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1. Anotace
Termín  „Teorie  voleb  druhého  řádu“  byl  poprvé  použit  ve  studii  Nine  second-order  national  

elections  -  A conceptual  framework for  the  analysis  of  European election  results jejími  autory 

Karlheinzem Reifem a Hermannem Schmittem. Tato teorie definuje charakteristické prvky voleb, 

kterým veřejnost a politické subjekty nepřikládají velkou váhu.  Volby do zastupitelstev krajů se v 

České republice konají od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 347/1997 Sb. , který kraje jako 

územní jednotky zřizoval. V říjnu právě probíhajícího roku se budou konat v pořadí třetí krajské 

volby. ČSSD, která je od posledních parlamentních voleb v opozici, výzývá k vyjádření nesouhlasu 

veřejnosti s vládní politikou právě skrze tyto volby. Vládní ODS naopak zdůrazňuje nutnost udržení 

lokálních témat. Ve světle prohlubující se politické a morální krize se před blížícími se krajskými 

volbami začínají upírat zraky na taktiku, kterou parlamentní a potažmo mimoparlamentní strany 

zvolí. Bude volební účast jako již tradičně v krajských volbách výrazně nižší? Zaměří se kandidující 

strany v předvolební  kampani  na lokální  problematiku nebo strhnou pozornost  na problémy na 

parlamentní úrovni? Jsou skutečně krajské volby druhořadými v porovnání s volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky?

2. Cíle a metody
Práce si klade za cíl ověření platnosti teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice 

na základě kontrastu kontextů. K tomuto by měla dojít skrze komparaci volebních výsledků stran 

kandidujících do krajských voleb v roce 2012 a výsledků voleb do poslanecké sněmovny z roku 

2010, porovnání hlavních aspektů volebních kampaní před oběma zmiňovanými volbami a aspektů 

samotných voleb. V návaznosti na výše uvedené cíle bude v případové studii České republiky užita 

komparativní  metoda a  kvantitativní  analýza dat.  Komparativní  metoda,  pro tuto práci  zvolená, 

zkoumá  dva  nebo  více  případů  a  provádí  jejich  srovnávací  analýzu  studiem  shod,  rozdílů  a 

podobností. 
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