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1. Téma 

Tato bakalářská práce má za cíl se zabývat příčinami současné krize, ve které se nachází 

Občanská demokratická strana. Mělo by se jednat o analýzu, která bude zkoumat, co při vedlo 

kdysi největší českou politickou stranu do současné ne příliš dobré situace. V úvodu bych chtěl 

nejprve část práce věnovat historii ODS, aby došlo k širšímu pochopení souvislostí. 

V následující části se má práce bude věnovat již samotnému zkoumání příčin krize. 

2. Výběr tématu 

Česká politická scéna prochází v posledních letech velkou proměnou. Tradiční politické 

strany ztrácí své vybudované pozice a na jejich místo se dostávají nové politické subjekty. Asi 

nejvýznamnější propad v posledních několika letech zažila Občanská demokratická strana. 

Strana, která ještě po volbách v roce 2010 sestavovala vládu, ale už o tři a půl roku později 

získala v parlamentních volbách pouze 16 poslaneckých mandátů. Za celou svoji historii od 

roku 1991 se ODS do takto hluboké krize dostala vůbec poprvé. Tento úkaz je na české 

politické scéně zcela ojedinělý. Žádná další strana, která dosáhla velmi výrazných výsledků, se 

nedostala na tak nízká čísla. Zřetelný útlum ODS je patrný, nejenom ze snižujících volebních 

výsledků, ale také i ze stále se snižujícího počtu členů strany.  

Občanská demokratická strana patřila více jak dvacet let po sametové revoluci k hlavním 

politickým stranám v zemi. Byla také jedinou pravicovou stranou, která na české politické 

scéně dokázala dlouhodobě slavit úspěchy. V posledních několika volbách ji hlasy sebraly 

některé jiné strany. Nejvýznamněji zřejmě TOP 09 a hnutí ANO, či Věci veřejné nebo i Strana 

svobodných občanů. Všechny tyto strany se hlásily víceméně k podobným pravicovým 

hodnotám. Dalším důvodem pro vysvětlení úbytku hlasů ODS, může být fakt, že s malými 

přestávkami vládla na celostátní úrovni od roku 2006, přičemž se nedá úplně říct, že to byla 

doba jednoduchá. Tento jev je dle mého názoru zcela přirozený a neměl by mít za následek, 

tak výrazný úbytek členů, jaký ODS v posledních letech zažívá. Může to být jakési očistné 

období pro tuto stranu, která zase bude vyhrávat volby. Anebo za pár let skončí jako mnohé 

další strany, které odešly z české politické scény, ale žádná z nich neměla dříve takové úspěchy 

jako ODS v dobách své největší slávy. Na české politické scéně od roku 1989 zaniklo velké 

množství stran a dalších politických subjektů, které dokázaly dosáhnout i parlamentní úrovně 

a následně upadly v zapomnění. Tyto strany, ale zdaleka nedosahovaly velikosti Občanské 

demokratické strany, které za jistých okolností může hrozit podobný osud.  

Za poslední velký úspěch lze považovat sice až druhé místo v parlamentních volbách v roce 

2010, ale i díky dobrým výsledkům ostatních spíše pravicovějších stran mohli občanští 

demokraté obsadit křeslo premiéra. Od té doby ve všech následujících volbách byly jejich 

výsledky vždy nižší. Na podzim roku 2013 v předčasných volbách do poslanecké sněmovny byl 

jejich zisk pouze necelých 8 %.   
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3. Předpokládané cíle výzkumného projektu 

Cílem této bakalářské práce bude pokusit se najít příčiny a důvody proč vznikla současná 

krize Občanské demokratické strany. Lze předpokládat, že důvod nebude pouze jeden jediný. 

Lze očekávat kombinaci více faktorů na sobě více či méně závislých. 

V bakalářské práci by měl být největší důraz kladený na důvody, proč je Občanská 

demokratická strana právě v takové situaci, ve které se nachází. Jaké důvody vedly, k tomu, že 

volební výsledky posledních voleb jsou tak žalostné. Proč to potkalo právě ODS a nikoliv 

některou jinou tuzemskou politickou stranu. Již teď se nabízí, docela velké množství 

případných důvodů, proč je ODS v krizi, může jít o nemalé množství více či méně podstatných 

afér, které strana v průběhu doby prodělala nebo přelití hlasů k jiným stranám a politickým 

subjektům. Výsledek by měl, ale vyplynout z budoucí bakalářské práce. 

Již teď s velkou pravděpodobností můžeme předpokládat, že hlavní důvody krize 

nalezneme ve volebním období od roku 2010. Tehdy, na jaře roku 2010, Občanská 

demokratická strana sice volby nevyhrála, ale výsledky voleb ji předurčili k tomu sestavit vládu. 

Premiérem se tak stal Petr Nečas, díky němu a jeho asistentce Janě Nagyové, vznikla v roce 

2013 krize, která skončila pádem vlády. 

4. Metodologie práce 

Díky tomuto tématu bude jako zvolená metoda nejvíce vyhovovat jednopřípadová studie. 

Konkrétně půjde o jedinečnou případovou studii. Případem v této bakalářské práci by mělo 

být zkoumání možných příčin aktuální krize Občanské demokratické strany. 

Hlavním záměrem bakalářské práce, jak už ze samotného názvu vypovídá, by mělo být 

jaké hlavní příčiny a důvody vedly k současné krizi Občanské demokratické strany. Výzkumné 

otázky bakalářské práce budou následující: Jaké jsou hlavní příčiny aktuální krize ODS? Kdy 

začala současná krize, kde lze nalézt její kořeny? Proč tato krize postihla právě ODS a nikoliv 

některou jinou tradiční stranu? 

Časové vymezení mé práce bude zaměřené na dobu existence samotné Občanské 

demokratické strany. Strana vznikla již v roce 1991 rozpadem Občanského fóra. Práce by měla 

reflektovat i co možná nejaktuálnější dění na české politické scéně. 

5. Zdroje dat 

Jedním z hlavních zdrojů dat a informací budou dobová periodika, která umožní přesný 

vhled do tehdejších souvislostí. K vyhledání těchto zdrojů dobře poslouží mediální archiv 

novinových a jiných článků, Newton media search. Případně jde všechna periodika rovněž 

nalézt v archivu Národní knihovny České republiky. Jejich databáze obsahuje kompletní články 

od roku 1993. K vyhledání statistických dat, jednat se bude především o volební výsledky, které 

budou při psaní bakalářské práce také potřeba, se dá využít portál českého statistického úřadu 

volby.cz, který nabízí výsledky ze všech voleb, které se v České republice konaly. 
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