SZ 
2010 7 45 24 24 52/48 

TOP 09 2010 9 43 23 25 52/48 
VV 2010 3 47 19 31 50/50 

Koalice 2002 9 27 27 36 36/63 
US-DEU 2002 4 41 26 30 45/56 
Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Příloha č. 7: Míra nevolitelnosti (v %) parlamentních stran před konáním voleb do PS 

PČR 2002-2010. 

Volební rok Politická strana 
Duben 2002 Květen 2006 Květen 2010 

KSČM 42 43 36 
ODS 20 28 35 
ČSSD 4 6 12 

KDU-ČSL 2 7 2 
SZ - 2 2 

TOP 09 - - 5 
VV - - 1 

Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Příloha č. 8: Sebezařazení respondentů (v %) v šetření CVVM na pravo-levé škále před 

konáním voleb do PS PČR v roce 2006 a 2010. 

Bodová pravo-levá škála Volební rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2006 2 4 7 8 8 23 9 10 12 5 3 
2010 5 4 7 8 8 23 8 9 11 5 3 

* Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpověď respondentů „nevím“. 
Zdroj: Data z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Příloha č. 9: Zařazení politických stran na pravo-levé škále na základě sebezařazení 

skupin sympatizantů daných stran (v %) před konáním voleb do PS PČR v roce 2002, 

2006 a 2010. 

Duben 2002 
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Bodová pravo-levá škála 1 2 3 4 5 6 7 
KSČM 8 46 25 14 2 2 1 
ČSSD 1 4 36 47 4 1 0 

KDU-ČSL 0 3 8 47 26 11 2 
Koalice 0 2 5 27 45 17 3 

ODS 1 1 3 14 36 32 8 
Květen 2006 

Bodová škála/Politická strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
KSČM 19 25 26 13 6 2 3 1 1 0 1 
ČSSD 1 3 18 25 21 20 5 4 2 1 0 

KDU-ČSL 0 3 3 3 6 24 9 24 9 6 6 
SZ 0 1 1 7 7 33 22 7 6 4 1 

ODS 0 0 0 0 0 7 9 15 37 18 10 
Květen 2010 

Bodová škála/Politická strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
KSČM 34 19 17 9 6 10 0 0 0 1 1 
ČSSD 6 8 22 20 15 14 4 1 2 0 1 
VV 0 0 0 3 5 39 14 18 16 4 1 

KDU-ČSL 0 0 0 8 15 23 19 23 4 0 0 
SZ 0 0 0 6 10 35 13 16 10 3 0 

TOP 09 0 0 1 0 1 15 8 22 31 13 4 
ODS 0 1 0 1 0 8 8 15 33 18 12 

* Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpověď respondentů „nevím“. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 

Příloha č. 10: Zařazení malých parlamentních stran na pravo-levé škále na základě 

sebezařazení skupin sympatizantů daných stran (v %) před konáním voleb do PS PČR 

v období únor – květen 2006 a 2010. 

KDU-ČSL 2006 
Bodová škála/Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Únor 1 1 1 7 8 25 15 18 11 5 1 
Březen 0 0 6 9 3 27 17 20 5 0 1 
Duben 1 2 3 4 7 28 9 18 16 2 3 
Květen 0 3 3 3 6 24 9 24 9 6 6 

SZ 2006 
Bodová škála/Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Únor 0 1 1 7 3 27 17 13 17 5 0 
Březen 0 1 5 6 14 34 9 11 11 1 1 
Duben 0 0 6 6 9 24 13 21 4 7 0 
Květen 0 1 1 7 7 33 22 7 6 4 1 

VV 2010 
Bodová škála/Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Únor 0 0 0 5 5 29 5 26 12 7 0 
Březen 0 2 4 2 9 36 11 21 13 2 0 
Duben 1 3 1 3 8 29 9 12 18 8 3 
Květen 0 0 0 3 5 39 14 18 16 4 1 

* Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpověď respondentů „nevím“. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z Sociologického datového archívu Sociologického ústavu AV 
ČR [http://archiv.soc.cas.cz]. 


