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Předkládaná bakalářská práce Lenky Křenkové „Politická scéna v České republice z pohledu demografie“ se 

rozkládá na 65 číslovaných stranách, z nichž 41 se věnuje textové části práci a 11 části přílohové. Práce je 

rozdělena do pěti kapitol, včetně Úvodu a Závěru. 

Objekt zájmu, který si studentka zvolila pro svou práci, tj. politici v České republice z pohledu demografie, je 

v odborné literatuře poměrně málo zpracovaný. Důvodem může být určitá domněnka, že v dané 

problematice není příliš možné co zkoumat. Ale opak je pravdou, jelikož proměny dvou základních 

demografických struktur (pohlavní a věkové) politiků v ČR v čase, ve spojení se zařazením politika v rámci 

jeho politické strany do levého či pravého politického spektra (případně „středu“), či s ohledem na existující 

regionální rozdíly, dává příslib, že by dobře zpracované téma mohlo vyústit v zajímavé poznatky, které budou 

např. reflektovat proměny názorů a postojů českých voličů, které se odrážejí právě mj. i na struktuře politiků. 

Lenka Křenková tyto předpoklady z větší části naplnila, avšak je nutné objektivně konstatovat, že s dispozicí 

více času, vyčleněnému na zpracování práce, by výsledky mohly být ještě zajímavější a přínosnější. 

Struktura práce pak má standardní a logickou strukturu. V rámci úvodní kapitoly je zasazena diskuse 

s literaturou (kde bohužel prakticky chybí přehled literatury zabývající se daným tématem v zahraniční 

literatuře), jsou zde vyřčeny vstupní hypotézy, specifikovány typy voleb, kterým se studentka zabývá, a jim 

odpovídající zdroje dat, a v neposlední řadě také metodologická kapitola vymezující základní ukazatele pro 

sledování struktury obyvatelstva podle pohlaví a věku. Druhá kapitola podává teoretická, resp. obecná 

východiska pro studium problematiky. Vysvětleny jsou tu pojmy jako politika, volby či volební systémy, 

stejně jako je zde nastíněna problematika např. postavení žen v politice. Třetí kapitola pak podává základní 

teoretický rámec pro vymezení pohlavní a věkové struktury v demografii, přičemž pozornost je tu také 

věnována problematice demografického stárnutí, a to jak v obecné rovině, tak se zaměřením na Českou 

republiku. K těmto třem prvním kapitolám, které jsou především teoreticko-metodologického charakteru, se 

dá však vytknout do jisté míry určitá povrchnost v některých částech. Například problematika 

demografického stárnutí, která je pro práci poměrně důležitá vzhledem ke stanoveným hypotézám, je zde 

shrnuta velmi obecně na dvou stranách (včetně zaměření na ČR), dále zde chybí teoretický rámec pro 

sledování regionálních rozdílů, jak obecně, tak se zaměřením na existenci regionálních rozdílů v České 

republice apod.  

Čtvrtá kapitola je pro práci stěžejní – pro čtyři typy voleb (krajská zastupitelstva, Poslanecká sněmovna, 

Senát, Evropský parlament) jsou vypočteny základní ukazatele pohlavní a věkové struktury, přičemž autorka 

sleduje trendy v čase, a to jak za souhrnné výsledky, tak se zaměřením na politickou orientaci (levice, střed, 

pravice) či regionální rozdíly na krajské úrovni. Zajímavé jsou také tabulky, porovnávají průměrný věk politiků 

a obyvatelstva v kraji celkem, nebo tabulky, které více rozebírají specifickou situaci v rámci voleb do Senátu, 

kdy se každé dva roky obměňuje třetina Senátorů, stejně jako poslední podkapitola v rámci této části, která 

porovnává jednotlivé typy voleb mezi sebou. Lenka Křenková se snažila ze získaných dat získat maximum, co 

bylo v jejich především časových možnostech. Je nutné zde ocenit otázku zpracování vstupních dat, kdy se 

musela vypořádat se zpracováním celé řady vstupních dat ze stránek ČSÚ, resp. volby.cz tak, aby z nich 

následně mohla dané analýzy provádět. Charakter vstupních dat umožňoval další možnosti demografické 

analýzy, a to včetně pokročilejších metod, avšak jejich aplikace by nejspíš překračovala běžné požadavky na 

bakalářský typ závěrečné práce (nicméně můžou být námětem pro další studium této problematiky). 



Výsledky uvedených analýz se zdají být správné, autorka se snaží jednotlivé výsledky vcelku zajímavým 

a čtivým způsobem okomentovat, a to především na základě svých domněnek či obecně známých tvrzení. 

Opora na základě publikovaných českých či zahraničních prací, které ji mohly pomoci některá tvrzení 

podložit, je využita bohužel velmi zřídka.  

Práce s odbornou literaturou není bohužel v předkládaném textu na příliš vysoké úrovni. Především je pro 

práci škoda, že v naprosté většině se studentka uchýlila k česky psané literatuře, což s ohledem na téma, 

které není příliš v české odborné literatuře probádáno, není moc prospěšné – práce mohla přinést inovativní 

poznatky z oblasti demografie voleb či demografie politické scény z příkladů ze zahraniční literatury, a to jak 

v obecné či metodologické sféře, tak v oblasti příkladů ze zahraničí a možností jejich komparace s výsledky, 

které autorce posléze vyšly v její praktické části.  

Jinak se dá konstatovat, že práce je poměrně dobře graficky zvládnutá, obsahuje celou řadu přehledných 

grafů a typografických chyb je zde minimum (až na zalomení číslování stránek v Seznamu obrázků a Seznamu 

tabulek…). Několik chyb pramení spíš z nepozornosti (např. Čechy v abstraktu místo Česko či ČR). Ocenit se 

musí přílohová část práce, která přináší tabelované hodnoty jednotlivých výsledků, které budou pro 

případné zájemce určitě užitečné. Určitým zpestřením by bylo možná pro příště využít pro vyjádření 

regionálních rozdílů další vizualizační metody, jako např. kartografické.  

Ve výše uvedeném hodnocení zaznělo několik výtek či upozornění na chybu, které však – možná s výjimkou 

horší práce se zahraniční literaturou – nemají zásadní vliv na celkové hodnocení práce. Výsledky práce jsou 

v rámci tuzemské demografie zajisté inovativní a zajímavé. Uvedené výtky spíš směřují k tomu, aby 

studentka při zpracovávání další závěrečné práce nepodcenila své časové možnosti a zároveň se snažila 

využít maximum jak z dostupné literatury, tak ze získaných dat, protože potenciál na toto Lenka Křenková 

bezpochyby má, avšak v bakalářské práci jej zatím plně nevyužila. Celkově se dá ale konstatovat, že práce 

splňuje požadavky kladené na zpracování závěrečné prací bakalářského typu, a proto  

 

navrhuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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