
Resumé 

Tato rigorózní práce se zabývala přímou volbou starostů v Evropě. V úvodu byly postulovány 

tři hypotézy. Cílem práce bylo zjistit, zda po zavedení přímé volby starostů dochází ke zvýšení 

volební účasti, zda vznikají rozdělené většiny a zda tyto způsobují problém s fungováním 

systému. Posledním cílem bylo zjistit, zda je přímá volba starostů trend, který má předpoklad 

se dále šířit. Faktory rozdělených většin a volební účasti byly analyzovány v rámci sedmi 

případových studií: Anglie, Norska, Chorvatska, Polska, Itálie, Rakouska a Německa. 

V jednotlivých případových studiích jsem porovnala volební účast ve volbě starostů a rady. 

Ukázalo se, že ve většině zemí, kde přímá volba probíhá současně s volbami rady, se volební 

účast liší spíše málo. Ve většině zemí byla volební účast ve volbách starostů nižší nebo stejná 

než volební účast ve volbách rad. Jen v Severním Porýní- Vestfálsku v Německu byla volební 

účast ve volbách starostů vyšší než ve volbách rad a rozdíl byl oproti ostatním zemím vyšší.  

Dále jsem analyzovala vývoj volební účasti před a po zavedení přímé volby starostů. Ke 

krátkodobému zvýšení volební účasti po zavedení přímé volby starostů došlo v Itálii a 

Chorvatsku. V dalších šesti zemích nedošlo ke zvýšení volební účasti.  

S využitím přístupu Bogumila a Holtkampa (2005) a Copuse (2004) jsem pro účely této 

rigorózní práce vymezila šest starostovsko-radních konstelací, které mohou po volbách nastat. 

Rozdělené většiny jsem stanovila jako případ, kdy starosta není členem strany, která má 

absolutní nebo relativní většinu v zastupitelstvu. Na základě akademické literatury, existujících 

průzkumů a vlastních dat jsem dospěla k závěru, že k rozděleným většinám dochází, ale spíše 

v malém počtu případů. V žádné z analýz, ani v mé analýze nepřesáhl podíl rozdělených většin 

dvanáctiprocentní hranici. K zásadním problémům a zablokování systému došlo v několika 

italských municipalitách za rozdělených většin v 90. letech. Ve většině analyzovaných 

municipalit bylo možné za rozdělených většin dosáhnout kompromisu mezi politickými aktéry.  

Přímou volbu starostů jsem vymezila na základě Heinelta a Hlepase (2006) a Schaapa et al. 

(2009) jako způsob volby, kdy je starosta volen přímo voliči a jeho konečnou nominaci 

neovlivňují jiné orgány, jako například obecní rada nebo vláda.  Přímo voleným starostou může 

být i lídr kandidátky, která zvítězila ve volbách. Hranice mezi volbou přímou a nepřímou se 

někdy v praxi takřka stírá. Na základě akademické literatury, předchozích výzkumů a informací 

oficiálních orgánů evropských států jsem zjistila, že nepřímo jsou voleni starostové v osmnácti 

z čtyřiačtyřiceti evropských zemí. Severské státy v nejbližších letech zavedení přímé volby 



starostů neplánují. Debata o zavedení přímé volby starostů probíhá ve třech zemích: České 

republice, Srbsku a Irsku. Je možné, že Srbsko a Česká republika by se mohly inspirovat u 

svých sousedů a zavést přímou volbu starostů. Otázkou zůstává, zda přímou volbu starostů 

zavedou země, kde jsou starostové v dnešní době voleni kvazi-přímo (Francie, Belgie, část 

Španělska). 

 


