
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Zuzany Mjartanové

„Volebný úspech die LINKE v Nemecku na spolkovej a zemskej urovni: pripad Hamburgu“

IMS FSV, léto 2012

Autorka se věnuje akademicky vděčnému tématu, které v ČR postupně nachází větší pozornost. 
Z hlediska politické analýzy je téma zajímavé zejména vzhledem k domácí zkušenosti s existencí a 
fungováním antisystémové KSČM.  

Autorka jako své výzkumné téma formuluje vysvětlení úspěchu, kterého strana dosáhla v západní 
části SRN ve spolkových volbách roku 2009 a zemských parlamentech od roku 2007. Jako zvláštní 
případ si pak vybrala pro své zkoumání volební úspěchy strany v Hamburku až do posledních voleb 
roku 2011. Autorka pro zpracování tématu použila reprezentativní výběr akademické literatury, 
nevyhýbá se ale ani literatuře stranicky zabarvené, přičemž si je této specifiky vědoma – jde jak o 
pohledy blízké CDU (Viola Neu, Nadace Konrada Adenauera) tak samotné Die Linke (zejména Cornelie 
Hildebrandt, Nadace Rosy Luxemburgové). Používá rovněž všechny relevantní dokumenty zkoumané 
strany.

Autorka zpracovala téma jako empirickou studii, jež postupuje v zásadě chronologicky, výjimku tvoří 
kapitola 4., v níž autorka hledá odpověď na výše položené otázky na příkladu Hamburku. V první 
kapitole popisuje transformaci strany a její volební výsledky od roku 1990 do roku 2002. Správně 
prezentuje stranu jako vnitřně heterogenní a zatíženou minulostí. Vymezuje se oprávněně proti příliš 
jednoznačnému pojmu „strategie levicového ústupu“ a ukazuje, že se PDS formovala jako strana 
mnohem pestřejší, vnitřně diferencovaná, v řadě postojů vnitřně rozporná a málo konzistentní. 
Stručně hodnotí programový a institucionální vývoj strany, její členskou základnu a identitu. Ukazuje 
PDS jako zejména regionální a protestní stranu východní části země a mapuje její volební výsledky. 
Navazující druhá kapitola zkoumá období krize PDS po neúspěšných volbách roku 2002 a analyzuje 
proces vzniku dnešní Die Linke.

Třetí kapitola hledá odpověď na hlavní výzkumnou otázku – příčiny úspěchu strany ve volbách roku 
2005 a zejména 2009 a zároveň pronikání strany do zemské politiky v západních zemích SRN. Strana 
se v nových spolkových zemích etablovala jako „lidová strana“ a vstoupila v letech 2007-2011 do 
většiny zemských parlamentů v západní části země.  Autorka zde správně vyhodnocuje faktory, které 
straně k tomuto nebývalému úspěchu pomohly, jako je dopad reformy Harz IV, oslabení SPD (jež se 
týká tradičních „lidových stran“ obecně), otevřenost strany názorovým proudům, role Oskara 
Lafontaina a další. 

Ve čtvrté kapitole pak autorka podobnou analýzu provádí na příkladu Hamburku. Ukazuje, že se zde 
strana posunula od převážně protestního charakteru ke straně, která má poměrně jasně vymezené 
sociální milieu, jehož zájmy převážně zastupuje. Své výsledky pak ověřuje prostřednictvím malé 
dotazníkové akce, kterou organizovala mezi respondenty v Hamburku. Spíše, než jako akademický 
výzkum, funguje anketa a její vyhodnocení jako ilustrace autorčiných závěrů z oblasti společenské 
praxe. 

V závěru autorka shrnuje výsledky svého výzkumu a odpovídá na zadané otázky. Správně přitom 
nechává otázku budoucnosti strany otevřenou, což je důležité zejména vzhledem k dalšímu vývoji, 
který Die Linke výrazně oslabil. 

Práce je výsledkem velmi samostatného a angažovaného přístupu autorky, což se projevilo např. i 
provedením ankety. Některé pasáže textu by ovšem vyžadovaly redakční úpravu: autorce se ne vždy 
daří jazykově vyjádřit dostatečný odstup od předmětu zkoumání (např. když prezentuje program Die 
Linke na str. 29-31, ale i na dalších místech). Práci by rovněž prospělo, kdyby zkoumané období 
explicitně časově omezila: je sice zřejmé (a několikrát se tato zmínka v textu objevuje), že časově 



analýza zahrnuje období do voleb v Hamburku (tedy únor 2011). Tato hranice by ale měla být 
vyjádřena jednoznačněji zejména proto, že se právě od jara 2011 trend vývoje začal měnit – Die Linke 
ztrácí členy ale i voliče ve prospěch zejména Pirátské strany, utrpěla porážky ve několikerých 
zemských volbách. Dále autorka ve své analýze poněkud nedoceňuje vnitřní nesourodost strany 
pokud jde o bývalou PDS a „západní“ WASG, která se prohloubila s odchodem O. Lafontaina z vedení.
Vývoj ukazuje, že se přijetím programu se Die Linke jednotnější nestala. Autorka by měla rovněž 
objasnit svou tezi o dvou volebních obvodech (s.32); tato úprava platila jen pro volby roku 1990 a na 
další vývoj tak neměla vliv.

Celkově jde nicméně o zdařilou práci, která ukazuje zájem autorky o téma, snahu pochopit a správně 
interpretovat zkoumaný fenomén prostřednictvím mnohostranné analýzy. Hodnocení je podle 
vedoucího práce mezi stupněm jedna a dvě a o známce by měl rozhodnout průběh obhajoby. 
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