
Posudek na bakalářskou práci Vladimíry Černé 

Politická kultura prezidentských voleb v České republice 

 

 

Tématem bakalářské práce je politická kultura prezidentských voleb v Česku  ve srovnání let 1993 a 

2008. Takto položená otázka vyžaduje ovšem metodologické upřesnění: Za prvé,  lze vůbec hovořit o 

politické kultuře v případě  jednotlivého jakkoli významného politického aktu, jako je v daném 

případě volba prezidenta?  Za druhé, lze  závěry získané zkoumáním takovéhoto jednotlivého 

politického aktu rozšířit na politickou kulturu v zemi tak, abychom mohli smysluplně tvrdit, že se 

zlepšuje nebo třeba zhoršuje? Vladimíra Černá  dává ve své práci kladnou odpověď na obě otázky a 

uvádí pro své metodologické východisko řadu argumentů.   

Za přesvědčivější považuji její argumentaci ohledně první otázky.  Autorka se nijak 

nespokojuje s tím, že v běžném diskurzu v médiích o volbách prezidenta  i v komentářích politologů 

se právě poslední prezidentská volba Václava Klause coby „důkaz“ pokleslé politické kultury 

skloňovala ve všech pádech. Jako příklad lze uvést názor Michala Kubáta, který přednesl na 

konferenci o přímé volbě prezidenta konané 24. 5. v Senátu, kde označil údajné výhružky 

zákonodárcům při volbě za doklad pokleslé politické kultury. Autorka sama naopak poukazuje na to, 

že politická kultura je širší pojem, že zahrnuje postoje občanů k politickému systému a „kvalita“ 

politické kultury by se proto měla měřit primárně výzkumem občanských postojů a jejich očekávání. 

Ve své bakalářské práci se nicméně zaměřuje na výsek občanské politické kultury, kterým je pro ní 

parlamentní kultura – ta ovšem potom zahrnuje občanské postoje a očekávané chování poslanců 

coby reprezentantů společnosti.  I takový výzkum by ovšem přesáhl možnosti bakalářské práce, proto 

si vybírá prezidentskou volbu jako svým způsobem vrcholný a směrodatný politický akt, který má 

„obecnější“ vypovídací hodnotu o kultuře parlamentního chování a lze z něho tedy odvozovat jisté 

závěry též o politické kultuře obecně.   

Oceňuji v tomto ohledu právě to, že se autorka nespokojila s prvoplánovými úvahami o 

kultuře prezidentských voleb, jak jsou běžné v mediálním diskurzu, ale systematicky se snažila 

zkoumat prezidentské volby jako součást parlamentní kultury, jež sama má své širší občanské zázemí.  

Teoretické vyjasnění východisek v pojetí politické kultury se proto stalo nezbytností v její práci. 

Odpověď na druhou otázku již podle mého soudu není tak přesvědčivá.  Hypotéza, ze které  

Vladimíra Černá vycházela ve své práci,  jmenovitě, že se politická kultura v parlamentu  s trváním 

demokracie zlepšovala, se jistě nabízela, ale uspokojivá odpověď na ni,  by se dala zjistit  komparací 

dvou prezidentských voleb pouze tehdy, pokud  by  vedlejší okolnosti prezidentské volby byly více 

méně podobné, tedy pokud by bylo možno vyloučit vliv skrytých nezávislých proměnných.   



V tomto případě se však jedinečnost daného politického aktu ukazuje být překážkou toho, 

aby bylo možno získat obecnější odpovědi.  Dalo by se totiž tvrdit, že prezidentská volba v roce 2008 

byla tak vyhrocená a vedla k takovým „nekulturním“ projevům proto, že to byla volba konfliktní, 

neboť  žádný kandidát neměl předem zajištěnu potřebnou většinu, zatímco při volbě prezidenta 

v roce 1993 potřebná  většina existovala, a tak „nekulturní“ projevy vyplývaly spíše ze snahy malé 

skupiny zákonodárců využít voleb k útoku na vládnoucí politickou elitu. V obou případech tedy zdroje 

„nekulturnosti“ byly různé a lze je těžko srovnávat. Uznávám ale argument Vladimíry Černé, že 

srovnání je možné právě díky tomu, že uvedeme do hry pojem politické kultury, jmenovitě 

parlamentní kultury, který umožňuje provádět takováto teoretická srovnání  různých situací 

v různých dobách právě v rámci jedněch institucí a v rámci jedné politické kultury. 

 Bakalářská práce má logickou strukturu. Významnou část zabírá precizace pojmu politická 

kultura a parlamentní kultura, o které se Vladimíra Černá opírá.  Oceňuji, že si osvojila veškerou 

relevantní odbornou literaturu.  Vedle klasické literatury k politické kultuře, kterou dokázala se 

znalostí věci výstižně charakterizovat, využila vhodně  i domácí literaturu. Právem věnovala značnou 

pozornost souhrnnému pojednání  o pojetí politické kultury od Marka Skovajsi a při výkladu  pojmu 

parlamentní kultura se opírala o zásadní publikaci Jana Wintra.  Zvláště při vysvětlování pravidel 

parlamentního chování a jednacího řádu se autorka opírá především o Wintrovu práci. 

 Materiálový základ práce tvoří rekapitulace průběhu prezidentských voleb v roce 1993 a 

v roce 2008. V těchto pasážích postupuje Vladimíra Černá  nezaujatě  a bez vážnějších chyb podává 

deskripci všeho podstatného, co se tehdy odehrálo.  

V závěrečné části se pak autorka vrací ke svých původním otázkám a s využitím předchozího 

teoretického výkladu a s odkazem na praktické události formuluje  závěry své práce. Oceňuji snahu 

podložit svá tvrzení širší teoretickou koncepcí politické a parlamentní kultury, byť některé 

metodologické meze jejího přístupu, jež jsem zmínil na začátku,  její závěry podle mého soudu 

poněkud  relativizují.  

Vladimíra Černá každopádně osvědčila  solidní  schopnosti teoretické i stylistické. Ukázala, že 

je schopna pracovat s literaturou, dokáže analyzovat obecnou teoretickou konc epci a také ji uplatnit 

tvořivě při analýze empirických fenoménů, kterým v daném případě byly dvojí volby prezidenta.  

Stylisticky vzato lze říci, že autorka volí jasný a přímočarý jazyk, nedopouští se chyb a dodržuje 

základní pravidla vědecké práce,  práce je napsána čtivě a srozumitelně.  Podle mého soudu její práce 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a řadím ji mezi práce výborné či velmi dobré. 

 

Doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.    V Praze dne 24. 5. 2011 


