
Posudek na bakalářskou práci Lenky Křenkové  
„Politická scéna v České republice z pohledu demografie“ 

 
Předkládaná bakalářská práce se skládá celkem z 65 tiskových stran z čeho je 13 stran příloh. 
Cílem práce byl popis věkové struktury a struktury podle pohlaví politické scény a analýza 
jejich vývoje. V rámci těchto demografických struktur jsou analyzovány jednotlivé typy voleb 
v ČR (lépe než v Čechách, jak píše autorka práce v abstraktu), mezi které se řadí volby do 
krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu. Cíl práce je 
nesporně podnětný.  Práce je rozdělena do pěti dále strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. 
Politika, volby a volební systémy, 3. Základní struktury obyvatelstva , 4. Politická scéna v ČR 
podle pohlaví a věku a 5. Závěr.  
V úvodu popisuje autorka význam voleb z hlediska společenských preferencí. Volby jsou 
nespornou prioritou a demografická struktura volených zástupců určitě patří do širšího pojetí 
demografie. Autorka bere politickou scénu jako uzavřenou populaci, na kterou se pak dá 
nahlížet z více hledisek. Po uvedení literatury, dále definuje vstupní hypotézy (s. 12) – 
v některých případech určitě vyvolávají polemiku. Myslím si, že nelze tvrdit, že stárnutí 
populace se projeví i stárnutím politické scény. Populace politické scény není náhodným 
výběrem populace ČR a navíc kandidaturu a zvolení ovlivňuje další řada faktorů, které mají 
vliv na věkovou strukturu populace. Jiné demografické rozdíly jsou více známé – vliv 
politického spektra na věkovou strukturu – a bude zajímavé zjistit, zda se tato hypotéza 
prokáže. 
Druhá kapitola je věnována politice, volbám a volebním systémům, což sice není téma 
demografické, pro práci však nezbytné a navíc zajímavé. Z pohledu oponenta stojí za zmínku 
spojení politiky s vyspělostí států (s. 18). Autorka má patrně na mysli ekonomickou vyspělost, 
problémy jsou dva: je pravda, že ekonomicky vyspělé státy jsou demokratické, není ale 
pravda, že ekonomická nevyspělost státu znamená jeho nedemokratičnost (jak by se dalo 
z konstrukce věty usuzovat). Podstatně větší problém však vidím v tom, že autorka chápe 
politiku z pohledu evropské civilizace, což určitě není jediný model politiky. Myslím si, že by 
toto stálo za upozornění. Části věnované ženám a jejich postavení v politice, volby a volební 
systémy jsou nesporně pro čtenáře zajímavé.  
Třetí kapitola je věnována ryze demografickému tématu – základním strukturám obyvatelstva. 
Autorka popisuje základní struktury potřebné pro práci a věnuje se rovněž demografickému 
stárnutí v České republice. Čtvrtá kapitola je zaměřena na politickou scénu ČR podle pohlaví 
a věku zvolených zástupců lidu. Datovým zdrojem jsou výsledky voleb, jak je pravidelně 
publikuje ČSÚ. Časové řady voleb do výše zmíněných zastupitelstev mají různý počátek, což 
je dáno (předpokládám) rozdílnou dostupností dat. Určitým problémem zde je nízká četnost 
jednotlivých souborů, což je patrné na kolísání relativních čísel (věkový průměr, indexy) a při 
interpretaci je toto mít třeba stále na zřeteli. Základní trendy (nelze tvrdit, že dlouhodobé) 
však autorka popisuje správně, pouze si nemyslím, že podobně jako celá populace i politická 
scéna stárne.  
V závěru pak autorka shrnuje zjištěná fakta ve vztahu k definovaným hypotézám. Vedle 
zjištěných skutečností však výsledky nabízí i celou řadu dalších možností – především 
v hledání příčin daného stavu. Oponent si je však vědom, že by to přesáhlo zadání bakalářské 
práce.  
Práce je velmi čtivě napsána, obsahuje celou řadu pěkně zpracovaných grafů a rozsahem je 
rovněž přiměřená. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, navrhuji práci jednoznačně 
k obhajobě. 
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