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POSUDEK OPONENTA

Bakalářská práce se zabývá politickou kulturou v České republice na příkladu dvou 
voleb prezidenta republiky – v roce 1993 a v roce 2008. Výzkumný úkol si definuje takto: 
„První výzkumná otázka zní, jaká je charakteristika stavu politické kultury v České republice 
v době jejích prvních prezidentských voleb v roce 1993 a v době jejích prozatím posledních 
prezidentských voleb v roce 2008. Druhým mým úkolem je srovnání stavu politických kultur v 
těchto dvou obdobích, na jehož základě se pokusím určit, k jakému trendu ve vývoji stavu 
politické kultury v České republice docházelo – zdali nastalo zlepšení, zhoršení nebo 
stagnace. Mojí hypotézou je, že se s délkou trvání demokracie občanská zralost politiků v 
Parlamentu České republiky zlepšovala a tím se i zvyšovala politická kultura.“ (str. 8) Práce 
se nejprve zabývá pojmem politické kultury v zahraniční i domácí literatuře (počínaje klasiky 
zkoumání politické kultury Almondem a Verbou), poté nás informuje o pravidlech 
parlamentního jednání a průběhu prezidentských voleb v roce 1993 a 2008, který se snaží 
hodnotit. Dospívá nakonec k závěru, že „stav politické kultury prezidentských voleb můžeme 
považovat v roce 1993 za lepší než v roce 2008, a že se proto nepotvrdila moje hypotéza 
stanovená v úvodu, že se s délkou trvání demokracie občanská zralost politiků v Parlamentu 
zlepšuje a tím se i zvyšuje politická kultura. Stav politické kultury je poměrně amorfní 
záležitost, a proto lze pouze s velkými obtížemi tvrdit, zda došlo k jasnému zlepšení nebo 
zhoršení. Výsledek svého bádání ale mohu popsat tak, že politická kultura v roce 1993 
působila vyspělejším dojmem, zatímco v roce 2008 se v souvislosti s ní projevovaly různé 
nešvary, které stav a kvalitu politické kultury významně narušovaly. (…) I když by se na první 
pohled mohlo zdát, že se občanská zralost politiků zlepšovala, zvláště s ohledem na 
republikánské výstupy při volbě v roce 1993, v roce 2008 docházelo k eliminaci občanských 
rysů politiků jejich touhou kandidáta zvolit a tím se uchylovali k tomu, že přestávali být 
vedeni vlastním vědomím a svědomím, ale podřizovali se vedení a mínění svých politických 
stran.“ (str. 39-40)

Zájem o téma politické kultury a zvláště ve spojení s českou politikou po roce 1989 
lze rozhodně přivítat, mám však pochybnosti, zda zrovna parlamentní volba prezidenta může 
být podstatným zdrojem poznatků o politické kultuře jako takové. Způsob zpracování tématu 
tyto mé pochybnosti posílil. Oceňuji poměrně přehlednou a výstižnou deskripci dosavadního 
chápání pojmu politické kultury v kapitolách 2 a 3. Uvádí-li se ale při rekapitulaci pojetí 
Almonda a Verby, že politická kultura „v sobě zahrnuje postoje k politickému systému, jeho 
částem a k roli jedince v něm“ (str. 11), je to něco, k čemuž se pak text analyzující průběh 
prezidentských voleb podle mého názoru nikterak nevrací. Není jasné, s jakou z více 
nabízených definic politické kultury pak další rozbor pracuje. Věc komplikuje i vtažení pojmu 
parlamentní kultury, která je označena za „část politické kultury“ (str. 16), což je samo o sobě 
diskutabilní, přičemž vztah mezi těmito pojmy není nikterak objasněn. Naopak, ke zmatení 
pojmů dále přispívá zaměňování pojmů politické a parlamentní kultury (srov. např. na str. 23, 
kde se pracuje adjektivum „usměrněná“ je vztaženo místo k parlamentní kultuře ke kultuře 
politické: „V parlamentech, které se vyznačují usměrněnou politickou kulturou, mají 
jednotlivá hlasování většinou jasné výsledky.“) Již zcela nepochopitelné pak je označení 
rozpravy, průběhu schůze, předsedy sněmovny a hlasování jako „kritérií politické kultury“
(kap. 6). Problematická je i sama výchozí hypotéza, která se v rozporu se spíše deskriptivním 



chápáním pojmu politické kultury snaží tuto vnímat na škále lepší – horší. Domnívám se tedy, 
že pojem politické kultury, který se zpravidla vztahuje k postojům společnosti či sociální 
skupiny k politice, se jeví být nevhodným k analýze průběhu parlamentního jednání. 

I vůči rekapitulaci pravidel parlamentního jednání (str. 17 a násl.) lze mít závažné 
výhrady. Závažnou chybou je například rozbor zákona o jednacím řádu Senátu v kontextu 
prezidentské volby, který ignoruje existenci čl. 37 odst. 2 Ústavy, podle něhož pro jednání 
společné schůze platí jednací řád Poslanecké sněmovny. Nelze dále akceptovat citace zákonů 
podle internetového označení částky Sbírky zákonů (např. „sb09-89.pdf“ na str. 19) místo 
správné citace pomocí označení, názvu a čísla zákona a ročníku Sbírky (např. ústavní zákon č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky) a zejména též čísla konkrétního ustanovení, bez něhož je 
citace neúplná. S použitými právními texty se pak při komentování průběhu prezidentských 
voleb nedostatečně pracuje, např. nedává smysl zvažovat, zda v roce 1993 byla schůze 
v sobotu, neděli či pondělí, když tehdejší jednací řád žádné jednací dny nestanovoval (str. 28).
Rovněž je pochybné automaticky pracovat s existencí zvykového práva na dvouhodinovou 
přestávku pro poslanecký klub v jednom jednacím dni, není-li pro existenci takové zvyklosti 
snesen žádný argument, a zvláště zvažovat dodržení této zvyklosti v roce 1993, kdy rozhodně 
neexistovala (str. 28).

V další části práce autorka rekapituluje průběh prezidentské volby v roce 1993 a 2008, 
používajíc některých pojmů zmíněných či vysvětlených v předchozích částech. Lze říci, že 
popis průběhu obou prezidentských voleb je poměrně výstižný. Možná by nebylo od věci 
přihlédnout i ke známé knize Erika Taberyho Hledá se prezident, která by možná vhodným 
způsobem doplnila informace z tisku a parlamentních stenoprotokolů. Na rozdíl od autorky 
(str. 25, 33) bych neoznačil za obstrukce ani řečnění republikánských poslanců v roce 1993, 
ani dlouhý procedurální spor v roce 2008; ani v jednom případě neshledávám zneužívání 
jednacího řádu ke zdržování parlamentního jednání a myslím, že záměrem aktérů nebylo 
primárně zdržovat. Dále jsem přesvědčen, že velmi specifická schůze k volbě prezidenta 
nemůže nikterak podepřít autorčin názor, že český parlament je parlament proslovů (str. 33). 

Z hlediska pravidel vědecké práce pociťuji jako nedostatek absenci poznámek pod 
čarou a zvláště fakt, že autorka, až na několik výjimek na začátku práce, necituje literaturu při 
přebírání poznatků či přímo pasáží uvedením stránky, nýbrž jen uvedením díla.

Závěr ohledně kvality české politické kultury a občanské zralosti politiků, uvedený 
výše, lze sice s ohledem na vylíčení průběhu prezidentských voleb v roce 1993 a 2008 
považovat za zdůvodněný, nicméně je otázka, zda se tyto dvě volby nelišily v celé řadě jiných 
důležitých faktorů a zda se tedy nesrovnává nesrovnatelné.  

Přes výše uvedené výtky, někdy velmi závažné, oceňuji úsilí, které autorka práce 
vynaložila při jejím zpracování, přihlížím k faktu, že se jedná o práci bakalářskou, a za 
předpokladu velmi přesvědčivého výkonu při ústní obhajobě, zejména důkladnějšímu 
promyšlení a propojení pojmu politické kultury a reálií českých prezidentských voleb,
navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm dobře.
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