
Shrnutí 

Bakalářská práce Specifika zastoupení žen v české komunální politice hledá specifika politické 

participace žen v lokální politice, protože zastoupení žen v komunální politice České 

republiky je tradičně vyšší, než zastoupení na úrovni vrcholové politiky. První kapitola práce 

se věnuje genderovým studiím a jejich relevantnosti v politické vědě. Ve druhé kapitole jsou 

na základě výzkumu zahraniční literatury uvedeny typicky ženské přístupy a názory na 

politiku a také vnější faktory (kulturní, socio-ekonomické, institucionální) ovlivňující míru 

politické participace žen. Třetí kapitola na základě statistických údajů, volebních výsledků a 

průzkumů veřejného mínění zkoumá současnou situaci zastoupení žen v české politice. 

Poslední kapitola je vlastním průzkumem mezi političkami. Z výzkumu vyplývá, že ženám na 

komunální politice vyhovuje její konkrétnost a spíše nestranický charakter. Výhodou může 

být i osobnější charakter komunální politiky. Ženy o působení v politice většinou neusilují, a 

proto může být oslovení na základě znalosti dané osobnosti v obci důležitým motivem ke 

vstupu do komunální politiky. Mezi respondentkami průzkumu převažoval negativní postoj 

k parlamentní politice, což by mohlo být důvodem jejich vyšší politické participace na lokální 

úrovni. Výhodou pro ženy usilující o působení na komunální úrovni může být odmítnutí 

funkce mužem, který před politikou upřednostní své zaměstnání. Ženy mají obecně horší 

postavení v zaměstnání a na pracovním trhu, a tak  se politické kariéře mohou věnovat na 

plno.  Ženy se domnívají, že pro politickou participaci na parlamentní úrovni jsou potřeba 

jisté zkušenosti, které ony kvůli rodinným povinnostem neměly možnost nabýt. Komunální 

politika je pro ženy přístupnější, protože zde nejsou tyto dlouhodobé politické zkušenosti 

potřeba. Kandidatura v malých obcích je spojena jen s minimálními náklady, což je výhodou 

pro ženy, protože ženy obecně vydělávají méně peněz, než muži. Další výhodou komunální 

politiky je možnost jejího skloubení s rodinnými povinnostmi díky působení v místě bydliště. 

Z vlastního krátkého výzkumu vyplývá, že panašování může být výhodou pro kandidující 

ženy do zastupitelstev menších obcí. Ve větším městě mělo naopak panašování na zastoupení 

žen vliv jen minimální. Pro ženy je snazší získat mandát na komunální úrovni než na 

parlamentní úrovni, protože je o tyto mandáty menší zájem. Některé otázky výzkumu 

zůstávají otevřené. Například agendu komunální politiky nepovažují ženy za výrazně 

zajímavější než agendu parlamentní politiky. Ženy na komunální úrovni jsou sice pod menším 

tlakem médií, ale na druhou stranu jsou pod dohledem obyvatel obce, takže jsou sledovány 



intenzivně na obou úrovních politiky. Při kandidatuře do komunální politiky může být 

výhodou, pokud má daná ženy dobré postavení v zaměstnání, ale zároveň nedostatek kontaktů 

a vlivu u žen není viděn jako bariéra při vstupu do komunální politiky. Změna komunálního 

volebního systému do komunální politiky by dle krátkého průzkumu vliv na míru politické 

participace žen neměla.  


