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Abstrakt 

Tato práce hlouběji analyzuje fenomén politické reprezentace etnických menšin na 

komunální úrovni. Jejím hlavním teoretickým zakotvením je teorie štěpení S. Rokkana a 

S.M. Lipseta, která popisuje štěpné linie ve společnosti a jejich dopad na stranický 

systém. Dále jsou představeny definice a přístupy k problematice etnických menšin, 

etnické identity, etnického konfliktu a otázky etnických a regionálních stran. Druhou 

polovinu práce tvoří případové studie čtyř vybraných evropských měst, ve kterých ţijí 

dostatečně velké etnické menšiny. Jsou jimi britský Leicester, Německý Frankfurt nad 

Mohanem, finské Espoo a Rumunská Cluj-Napoca. U těchto případů je pak analyzován 

kontext politické reprezentace etnických menšin, tedy zejména podíl a povaha 

zkoumaného menšinového obyvatelstva a povaha komunálního politického systému 

z hlediska vertikální i horizontální dimenze.  Dále jsou pak zkoumány faktory, které 

mají přímý vliv na politickou reprezentaci etnických menšin jako je volební systém, 

volební právo a různá zvláštní opatření. 

 



   

Abstract 

This thesis further analyses the question of political representation of ethnic minorities. 

Its main theoretical framework is created by theory of cleavages by S. Rokkan and S.M. 

Lipset, which describes conflict lines within the society and its influence on the party 

system. Further on, different definitions and approaches to the topic of ethnic identity, 

ethnic conflict and and ethnic and regional parties are introduced.  Second part of this 

thesis is composed of four case studies of selected European cities with relevant ethnic 

minorities. These are Leicester in United Kingdon, Espoo in Finland, German Frankfurt 

am Main and Romanian Cluj-Napoca. These cases are firstly analyzed by context of 

political representation of ethnic minorities. That is in the first place the share and 

nature of minority population and in the second place attributes of local political 

systems within both horizontal and vertical dimension. Factors with direct impact on 

political representation of ethnic minorities like electoral system, election right and any 

other special measures are analyzed further on.   
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komunální úrovni: případové studie vybraných evropských 

měst 

Projekt diplomové práce 

 

1) Základní vymezení tématu 

Konceptuálním rámcem diplomové práce je teorie štěpení uvedená Steinem 

Rokkanem a Seymourem Martinem Lipsetem na konci šedesátých let. Podle této teorie 

jsou stranické systémy současné Evropy odrazem tzv. štěpných linií (cleavages) ve 

společnosti. Příčinou vzniku těchto štěpných linií jsou společenské skupiny, které jsou 

si vědomi své kolektivní identity [Strmiska a kol. 2005: 19]. Práce se bude zabývat 

pouze jedním z typů těchto štěpení a to konkrétně štěpením etnickým. Národní či 

etnická identita má zmíněnou kolektivní povahu a vytváří tedy také specifický druh 

štěpení. To se v mnohých aspektech liší od tradičně zkoumaných štěpných linií 

(centrum-periferie, vlastníci-pracující aj.), coţ je třeba během výzkumu brát v potaz. 

Jedním z těchto aspektů je například neměnnost etnické identity. Ve stranickém systému 

se etnické štěpení zpravidla odráţí jako specifický druh střetu centra s periferií v podobě 

etnických a regionálních stran [Strmiska 2005: 39]. Ty také budou ve středu pozornosti 

této práce.  

 

Výzkum multietnických politických systémů se tradičně zaměřuje na úroveň 

státu. Tato práce se však bude zabývat politickou reprezentací menšin na té nejniţší, 

tedy komunální úrovni. Vzhledem k tomu, ţe etnické menšiny bývají silně regionálně 

zakotvené, můţe pro ně v mnoha ohledech být otázka politické reprezentace na 

komunální úrovni důleţitější neţ na úrovni celostátní. I proto existují v některých 

zemích speciální pravidla, která nějakým způsobem upravují politickou reprezentaci 

menšin na komunální úrovni.  
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Kromě těchto zvláštních modelů reprezentace bude třeba dbát i na další 

specifika, která s sebou nese výzkum komunální úrovně. V první řadě je třeba vnímat, 

ţe navzdory prohlubující se decentralizaci je stále komunální úroveň závislá na centru a 

historicky vzniká jako důsledek vytvoření centrálních demokratických institucí [John 

2001: 2]. Dalším ze zásadních specifik výzkumu komunální úrovně v mezinárodní 

perspektivě jsou velké rozdíly komunálních politických systémů v jednotlivých zemích 

[John 2001: 8]. To je dáno zejména municipální strukturou. Průměrná velikost 

municipality se můţe ve dvou různých zemích lišit aţ o desetitisíce obyvatel. Velké 

rozdíly ale můţeme pozorovat i mezi jednotlivými municipalitami v rámci jedné země. 

Typickým příkladem je srovnání malých venkovských municipalit se samosprávou 

velkých měst. Výrazným prvkem komunální politiky je také menší vzdálenost mezi 

politiky a občany, coţ vede zejména v menších municipalitách k vyšší občanské 

participaci [Klimovský 2009: 26], ale také ke sníţení významu politických stran a 

naopak zdůraznění konkrétních osobností.  

 

V kontextu této práce bude v souvislosti s výše popsanými specifiky nutné brát 

v potaz, ţe analyzovaná pravidla pro politickou reprezentaci menšin platí v kaţdé ze 

zkoumaných zemí pro velké mnoţství místních politických systémů (municipalit) a 

v kaţdém mohou mít různé dopady. V druhé řadě bude kladen důraz na roli 

jednotlivých politických aktérů, kteří mohou být pro voliče důleţitější neţ jejich 

politická strana. 

 

2) Cíl a výzkumná otázka 

 

Jádrem výzkumu bude analýza modelů, které fungují v kaţdé z vybraných 

zemích pro reprezentaci etnických menšin na komunální úrovni. Do této analýzy budou 

zahrnuta v první řadě veškerá zvláštní pravidla pro reprezentaci menšin. Dále bude 

nutno brát v potaz i celkové nastavení komunálního systému ve zkoumaných zemích. 

Případové studie pak budou slouţit zejména pro ilustraci toho, jak fungují tato pravidla 

v politické praxi. V první řadě jde o analýzu míry jejich politické reprezentace ve 

srovnání s jejich podílem mezi obyvateli dané municipality. V druhé řadě bude 

analyzována forma této reprezentace a její dopad na lokální stranický systém.  

Hlavní výzkumná otázka je tedy formulována takto: 



   

Jaké jsou podmínky a pravidla pro reprezentaci národnostních menšin na komunální 

úrovni ve zkoumaných zemích? 

 

Druhotnými otázkami, jejichţ zodpovězení poslouţí případové studie, jsou: 

 

Jaká je míra reprezentace národnostních menšin na komunální úrovni ve vybraných 

městech?   

 

Jakým způsobem se projevuje etnické štěpení v lokálních stranických systémech? 

 

3) Metodologie 

 

Metodologicky se bude jednat o výzkum kvalitativní povahy. Empirická část 

bude obsahovat několik případových studií, čímţ je alespoň částečně eliminován 

největší nedostatek tohoto typu studie, tedy ţe z jednoho případu nelze zobecňovat a 

odvozovat dostatečně důvěryhodné závěry [Kořan 2008: 29]. Dále dává větší mnoţství 

zkoumaných případů prostor k tzv. souběţnému výkladu teorie, který pomocí analýzy 

několika případů umoţňuje prověřit empirickou platnost vybrané teorie (v tomto 

případě teorii štěpení S. Rokkana a S. M. Lipseta) [Karlas 2008: 65]. Zpětné potvrzení 

teorie na základě vybraných případů bude tedy jedním z dílčích výstupů práce.  

 

 Samotný výzkum bude obsahovat všechny základní znaky kvalitativního 

výzkumu. V první řadě se bude zaměřovat na uchopení zkoumaných problémů v jejich 

celistvosti a hloubce, dále bude kladen důraz na analýzu dynamických jevů oproti 

pouhému popisu věci a v neposlední řadě bude výzkum obsahovat přímou interakci 

s aktéry během sběru dat [Hendl 2005: 51-52]. Ten bude probíhat zejména formou 

kvalitativního dotazování. V případě politických aktérů (zastupitelů či radních) půjde 

v první řadě o zjištění jejich etnické příslušnosti a jejich ztotoţnění s danou etnickou 

skupinou. Pokud se budou povaţovat za zástupce některého z menšinových etnik, bude 

dále zjišťováno, jakým způsobem prosazují jeho zájmy. Je třeba zdůraznit, ţe 

kvalitativní výzkum je velmi pruţný, takţe sběr a analýza dat bude probíhat současně a 

během realizace můţe dojít k jeho modifikacím a rozšířením na základě zpracovaných 

dat [Hendl 2005: 50].  



   

Dalším krokem je specifikace proměnných. Nezávislou proměnnou bude 

v případových studiích etnicita (resp. existence menšinového etnika) a závislou potom 

vybrané lokální stranické systémy. Kauzální vztah mezi těmito proměnnými bude 

potom stát v centru pozornosti jednotlivých případových studií. Přičemţ zásadní bude 

hlavně povaha vlivu na stranický systém a nikoliv pouze jeho existence. 

 

 

4) Vybrané případy 

Pro výběr vzorku, který bude analyzován v případových studiích, bylo stanoveno 

několik kritérií. Prvním takovým kritériem je, ţe se bude jednat o větší města (s počtem 

obyvatel nad 100tis.). V první řadě proto, ţe dostupnost informací je u těchto měst vyšší 

a v druhé řadě potom proto, ţe se tímto kritériem alespoň částečně sníţí 

pravděpodobnost toho, ţe by se mohlo jednat o nějakým způsobem deviantní případ. 

Konkrétně bude zkoumána zejména politická reprezentace v těchto městech (v 

případech, kde se tato města skládají z menších municipalit či městských částí s vlastní 

samosprávou, bude výzkum zaměřen na politickou reprezentaci na úrovni města jako 

celku).  

 

Druhým a nejdůleţitějším kritériem je etnická různorodost vybraných případů. 

Jedná se tedy o města, jejichţ obyvatelstvo je alespoň z 10% sloţeno z příslušníků 

etnických menšin. Všechna vybraná města se také nacházejí na území Evropy. 

Konkrétně zvolenými městy jsou Leicester ve Velké Británii, kde tvoří původní bílí 

Britové méně neţ polovinu obyvatelstva, dále potom německý Frankfurt nad Mohanem, 

ve kterém cizinci představují 26% obyvatelstva, rumunská Kluţ s 16% maďarskou 

menšinou a bosenské Sarajevo jako přiklad balkánského multietnického města.  

 

 

Struktura práce: 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

a. Kapitola obecně popisující problematiku štěpení a zejména jeho 

vliv na stranický systém 

 Obecný úvod k teorii štěpení a přístupům k této problematice. Dále 

bude zmíněna i kritika této teorie. Relevantní budou zejména ty 



   

částí teorie štěpení, které se zabývají dopadem štěpení na formování 

stranického systému.   

b. Etnická identita jako specifická příčina štěpení 

 Základní přehled přístupů k problematice etnické a národnostní 

identity a jejich vliv na politický proces. Jasné vymezení pojmů by 

mělo být hlavní přínosem této kapitoly. 

c. Etnické strany/hnutí 

 Problematika toho, jakým způsobem artikulují etnické a 

národnostní menšiny své zájmy. 

 

3) Empirická část – pro kaţdé ze zkoumaných měst budou napsány tyto 

kapitoly 

a. Stručný popis politického systému na komunální úrovni v dané 

zemi 

 Zde bude kladen důraz zejména na volební systém, ale také na 

exekutivní model, model veřejné správy, municipální strukturu a 

místní politické instituce. 

b. Pravidla a zvláštní nástroje pro reprezentaci menšin na 

komunální úrovni ve zkoumané zemi 

c. Charakteristika zkoumaného města z hlediska etnické skladby 

 V kaţdém z případů mají jednotlivá etnika různé postavení, které je 

nutné podchytit. Kromě procentuálního zastoupení je klíčové také 

regionální ukotvení jednotlivých menšin. Organizace, které tyto 

menšiny sdruţují a nejsou politickými stranami, budou také 

přiblíţeny v této kapitole.  

d. Míra reprezentace etnických menšin 

e. Forma zastoupení etnických menšin a její dopad na místní 

politický proces 

4) Závěr 
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1. Úvod 

V říjnu roku 2013 se v několika městech v rumunském Sedmihradsku účastnili 

desetitisíce etnických Maďarů zvláštního manifestačního pochodu. Jeho cílem bylo 

upozornit na postavení Maďarské menšiny v Rumunsku a prosadit větší autonomii pro 

tuto etnickou skupinu. Šlo tak o opakovaný projev napětí mezi většinovými Rumuny a 

Maďarskou menšinou [Týden.cz 2013]. O dva měsíce dříve, v červnu 2013, se konal 

podobný manifestační pochod na druhém konci Evropy, tedy v Leicesteru ve Velké 

Británii. V tomto případě však byla situace postavená opačným způsobem. Průvod byl 

organizován sdruţením English Defence League (Anglická obranná liga), které 

reprezentuje radikálnější část britské majority. Snahou EDL bylo poukázat na 

nebezpečí, které podle této organizace představují přistěhovalci z ostatních, především 

muslimských zemí [Leicester Mercury 2013]. V březnu toho samého roku se stala 

makedonská Skopje místem střetů zejména mladých Makedonců a Albánců. Násilnosti, 

při kterých bylo zraněno 22 lidí, vyvolaly makedonské protesty proti ministru obrany 

albánského původu. Pro Makedonce byl tento ministr nepřijatelný, protoţe se jednalo o 

bývalého vůdce albánské opozice při etnických střetech v roce 2001 [IDNES.CZ 2013]. 

 

Navzdory tomu, ţe výše jmenované události se udály v rozdílných zemích a 

v různém kontextu, tak mají jedno společné. Poukazují na to, k jakým extrémním 

projevům můţe vést etnické napětí. Rolí společenských věd a politologie především je 

ptát se, jaká moţná opatření mohou regulovat etnický konflikt, aby neeskaloval do zde 

popsaných mezí. Výše uvedené příklady ale demonstrují ještě jednu věc. A sice ţe 

jednotlivé projevy etnického pnutí mají zpravidla ryze lokální charakter. Odehrávají se 

v místech, kde jednotlivé etnické skupiny fyzicky setkávají a často také mají na místní 

úrovni tyto projevy příčinu. Z tohoto důvodu je vhodné se věnovat problematice 

etnického konfliktu v lokálním kontextu.  

 

Tématu etnického konfliktu a etnických menšin se věnuje v politologii, ale i v 

ostatních společenských vědách (sociologie, historie, antropologie) značný počet 

přístupů. Především v politické vědě je v tomto případě pojem konflikt chápan v širším 

slova smyslu. Není tedy chápan pouze jako násilný konflikt, ale zejména jako politický, 

institucionalizovaný, konflikt. Hlavním zaměřením politologického výzkumu je pak 

v tomto směru zejména otázka regulace etnického konfliktu. 
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Jeden z klíčových přístupů, který pomáhá tuto problematiku uchopit, a který je 

také pouţit jako hlavní východisko této práce, je teorie štěpných (či konfliktních) linií 

uvedená Rokkanem a Lipsetem v roce 1967 v publikaci s názvem Systems and Voter 

Alignments: Cross-national Perspective [Lipset, Rokkan 1967]. Tato teorie nabízí 

systematický náhled na problematiku konfliktů v rámci politického systému a dotýká se 

tak i tématu etnických konfliktů. Jinou teorií, která nabízí určité řešení a regulaci 

konfliktů v segmentovaných společnostech, je teorie konsociační demokracie 

představená v ucelené podobě Arendem Lijphartem na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let [Lijphart 1968, 1980]. Ta vychází z příkladu „pilířové“ společnosti, 

která fungovala v šedesátých a sedmdesátých letech v Nizozemsku. Teorie konsociační 

demokracie dává určitý recept na to, jakým způsobem zahrnout politickou reprezentaci 

jednotlivých segmentů či menšin do politického procesu a také na to, jak má probíhat 

jednání mezi jednotlivými skupinami tak, aby se zabránilo eskalaci potenciálních 

konfliktů. Další řešení, se kterým se můţeme častěji setkat i v empirické rovině, 

předkládá teorie federalismu. Federace jako silně decentralizovaný model státu 

umoţňuje regionálně zakotveným menšinám (etnickým nebo i jiným) lépe prosadit své 

zájmy. Jedním z rizik federalismu ovšem je, ţe posílení autonomie v jednotlivých 

federálních celcích, můţe místo utlumení povzbudit separatistické tendence a vést tak 

ve finále k rozpadu státu. Pravděpodobně nejčastěji zmiňovaným případem, kde byl 

zaveden federalismus s cílem regulovat etnický konflikt je Nigérie [Adegehe 2009: 24].  

 

Tyto tři vyjmenované teoretické přístupy rozhodně nejsou vyčerpávajícím 

seznamem teorií, které se dotýkají regulace etnického konfliktu v politické vědě. 

Ilustrují ale jednu věc, která je všem třem společná. Tou je jejich zaměření výhradně na 

celostátní úroveň. To je celkem pochopitelné vzhledem k tomu, ţe nejdůleţitější 

legislativa, která má dopad na postavení etnických menšin v rámci celého státu, vzniká 

na této úrovni. Takový přístup, ale přehlíţí, ţe jednotliví příslušníci etnických komunit 

přicházejí nejčastěji do přímého kontaktu se státem a s politickým systémem na úrovni 

lokální.  Rozhodnutí tvořená na této úrovni mají přímý dopad na kvalitu jejich ţivota a 

to například ve věcech dostupnosti a kvality zdravotnictví nebo školství. Na místní 

úrovni se ale také rozhoduje v kulturní oblasti, coţ je pro etnické menšiny v rámci 

zachování jejich identity často velmi důleţitá oblast. Jsou to také místní samosprávy, 

které v praxi implementují různé integrační politiky, které často zahrnují vytváření 



   

 

5 

  

pracovních míst pro příslušníky etnických menšin, nebo rozvoj oblastí, ve kterých ţijí 

převáţně tyto menšiny (to platí pochopitelně hlavně v případě velkých měst).  

 

Přístupy nahlíţející na otázku etnických menšin z celostátní perspektivy je jiţ 

zmíněný fakt, ţe konkrétní spontánní projevy etnického napětí a etnického konfliktu 

nalezneme právě na komunální úrovni. Různé etnické nepokoje a protesty pak 

odehrávají na místní úrovni (byť v další fázi mohou mít celostátní přesah) a v některých 

případech mohou být i spuštěny událostmi lokálního charakteru. To souvisí s tím, ţe 

komunální úroveň je často místem, kde se různá etnika mísí a přímo potkávají (to také 

platí zejména o větších městech). 

 

 I přes výše napsané je zaráţející, ţe neexistuje ţádná komplexní práce (alespoň 

ne v anglickém, českém či německém jazyce), která by se zabývala otázkou etnického 

konfliktu, štěpení či participace etnických menšin právě na komunální úrovni.  

 

Etnický konflikt skrze perspektivu komunální úrovně politického systému tak 

otevírá novou oblast výzkumu, která můţe odpovědět na otázky spojené s povahou a 

politickým chováním etnických menšin na komunální úrovni. Dále také můţe řešit, jak 

se tato úroveň liší od ostatních úrovní státní správy a samosprávy v případě otázek 

spojených s problematikou etnických menšin. Prohlubující se decentralizace a společně 

s ní jdoucí posilování role místních samospráv totiţ můţe pomoci regulaci etnického 

konfliktu a to přímo v místech, které mohou být jeho hybnou silou či zdrojem. 

  

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat fenomén politické reprezentace etnických menšin. 

Tedy zejména otázka toho, jakých podob taková reprezentace nabývá v různých 

empirických případech a zejména pak, jaké faktory mohou ovlivnit podobu i míru této 

reprezentace a v jakém kontextu se tento proces odehrává. K tomu cíli mají slouţit 

především empirické případy a analýza rozdílných modelů reprezentace, které tyto 

případy představují a dále také analýza faktorů, které mají na tuto reprezentaci vliv. Na 

základě toho byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 
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Jaké jsou podmínky a pravidla pro reprezentaci národnostních menšin na komunální 

úrovni ve zkoumaných zemích? 

 

Jaké různé faktory mohou mít na reprezentaci etnických menšin na komunální úrovni 

vliv? 

 

Druhotnými otázkami, jejichţ zodpovězení poslouţí případové studie, jsou: 

 

Jaká je míra reprezentace národnostních menšin na komunální úrovni ve vybraných 

městech?   

 

Jakým způsobem se projevuje etnické štěpení v lokálních stranických systémech? 

 

1.2 Metodologie 

Metodologicky se jedná o komparativní případovou studii. Tento typ studie 

zkoumá několik případů a provádí jejich srovnávací analýzu [Karlas 2008: 62]. Gillham 

[2010: 11] uvádí, ţe tato metoda je vhodná pro témata, která ještě nejsou hlouběji 

prozkoumána a můţe připravit podklady pro budoucí, například kvantitativní, výzkum. 

Druhou výhodou tohoto typu výzkumu pro zvolené téma pak je, ţe uchopuje 

problematiku v souvislostech, coţ je jeden z definovaných cílů této práce. Jednou 

z dalších výhod tohoto typu studie je, ţe na rozdíl od jednopřípadových studíí můţe 

spíše umoţnit zobecňování [Kořan 2008: 29]. 

 

Další metodou, kterou vyuţívá tato práce je tzv. metoda souběţného výkladu 

teorie, která pomocí analýzy několika případů umoţňuje prověřit empirickou platnost 

vybrané teorie [Karlas 2008: 65]. V tomto případě tedy ověřuje teorii štěpení Steina 

Rokkana a Seymoura M. Lipseta a její aplikovatelnost na problematiku etnického 

konfliktu na lokální úrovni. 

 

Jako závislé proměnné byly stanoveny míra a povaha etnické reprezentace. 

Mírou je myšleno, jak moc jsou etnické menšiny nadreprezentovány nebo 

podreprezentovány. Tato proměnná (R) lze lehce vyjádřit jako podíl mezi procentuálním 

zastoupením menšin ve zkoumaném zastupitelstvu (z) a procentuálním zastoupením 
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etnických menšin v populaci municipality (p). Pokud tedy tato proměnná nabude 

hodnoty 1, tak se jedná o zcela přesnou reprezentaci. Hodnota vyšší neţ 1 je 

nadreprezentace a hodnota niţší neţ 1 pochopitelně podreprezentace. Druhou závislou 

proměnnou je povaha etnické reprezentace. Tím je myšleno, jakým způsobem jsou 

etnické strany reprezentovány z hlediska politických subjektů.  

 

tab 1.) Závislé proměnné 

Závislá proměnná Operacionalizace proměnné 

Míra etnické reprezentace    

Povaha etnické reprezentace 1) jsou reprezentovány neetnickými 

celostátními stranami 

2) jsou reprezentovány etnickými či 

regionálními stranami 

3) jiná forma reprezentace (např. 

nezávislí kandidáti) 

zdroj: autor   

 

 Jako nezávislé proměnné byly stanoveny volební systém, volební právo, zvláštní 

opatření mající vliv na menšinovou reprezentaci a povaha etnické menšiny (tab. 2). 

Volební systém byl operacionalizován z hlediska toho, jestli je poměrný či většinový a 

dále jestli umoţňuje personalizaci hlasu. Volební právo bylo operacionalizováno podle 

toho, jak moc je široké vzhledem k etnickým menšinám, které nemají občanství v dané 

zemi. Určitý standard tvoří v evropském kontextu volební právo, které umoţňuje volit a 

být zvolen občanům dané země a občanům EU. U zvláštních opatření je 

operacionalizace velmi problematická, protoţe jednotlivá opatření se velmi liší. 

Hodnota této proměnné je spíše v její analýze v konkrétních případech. Přesto jako 

základní rámec byla tato opatření rozdělena na ta, která přímo souvisí s procesem 

reprezentace (to jsou tedy zejména kvóty) a na opatření, která přímo nemají vliv na 

samotnou reprezentaci, ale nějakým způsobem s ní souvisí. Poslední nezávislou 

proměnnou je povaha etnické menšiny, kde lze jednoduše rozlišovat historické menšiny, 

menšiny sloţené z přistěhovalců a smíšené případy.  
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tab. 2) Nezávislé proměnné 

Nezávislá proměnná Operacionalizace proměnné 

Volební systém 1) většinový 

2) poměrný s personalizací hlasu 

3) poměrný bez personalizace hlasu 

Zvláštní opatření týkající se reprezentace 

etnických menšin 

1) opatření, které mají přímý dopad na 

reprezentaci (zejména kvóty) 

2) formální i neformální opatření bez 

přímého dopadu na reprezentaci 

etnických menšin 

3) ţádná opatření 

Volební právo 1) široké, zahrnující za určitých okolností 

i cizince 

2) volební právo rozšířené i na některé 

konkrétní širší skupiny 

3) volební právo pro občany a osoby ze 

zemí EU 

Povaha etnické menšiny 1) historická 

2) smíšená 

3) s přistěhovaleckým původem 

zdroj: autor 

 

Přičemţ ne všechny moţné vztahy mezi proměnnými jsou relevantní pro tuto 

práci. Zkoumané vztahy mezi nezávislými a závislými proměnnými shrnuje tabulka 3. 

 

tab. 3) Zkoumané vztahy mezi proměnnými 

Závislá proměnná Relevantní nezávislé proměnné 

Míra etnické reprezentace Volební systém 

Volební právo 

Zvláštní opatření pro reprezentaci 

menšin 

Povaha etnické reprezentace Volební systém 

Povaha etnické menšiny 

zdroj: autor 
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1.3 Výběr případů 

 Pro výběr případů byla vyuţita Millova metoda souhlasu, která volí takové 

případy, které mají shodnou hlavní analyzovanou proměnnou a co největší mnoţství 

ostatních proměnných co nejvíce odlišných [Van Evera 1997: 57]. Konstantní 

proměnnou je v tomto případě existence politické reprezentace etnických menšin (tedy 

existence zkoumaného fenoménu). To znamená, ţe míra politické reprezentace 

operacionalizovaná dle výše stanoveného postupu musí být ve všech případech vyšší 

neţ 0.  Jinými slovy musí ve všech případech existovat alespoň nějaká etnická menšina 

a současně musí být ve všech případech alespoň jeden zastupitel reprezentující etnické 

menšiny. Dále bylo pro srovnatelnost vzorku určeno, ţe se musí jednat o evropská 

města s více neţ 100 000 obyvateli, která mají alespoň 10% podíl menšinového 

obyvatelstva. V první fázi byla vytipována některá evropská města, která jsou 

významná svým dostatečně výrazným podílem menšinového obyvatelstva. Tento výběr 

byl následně konzultován s několika zahraničními výzkumníky z oblasti komunální 

politiky, kteří pomohli tento výběr zúţit s ohledem na rozdílnost jednotlivých případů a 

také na datovou dostupnost. Nakonec byly vybrány tyto čtyři případy: 

 

Leicester (Velká Británie) 

Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Espoo (Finsko) 

Kluţ-Napoca (Rumunsko) 

 

 Všechny tyto případy splňují předchozí dvě kritéria (existence dostatečně velké 

etnické menšiny a velikost) a současně představují velkou rozmanitost ve 

většině ostatních proměnných. Mají rozdílné komunální volební systémy a různě 

restriktivní aktivní a pasivní volební právo. Jejich komunální systémy se liší ve většině 

ukazatelů z hlediska vertikální dimenze a jejich etnické menšiny mají různý charakter 

(přistěhovalecké menšiny z bývalých kolonií, přistěhovalecké menšiny vzniklé na 

základě historické zkušenosti se zahraničními pracovníky, smíšený model 

přistěhovalecké menšiny a historické menšiny a model čistě historické menšiny). V tzv. 

horizontální dimenzi sice nacházíme zástupce pouze dvou typů (strong mayor form a 

collective form), to je ale dáno empirickými limity takového výzkumu. Ačkoliv ideální 

metoda souhlasu počítá s absolutně odlišnými případy, tak není prakticky moţné najít 



   

 

10 

  

čtyři případy, které by splňovaly základní parametry a dále byly všechny ve všech 

proměnných rozdílné. Ve všech klíčových proměnných kromě jiţ zmíněné horizontální 

dimenze jsou ale všechny případy odlišné. 

 

 Finské Espoo nahradilo ve výběru případů bosenské Sarajevo, které bylo 

vybráno v projektu práce. Hlavním důvodem pro tuto výměnu byl nedostatek 

dostupných dat o tomto případu a to jak v původním jazyce, tak zejména v některém ze 

světových jazyků. 

 

1.4 Metodologické nástroje 

Hlavním nástrojem pouţitým pro zpracování vybraných případů je především 

analýza primárních zdrojů. Pod tímto pojmem jsou myšleny neinterpretované původní 

texty nebo dokumenty [Pierce 2008: 81]. Ty mohou podle Hendla [2006: 204] tvořit 

jediný datový podklad studie a lze na nich postavit plnohodnotný kvalitativní výzkum. 

V tomto případě se jedná zejména o zákony o municipalitách a v některých případech 

jazykové zákony. Významným primárním zdrojem jsou také oficiální internetové 

stránky vybraných měst. Ty totiţ zahrnují základní informace o zastupitelích, jejich 

politickou příslušnost a často i jejich ţivotopis a další pouţitelné informace. Dalšími 

primárními zdroji jsou potom různé zprávy a dokumenty, jejichţ autorem jsou buď 

sama města, nebo státní i jiné instituce a které se dotýkají zkoumaných jevů. 

 

Doplňujícím metodologickým nástrojem je potom anketa provedená mezi 

zastupiteli. Ta má částečně za úkol potvrdit etnicitu některých vybraných zastupitelů a 

v druhé řadě dokreslit popis modelů reprezentace u jednotlivých případů. Pro tuto 

přímou interakci se zastupiteli by byla metodologicky nejvhodnější sada kvalitativních a 

osobně provedených rozhovorů. Omezené finanční zdroje a organizační náročnost 

takového výzkumu bohuţel tuto metodu neumoţnil, a proto byl e-mailem rozeslán 

elektronický anketní dotazník s otevřenými otázkami
1
, který plní alespoň částečně roli 

zmíněných rozhovorů. Návratnost těchto dotazníků však byla i navzdory opakovanému 

připomínaní velmi malá. Ze 45 dotazníků se jich vrátilo 5 a to pouze z Velké Británie a 

                                                 
1
 Dotazník byl sestaven pomocí onlinového nástroje Survey Monkey. Dostupný z WWW 

<www.surveymonkey.com> 
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z Finska. Informace z těchto dotazníků jsou tak pouţity pouze u těchto dvou 

případových studií. 

 

1.5 Struktura práce 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a empirickou. Teoretická se 

sestává ze tří kapitol a prozkoumává, jak uţ její název napovídá, relevantní teoretické 

aspekty vybrané problematiky. Empirická část zahrnuje 4 případové studie a kontext, ve 

kterém se nacházejí. První kapitola hlouběji zabývá hlavním teoretickým ukotvením 

práce, tedy teorií štěpení S. M. Lipseta a Steina Rokkana a zejména jejich konceptem 

štěpné linie centra a periferie. Dále je v kapitole argumentováno za pomoci teorie 

nacionalismu Ernesta Gellnera, ţe etnické štěpení je jenom specifickým druhem této 

štěpné linie centrum-periferie. V závěru kapitoly je potom tato problematika zasazena 

do kontextu víceúrovňového vládnutí. Druhá kapitola se zaměřuje na otázky etnické 

identity. Zde bylo zásadní především vyjasnit všechny relevantní pojmy, kterých se 

k této tématice váţe velké mnoţství. Klíčovým bylo v tomto směru definovat rozdíl 

mezi pojmem národ a etnicita a jasně určit, co bude dále v této práci chápáno pod 

pojmem etnická menšina. V dalších částech pak tato kapitola pojednává o samotné 

podstatě kolektivní identity a to hlavně na základě práce Anthonyho Smithe, ale i 

mnoha dalších autorů (M. Hroch, B. Anderson, T. H. Eriksen a další). Kapitolu uzavírá 

diskuze nad problematikou řešení a regulace etnického konfliktu. Třetí a poslední 

kapitola teoretické části analyzuje problematiku etnických a regionálních stran. Opět 

zde je nejprve představena terminologie. Dále jsou představeny různé přístupy k této 

problematice a potom především typologie etnických a regionálních stran. Ty jsou 

později vyuţity u popisu některých stran z případových studií 

 

Empirická část obsahuje kapitoly upřesňující kontext vybraných případů. Tím 

jsou v první řadě myšleny základní otázky komunálního politického systému a jejich 

zařazení do vertikálních i horizontálních typologií. Jednotlivé případové studie se potom 

uţ úzce zaměřují pouze na modely reprezentace etnických menšin ve vybraných 

městech. Zde jsou zahrnuta všechna opatření, která mají na tuto reprezentaci vliv: 

volební systém, otázka aktivního a volebního práva a pak různá další speciální pravidla 

a opatření. K tomu případové studie obsahují popis současné situace v zastupitelstvech 

vybraných měst z hlediska etnické reprezentace.  
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2. Teorie štěpení podle S. Rokkana a S. M. Lipseta 

Teorie štěpení byla v ucelené podobě prvně představena v roce 1967 jako úvodní 

teoretická kapitola rozsáhlého výzkumu výzkum s názvem Party Systems and Voter 

Alignments: Cross-national Perspective. Tento výzkum se zabýval obsáhlou komparací 

stranických systémů po celém světě. Jeho autory jsou přední političtí sociologové 

Seymour Martin Lipset a Stein Rokkan. Ve své práci se zaměřují hlavně na 

problematiku cleavages (štěpných či konfliktních linií ve společnosti). Konkrétně pak 

na to, které z těchto cleavages jsou nejsilnější, v jakém pořadí se objevili a jakou mají 

povahu. V druhé řadě potom zkoumají to, jakým způsobem jsou překládány tyto štěpné 

linie do stranického systému. Třetí a poslední sada otázek potom pátrá po způsobech, 

jakými politické strany získávají své příznivce [Lipset, Rokkan 1967: 1-2]. 

Z Rokkanova výzkumu si kromě jiţ zmíněných dvou skupin výzkumných otázek si tato 

práce bere myšlenky o podstatě štěpné linie centrum-periferie a jeho argumentaci, ţe 

etnické štěpení je pouze specifickým druhem této štěpné linie. 

 

Co se týče samotného pojmu cleavage, tak problematice jeho překladu do 

češtiny se věnovali například Vít Hloušek a Lubomír Kopeček [2004: 34]. Ti poukazují 

na to, ţe v české odborné literatuře se můţeme setkat s pojmy štěpení, konflikt, 

rozštěpeni či konfliktní linie. Tato práce se bude drţet pojmu štěpení nebo štěpná linie, 

protoţe dle názoru autora nejlépe vyjadřuje rozdělení společnosti na různé soudrţné 

skupiny, kdeţto termín konfliktní linie odkazuje spíše k soupeření politických stran, 

které stojí v rámci zvoleného tématu aţ v druhé řadě. 

 

Lipset s Rokkanem si stanovili pro svůj výzkum dva zásadní předpoklady. 

Prvním z nich je, ţe demokracie má veskrze konfliktní povahu a ţe politické strany jsou 

agenty těchto konfliktů. Toto pojetí moderní demokracie není nic nového. Právě 

naopak, konflikt jako přirozená a zdravá součást demokratické politiky je popisován 

mnoha autory. Pavel Barša [1999: 47] například uvádí, ţe konflikt v demokracii má své 

kořeny v trţním soupeření. Trţní prostředí podle něj produkuje neustálé spory, které 

nutí jednotlivé účastníky k jejich řešení. Díky tomu nezíská většina konfliktů příliš 

intenzivní povahu a mají naopak určitý pročišťující efekt a vedou k dynamizaci a 

neustálému obnovování společnosti [Barša 1999: 47-48]. Stejnou povahu má pak podle 

Baršy i politické soupeření, kde můţeme mluvit o určitém trhu myšlenek. Klasickými 
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demokratickými nástroji pro řešení těchto ideových konfliktů jsou potom vyjednávání, 

smlouvání, diskuze a hlasování [Barša 1999: 50]. Dle Lipseta a Rokkana je právě 

institucionalizace konfliktu hlavní funkcí politických stran. V celosystémovém měřítku 

se pak tato institucionalizace jednotlivých konfliktů politickými stranami nutně odrazí 

v podobě stranického systému. Lipset s Rokkanem doslova uvádějí, ţe dochází 

k překládání konfliktů na stranický systém [Lipset, Rokkan 1967: 1-2].    

 

 Druhý klíčový předpoklad, se kterým Lipset a Rokkan pracují ve své teorii 

štěpení, vychází z teorie jednání Talcotta Parsonse. Konkrétně si berou jeho paradigma 

čtyř funkcí v sociálních systémech. Těmito funkcemi jsou: adaptace (adaptation), 

dosahování cílů (goal-attainment), integrace (integration) a udrţování vzorců (pattern 

maintenance). Ve společnosti pak tyto funkce přiřadil ekonomickému systému 

(adaptace), školám a domácnostem (udrţování vzorců), veřejnosti či občanské 

společnosti (integrace) a politickému systému (dosahování cílů). Lipset a Rokkan 

nejprve popisují vnitřní strukturu kvadrantu I (integrace, přiřazeno veřejnosti), coţ 

vedlo k vytvoření typologie jednotlivých štěpných liníí. V dalších fázích pak popisují 

interakce mezi ostatními kvadranty, přičemţ pro tuto práci je relevantní zejména vztah 

I-G (tedy veřejnost a politický systém). V rámci této interakce totiţ dochází k jiţ 

zmíněnému překladu štěpných linií na stranický systém. [Lipset, Rokkan 1967: 6] 

 

 V rámci kvadrantu I rozlišují Lipset a Rokkan dále dvě dimenze, ve kterých 

historicky vznikaly štěpné linie: dimenze teritoriální a funkcionální [Lipset, Rokkan 

1967: 10]. Pro doplnění jejich typologie je pak ještě nutné zmínit dva historické 

procesy, které významně zasáhly do formování cleavages. Tím prvním je národní 

revoluce a tím druhým průmyslová revoluce. Následující tabulka shrnuje vznik čtyř 

hlavních druhů štěpných linií.   

 

tab. 4) Vliv národní a průmyslové revoluce na vznik konfliktních linií 

 Teritoriální dimenze Funkcionální dimenze 

Národní revoluce Centrum-periferie Církev-stát 

Průmyslová revoluce Město-venkov Vlastníci-pracující 

zdroj: [Hloušek, Kopeček 2004: 37] 
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Protoţe podle Lipseta a Rokkana [1967: 14] je etnické štěpení, které je ústředním 

tématem této práce, pouze specifickou variací na štěpnou linii centrum-periferie (jak 

bude dále ještě podrobněji rozvedeno), bude se tato kapitola dále podrobněji věnovat jen 

tomuto typu štěpení a vlivu národní revoluce na jeho vznik.    

 

2.1 Štěpení centrum periferie 

Teritoriální dimenze štěpení zohledňuje fakt, ţe politický proces neprobíhá ve 

vakuu, ale v reálném prostoru. V obecné teorii štěpení stojí tradičně v rámci teritoriální 

dimenze dvě skupiny. Tou první je místní či regionální opozice (v dnešní době si tuto 

pozici spojujeme s různými jazykovými či etnickými menšinami), která vytváří konflikt 

coby reakci na poţadavky a tlaky ze strany centra. Na druhé straně spektra potom stojí 

právě centrální vláda jako celek [Lipset, Rokkan 1967: 10]. Pro účely tohoto modelu 

tedy nejsou nijak zohledněny konflikty v rámci centra. Ty totiţ spadají do funkcionální 

dimenze, protoţe nejsou spjaty s teritoriálním rozměrem.  

 

Bylo by mylné interpretovat konflikt mezi centrem a periferií jako jednoduchý 

konflikt mezi vládnoucími a ovládanými. Jak zmiňují Rokkan s Lipsetem, historicky 

vznikaly tyto konflikty běţně mezi místními či regionálními elitami a centrální mocí. 

Jako konkrétní příklad uvádějí britskou stranu Toryů, kterou z velké části tvořili 

venkovští šlechtici, a proto byla přezdívána country party (venkovská strana). 

Whighové, kteří byli velmi silní v Londýně byli naopak přezdíváni court and treasure 

party (můţe být volně přeloţeno jako strana dvora a národního pokladu) [Lipset, 

Rokkan 1967: 11]. Tento příklad dobře demonstruje, ţe ve sporu centra a periferie je 

klíčový teritoriální (horizontální) rozměr a nikoliv vertikální. Ten ale samozřejmě hraje 

roli v druhé řadě, protoţe centrum stojí v rámci vertikální struktury tradičně na vrcholu. 

 

Hlavním historickým procesem, který přinesl hluboký rozpor mezi centrem a 

periferií, je proces národní revoluce. Formování moderního národa často vyzdvihlo a 

zdůraznilo rozdílné zájmy a poţadavky různých regionálních skupin [Hloušek, Kopeček 

2004: 36, Lipset, Rokkan 1967: 13, Strmiska a kol. 2005: 20]. Rokkan s Lipsetem 

potom blíţe definují tento konflikt jako spor centrální, národ formující kultury, a proti 

ní stojících etnicky, jazykově nebo náboţensky odlišných skupin z periferních oblastí 
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[Lipset, Rokkan 1967: 14]. Etnické štěpení je tedy v této interpretaci pouze specifickým 

typem konfliktu centrum-periferie, coţ je jeden ze základních předpokladů této práce.   

 

2.2 Konflikt centra a periferie v typologii nacionalismu E. 

Gellnera 

Klíčový výzkum o roli centrálních a periferních skupin v rámci národní revoluce 

představil Ernest Gellner [1993] ve své knize Národy a nacionalismus. V ní se v první 

řadě zabývá vztahem průmyslové a národní revoluce, coţ je téma, které je také zajímavé 

ve vztahu k teorii štěpení, protoţe průmyslová revoluce je dle Rokkana s Lipsetem 

druhým historickým procesem, který hrál zásadní roli při vzniku štěpných linií. Hlavně 

se ale zabývá otázkou vztahu dominantní a podřízené kultury v rámci národní revoluce, 

čímţ se nápadně přibliţuje konceptu centra a periferie definovaného Rokkanem a 

Lipsetem. Gellner [1993: 12] definuje nacionalismus jako “politický princip, který tvrdí, 

že politická a národní jednotka mají být shodné”. V jeho pojetí je tedy nacionalismus 

primárně hnací silou národů (etnik, kulturních skupin) ve snaze dosáhnou vlastní 

politické jednotky (státu). Zde je nutno podotknout, ţe se jedná o čistou, normativní 

definici a ţe v empirické rovině nikdy nedošlo k čistému překryvu politické a národní 

jednotky. To ostatně zmiňuje i sám Gellner, kdyţ dává za příklad případy kdy, buď 

politické hranice nezahrnují všechny příslušníky národa, nebo naopak zahrnují i 

příslušníky jiných národů [Gellner 1993: 12]. Vyzdvihnutím problému fyzických hranic 

Gellner zdůrazňuje první prvek, který je důleţitý pro tuto kapitolu, a tím je jiţ zmíněná 

teritorialita.  Jak bylo uvedeno výše, konflikt centra a periferie se odehrává dle Rokkana 

a Lipseta v teritoriální dimenzi a Gellner tímto nepřímo posiluje tezi o tom, ţe etnické 

štěpení je konkrétním projevem sporu centra a periferie.   

 

V rámci své typologie nacionalismů, kde se pokouší popsat a rozlišit všechny 

podoby nacionalismu, zavádí Gellner další důleţitou proměnnou a tou je moc. Ta má 

podle něj v moderní době tuto podobu: „Moderní společnosti jsou vždy a nevyhnutelně 

centralizovány v tom smyslu, že udržování pořádku je úkolem jedné instituce nebo 

skupiny nebo skupiny institucí, a není rozvrženo na celou společnost“ [Gellner 1993: 

99]. Zde můţeme opět sledovat styčné body mezi Rokkanovou definicí centra a 

Gellnerovým pohledem na stejnou problematiku. Poslední proměnnou, kterou Gellner 

zahrnuje do své typologie je přístup k vyšší kultuře či ke vzdělání. Tedy to, jestli má 
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daná kulturní skupina
2
 moţnost se vzdělávat a získávat soubor dovedností, který 

umoţňuje člověku zastávat většinu obvyklých zaměstnání v moderní společnosti 

[Gellner 1993: 100].  

 

Tyto proměnné pak zohledňuje Gellner ve své typologii. Tedy konkrétně 

popisuje všechny moţné varianty vzhledem k tomu, kdo drţí moc a kdo má přístup ke 

vzdělání. Všechny typy, ve kterých se pracuje pouze s jednou kulturní skupinou (tedy 

například, ţe ti kteří vládnou a mají přístup ke vzdělání, patří do stejné kulturní skupiny 

jako ti, kteří moc nedrţí a přístup ke vzdělání nemají) ponecháme stranou, protoţe 

v nich nevzniká ţádné etnické či kulturní štěpení. Zajímavé jsou pro tuto práci ale 

případy, kdy kulturní skupina A drţí moc na rozdíl od kulturní skupiny B, která ji 

nedrţí. V rámci tohoto modelu jsou pak moţné 4 scénáře:   

 

1) obě tyto skupiny mají přístup ke vzdělání a vyšší kultuře 

2) skupina A, která drţí moc, má jako jediná přístup ke vzdělání a vyšší kultuře 

3) skupina B, která nedrţí moc, má jako jediná přístup ke vzdělání a vyšší 

kultuře 

4) ani jedna z nich nemá přístup ke vzdělání 

[Gellner 1993: 104-105] 

 

Případ 4) odpovídá podle Gellnera situaci před národní revolucí a proto není pro 

tuto kapitolu zajímavý. Třetí případ potom odpovídá tzv. nacionalismu v diaspoře, ve 

kterém nastává paradoxní situace, kdy národ můţe být zformován, ale politickou moc 

ve státě drţí kulturní skupina, která ještě nedospěla do fáze národní revoluce [Gellner 

1993: 112-113].  

 

 První případ, kdy jedna kulturní skupina drţí moc i přístup ke vzdělání a ústřední 

vyšší kultuře zatímco druhá kulturní skupina nemá ani jedno, nazývá Gellner 

habsburskou formou nacionalismu, protoţe ho můţeme mimo jiné najít u 

nestátotvorných národů habsburské monarchie. V rámci tohoto druhu nacionalismu je 

typické, ţe bezmocná kulturní skupina si začne budovat svojí vlastní ústřední kulturu za 

                                                 
2
 Pojem kulturní skupina je zde použit v souladu s Gellnerem, podle kterého se národ formuje ve 

spojitosti s průmyslovou revolucí. Tento pojem tedy v jeho slovníku označuje „národ před národem“ 
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vydatné pomoci buditelů a intelektuálů ze svého nitra [Gellner 1993: 108]. V kontextu 

této práce je tento typ nacionalismu zajímavý proto, ţe na něm můţeme nejlépe 

pozorovat otevřený spor centra a periferie, který je v tomto případě v podstatě hnací 

silou etnického štěpení.  

 

 Případ 2) nazývá Gellner západním liberálním nacionalismem a historicky se 

objevuje zejména v Itálii a v Německu před sjednocením. V obou případech existoval 

víceméně kodifikovaný jazyk i psaná literatura, ale neexistovala zastřešující politická 

moc. V případě Itálie navíc často drţeli moc cizinci [Gellner 1993: 110]. U tohoto typu 

nacionalismu je spor centra a periferie méně patrný, ale je stále přítomen. 

 

 Musíme brát v úvahu, ţe oba případy ilustrují historickou situaci v době nástupu 

průmyslové revoluce. Tedy v době, kdy vzniká štěpení centra a periferie podle Rokkana 

a Lipseta. V dnešní době má ale národní stát zcela jinou pozici a jiţ není bezvýhradně 

přijímán jako ideální forma. Seshora je ohroţován federalismem a jemu podobnými 

koncepty. Zespoda je potom oslabován decentralizačními trendy a posilováním 

podstatních celků. Gellnerovy závěry jsou zde tedy prezentovány hlavně pro hlubší 

pochopení toho, jakým způsobem se podílela národní revoluce na vzniku štěpné linie 

centrum-periferie a toho, proč je na této linii zaloţeno i etnické štěpení. 

 

Pro úplnost je vhodné ještě zmínit přístup dalšího autora ke stejné problematice a 

tím je Arend Lijphart [1981: 27], který se problematikou ideologických proudů ve 

společnosti zabýval v komparativní studii 28 zemí z roku 1981. Zaměřuje hlavně na 

politické strany a na to, jakým způsobem je od sebe můţeme odlišit z hlediska 

ideologie. Navazuje na Rokkana s Lipsetem v tom, ţe vychází z jejich typologie štepení 

ve společnosti a na jejich základě pak vytvořil seznam ideologických dimenzí, do 

kterých podle něj spadá většina moderních stran. Jednou z těchto sedmi dimenzí je 

dimenze kulturně-etnická [Lijphart 1981: 28]. Ta se podle něj logicky neobjevuje 

v zemích, které jsou etnicky homogenní. A v zemích, kde existují významné etnické 

menšiny, nemusí nutně vţdy docházet k zahrnutí této dimenze do stranického systému 

[Lijphart 1981: 36].  Hlavním posunem od Lipsetova a Rokkanova konceptu je absence 

konfliktu centra a periferie. Pro Lijpharta je důleţitý pouze samotný fakt, ţe existuje 

nějaké štěpení zaloţené na etnicitě, ale uţ neřeší jeho podstatu.  
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2.3 Centrum a periferie v kontextu víceúrovňového vládnutí 

 Poslední fenomén, který je nutné vysvětlit v této kapitole je otázka centra a 

periferie v kontextu víceúrovňového vládnutí (multi-level governance). Pojmy centrum 

a periferie jsou velmi relativní a je vţdy nutné vymezit prostor, k jakému se vztahují. 

Tradičně (to znamená v Rokkanově pojetí) se vztahují zejména k národní úrovni. 

Periferii a centrum ale můţeme pozorovat i v globálním měřítku nebo na lokální úrovni. 

Společně s prohlubující se decentralizací získávají podstátní (tedy regionální a 

komunální) úrovně větší politickou moc, vliv a zodpovědnost a jako důsledek se 

objevuje pnutí v rámci podstatních celků. Empirická část této práce se zaměřuje právě 

na komunální úroveň a je tedy potřeba zmínit specifika výzkumu této úrovně a jakým 

způsobem se také v rámci ní mění náhled na otázku centra a periferie 

 

 Stanislav Balík [2005: 163-164] uvádí, ţe legitimním přístupem k výzkumu 

komunální politiky, je nahlíţet na kaţdou obec (municipalitu) jako na samostatný 

politický systém, který je subsystémem celostátního politického systému. V základních 

mechanismech fungování se ale od něj aţ tak zásadně neliší. Hlavním rozdílem je 

pravděpodobně vněsystémové okolí, které v případě komunálního politického systému 

tvoří právě celostátní a potaţmo regionální úroveň. Národní úroveň má tedy stále přímý 

vliv na komunální politický systém.  

 

 Více úrovní samosprávy ale také komplikuje vztah centra a periferie. Vztah mezi 

národní úrovní a regionální či komunální je v podstatě tím, co si tradičně představujeme 

jako spor centra a periferie. Dále můţeme ale pozorovat stejný spor v rámci regionu 

nebo dokonce i v rámci municipality. Fenomén „periferie uvnitř periferie“ popisuje 

detailněji Juan Linz [Linz 1981: 335] na příkladu francouzské menšiny v Baskicku. Ta 

se snaţí prosadit svá práva vůči Baskické většině, která sama usiluje o větší autonomii 

v rámci celého Španělska.  

 

 Jakým způsobem se tento fenomén projeví na etnickém štěpení na regionální či 

komunální úrovni? Můţeme sledovat 4 scénáře vzhledem k tomu, jaké postavení má 

etnická skupina v rámci celého státu a dané municipalitě či regionu: 
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tab. 5) Etnické štěpení v perspektivě různých úrovní politického systému 

 Na celostátní úrovni Na lokální úrovni 

A většina většina 

B menšina menšina 

C většina menšina 

D menšina většina 

zdroj: autor 

 

Scénáře A a B jsou běţnější situace, kdy menšina zůstává menšinou a většina 

většinou i v rámci municipality. Případy C a D, u kterých se role obrací, jsou uţ 

vzácnější a jsou zajímavé tím, ţe u nich vzniká opačné rozloţení sil, neţ tomu je na 

celostátní úrovni. Nutno podotknout, ţe toto schéma nemá být vyčerpávající typologií, 

ale má slouţit jako ilustrace toho, jaké další problémy je třeba brát v potaz při výzkumu 

etnických menšin na komunální nebo regionální úrovni. Pro podrobnější analýzu tohoto 

fenoménu by bylo potřeba také zahrnout a kolik je větší nebo menší podíl kaţdého 

etnika na rozdílných úrovních. Dále také samozřejmě hraje roli velikost municipality a 

teritoriální zakotvenost etnických menšin. Všechny vybrané případy, které jsou 

zkoumány v druhé polovině této práce, spadají pod scénáře A a B, pouze britský 

Leicester odpovídá scénaři C. Tam má totiţ původní anglické obyvatelstvo menší neţ 

poloviční podíl a stává se vzhledem ke všem ostatním etnickým skupinám dohromady 

menšinou navzdory tomu, ţe celostátně má jasnou většinu.   
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3. Etnické menšiny – definice, terminologie, přístupy, 

limity výzkumu 

Zásadním specifikem výzkumu témat etnické a národní identity je 

multidisciplinarita. Vzhledem k tomu, jak důleţitou roli můţe etnická nebo národní 

identita hrát v ţivotě člověka, tak se výzkum tohoto tématu dotýká velkého mnoţství 

oborů. Pro uvedení jen pár příkladů za mnohé se touto tématikou zabývají historici (M. 

Hroch, E. J, Hobsbawm), sociální antropologové (T. H. Eriksen, E. Gellner), etnologové 

(F. Tesař), sociologové (A. Smith), politologové (P. Barša) ale i odborníci z oblasti 

mezinárodních vztahů (B. Anderson). Jakkoliv je politologická perspektiva pro tuto 

práci nejdůleţitější, tak pro základní vymezení pojmů a přístupů je nutné zahrnout i 

perspektivy ostatních oborů. 

 

3.1 Terminologie 

V první řadě je nutné vymezit základní pojmy etnikum, etnická skupina, etnicita 

a etnická identita. Termín etnikum vychází z řeckého ethnos a v prapůvodním významu 

se dá přeloţit jako hejno či zástup a to ať uţ ve vztahu k přírodě či k lidem. Dále bylo 

toto slovo uţíváno pro divoká zvířata, aby se později v přeneseném významu začalo 

pouţívat jako označení pro neřecké skupiny lidí. V novém zákoně potom termín ethnos 

popisuje jiné neţ ţidovské a křesťanské skupiny [Tonkin, McDonald, Chapman 1996: 

19-20]. V moderní době se tento termín dlouho pouţíval pro odlišení „primitivních“ 

mimoevropských společenství od těch vyspělých. V současné době je termín chápan 

spíše šířeji, ale přesto stále často vyvolává asociace s neevropským a nemoderním. 

[Tesař 2007: 18] 

 

Ve společenskovědní literatuře můţeme více vidět pojem etnická skupina, který 

byl prvně pouţit v roce 1964 Raulem Narollem [Kandert 2011: 15]. Tento termín se 

vymezuje hlavně vůči označení národnostní menšina, které bylo pouţívané do té doby, a 

snaţí se zohlednit to, ţe mohou existovat vnitřně soudrţné kulturní skupiny, které nutně 

nemusí být národem. Rozdíl mezi pojmy národ a etnikum si zaslouţí větší prostor a 

bude ještě podrobněji popsán dále v této kapitole. Termín etnická skupina pak bývá 

velmi často spojován právě s problematikou menšin [Tesař 2007: 19]. Anthony D. 
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Smith [2003: 272] pak ještě rozlišuje mezi etnickým společenstvím a etnickou kategorií, 

kdy etnická kategorie označuje skupinu lidi, kterou koherentně vnímají jenom lidé 

z vnějšku, kdeţto etnické společenství uţ vyţaduje určitou míru sebeuvědomění dané 

skupiny.  

 

Termín etnicita pouţil prvně ve vědě sociolog David Riesman ve své práci 

z roku 1953 [Tesař 2007: 54]. V roce 1972 se pak objevuje v Oxford English Dictionary 

a lze tedy říct, ţe se jedná o poměrně nový pojem [Eriksen 2012: 21]. Stejně jako u 

ostatních termínů, tak i u tohoto se význam v průběhu let měnil. Dříve slovo etnicita 

označovalo předmoderní, tradiční identitu a byla povaţována za něco, co postupně mizí 

společně s modernizací.  V dnešní době je v rámci společenských věd pouţíván jako 

více univerzální a můţe se vztahovat k veškerým etnickým skupinám (tedy nejenom 

k těm tradičním) [Tesař 2007: 54]. V češtině je tento pojem překladem anglického slova 

ethnicity, které je odvozeným podstatným jménem od přídavného jména ethnic 

(etnický) [Tonkin, McDonald, Chapman 1996: 19]. I z toho vychází interpetace pojmu 

Anthony Smithem [Smith 1996: 4], ţe etnicita je “esence či podstata etnické skupiny” 

nebo „vlastnost toho, patřit k nějaké etnické skupině“. Termín etnicita se tedy více 

zaměřuje na vnímání samotných příslušníků etnické skupiny a na jejich vlastní 

představy o tom, ke které skupině patří. Jako takový je tedy v podstatě zaměnitelný 

s pojmem etnická identita a stojí trochu v opozici proti termínům etnikum a etnická 

skupina, které kladou větší důraz na rozlišení jednotlivých společenství při pohledu 

zvenku.    

 

Poslední pojem, který je třeba zmínit ve spojení se zkoumanou problematikou je 

rasa. Vzhledem k historickým zkušenostem má tento pojem spíše negativní konotace a 

vědci se mu raději vyhýbají. Eriksen [2012: 23] vysloveně píše, ţe se jedná o nevědecký 

pojem. Termín rasa, podle něj ignoruje fakt, ţe jednotlivé populace se v historii mezi 

sebou natolik kříţily, ţe nejdou najít jasné hranice mezi rasami. Koncept rasy vidí spíše 

jako kulturní konstrukt, který vyjadřuje názor, ţe lidská osobnost je spojena dědičnými 

charakteristikami (geny) a ty se u jednotlivých ras liší [Eriksen 2012: 23]. Tesař [2007: 

33] ještě připomíná slovní spojení rasový konflikt, které se podle něj objevuje například 

v Brazílii pro konflikt mezi indiány a státním národem, případně i v Austrálii pro stejný 

typ konfliktu, coţ jenom demonstruje, ţe terminologie můţe být v tomto směru velmi 

zmatená a často vychází z výzkumné tradice v daném prostředí [Tesař 2007: 33]. 
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Zejména kvůli jiţ zmíněným negativním historickým konotacím nebude termín rasa 

dále v této práci pouţíván a pojmy etnická skupina, etnicita či etnická identita budou 

zcela dostatečné pro pokrytí zkoumaných oblastí.  

 

3.2 Podstata etnické identity 

Pro Eriksena [2012: 36] je tím, co vytváří etnickou skupinu, rozdílnost. Vztah 

s jinou skupinou a uvědomění si její odlišnosti současně přináší poznání soudrţnosti u 

vlastní skupiny. Bez vztahu se sousedními skupinami tak nemůţe podle Eriksena 

etnicita vůbec existovat. Čím silnější je vnímaní odlišnosti jiné skupiny (tedy rozdělení 

„my a oni“), tím silnější je také uvědomění si té vlastní. Není přitom vţdy třeba, aby 

jednotlivé skupiny měly mezi sebou objektivně velké kulturní rozdíly, důleţitý je onen 

subjektivní pocit rozdílnosti, který je vnímán značnou částí jejich členů. 

Nejvýmluvnějším příkladem takové situace, ve které se členové dvou kulturně velmi 

blízkých skupin jasně vymezují proti členům té druhé, je případ Srbů a Chorvatů po 

rozpadu Jugoslávie [Eriksen 2012: 36]. Stejný princip, tedy budování skupinové identity 

na základě rozdílnosti vůči jiné skupině, popisuje i Barša [1999: 172].  Kvůli 

jednoduchosti a čistotě jeho argumentace povaţuji za nutné uvést citaci v plném znění: 

„Mají-li kultury vůbec nějakou „podstatu“ pak je tvořena právě na jejich hranicích. 

Identity nejsou definovány zevnitř, ale svými vnějšími okraji. Konstituují se ve 

vzájemném vymezování, střetávání a překřižování.“ [Barša 1999: 172].  Přestoţe 

v citovaném úryvku hovoří o hranicích mezi kulturami, je relevantní i pro případ 

etnických skupin, u kterých platí stejný mechanismus.   

 

Jaká jsou tedy specifika etnicity? Na tuto otázku samozřejmě bohuţel neexistuje 

jednoznačná odpověď, ale v literatuře se nejčastěji objevuje pět hlavních atributů 

sepsaných Anthony Smithem [2003: 272]. Jsou jimi: 
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1) vlastní kolektivní jméno 

2) mýtus o společném původu 

3) sdílená historická paměť 

4) jeden či více odlišujících prvků společné kultury 

5) spojení s určitou „vlastí“ 

6) pocit solidarity s významnými částmi populace  

 

[Smith 2003: 272] 

 

Kandert [2011: 16] navíc ještě přidává společný jazyk či dialekt, ten je však u 

Smithe zahrnut pod společnou kulturou.  Aţ na bod 4) je pro všechny tyto atributy 

příznačné, ţe jsou veskrze subjektivní. Tedy například to, ţe nejde o faktický společný 

původ, který je ostatně problematické prokazovat, ale o mýtus o společném původu 

[Smith 2003: 273].  Tedy stejně jako tomu bývá i u jiných identit, i etnicita je zaloţena 

primárně na pocitech a víře v nějaké skupinové vlastnosti a je z velké části subjektivní. 

To ale není vědci přijímáno bezvýhradně a právě otázka toho, do jaké míry je etnicita či 

národ subjektivní nebo objektivní, zabírá velkou část historického diskurzu o etnické 

identitě. 

 

Kolektivní jména dle Tesaře [2007: 21] často vznikala mimo samotnou 

etnickou skupinu, protoţe historicky členové etnických skupin necítili potřebu 

pojmenovat sami sebe, ale pro odlišení dávali jména jiným skupinám, se kterými přišli 

do kontaktu. To pak historicky vedlo mimo jiné i k tomu, ţe některá kolektivní jména 

mají pejorativní nebo jiný emocionální podtext [Tesař 2007: 22].    

 

Co se týče mýtu o společném původu, tak Tesař [2007: 20] rozlišuje mýtus o 

biologickém původu, mýtus o společném příchodu a mýtus o zakládající události v 

dějinách, který je ale typický spíše pro národy neţ etnika. Mýtus o biologickém původu 

zpravidla tvrdí, ţe celá skupina pochází z jednoho nebo z malého počtu společných 

předků, coţ je podle Tesaře třeba případ Kazachů. Clifford Geertz [1996: 41]uvádí zase 

příklady afrických kmenů nebo nomádů na Blízkém východě.  Mýtus o společném 

příchodu pak můţeme najít například v českém prostředí jako pověst o praotci Čechovi 

anebo najdeme tento typ mýtu u osadnických národů (USA, Austrálie) [Tesař 2007: 20].    
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 U sdílené historické paměti opět není důleţitá objektivní historie (pokud něco 

takového vůbec existuje), ale současná interpretace historických událostí etnickou 

skupinou. Zvláštní součástí historické paměti je pak tzv. „zlatý věk“, ke kterému se 

můţe etnická skupina či národ nostalgicky obracet kvůli povzbuzení či inspiraci [Hroch 

2009: 77]. Málokdy však dochází k úplné vytvaření historie, ale většinou se spíš jedná o 

selektivní vybírání událostí, které vyzdvihují ty ţádané vlastnosti u dané skupiny. Tedy 

vţdy se jedná o nějakou současnou konstrukci minulosti [Eriksen 2012: 126].  

 

  V některých případech se také stávalo, ţe se objevil spor o to, které skupině 

patří některé historické události či osobnosti. To je například případ osoby Karla 

Velikého, kterého si přivlastňovali jak Němci, tak i Francouzi [Hroch 2009: 77]. 

Z hlediska moderní historiografie je vůbec problematický koncept národních nebo 

etnických dějin a to zejména kvůli komplexnosti dějinných událostí, které často 

přesahují hranice etnických skupin a jejich vyčlenění jako samostatné kapitoly historie 

je v tak v podstatě nemoţné.  Z hlediska výzkumu etnicity ovšem není tento problém 

zásadní, protoţe pro něj je důleţitější současná interpretace historických událostí.  

 

Význam historického rozměru u etnicity potrhuje také Barša [1999: 64], kdyţ 

z trojice etnická identita, národ, světový občanský národ, přiřazuje etnicitu k minulosti, 

národ k přítomnosti a světoobčanství k budoucnosti.  Činí tak právě proto, ţe etnická 

identita hledá svoji obhajobu nejčastěji v minulosti skrze tradice, historii, jazyk atd. 

 

Spojení s vlastí je prvek, který zahrnuje to, ţe etnické skupiny zpravidla obývají 

nějaké území a toto území je současně pro ně jedním ze zdrojů jejich kolektivní identity. 

Nicméně i etnika ţijící v diaspoře si často stále uchovávají vazbu na svoji domovinu. 

Zde jsou pravděpodobně nejčastěji uváděným příkladem Ţidé. Stejně tak nastávají 

situace, kdy jedno území sdílí více etnik a to buď ve skutečně smíšených komunitách, 

nebo rozparcelovaně. [Tesař 2007: 21] 

 

Prvky společné kultury jsou pak podle Smithe ty, které lze povaţovat za 

objektivní. To jsou například jazyk, náboţenství nebo i barva pleti [Smith 2003: 274]. 

Přičemţ jazyk bývá často nosným prvkem kultury. V první řadě brání pronikání 

ostatních jazyků mezi členy etnické skupiny. Dále pak také coby kulturní překáţka 

komplikuje smíšená manţelství a ve výsledku tedy pomáhá udrţet etnickou homogenitu 
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[Tesař 2007: 23].  Benedict Anderson [1991: 40-44] zase zdůrazňuje význam jazyků pro 

psaná a později hlavně tištěná díla, která v první řadě dokázala konsolidovat etnické 

skupiny a v některých případech je i proměnit v národy a v druhé řadě pak konsolidovat 

i oficiální podobu jazyka samotného. Poslední významnou skupinou prvků společné 

kultury jsou potom rituály a symboly. Zejména o těch prvních platí, ţe často překračují 

hranice jednotlivých etnik a zahrnují větší prostory neţ etnické skupiny [Tesař 2007: 

23].  

 

3.3 Etnicita jako druh kolektivní identity 

 Zajímavý náhled na podstatu etnické a zejména pak národní identity přináší 

Benedict Anderson ve své knize Imagined Communities (do češtiny překládáno jako 

pomyslná společenství). Jeho koncept primárně vysvětluje některé nutné předpoklady 

pro vznik národa. U etnických skupin, které jako kolektivní identity existovaly uţ dříve, 

tento koncept vysvětluje, jakými změnami prošly takové kolektivní identity v důsledku 

modernizace. Anderson [1991: 12] primárně argumentuje, ţe dva hlavní kulturní 

systémy, které předcházely modernímu národu, jsou velké náboţenské komunity a 

dynastická impéria.  

 

 Velké náboţenské komunity středověku, tedy především křesťanský a 

muslimský svět, spojoval kromě společné víry, také sdílený psaný jazyk. V případě 

muslimského světa arabština a v případě toho křesťanského latina. Toto společné 

médium dovolilo alespoň částečně vytvořit nějakou základní představu o komunitě 

samotné [Anderson 1991: 14]. Jak Anderson ale sám uvádí, jednalo se pouze o 

nevědomou pospolitost, která byla vyhrazena primárně těm, kteří byli schopni číst a psát 

tento sdílený náboţenský jazyk [Anderson 1991: 15-16].  

 

 Druhým kulturním systémem, který předcházel modernímu národu, je 

dynastické impérium. Dynastická impéria měla tradičně velkou rozlohu a zahrnovala 

v sobě často mnoho etnik či kulturních skupin. Jejich obyvatelé však všichni bez 

výjimky sdíleli jednu věc a tou je osoba panovníka. Ten odvozoval svou legitimitu ne 

od lidu, ale od boha, čímţ navazoval na jiţ zmiňované náboţenské komunity [Anderson 

1991: 19-20].   To, ţe obyvatelé dynastických impérií věděli, ţe existují i další lidé, 

které osobně neznali, ale s kterými je spojuje to, ţe jsou ovládáni stejným panovníkem. 
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Tato představa o existenci komunity lidí, které něco spojuje je pak prvním 

předpokladem pro to, aby si člověk dokázal představit moderní národ.  

 

 Posledním zásadním fenoménem, který podle Andersona [1991: 22] formoval to, 

jakým způsobem přistupujeme k národu dnes, je nové vnímání času, které přišlo 

společně s průmyslovou revolucí. Jedním z médií, které to dobře ilustruje je moderní 

román. Anderson uvádí, ţe středověké křesťanské příběhy se odehrávaly v podstatě 

v bezčasí a jejich podoba byla často ovlivněna tím, kde a kým byl zrovna daný příběh 

ztvárněn. Panna Marie tak mohla na sebe vzít podobu Toskánského kupce, pastýři mohli 

vypadat jako burgundští sedláci a podobně. Středověký křesťan nebyl schopen vnímat 

čas v dlouhodobém měřítku jako souvislý sled událostí. Všechny události naopak 

propojovala boţí prozřetelnost, která je, byla a bude a sled událostí tak pro ni není 

důleţitý [Anderson 1991: 24].  

 

 Moderní pojetí času zavádí vnímání simultánních dějů. Anderson [1991: 25] 

tento jev ilustruje na moderním románu, ve kterém můţe čtenář často sledovat několik 

časových rovin současně. Pokud si je člověk schopen uvědomit, ţe někdo jiný dělá něco 

jiného ve stejný čas, tak je podle Andersona také schopen vytvořit ve své mysli obraz 

celé komunity, ke které náleţí, navzdory tomu, ţe většinu jejích členů osobně vůbec 

nezná. Dalším významným médiem, které posiluje kolektivní ideu národa, či jiného 

společenství jsou noviny. Čtení novin je v současné době moderním rituálem, v němţ 

jsou všichni čtenáři pomyslně spojeni skrze světové i domácí události [Anderson 1991: 

35]. Stejné pomyslné pouto potom podle Andersona vzniká i u národa, protoţe ten 

především existuje jako kolektivní myšlenka.  

 

 Andersonův koncept je v této práci představen, protoţe popisuje, jakým 

způsobem se rodí kolektivní identita u komunit, které jsou tak velké, ţe se jejich 

jednotliví členové nemohou znát. Ačkoliv jeho teorie pracuje primárně s národem, její 

hlavní podstata je stejná i pro současné etnické menšiny.
3
 

 

                                                 
3
 Na předindustriální etnické komunity Andersonův koncept uplatnit nelze, protože schopnost „myslet“ 

společenství se objevila až společně s modernizací.   
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3.4 Rozdíl mezi národem a etnikem 

Pro přesnost je také nutné vyjasnit v této kapitole je rozdíl mezi etnikem a 

národem. Tak jako v ostatních případech, tak ani v tomto se autoři úplně neshodují ve 

svých závěrech. Podle Anthonyho Smithe [2002: 292] je etnikum podkategorií národa. 

Etnika většinou nevykazují některé prvky národa jako třeba domovské území, společné 

právní kodexy či ekonomickou jednotu. Stejně tak je etnikum podle Smithe starší 

kategorií a v tradičním modelu se moderní národy vyvinuly právě z etnických 

společenství a ne naopak. Výjimku z tohoto pravidla ale tvoří mimo jiné 

přistěhovalecké národy, z nichţ nejzjevnějším příkladem je USA. 

 

 Co ale Smith příliš nezdůrazňuje, je politický rozměr, který je podle dalších 

autorů u národa zcela zásadní.  Jiţ zmiňovaná Gellnerova [1993: 12] definice 

nacionalismu zní takto “nacionalismus je politický princip, který tvrdí, že politická a 

národní jednotka mají být shodné”. Protoţe národ a nacionalismus jdou logicky ruku 

v ruce (zejména v Gellnerově pojetí), vyplývá z této definice nacionalismu, ţe národ má 

politické ambice. To je jeden ze základních rozdílů mezi národem a etnikem, protoţe 

etnická společenství politické ambice nemají.  

 

 Politický rozměr národních hnutí připomíná i Miroslav Hroch [2009: 54-55] 

v rámci své periodizace národní mobilizace na tři fáze. Fáze A je tzv. učenecká fáze, ve 

které je národ definován a formován zejména hrstkou osvícenských intelektuálů. Ve fázi 

B se z hnutí stává masová záleţitost a připojují se k němu širší vrstvy. Fáze C, která je 

poslední fází mobilizace národních hnutí, se pak vyznačuje formulováním jasných 

politických cílů.  

 

 Barša [1999: 79] také odlišuje národ od etnika na základě politických a 

teritoriálních poţadavků, ale navíc ještě podle něj národy chtějí získat pod svou 

kolektivní kontrolu veřejné vzdělání a některé další sociální oblasti. Etnické skupiny na 

druhou stranu vyţadují primárně zajištění občanských práv, rovných příleţitostí a 

ochrany kultury svých příslušníků. Zásadní rozídly mezi národem a etnikem jsou 

shrnuty v tabulce 6). 
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tab. 6) Rozdíl mezi národem a etnikem 

Etnikum Národ 

Tradiční kategorie formující se společně 

s lidskou civilizací. 

Nová kategorie objevující se společně 

s modernizací. 

Kombinace subjektivních a objektivních znaků 

s převahou těch objektivních. 

Kombinace subjektivních a objektivních znaků 

s převahou těch subjektivních. 

Poţadavky na ochranu občanských práv a 

rovných příleţitostí. 

Poţadavky na politickou a teritoriální 

nezávislost, poţadavky na kontrolu veřejného 

vzdělání atd. 

Etnikum můţe existovat nezávisle na národu. Národ je vytvořen na základě etnika nebo si 

alespoň zpětně dotváří kulturní znaky, které 

tradičně mají etnika. 

 zdroj: autor na základě [Barša 1999; Hroch 2009] 

 

3.5 Problematika národnostních a etnických menšin, regulace 

etnického konfliktu 

Posledním tématem, které je dobré uvést v této kapitole, je problematika 

etnických menšin a otázka regulace etnického konfliktu. V první řadě je pak nutné 

vysvětlit jaký je rozdíl mezi etnickou a národnostní menšinou, pokud je vůbec nějaký. 

Z logiky věci vyplývá, ţe národnostní menšina bude skupina, která se odlišuje od 

většiny na základě své etnické identity a národnostní menšina se pak bude odlišovat na 

základě toho, ţe se povaţuje za jiný neţ většinový národ. V praxi je ale takové 

rozlišování velmi problematické. Často je totiţ menšina tvořená jiným neţ většinovým 

etnikem, ale současně se hlásí k nějakému národu. Tím národem ovšem můţe být 

státotvorný národ země, ve které ţijí, národ, který má svůj stát jinde nebo se mohou 

povaţovat za vlastní národ a v takovém případě vznáší politicko-teritoriální poţadavky. 

Zjednodušeně by se dalo říct, ţe v současné době jsou všechny národnostní menšiny 

současně i etnickými menšinami, kdeţto na druhou stranu existují i etnické menšiny, 

které nejsou současně národnostními menšinami. Z tohoto důvodu se dále budu drţet 

pojmu etnická menšina, který je širší a do kterého půjdou zahrnout všechny empirické 

případy zkoumané v druhé části této práce.  

 

 S problematikou etnických menšin je potom úzce spjata i otázka regulace 

etnického konfliktu. Barša [1999: 148] dělí přístupy k regulaci etnického konfliktu do 
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dvou skupin. V té první jsou negativní a nedemokratická řešení. Druhou skupinu 

přístupů potom nazývá pozitivní a demokratickou. Mezi nedemokratická řešení patří 

separace, asimilace, čištění a panství. Separací je myšlena násilná separace, iniciovaná 

zpravidla ze strany menšin. Násilná asimilace je povaţována za negativní přístup, 

protoţe nerespektuje kulturní odlišnost menšiny. Čištění znamená násilné vyhánění či 

v krajním případě zabíjení. Panství je potom situace, ve které má většina nadvládu nad 

menšinou a práva příslušníků menšin jsou výrazně omezena. Typickým příkladem je 

segregace v 50. letech v USA nebo období apartheidu v Jihoafrické republice [Barša 

1999: 147-148]. 

 

 Mezi pozitivní, demokratické přístupy řadí Barša federaci, konsociaci a 

multikulturalismus. Federace řeší konflikt decentralizací moci na územní samosprávné 

celky. Etnický konflikt však reguluje pouze v případě, ţe jsou rozdílná etnika 

koncentrována geograficky právě v těchto celcích. Naproti tomu konsociace také dává 

politické zastoupení menšinám, ale na rozdíl od federace i v případě, ţe nejsou 

koncentrovány v jedné oblasti. Klasické znaky konsociačních demokracií, tak jak je 

popsal Lijphart [1980: 25-43] jsou: velká koalice, mešinové veto, proporcionalita a 

segmentální autonomie.  Jedná o model, který se snaţí zahrnout všechny skupiny do 

politického procesu, pro který je typické zejména hledání konsenzu.  

 

 Posledním pozitivním přístupem dle Baršy je multikulturalismus. V rámci tohoto 

přístupu se dělí identita všech jedinců na občanskou a etnickou (kulturní). V jedné 

rovině tedy menšiny i většina tvoří společnou obec, která je co nejvíce oproštěná od 

kulturních znaků, a v druhé rovině jsou příslušníky svého etnika, které je zase oproštěno 

od politických ambicí. Na jedné straně tedy stát musí zajistit ochranu menšinových 

kultur a na druhé straně musí podpořit jejich politickou integraci [Barša 1999: 155-156]. 

 

 Tyto stručně nastíněné přístupy jsou zde uváděny také kvůli empirické části. 

V té půjde sledovat, jestli byla některá z těchto řešení etnických konfliktů uplatněna u 

některých z vybraných případů a jakým způsobem tato řešení ovlivňují politické 

chování etnických menšin.  
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4. Etnické a regionální strany – definice, přístupy 

typologie 

Existují tři hlavní způsoby, kterými prosazují etnické menšiny své politické 

zájmy. V první řadě mohou vznášet svoje poţadavky skrze některou z etablovaných 

stran. Druhým scénařem je prosazování zájmů pomocí formální či neformální zájmové 

skupiny, která ale není přímo politickou stranou. Třetí moţností je potom vytvoření 

etnické či etnoregionální strany, která bude exkluzivně zastupovat jejich zájmy. Linie 

mezi etnickými zájmovými skupinami a etnickými stranami je však velmi nejasná. Jak 

přípomíná Strmiska [1999: 207], tak Donald Horowitz definuje etnickou stranu jako 

uskupení oscilující mezi klasickou politickou stranou a zájmovou skupinou, jeţ získává 

podporu od určité etnické skupiny a slouţí jejím zájmům. Zřejmě z tohoto důvodu 

neexistuje ţádná uspokojivá definice etnických zájmových skupin a autoři, kteří se 

problematikou zájmových skupin zabývají, nerozeznávají etnické zájmové skupiny jako 

nějakou zvláštní kategorii [Fiala, Strmiska 2002]. Tato kapitola se ale věnuje etnickým 

(a potaţmo i regionálním stranám, jak bude dále vysvětleno) a otázku zájmových skupin 

nechává stranou. 

4.1 Definice 

Tak jako u jiných témat, i zde je nutné vyjasnit jednotlivé pojmy. V tomto 

případě se jedná zejména o pojmy etnická strana, etnoregionální strana a regionální 

strana. Pouţití těchto pojmů se zásadně liší podle jednotlivých autorů. Pojem etnická 

strana pouţívá zejména jiţ zmíněný Donald Horowitz. Termín etnická strana nechává 

stranou teritoriální rozměr těchto stran a zaměřuje se hlavně reprezentaci entické a 

nikoliv regionální identity [Strmiska 1999:207]. Čistě etnickým stranám se také věnují 

Kanchan Chandra a Daniel Metz [2002: 5]. Ty ještě rozdělují tyto strany na etnické a 

multietnické. Etnické strany jsou podle nich specifické zejména svou otevřeností a 

exkluzivitou. Otevřeností v tom smyslu, ţe otevřeně mobilizují voliče ze své etnické 

skupiny a exkluzivní tím, ţe se zaměřují výhradně jen na příslušníky jednoho etnika 

[Chandra, Metz 2002: 5]. 

 

 Za multietnické povaţují ty strany, u kterých také převaţuje jako hlavní 

mobilizační síla etnicita, ale chybí zde exkluzivní zaměření na jednu konkrétní etnickou 
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skupinu. To neznamená, ţe se tyto strany zaměřují na jakékoliv etnické skupiny, ale 

vymezují více etnik, které chtějí reprezentovat [Chandra, Metz 2002: 6]. Hlavním 

rozpoznávacím znakem etnických a multietnických stran je potom podle Chandry a 

Metze zpráva, kterou dávají jednoznačně najevo, jakou etnickou skupinu chtějí 

reprezentovat [Chandra, Metz 2002: 6].  

 

Termín etnoregionální strana prosazuje především Huri Türsanová [1998: 5]. 

Etnoregionální stranu popisuje jak stranu, která v první řadě reflektuje vnitřní regionální 

hranice, v druhé řadě pak reprezentuje exkluzivní skupinovou identitu. Hlavním 

důvodem, proč cítí potřebu spojovat regionální a etnické strany, je souběh etnických a 

regionálních hnutí ve většině zemí západní Evropy. Regionální strany jsou potom 

strany, které (jak uţ jejich název napovídá), působí jenom v jednom regionu a ne na 

celostátní úrovni. Tomu odpovídá i jejich program a organizační struktura [Strmiska 

2003: 10-11].      

 

4.2 Přístupy 

Podle Müllera-Rommela [1998: 17] existují čtyři hlavní teoretické přístupy ke 

studiu etnických a regionálních stran. Přičemţ první dva jsou velmi podobné. Ten první 

vysvětluje vznik těchto stran rozvojem a modernizací. Teoretické zázemí pro tento 

přístup tvoří práce Karla Deutsche a Ernesta Gellnera. Druhý přístup vychází z teorie 

štěpných linií Steina Rokkana a vznik etnických a regionálních stran je podle něj 

důsledek nedostatečné reflexe centra k potřebám periferie (nebo menšiny). Oba tyto 

přístupy mají společné to, ţe za příčinu vzniku těchto stran povaţují selhání 

modernizačních procesů a procesu formování národa [Müller-Rommel 1998: 17]. 

 

Kompetitivní přístup naopak tvrdí, ţe vznik etnických a regionálních stran byl 

způsoben úspěchem modernizace. Tedy tím, ţe byla překonána tradiční segmentovaná 

společnost a potenciální konflikty mezi menšinou a většinou tak mohou snadněji 

vyplynout na povrch. Na základě toho tento teoretický přístup také tvrdí, ţe etnické a 

regionální konflikty se spíše objeví v těch oblastech, které jsou více modernizované. 

Kompetitivní přístup tak popisuje hlavně volební potenciál, který modernizací vzniká. 

Představiteli tohoto přístupu jsou například Charles Hauss a David Rayside. [Müller-

Rommel 1998: 22] 
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Poslední přístup vychází z teorie racionální volby a její klasické kalkulaci 

s náklady a uţitkem. Uţitek, který přináší dle tohoto přístupu etnická nebo regionální 

strana svým voličům je politická změna. Základní úvaha tohoto přístupu vychází z toho, 

ţe příslušníci menšin či obyvatelé periferie jsou často nespokojeni se svou politickou 

situací a statusem a vzniká tak poptávka po změně jejich postavení. Někteří z autorů 

vidí v rámci tohoto přístupu hlasy etnoregionálním stranám jako protestní hlasy, které 

v důsledku vedou k tomu, ţe i tradiční velké strany postupně zakomponují některé 

z jejich poţadavků do svých volebních programů, coţ v důsledku opět vede k odlivu 

hlasů pro etnoregionální strany. [Müller-Rommel 1998: 23] 

 

To, co podle Strmisky [1999: 188] spojuje všechny tři typy těchto stran a 

současně tak vede k jejich společné analýze, je tzv. identitární mobilizace. Ta je podle 

něj typická u nevládních etnických skupin, který ji vyuţívají pro vyváţení mocenského 

deficitu, který mají vzhledem k centru. Právě vědomí sdílené identity s ostatními členy 

společenství a zároveň uvědomění si odlišnosti vlastní identity od většinové společnosti 

je hnacím motorem identitární mobilizace a současně slouţí jako ospravedlnění jejich 

nároků. Do jisté míry je pak také schopná tato mobilizace kompenzovat nedostatek 

zdrojů [Strmiska 1999: 188].  

 

Tento společný prvek pak vede k tomu, ţe všechny tyto strany jsou většinou 

uváděny jako samostatná stranická rodina či skupina. Jak ale Strmiska [2003: 12] dobře 

poznamenává, je tato kategorie do jisté míry kategorií stran, které se jinam nehodily a 

směšování regionálních a etnických stran není vţdy úplně šťastné. Například proto, ţe 

některé regionální strany mohou být bez problémů zařazeny do jedné z klasických 

stranických rodin, přičemţ jediné, čím se odlišují, je jejich regionální zakotvenost. 

Ideově tedy mohou být ale velmi blízké např. sociálnědemokratickým nebo 

křesťanskodemokratickým stranám. Důsledkem je pak velká nesourodost většiny stran, 

které jsou do této stranické rodiny zařazeny. K tomu pochopitelně přispívá i rozdílnost 

jednotlivých kategorií (etnické, etnoregionální, regionální strany) v rámci této skupiny. 

Dalším problémem vyčleňování etnických a regionálních stran do zvláštní skupiny je 

podle Fialy a Strmisky [2003: 69] určitá neplnohodnotnost těchto stran. Tedy to, ţe jsou 

stranami reprezentujícími permanentní menšiny (obyvatele nějakého regionu, etnikum), 

coţ je jasným omezením při získávání volební podpory. Tyto strany mohou jen těţko 
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spoléhat na podporu jiných voličů neţ těch, které se snaţí získat pomocí identitární 

mobilizace. V důsledku toho nemají prakticky šanci stát se nějakou významnou silou 

z hlediska vládnutí. Stejně tak ale Fiala se Strmiskou [2003: 70] připomínají, ţe i taková 

strana permanentní menšiny můţe v některých stranických systémech (regionálních, 

komunálních) získávat většinu hlasů.  

 

4.3 Typologie 

Jednu z typologií etnoregionálních stran vytvořil Lieven de Winter [1998: 205]. 

Podle něj se tyto strany vyznačují především tím, ţe vznášejí poţadavky směrem 

k centru a k většinové společnosti. Toto specifikum pak pouţil jako základní kritérium 

pro svoji typologii. De Winter dělí etnoregionální strany do dvou skupin. První skupina 

zahrnuje tři typy stran, které sice vznášejí autonomistické poţadavky v různé intenzitě, 

ale u kterých tyto poţadavky nemají separatistický charakter. Druhou skupinu, která 

zahrnuje dva typy etnoregionalistických stran, potom spojuje poţadavek na úplnou 

nezávislost.    

 

tab 7.)  Typologie etnoregionálních stran podle Lievena de Wintera 

Strany poţadující nějaký stupeň 

autonomie 

Strany poţadující nezávislost 

1) protekcionistické strany 

2) autonomistické strany 

3) národně federalistické strany 

4) independistické strany 

5) iredentistické strany 

[De Winter 1998: 205-206] 

 

V rámci první skupiny (tedy skupiny stran, které neprosazují separatismus) jsou 

prvním typem protekcionistické strany. Ty mají spíše obranný charakter a jejich 

poţadavky směřují zejména k zajištění zvláštních práv pro skupinu, kterou reprezentují. 

Konkrétně se zpravidla zaměřují poţadavky těchto stran na jazykové zákony, různé 

kvóty pro zástupce menšin ve veřejných funkcích a na ochranu komunity před 

diskriminací ze strany většinové společnosti [De Winter 1998: 205]. Tento typ 

poţadavků velmi připomíná v minulé kapitole zmiňovanou Baršovu definici etnika, 

které podle něj na rozdíl od národa pouze prosazuje zajištění občanských práv, rovných 

příleţitostí a případně i blahobytu pro příslušníky své skupiny [Barša 1999: 79]. 
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V kontextu Baršovy teorie tak protekcionistické strany reprezentují pouze etnické a 

nikoliv národní zájmy. 

 

 Větší míru poţadavků pak vznášejí autonomistické strany. Ty respektují sdílení 

moci mezi centrem a regionem a nemají tedy vysloveně federalistické poţadavky. Jejich 

hlavním cílem je větší autonomie pro svůj region, ale nevyţadují úplnou nezávislost [De 

Winter 1998: 205]. 

 

 Třetím typem stran v rámci první skupiny jsou dle De Wintera strany národně-

federalistické. Ty jsou ve svých poţadavcích nejambicióznější a vyţadují přeměnu 

unitárního národního státu na stát federální, ve kterém by region (či etnikum), který 

zastupují, byl jednou z federálních jednotek. Nejde jim tedy pouze o vyšší míru 

autonomie, ale vysloveně o postavení na stejnou úroveň na jaké je ve stávajícím stavu 

centrum či většinová populace [De Winter 1998: 205]. 

 

 V rámci skupiny separatistických stran pak De Winter rozlišuje dva typy. Tím 

prvním jsou independistické strany. Ty vyţadují plnou nezávislost pro svůj region. 

V některých případech se potom tyto strany nezdráhají pouţít násilí pro dosaţení svých 

cílů. Druhým typem ve skupině separatistických stran jsou stany iredentistické. Ty 

nejenţe poţadují nezávislost od státu, v němţ se nacházejí, ale současně poţadují 

připojení k jinému, obvykle kulturně blízkému státu [De Winter 1998: 206]. 

 

 De Winter [1998: 208 ]ale také připomíná to, ţe vyčleňovat etnické a regionální 

strany v rámci jedné stranické skupiny na základě identitární mobilizace nezohledňuje 

to, ţe se tyto strany mohou profilovat i v rámci klasických ideologických kritérií. Tím 

myslí především klasickou pravolevou škálu a dále potom profilaci podle moderních 

politických témat (environmentalismus, decentralizace, pacifismus, otázky evropské 

integrace, feminismus a další). Tuto druhou úroveň kritérií nezahrnuje přímo do své 

typologie, ale navrhuje strany dále řadit podle těchto kritérií aţ poté, co jsou zařazeny 

do jednoho z jím vytvořených typů [De Winter 1998: 208]. 

 

 V českém prostředí představil originální typologii Maxmilián Strmiska [2003: 

12]. Ten se nicméně zaměřuje hlavně na regionální strany a jako hlavní kritérium si 
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stanoví to, jakým způsobem regionální strana vznikla. Na jeho základě tyto strany 

rozdělil do deseti typů: 

 

tab. 8) Typologie regionálních stran podle Maxmiliána Strmisky 

a) regionální strana, jeţ vznikla a vyvíjela se jakoţto „čistá“ autentická autonomistická 

strana, jako strana „teritoriální obrany“ vzešlá z konfliktu centrum versus periferie. 

 

b) regionální strana, jeţ se vyvinula z neúspěšné „celonárodní“ – celostátní strany 

(resp. z jejího jádra či dominantní frakce) 

 

c)  

1) regionální strana, jeţ představuje produkt regionalizace a osamostatnění 

jednotlivé regionální pobočky celostátní strany (při zachování existence 

příslušné mateřské celostátní strany, včetně jejích – alespoň některých 

regionálních poboček) 

2) regionální strana vzniklá v důsledku všeobecné regionalizace-fragmentace 

celostátní strany (zahrnující úplný zánik mateřské strany) 

3) regionální strana představující výsledek regionalizace-osamostatnění všech 

regionálních poboček celostátní strany (s přetrvání mateřské strany 

v neregionální sféře) 

d)  

1) regionální strana vzešlá z regionalizace a osamostatnění jednotlivé filiálky 

multiregionální či makroregonální (tedy nikoliv celostátní) strany 

2) regionální strana vzniklá v důsledku všeobecné regionalizace-fragmentace 

meziregionální či makroregionální strany (zahrnující úplný zánik mateřské 

strany) 

3) regionální strana představující výsledek regionalizace-osamostatnění všech 

regionálních poboček meziregionální či makroregionální strany (s 

pokračující existencí mateřské strany v neregionální sféře) 

 
e) regionální strana pocházející z transformace subregionální či lokální stranicko-

politické formace či formací 

 

f) regionální strana pocházející z transformace subregionální či lokální stranicko-

politické formace či formací 

 

g) regionální či spíše quasi regionální strana, jeţ „regionální“ charakter získala 

dodatečně v důsledku působení víceméně exogenních faktorů vyvolaných zásadní 

proměnou teritoriálně-politického uspořádání, resp. státních hranic (rozdělení či 

anexe daného území-regionu, sloučení různých teritoriálních útvarů v rámci nového 

státu atp.) 

 

 [Strmiska 2003: 13] 
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Vzhledem k tomu, ţe Strmiskova typologie se zaměřuje výhradně na regionální 

strany a vynechává tak etnické strany, které mají celostátní charakter, tak je pro tuto 

práci relevantnější De Winterova typologie. De Winter sám řadí Švédskou lidovou 

stranu, jejíţ zastupitele nalezneme i ve zkoumaném finském Espoo, mezi strany 

protekcionistické [De Winter 1998: 206]. Tedy do té z hlediska poţadavků 

nejumírněnější skupiny stran, které zajišťují dobré postavení komunity, kterou 

reprezentují, ale nechtějí nijak zásadně měnit status quo. Stranu reprezentující maďary 

v Rumunsku: Demokratický svaz maďarů v Rumunsku (UDMR), se kterou se mimo 

jiné můţeme setkat v analyzované Kluţi-Napoce, bohuţel De Winter do své typologie 

nezařadil. Spadala by však pravděpodobně také do skupiny protekcionistických stran, 

protoţe ve svých poţadavcích či hlavním programovém zaměření je relativně umírněná 

a jde jí hlavně o ochranu a reprezentaci zájmů maďarské menšiny [Democratic Alliance 

of Hungarians in Romania n.d.].  
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5. Kontext politické reprezentace etnických menšin na 

lokální úrovni 

Tato kapitola zohledňuje fakt, ţe samotný proces politické reprezentace etnických 

menšin je ovlivňován nejenom okolnostmi, kterými se zabývají samotné případové 

studie (tedy především volební systém a volební právo), ale vliv na něj také mají 

některé kontextuální otázky. V případě samotných menšin jde například o to, jaký je 

jejich původ v dané zemi, jak jsou silné a jaké je jejich postavení na národní úrovni. 

Význam těchto otázek je zjevný: z etnických menšin se v první řadě rekrutují etničtí 

kandidáti a menšina jako celek pak tvoří významnou část elektorátu těchto kandidátů. 

Reprezentace menšin na národní úrovni je zase důleţitá, protoţe vytváří lepší zázemí 

pro potencionální kandidáty na lokální úrovni. Z těchto důvodů je nutné tyto okolnosti 

do analýzy zahrnout. 

 

Druhou kontextuální oblastí, která je důleţitá při výzkumu reprezentace menšin na 

lokální úrovni, jsou parametry komunálních systémů ve zkoumaných zemích. Zde se 

jedná nejprve o okolnosti dané vertikální dimenzí komunálních systémů – tedy zejména 

postavení analyzované municipality v rámci municipální struktury dané země a také 

míra její autonomie. Tyto otázky mají totiţ přímý vliv na to, do jaké míry má 

analyzovaná municipalita zdroje a pravomoci ovlivnit témata, která jsou pro etnické 

menšiny důleţitá. V druhé řadě pak jde o horizontální dimenzi, kterou jsou myšleny 

zejména exekutivní modely a orgány místních samospráv. Exekutivní modely například 

mají vliv na konsenzuální nebo většinový charakter celého systému a tedy i na inkluzi 

menšinových sil do rozhodovacího procesu a proto jsou důleţitým kontextuálním 

faktorem.   

 

5.1 Kontextuální otázky týkající se etnických menšin 

5.1.1 Původ a vývoj menšinového obyvatelstva 

Z hlediska etnické reprezentace je původ menšinového obyvatelstva důleţitý, 

protoţe můţe mít vliv na její povahu. Tedy konkrétně na to, za jaký politické subjekt 

kandiduje. Různé druhy etnických menšin totiţ mají různou míru politické 

organizovanosti a integrace. Z hlediska původu můţeme rozdělit etnické menšiny na 
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dvě skupiny: historické menšiny a menšiny tvořené přistěhovalci. Historickými 

menšinami jsou myšleny homogenní etnické skupiny, které ţijí na daném území i 

několik století a kvůli různým historickým okolnostem (zejména kvůli překreslování 

hranic) se v současné době nacházejí na území státu, v rámci něhoţ tvoří menšinu. U 

tohoto typu menšin se dá očekávat vyšší míra integrace v socioekonomickém smyslu, 

ale současně niţší míra kulturní integrace. Historické menšiny si většinou zachovávají 

svůj jazyk a kulturní zvyklosti, které si mezi sebou předávají po mnoho generací 

[Medda-Windischer 2009: 1]. Dále se dá u historických menšin očekávat vyšší míra 

politické organizovanosti a politických poţadavků, které často směřují k nějaké míře 

vlastní samosprávy či dokonce secesi. Tato vyšší organizovanost a jiţ zmíněná vnitřní 

homogennost má zásadní dopad na povahu i míru politické reprezentace takových 

skupin.  

Menšiny tvořené přistěhovalci, tedy osobami, které zpravidla z ekonomických 

nebo politických důvodů opustili svoji zemi a usadili se jinde, mají většinou ve srovnání 

s příslušníky historických menšin větší snahu se integrovat i kulturně. Zvláště druhá 

nebo třetí generace migrantů můţe cítit silnější příslušnost k hostinské zemi, neţ ke své 

domovině. Jejich společenské a ekonomické postavení je zpravidla ale výrazně horší 

neţ je tomu u historických menšin [Medda-Windischer 2009: 1]. Dalším typickým 

prvkem pro přistěhovalecké menšiny je větší vnitřní heterogenita těchto skupin a to i 

v rámci přistěhovalců, kteří přišli z jedné země, coţ vede i k menší politické 

organizovanosti. Tyto skupiny jsou tedy častěji reprezentovány skrze etablované, 

zpravidla celostátní, politické strany 

 

Etnické menšiny ve Velké Británii jsou spojené takřka výhradně 

s přistěhovalectvím a to zejména s přistěhovalectvím ze zemí, které spadaly pod britské 

impérium. Tomu odpovídá i povaha a vývoj menšinového obyvatelstva v Leicesteru. Do 

něj začali přijíţdět masově imigranti po konci druhé světové války. Leicester jako 

rychle se rozvíjející průmyslové město potřeboval levnou pracovní sílu. Většina 

přistěhovalců v této době pocházela z britské Indie, bývalé Jugoslávie a Irska. 

V průběhu dekolonizačního procesu v šedesátých letech přišla další vlna přistěhovalců 

z Afriky. Kromě původních Afričanů se jednalo z velké části o indické a pákistánské 

dělníky nebo jejich potomky, kteří byli původně přivezeni do Afriky jako pracovní síla 

potřebná ke stavbě infrastruktury. Od té doby se průběţně zvyšuje počet přistěhovalců, 
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který přijíţdí do Leicesteru, přičemţ nejdramatičtější nárůst byl zaznamenán 

v devadesátých letech [Winstone 1996: 33-34]. 

 

Současná etnická skladba Německa je nejvíce ovlivněna přílivem tzv. 

gastarbeiterů (tedy pozvaných zahraničních pracovníků) v šedesátých letech a druhou 

imigrační vlnou, která započala po pádu ţelezné opony na začátku let devadesátých. 

Etnické menšiny v německu tedy mají přistěhovalecký charakter. Jiţ zmínění 

gastarbeitři přicházeli na základě bilaterálních smluv, které uzavřela německá vláda ve 

snaze obsadit přebývající pracovní místa spojená s poválečnou obnovou. Tyto smlouvy 

byly podepsány s Itálií, Španělskem, Řeckem, Tureckem, Portugalskem a Jugoslávií. 

Systém předpokládal určitou rotaci, podle které se měli pracovníci po dvou letech vracet 

zpátky do své země. Navzdory tomu však počet cizinců v zemi stále stoupal, přičemţ 

mezi nimi začali v průběhu šedesátých let převaţovat Italové. V roce 1973 byl 

v důsledku recese proces rekrutování zahraničních pracovníků zcela pozastaven a v této 

době uţ mezi přistěhovalci převaţovali Turci [Oezcan 2004]. Druhá vlna přistěhovalců 

přišla v roce 1990 po pádu Berlínské zdi. Ta zahrnovala osoby z postkomunistických 

zemí, různých zemí třetího světa a hlavně Turecka. V některých měsících dokonce 

přesáhl počet imigrantů v tomto období nejvyšší čísla z šedesátých let. V roce 1993 

však byla zpřísněna azylová politika a počet imigrantů značně klesl [DOMiD n.d.].  

 

Menšiny v Rumunsku mají hlubší historické kořeny. Protoţe v Kluţi jsou 

jedinou významnější menšinou etničtí Maďaři, bude se následující odstavec věnovat 

hlavně jim. V oblasti Sedmihradska, ve které se nachází i Kluţ, se Maďaři objevili jiţ 

v 9. století.  Celé Sedmihradsko bylo po většinu středověku integrální součástí 

Maďarského království. Mezi lety 1526-1690 bylo Sedmihradsko formálně nezávislé, 

ale fakticky spadalo do sféry vlivu Osmanské říše. Po vytlačení Turků z části Balkánu 

Rakouskem na konci 17. století se dostalo Sedmihradsko pod přímý vliv Vídně 

[Department for Interethnic Relations, Government of Romania 2006: 56]. Po roce 

1918, kdy vzniklo nezávislé Rumunsko, ţilo na území Sedmihradska přes 26% Maďarů. 

Po podepsání Trianonské dohody začali tito Maďaři aktivně hájit své pozice aktivním 

zapojením do politického procesu skrze Maďarskou národní stranu, která byla hlavním 

reprezentantem Maďarů v celém meziválečném období [Department for Interethnic 

Relations, Government of Romania 2006: 57]. Během druhé světové války byla část 

Sedmihradska připojena k Maďarsku. Ta byla ale navrácena uţ v roce 1947. Během 
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vlády komunistického reţimu v Rumunsku se situace rumunských Maďarů výrazně 

zhoršila a stát tlačil na oslabení jejich pozic. Byly rušeny maďarské univerzity a další 

maďarské instituce. Dále byl tlak na co největší oslabování maďarského jazyka a do 

oblastí, kde převládalo maďarské obyvatelstvo, byli přesídlováni Rumuni [Department 

for Interethnic Relations, Government of Romania 2006: 58]. Po změně reţimu v roce 

1990 byl zformován Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku, který je dodnes hlavní 

politickou silou reprezentující rumunské Maďary a který pravidelně získává několik 

mandátů v parlamentu a historicky se i několikrát podílel na vládě [Department for 

Interethnic Relations, Government of Romania 2006: 59]. 

 

Ve Finsku má menšinové obyvatelstvo dvojí povahu. První významnou 

skupinou je historická komunita švédsky mluvících Finů. Druhou pak tvoří 

multikulturní skupina přistěhovalců, kteří přišli do Finska zejména v druhé polovině 

dvacátého století. Existence švédské komunity ve Finsku se datuje uţ někdy od 12. 

století. Od té doby aţ do roku 1809 bylo Finsko přímou součástí Švédska. Po roce 1809 

se stalo Finsko po obsazení Ruským císařstvím autonomní oblastí v rámci Ruska. I 

v této době však přetrvávala Švédština jako hlavní administrativní jazyk. V první 

polovině se však začalo vzmáhat finské národní hnutí, které bylo také podporováno 

ruskou politikou oddálit Finsko Švédsku [Mc Rae 2007: 14]. V roce 1863 byla Finština 

zrovnoprávněna se Švédštinou a v roce 1906, kdyţ bylo zavedeno všeobecné volební 

právo, se švédsky mluvící Finové dostali do menšinové pozice. V ten samý rok byla 

také zaloţena Švédská lidová strana (SFP), která od té doby reprezentuje zájmy švédsky 

mluvících Finů.  [Kreander, Sundberg 2007: 56-57]. Fenomén přistěhovalců se ve 

Finsku objevuje od začátku dvacátého století. V první vlně se jednalo hlavně o Rusy, 

Tatary, Ţidy a také obyvatele střední Evropy. V posledních letech se počet 

přistěhovalců ve Finsku začal zásadně zvyšovat v souvislosti s rostoucí ţivotní úrovní a 

také rozpadem Sovětského svazu. Počet osob, které hledají nový ţivot ve Finsku, je 

kaţdým rokem vyšší [Tanner 2013].  

 

Ve vybraných případech tedy můţeme sledovat oba typy menšin, jak 

přistěhovalecké menšiny, které jsou důsledkem imigračních vln ve dvacátém století 

(Velká Británie, Německo), tak i historické menšiny. V případě Finska pak můţeme 

mluvit o smíšeném modelu, který zahrnuje jak historickou menšinu, tak také dostatečně 

výraznou skupinu obyvatelstva, které imigrovalo v nedávné době.  
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5.1.2 Podíl menšinového obyvatelstva na populaci zkoumaných 

zemí a municipalit 

Statistiky o podílech etnických menšin vypovídají o dvou věcech. V první řadě 

hlavně o prosté početnosti dané menšiny a s tím i spojeným významem těchto menšin. 

Etnická skupina, která nezabírá ani půl procenta obyvatelstva bude logicky pro stát i pro 

většinové obyvatelstvo snadno přehlédnutelná. Na druhé straně etnické skupiny s větším 

podílem uţ zpravidla musí být nějakým způsobem ze strany státu brány v potaz. 

Z hlediska politické reprezentace potom velikost menšiny hrají dvojí roli. Čím větší je 

etnická skupina, tím větší je i její potenciální volební základna a tím větší je také šance, 

ţe taková skupina vygeneruje dostatečné mnoţství vhodných kandidátů na obsazení 

případných politických funkcí.  

 

V druhé řadě potom statistiky a zejména jejich metodika vypovídají o tom, 

jakým způsobem stát k problematice etnických menšin přistupuje. Zde se jedná zejména 

o způsob dotazování a způsob kategorizace jednotlivých etnik. Ten totiţ zpravidla bývá 

ovlivněn zkušenostní či etnickou situací v dané zemi. 

 

Britská metodika pro sběr dat o etnické identitě například definuje etnické 

skupiny na základě „rasy“, barvy pleti, národního a regionálního původu a jazyka 

[Office for National Statistics 2003: 7]. Právě přílišný důraz na fyzické atributy byl 

zdrojem několika kontroverzí. Praktickým nedostatkem této metodiky zůstává, ţe 

v rámci jednotlivých etnických skupin rozlišených podle barvy pleti pak jen velmi 

omezeně rozeznává další kategorie. V mnoha statistikách se tak například ztrácí 

významná polská komunita v kategorii white population: others.  

 

V tabulce 9) můţeme vidět, ţe na Evropské poměry je Anglie a Wales značně 

multikulturní. Bílé obyvatelstvo má podíl 80,5%  a zbývajících necelých 20% tvoří mix 

rozličných skupin. Jsou jimi zejména bílí přistěhovalci, Indové, Pákistánci a afričtí 

černoši.  Srovnání s Leicesterem pak ukazuje, čím je toto město unikátní. Uţ v roce 

2011 bylo britské obyvatelstvo v menšině a veškeré bílé obyvatelstvo tvořilo jen těsnou 

většinu. Leicester je tak dlouhodobě odhadovaný jako první britské město, kde budou 

běloši brzy mít méně neţ poloviční podíl obyvatelstva [Herbert 2007]. Druhou největší 

etnickou skupinou v Leicesteru jsou potom Indové s podílem 28,3%, ale zde je nutné 
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podotknout, ţe tato skupina není z etnického hlediska úplně homogenní a i v rámci ní 

jsou velké rozdíly. Leicester je tak jasným příkladem silně multietnického města. 

 

tab. 9) Srovnání obyvatelstva Leicesteru a Anglie a Walesu dle etnicity v roce 2011 

Etnická skupina
4
 Anglie a Wales 2011 Leicester 2011 

White: UK 80,5% 45,1% 

White: Irish 0,9% 0,8% 

White: Other White 4,4% 4,6% 

White: Gypsy or Irish 

Traveller 

0,1% 0,1% 

Mixed: White and Black 

Caribbean 

0,8% 1,4% 

Mixed: White and Black 

African 

0,3% 0,4% 

Mixed: White and Asian 0,6% 1,0% 

Mixed: Other Mixed 0,5% 0,7% 

Asian or Asian British: Indian 2,5% 28,3% 

Asian or Asian British: 

Pakistani 

2,0% 2,4% 

Asian or Asian British: 

Bangladeshi 

0,8% 1,1% 

Asian or Asian British: Other 

Asian 

1,5% 4,0% 

Black or Black British: 

Carribean 

1,1% 1,5% 

Black or Black British: African 1,8% 3,8% 

Black or Black British: Other 

Black 

0,5% 1,0% 

Chinese 0,7% 1,3% 

Other ethnic group: Arab 0,4% 1,0% 

Other ethnic group: Any other 

ethnic group 

0,5% 1,6 

zdroj: [Leicester City council n.d. - a] 

 

Německé statistiky pouţívají jinou klasifikaci etnických menšin. Hlavním 

klíčem je pro ně otázka přistěhovaleckého původů (migrationshintergrund). Rámci této 
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kategorie pak rozlišují cizince a přistěhovalce či osoby přistěhovaleckého původu, které 

mají německé občanství. V rámci obou těchto skupin je pak ještě rozlišováno, jestli 

daná osoba přímo zaţila proces přistěhování se do Německa nebo ne (tedy případ druhé 

generace přistěhovalců). Zjišťování přistěhovaleckého původů probíhá v rámci censu 

dotazováním toho, zdali má dotazovaný přistěhovalecký původ [Statistiches Bundesamt 

2012: 5]. Hesensko je z hlediska podílů neněmeckého obyvatelstva v rámci Spolkové 

republiky Německo na čtvrtém místě. Větší podíl cizinců a osob s přistěhovaleckým 

původem má jen Bádensko-Württembersko, Brémy a Berlín, přičemţ poslední dva 

případy jsou v tomto směru těţko srovnatelné, protoţe se jedná o města, která mají 

tradičně větší podíl přistěhovalců. Statistiky pro Frankfurt pak ukazují, ţe je z hlediska 

etnické heterogenity velmi vysoko nad celostátním i zemským průměrem (tab. 10). 

Bohuţel nejsou dohledatelná data o sloţení neněmeckého obyvatelstva ve Frankfurtu, 

takţe lze pouze orientačně vycházet ze statistik pro Hesensko (tab. 11). Nutno 

připomenout, ţe v této tabulce jsou zahrnuty dle jiţ zmíněné německé metodiky osoby 

s německým občanstvím, které mají přistěhovalecký původ, ale i cizinci. Největší podíl 

zde mají osoby s původem v Turecku, bývalé Jugoslávii a SSSR, Polsku a souhrnná 

skupina přistěhovalců z Asie, Austrálie a Oceánie. Dá se očekávat, ţe v různých 

poměrech bude sloţení neněmeckého obyvatelstva ve Frankfurtu obdobné, tedy Turci 

jako nejvýznamnější menšina a z evropských zemí pak hlavně Poláci, Rumuni a Italové.     

 

                                                                                                                                               
4
 Záměrně zde zachovávám originální název jednotlivých skupin, protože jejich překlad může být velmi 

citlivý a mohlo by dojít i k významovému posunu. 
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tab. 10) Srovnání SRN, Hesenska a Frankfurtu nad Mohanem z hlediska podílu 

cizinců a osob s přistěhovaleckým původem.     

 Německé obyvatelstvo Obyvatelstvo 

s přistěhovaleckým 

původem 

Cizí státní příslušníci 

Spolková republika 

Německo 

80% 11% 9% 

Hesensko 74,1% 14,5% 11,4% 

Frankfurt nad 

Mohanem 

52,6% 21,3% 26,1% 

zdroj: [Statistisches Bundesamt 2012], internetové stránky města Frankfurt nad 

Mohanem [Stadt Frankfurt am Main n.d. - a]. 

 

tab. 11) Podíly nejvíce zastoupených míst původu u neněmeckého obyvatelstva v 

Hesensku 

Země 

či 

místo 

původu 

Turecko Asie, 

Austrálie, 

Oceánie 

Původ 

v bývalém 

SSSR 

Původ 

v bývalé 

Jugoslávii 

Polsko  Afrika Itálie Rumunsko Amerika 

 17,9% 17,2% 15,8% 10% 8,9% 5,4% 5,3% 2,5% 1,6% 

zdroj: [Statistisches Bundesamt 2012] 

 

 

Ve Finsku se kvůli výrazné Švédsky mluvící komunitě zaměřují statistiky také 

na otázku jazyka. Finské úřady hovoří o této skupině jako o švédsky mluvících Finech, 

coţ vede k určitým rozporům, protoţe oni sami sebe často vnímají spíše jako finské 

Švédy. Tabulka 12) ukazuje, ţe Espoo má výrazně vyšší podíl Švédsky mluvícího 

obyvatelstva a současně i výrazně větší podíl všech ostatních nefinských jazyků. 

Tabulka 13) pak ukazuje, ţe podíl osob jiné neţ finské národnosti je v Espoo více neţ 

dvojnásobný neţ v celém Finsku. Opět bohuţel neexistují podrobné statistiky toho, o 

které národnosti se jedná, a proto lze orientačně nahlédnout do statistik za oblast 

Uusimaa, ve které se Espoo nachází. V té ţije 7% osob jiné neţ finské národnosti, coţ 

odpovídá celostátnímu průměru. Jedná se ovšem o velmi pestrou multietnickou směs, ve 

které mají významnější počet pouze Estonci, kteří představují zhruba 2% populace 

v této oblasti a Rusové, kteří mají podíl necelého jednoho procenta. Zbylá 4% osob 
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s jinou neţ Finskou národností jsou velmi nesourodou skupinou etnik z celého světa 

[Statistics Finland 2013]. Espoo tak v sobě spojuje historickou menšinu švédsky 

mluvících Finů a současně menší a velmi heterogenní přistěhovaleckou skupinu etnik. 

 

tab. 12) Srovnání podílů obyvatelstva dle jazyka v Espoo a v celém Finsku (2013) 

 Finština Švédština Další jazyky 

Espoo 81,7% 8% 10% 

Finsko 90% 5,4% 4,6% 

zdroj: [City of Espoo 2013] 

 

tab. 13) Srovnání Espoo a Finska podle podílu finského a cizího obyvatelstva (2013) 

 Finové Ostatní národnosti 

Espoo 92,6% 7,4% 

Finsko 96,6% 3,4% 

zdroj: [City of Espoo 2013] 

 

V Rumunsku probíhá také zjišťování etnické příslušnosti pomocí přímého 

svobodného dotazování. V jeho důsledku asi 7% dotazovaných neuvedlo ţádnou 

etnickou příslušnost [Institutul Naţional de Statistică 2011b]. Do tabulky 14) jsou 

započítány pouze odpovědi, ve kterých byla etnická příslušnost uvedena. Na rozdíl od 

prvních dvou případů je zde dobře vidět, ţe jak celé Rumunsko, tak město Kluţ 

odpovídá svým sloţením modelu s jednou významnou historickou etnickou menšinou. 

Tedy, ţe existuje jedna výrazná menšinová skupina a zbytek obyvatelstva je poměrně 

homogenní. U zemí s přistěhovaleckým modelem bylo moţné sledovat silně 

heterogenní směs etnických menšin.  

 

tab. 14) Srovnání podílu etnických menšin v Rumunsku a v Kluži-Napoce (2011) 

 Rumuni Maďaři Romové Ostatní 

Rumunsko 88,9 % 6,5% 3,2% 1,4% 

Kluţ-

Napoca 

81,5% 16,5% 1% 1% 

zdroj: [Institutul Naţional de Statistică 2011a] 
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5.1.3 Politická reprezentace etnických menšin na národní úrovni 

Protoţe národní úroveň je z hlediska politického procesu a nastavování systémových 

pravidel ta nejdůleţitější, tak údaje o reprezentaci etnických menšin na této úrovni 

vypovídají o postavení takové menšiny v rámci celého politického systému a o postoji 

státu k etnickým menšinám v případě, ţe pro ně platí nějaká zvláštní pravidla z hlediska 

reprezentace. To, ţe je menšina reprezentována na národní úrovni upevňuje její pozici 

v systému a umoţňuje jí ovlivňovat politický proces. O to jednodušší by potom měla 

být i pozice této menšiny pro reprezentaci na lokální úrovni. Pokud je navíc etnická 

menšina reprezentována na národní úrovni skrze etnickou stranu, dává tím případným 

kandidátům na lokální úrovni dobré institucionální zázemí.   

 

Podíváme-li se opět jak si v tomto směru stojí analyzované země, tak ve Velké 

Británii neexistují ţádná speciální opatření, která by pomáhala politické participaci 

etnických menšin na národní úrovni. Tradiční relativně většinový volební systém 

s jednomandátovými obvody je současně jeden z nejméně vhodných pro reprezentaci 

jakýchkoliv menšin. Výjimku tvoří pouze silně regionálně zakotvené menšiny. 

Statistiky britské Dolní sněmovny uvádějí, ţe současné době je pouze 27 poslanců 

příslušníky některého menšinového etnika. To dopovídá 4,2% celé Dolní sněmovny 

[Wood, Cracknell 2013: 1]. Nutno podotknout, ţe i zde je pouţito stejné kritérium 

k rozlišování etnicity, jako tomu bylo u celostátních statistik. Jedná se tedy o poslance, 

kteří nejsou běloši. V porovnání se statistikami pro celé Spojené království, ve kterých 

má jiné neţ bílé obyvatelstvo podíl 17,5%, lze označit toto číslo za jasnou 

podreprezentaci [Wood, Cracknell 2013: 2]. Největší vliv na reprezentaci etnických 

menšin v parlamentu pak mají samotné politické strany a jejich způsob nominace 

[Wood, Cracknell 2013: 4].     

 

V případě Německa jsou nejaktuálnější data o reprezentaci menšin v parlamentu 

z roku 2002. Podle nich bylo po těchto volbách zvoleno pouze pět poslanců, kteří byli 

reprezentanty menšinových etnik. To představovalo 0,8% všech poslanců. V celé 

populaci měly etnické menšiny podíl 8,5%
5
. Podreprezentace tedy byla velmi vysoká 

                                                 
5
 Zde byla použita přísnější metodika než v případě celkových statistik. 8,5% v tomto případě představují 

pouze „viditelné“ menšiny (tedy evropští imigranti mezi nimi nejsou započítaní), nicméně stejná metoda 
byla použita i u identifikace etnických poslanců, takže důležitým údajem je spíše poměr mezi oběma 
čísly.  
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[Bird 2003: 25].  Výzkum Alexe Streeta [2013: 9] poukazuje na to, ţe jednou 

z moţných příčin nízké reprezentace etnickým menšin v Německu můţe být 

diskriminace ze strany voličů. Mixed member proportional systém pouţívá sice 

proporční volební logiku, která by měla pomáhat reprezentaci menšin, ale moţnost 

personalizace hlasů na druhé straně umoţňuje voličům přehlasovat menšinové 

kandidáty. Street [2013: 9] uvádí, ţe největší diskriminace probíhá u voličů pravice, 

takţe menšinoví reprezentanti, kteří kandidují za pravicové strany, mají jen malou šanci 

uspět. U levicových voličů je tato diskriminace menší, ale také existující.  

 

Rumunsko jako země, která má dlouhodobou zkušenost s etnickými menšinami, 

vyuţívá několika nástrojů k prosazení zájmů těchto menšin na centrální úrovni. V první 

řadě mohou zájmové skupiny reprezentující některou z menšin (a které nejsou 

politickou stranou) kandidovat ve volbách na všech úrovních jako samostatný subjekt. 

Aby mohla taková skupina kandidovat ve volbách, tak musí být ústřední volební komisi 

odevzdán seznam se členy takové organizace. Její počet členů pak musí být alespoň 

15% z počtu všech příslušníků daného etnika. V případě, ţe by těchto 15% zahrnovalo 

více neţ 25 000 osob, tak stačí seznam 25 000 členů v 15 různých okresech a v hlavním 

městě [Council of Europe 2009: 22].  Ve volbách do parlamentu mohou navíc 

menšinová etnika získat zvláštní vyhrazený mandát, pokud získají alespoň 10% 

průměrného počtu hlasů potřebného k získání jednoho mandátu. V praxi to znamená 

zhruba 3000 hlasů, které mohou stačit etnické menšině k prosazení svého kandidáta 

[Protsyk 2010: 9]. Početnější etnika (v případě Rumunska tedy zejména Maďaři) těţí 

hlavně z proporčního volebního systému s uzavřenou kandidátkou. Demokratickému 

svazu Maďarů, který z formálního hlediska není politickou stranou, ale je právě 

zájmovou skupinou reprezentující Maďary, se zatím ve všech volbách podařilo 

překročit pětiprocentní kvórum a pokaţdé tak měla v parlamentu své zástupce [Protsyk 

2010: 3,9].  

 

Pro Finsko bohuţel nejsou k dispozici ţádná data o současné míře zastoupení 

etnických menšin v parlamentu. Dle volebního zákona ve Finskou nejsou ţádná 

speciální volební opatření pro reprezentaci menšin. Co se týče švédsky hovořící 

menšiny, tak lze předpokládat, ţe všichni zvolení poslanci za Švédskou lidovou stranu 

reprezentují tuto komunitu, i kdyţ další Švédsky mluvící poslanci se mohou výjimečně 

objevit i za jiné strany [Ghai 2003: 13]. Ve volbách v roce 2011, kdy byl zvolen 
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současný parlament, získala Švédská lidová strana 9 mandátů. To je 4,5% 

z dvousetčlenného parlamentu. V porovnání s ostatními případy se tedy jedná jen o 

velmi mírnou podreprezentaci, protoţe švédsky mluvící obyvatelstvo představuje 

v rámci celého Finska jen 5,4%, jak jiţ bylo uvedeno v jedné z předchozích podkapitol 

[City of Espoo 2013: 11].   

 

5.2 Kontext komunálních systémů 

5.2.1 Vertikální dimenze 

Vertikální dimenzí je ve studiu komunální politiky myšleno vše, co souvisí 

s vertikálními mocenskými vztahy. V první řadě je to funkční a finanční decentralizace 

municipalit. Tedy to, kolik pravomocí z centra je delegováno mezi niţší úrovně 

samosprávy a jaký je vztah mezi těmito úrovněmi. Finanční decentralizací je pak 

myšleno rozdělení zdrojů mezi niţší úrovně samosprávy a s ním spojená míra finanční 

autonomie [Ringlerová 2009: 42, Heinelt, Hlepas 2006: 21]. Zjednodušeně řečeno 

ukazují tato kritéria význam jednotlivých jednotek na subnárodní úrovni a jejich 

schopnost něco ovlivnit. Z pohledu etnické reprezentace je vertikální dimenze důleţitá 

proto, ţe čím je municipalita z hlediska pravomocí a zdrojů autonomnější, tím více toho 

můţe ovlivnit. Dá se očekávat, ţe čím větší šanci budou mít menšiny prosadit v dané 

municipalitě své, tím větší bude jejich snaha o přímou participaci v politickém procesu.  

 

Kritéria pro měřitelnost jednotlivých aspektů stanoví různé vertikální typologie.  

Heinelt s Hlepasem [2006: 27] například vychází z typologie Hesse a Sharpa [1991], 

kteří dělí systémy do tří geograficky zakotvených skupin: Franco skupina, Anglo 

skupina, Severní -středoevropský typ (U této skupiny rozlišují některé typologie 

Germánský a Skandinávský typ zvlášť [Loughlin, Hendriks, Lidström 2010: 25]). 

Heinelt s Hlepasem navíc přidávají kategorii Středo-východoevropských zemí, které si 

podle nich zaslouţí vlastní skupinu, protoţe země v této skupině sdílí podobné 

historické pozadí a hlavně náhlou a nedávnou decentralizaci [Heinelt, Hlepas 2006: 27]. 

Tuto kategorii středo-východoevropských zemí následně ještě podrobněji roztřídil 

Pawel Swianiewicz [2014]. Kromě otázky tradice a s ním spojeného geografického 

umístění, revidují Heinelt s Hlepasem Hessovu a Sharpovu typologii jasnou 

operacionalizací několika dalších kritérií. Jsou jimi sluţby, za které jsou municipality 
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odpovědné (tedy míra funkční decentralizace), finanční autonomie municipalit a výdaje 

municipalit jako % HDP [Heinelt, Hlepas 2006: 28]. 

 

tab. 15) Zařazení vybraných případů dle vertikální dimenze 

Franco skupina Anglo skupina Severní-

středoevropský typ 

Středo-

východoevropský 

typ 

Francie 

Řecko 

Itálie 

Portugalsko 

Španělsko 

Anglie (Leicester) Německo 

(Frankfurt nad 

Mohanem) 

Finsko (Espoo) 

Rakousko 

Dánsko 

Švédsko 

Nizozemí 

Švýcarsko 

 

Rumunsko 

Polsko 

Maďarsko 

Česká Republika 

zdroj: [Heinelt, Hlepas 2006: 26], autor 

 

Z  případů vybraných pro tuto práci zařadili Heinelt s Hlepasem na vertikální ose 

Anglii a Německo. Anglie podle nich, jak uţ název napovídá, spadá do anglo skupiny 

[Heinelt, Hlepas 2006: 26]. Pro tuto skupinu je charakteristické slabší formální 

zakotvení místní správy, ale současně velká význam samospráv při faktické distribuci 

veřejných sluţeb [Ringlerová 2009: 48, Heinelt, Hlepas 2006: 26]. Německo tradičně 

řazeno mezi země se silnou místní samosprávou [Benz, Zimmer 2011: 147], čemuţ 

odpovídá i Severo-středoevropská skupina, do které ho na základě Hesse a Sharpa 

zařadili Heinelt s Hlepasem. Tato skupina zahrnuje země, kde má lokální úroveň silnou 

roli, ale na rozdíl od Anglo skupiny je i tato role jasně formálně vymezená [Heinelt, 

Hlepas 2006: 26, Ringlerová 2009: 48]. 

 

Zbylé dva případy je pro srovnání nutné alespoň orientačně zařadit. Finsko je 

z hlediska vertikální dimenze poměrně typickým zástupcem skupiny severských zemí, 

které se vyznačují silně autonomními obcemi a které hrají zásadní roli při plnění rolí 

silného severského sociálního státu [Švec 2007: 194]. Výdaje finských obcí dosahují aţ 
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21% HDP a finanční a fiskální autonomie obcí je poměrně vysoká [Sjöblom 2010: 247], 

coţ řadí Finsko v tabulce zemí seřazených dle vertikálních vztahů do společnosti 

Švédska a Dánska [Heinelt, Hlepas 2006: 28]. Kombinace těchto údajů a historické 

tradice s geografickou polohou řadí Finsko jasně do skupiny Severo-středoevropských 

zemí. 

 

Rumunsko je sice povaţováno za decentralizovaný stát [Dobre 2010: 688], coţ 

rozhodně platí, co se týče politické decentralizace, ale uţ minimálně to platí o 

decentralizaci fiskální a o finanční autonomii. Místní úroveň je silně podfinancována a 

fakticky tedy i závislá na centrální vládě [Novotný 2008: 178]. Podrobněji zařadil 

Rumunsko ve vertikální i horizontální dimenzi Pawel Swianiewicz [2014] ve své 

typologii východoevropských zemí. Swianiewicz v rámci této typologie dělí 16 zemí 

východní Evropy do pěti typů, přičemţ je řadí od nejvíce decentralizovaných po 

nejméně decentralizované [Swianiewicz 2014: 304]. Rumunsko je v rámci této 

typologie zařazeno do typu III, nachází se tedy přesně uprostřed. Tato kategorie se 

z hlediska vertikálních vztahů vyznačuje na východoevropské poměry středně vysokými 

výdaji obcí (6,5% HDP), nízkou fiskální decentralizací a maximálně dvouúrovňovou 

samosprávou [Swianiewicz 2014: 304].   

 

Při zkoumání konkrétních případů (municipalit) je pak také nutné tyto případy 

zařadit v rámci vertikální struktury v jednotlivých zemích. Municipality na různých 

úrovních totiţ mají zpravidla různé kompetence a rozdílné financování. Jejich postavení 

v rámci celého municipálního systému vypovídá o významu těchto municipalit. To je 

samozřejmě důleţité i pro etnickou reprezentaci. V municipalitě, která má větší zdroje a 

pravomoci mají menšinoví politici větší šanci ovlivnit kvalitu ţivota své komunity 
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tab. 16) Velikost municipalit a počet úrovní municipálního systému u 

vybraných zemí 

 Anglie Hesensko Finsko Rumunsko 

Průměrná velikost 

municipality (vyjádřeno 

počtem obyvatel) 

139 300 14 237 16 151 6335 

Počet úrovní samosprávy 1-2  2 1 2 

zdroj: autor na základě [Dobre 2010, Polinec 2009, Sjöblom 2010, Sutton 2011, Copus 

2010, Dressler 2010, Institutul Naţional de Statistică 2012: 17] 

 

Jedním z klíčových specifik britského komunálního systému je průměrná 

velikost municipalit. Velká Británie má s průměrným počtem obyvatel 139 300 na jednu 

municipalitu největší jednotky místní samosprávy v celé Evropě [Copus 2010: 99, 

Chandler 2009: 7]. Současný municipální systém vychází zejména z Local Government 

Act z roku 1972 s tím, ţe další zásadní změny v tomto směru byly ustanoveny 

v devadesátých letech. Komplikovaná struktura místních samospráv se skládá 

z jednoúrovňových a dvouúrovňových systémů.  Prvním stupněm místní samosprávy 

jsou non-metropolitan county councils, Greater London autority, metropolitan district 

councils a unitary councils. Přičemţ druhé dvě představují jedinou úroveň systému.  

Druhý stupeň představují non-metropolitan district councils, které leţí na území non-

metropolitan county councils, ale nejsou jim přímo podřízené. Druhým stupněm 

v případe Greater London Authority jsou London borough councils a City of London 

Corporation. Za třetí stupeň samosprávy jsou pak někdy povaţovány parish a town 

councils, nicméně otázka jejich zařazení je sloţitější a pro tuto práci irelevantní a proto 

bude ponechána stranou [Polinec 2009: 101].  

 

Leicester, který je předmětem jedné z případových studií, odpovídá správní 

jednotce unitary council. Tento druh jednotky byl navrţen v roce 1992 a 

implementován v letech 1995-1998. Hlavním důvodem pro tuto změnu byl nátlak 

větších měst (včetně Leicesteru), kterým nevyhovoval víceúrovňový systém zavedený 

v roce 1974, a který dal těmto městům statut county borroughs jako niţší úrovně 

spadající pod county councils. Unitary council tak navrátila těmto městům 

jednoúrovňový status [Chandler 2009: 21-22].  
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V Hesensku je průměrná velikost municipalit 14 237 obyvatel, coţ je v rámci 

Německa vyšší hodnota a v rámci Evropy spíše průměr [Dressler 2010: 166]. Hesensko 

je rozděleno na 21 krajů (Landkreise) v nichţ se nachází 426 obcí (Gemeinden) a 189 

měst (Städte). Pět největších hesenských měst (mezi nimi tedy i Frankfurt, který je 

druhý největší) nespadají pod ţádný kraj a plní tak samy funkce, za které kraj zodpovídá 

[Dressler 2010: 165]. Fungování a orgány hesenských municipalit upravuje zákon o 

hesenském obecním pořádku z roku 2005 (HGO – Hessische Gemeindeordnung). 

Frankfurt nad Mohanem je s více neţ 665 000 obyvateli nejen nejlidnatější obcí 

v Hesensku, ale současně má největší zastupitelstvo v celém Německu [Dressler 2010: 

167].  

 

Ve Finsku prošly obce v posledních letech postupným slučováním a mezi lety 

1996-2014 se sníţil počet municipalit ze 455 na 320 s průměrným počtem 16 151 

obyvatel [Sutton 2011, Council of Europe 1998: 6, Association of Finnish Local and 

Regional Authorities 2014].  Na rozdíl od sloţité komunální struktury ve Velké Británii 

je finská municipální struktura relativně jednoduchá. Obce a města tvoří jedinou 

subnárodní samosprávnou úroveň. Neexistence regionální úrovně je jedním z důvodů, 

proč jsou finské municipality tak silné, co se týče pravomocí a současně vede 

k extenzivní meziobecní spolupráci, která do jisté míry regionální úroveň nahrazuje 

[Sjöblom 2011: 245]. V historickém vývoji místních samospráv byly tradičně 

odlišovány rurální od městských municipalit dvěma různými zákony. Zrovnoprávnění 

obcí a měst přinesl aţ Local government act z roku 1977 [Švec 2007: 190]. Espoo je 

s 256 824 obyvateli druhou největší finskou municipalitou [Association of Finnish 

Local and Regional Authorities 2014].   

 

V Rumunsku je průměrná velikost municipality 6335 obyvatel, takţe má 

z vybraných případů nefragmentovanější municipální systém [Institutul Naţional de 

Statistică 2012: 17]. Místní samospráva je dvoustupňová. První stupeň tvoří 41 okresů 

(judeţ). Druhý stupeň potom tvoří komuny či obce (comună), města (oraş) a oblasti 

velkých měst, které se v rumunském systému nazývají municipality (municipiu) [Dobre 

2011: 695]. To můţe vést k terminologické záměně, takţe v této práci budou tyto 

jednotky nazývány velká města a doplněna rumunským termínem municipiu v závorce. 

Kaţdý z těchto typů správních jednotek je ještě rozdělen do několika kategorií podle 

počtu obyvatel [Council of Europe 2009: 3]. Postkomunistický proces decentralizace 
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usměrňují v Rumunsku z velké části vnější instituce (Evropská unie, Rada Evropy) a 

tento proces stále probíhá [Dobre 2011: 695] Hlavní vymezení obecního pořádku 

upravuje Zákon o místní veřejné správě z roku 2001 (Legea no. 215/2001 asupra 

Administraţiei Publice Locale). Základní principy fungování místních samospráv jsou 

také ukotveny v ústavě [Council of Europe 2009: 1].    

5.2.2 Horizontální dimenze 

Horizontální dimenzí jsou ve výzkumu komunální politiky myšleny mocenské 

vztahy na místní úrovni. Tedy konkrétně vztahy mezi jednotlivými orgány (většinou 

zejména zastupitelstvem a exekutivou) v rámci jedné municipality [Heinelt, Hlepas 

2006: 29]. Dále pak s horizontální dimenzí souvisí také povaha lokálního systému dle 

Lijphartova dělení na konsenzuální a většinovou demokracii [Loughlin, Hendriks 2010: 

34]. Právě v souvislosti s tímto dělením mohou mít různé exekutivní modely rozličný 

vliv na reprezentaci menšinových skupin. Kolektivní formy vedení dávají tradičně větší 

prostor pro zapojení menšinových názorů a tíhnou spíše ke konsenzuálnímu modelu. 

Exekutivní modely, které počítají hlavně s jedním vůdcem, tíhnou zase k většinovému 

modelu, který zapojení menšin spíše komplikuje.  

 

tab. 17) Zařazení vybraných případů dle horizontální dimenze 

Strong mayor 

form 

Comittee-leader 

form 

Collective form Council manager 

form 

Anglie (Leicester) 

Rumunsko  

Rakousko (některé 

spolkové země) 

Německo (některé 

spolkové země 

Polsko 

Maďarsko 

Anglie (některé 

municipality) 

Dánsko 

Švédsko 

Rakousko (některé 

spolkové země) 

Hesensko 

(Frankfurt nad 

Mohanem) 

Finsko 

Nizozemsko 

Švýcarsko 

Belgie 

Česká Republika 

Anglie (některé 

municipality 

Irsko 

zdroj: [Heinelt, Hlepas 2006: 26], autor 
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Jednou z často uţívaných typologií pro řazení systémů dle horizontální dimenze 

je typologie Mouritzena a Svary [2002]. Ti rozlišují čtyři ideální typy: The strong mayor 

form (systém silného starosty), The committee-leader form (systém vůdce výboru), 

Collective form (systém kolektivního vedení), The council manager form (systém 

manaţerského výboru). Ve vybraných případech nalezneme první a třetí typ. Model 

silného starosty zahrnuje přímo voleného starostu, který je ze zákona i fakticky 

zodpovědný za všechny exekutivní funkce. V modelu kolektivního vedení je centrem 

rozhodování kolektivní orgán (zastupitelstvo), ten dále ustanovuje exekutivní radu, 

která je odpovědná za všechny exekutivní funkce. Starosta je v rámci toho modelu 

členem exekutivní rady [Heinelt, Hlepas 2006: 31].  

 

Ve Spojeném království Velké Británie a severního Irska si místní samosprávy 

ze zákona mohou vybrat jeden z těchto tří exekutivních modelů: Mayor and cabinet, 

Leader and cabinet, Mayor and council manager [Polinec 2009: 113]. V případě 

Leicesteru byla poprvé v roce 2011 zavedena přímá volba starosty [Leicester City 

Mayor n.d.]. V rámci zmíněných forem vnitřního organizačního uspořádání, které 

navrhuje britský Local government act z roku 2000, se tak přesunul tamní lokální 

politický systém do kategorie Mayor and cabinet. Kromě přímo voleného starosty je 

dalším orgánem volené zastupitelstvo. Starosta si po svém zvolení sestavuje kabinet. 

Podle zákona můţe mít tento kabinet dva aţ devět členů a tito členové musí být ze 

zastupitelstva (ale nesmí mezi nimi být jeho předseda). Jednotliví členové zastupitelstva 

mají mít své portfolio a v jeho rámci pravomoc činit exekutivní pravomoci [Sanford 

2004: 3, Polinec 2009: 113, Local government act 2000: Part II]. Zastupitelstvo má 

hlavní rozhodovací a kontrolní funkci. Dohlíţí na práci exekutivy za pomoci výborů a 

přijímá závěrečná rozhodnutí. Dále zastupitelé mohou působit v několika poradních, 

regulačních či čistě externích orgánech [Polinec 2009: 115].  Zavedení přímé volby 

starosty a s ní souvisejícího exekutivního modelu se setkalo s vlnou nevole mezi 

zastupiteli stojícími mimo exekutivu. Podle nich tato změna výrazně oslabila jejich 

vlastní pozice a ve výsledku i efektivitu rozhodovacího procesu [Copus 2004: 242]. 

Z hlediska horizontální dimenze odpovídá tento případ modelu Strong mayor form, kam 

ho také řadí Mouritzen a Svara [Heinelt, Hlepas 2006: 31]. 

V Hesenském magistrátním systému je exekutivním orgánem obce, jak uţ jeho 

název napovídá, magistrát. Tomuto kolektivnímu orgánu předsedá starosta v pozici 

prvního mezi rovnými. Dalšími členy jsou zastupitelstvem volení přidělenci 
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(beigeordnete), kteří plní funkci starostových náměstků a členové zvolení 

zastupitelstvem [Dressler 2010: 174]. Zásadní je, ţe funkce v magistrátu je neslučitelná 

s funkcí zastupitele [HGO 2005 §65, Jüptner 2007: 64]. Na rozdíl třeba od britského 

případu jsou tedy zastupitelstvo a exekutiva striktně oddělené.  Role magistrátu je 

potom podobná jako i jiných místních exekutiv: vytvářet a připravovat podklady 

k rozhodnutí, která schvaluje zastupitelstvo, spravovat obecní majetek, nakládat 

s rozpočtem a další [HGO 2005: §66]. Za účelem plnění těchto funkcí také magistrát 

zřizuje komise [HGO 2005: §72]. Nejvyšším orgánem je ale formálně zastupitelstvo. To 

určuje mimo jiné hlavní linie rozvoje obce, územní plán a schvaluje vyhlášky. Zásadní 

funkcí je pak pochopitelně volba magistrátu [Jüptner 2007: 65, HGO §9]. Jak jiţ bylo 

zmíněno pozice starosty je v rámci magistrátu popisována jako pozice prvního mezi 

rovnými a proto tento typ řadí Mouritzen a Svara v horizontální dimenzi mezi systémy 

kolektivního vedení [Dressler 2010: 174; Heinelt, Hlepas 2006: 31].  

 

V rámci finského komunálního systému je také zastupitelstvo (kunnanvaltuusto) 

hlavním rozhodovacím orgánem. Podle finského Local government act patří mezi 

hlavní odpovědnosti zastupitelstva volba výkonného výboru, určování hlavních politik 

dle kterých by se obec měla ubírat a dále správa finančních záleţitostí, úprava obecní 

administrativy, předkládání závěrečného účtu a další. Počet zastupitelů je závislý na 

počtu obyvatel v municipalitě, tak jako tomu je ve většině zemí [Finnish Local 

Government Act 1995, čl. 9-15, Švec 2007: 202]. Hlavou exekutivy je obecní výkonný 

výbor (kunnanhallitus). Ten je zodpovědný za administrativu, přípravu, výkon a 

kontrolu rozhodnutí, která přijme zastupitelstvo obce [Švec 2007: 203]. Finská lokální 

politika má konsenzuální charakter a proto i výkonný výbor není sestavován striktně 

podle stranické linie, ale zpravidla zahrnuje všechny subjekty, které jsou 

v zastupitelstvu, coţ by mělo napomoci etnické reprezentaci [Sjöblom 2011: 249]. 

Funkce starosty existuje ve Finsku aţ od roku 2006 a je pro obce alternativou k jiţ dříve 

fungujícímu obecnímu manaţerovi. Starostu nebo manaţera volí zastupitelstvo. 

Jediným faktickým rozdílem mezi těmito dvěma funkcemi je, ţe starosta plní všechny 

povinnosti obecního manaţera a navíc je předsedou zastupitelstva, kdeţto v případě, ţe 

má obec pouze obecního manaţera, tak předsedá zastupitelstvu některý ze zastupitelů. 

Předseda zastupitelstva (ať uţ tuto funkci vykonává starosta nebo ne) je politickou 

hlavou obce a obecní manaţer je administrativní hlavou obce. To znamená, ţe pokud se 

obce rozhodne volit starostu, tak je jedinou hlavou on [Council of Europe 1998: 11, 
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Švec 2007: 204, Finnish Local Government Act 1995, čl. 24]. Mouritzen a Svara 

nezařadili Finsko do své typologie a proto je třeba ho alespoň orientačně zařadit. 

Kombinace slabého starosty a výkonného výboru jako hlavního exekutivního orgánu 

napovídá tomu, ţe Finský systém, stejně jako ten Hesenský odpovídá modelu 

kolektivního vedení.  

 

V Rumunsku je opět nejvýznamnějším orgánem v rozhodovacím procesu 

zastupitelstvo. Jeho velikost závisí na počtu obyvatel v dané municipalitě a je přímo 

volené na 4 roky. Mezi jeho hlavní pravomoci patří volba místostarostů, rozhodování o 

územním plánu, dalším rozvoji obce, rozpočtu a financích, schvalování návrhu 

exekutivy (starosty) a nakládání s majetkem obce [Romanian Law on Public 

Administration 2001, čl. 38, Council of Europe 2009: 8]. Hlavou exekutivy je přímo 

volený starosta, kterému ve výkonu jeho funkce pomáhají aţ dva zastupitelstvem volení 

místostarostové. Pro výkon své funkce mají také starostové zvláštní výbor, kterému 

předsedají a který zodpovídá za implementace rozhodnutí zastupitelstva. Mimo to spadá 

také do jeho odpovědnosti poskytování veřejných sluţeb, překládání rozpočtu obce a 

udrţování veřejného pořádku [Romanian Law on Public Administration 2001, čl., 

Council of Europe 2009: 9]. V souladu s kategoriemi vytvořenými Mouritzenem a 

Svarou řadí i Pawel Swianiewicz ve své podrobné typologii východoevropských zemá 

Rumunsko mezi země s exekutivním modelem Strong Mayor Form [Swianiewicz 2014: 

304].       
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6. Případové studie 

6.1 Leicester 

6.1.1 Volební právo 

Právo volit, tedy aktivní volební právo, má dle britského zákona v komunálních 

volbách občan, který splňuje tyto podmínky: 

 

1) Je zaregistrován v seznamu voličů pro příslušný volební okrsek 

2) Neexistuje ţádná zákonná překáţka k tomu, aby mohl jít k volbám 

3) Je občanem Velké Británie, Severního Irska, Commonwealthu nebo jedné ze 

zemí Evropské unie 

4) dosáhl věku 18 let 

[Representation of the People Act 1983] 

 

K tomu, aby mohl být člověk zapsán ve voličském seznamu, musí kromě jiţ 

zmíněných pravidel navíc mít trvalé bydliště v místě volby. Do voličských seznam se 

navíc musí sám aktivně zaregistrovat. Tento mechanismus kritizoval jeden 

z dotazovaných zastupitelů a uvedl, ţe zjednodušení systému registrace k volbám by 

mohlo pomoci reprezentaci etnických menšin
6
. 

 

Pasivní volební právo, tedy právo být zvolen, má v britských komunálních volbách 

osoba, která splňuje body 2-4 z předchozího seznamu a navíc splňuje jednu z těchto 

podmínek: 

 

1) Je zaregistrován v seznamu voličů v příslušné municipalitě v den, kdy se 

oznamuje kandidatura 

2) Bydlel po posledních 12 měsíců v dané municipalitě 

3) Jeho hlavní nebo jediné zaměstnání za posledních 12 měsíců se nacházelo 

v rámci dané municipality 

[Electoral Commission n.d.] 
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Vyuţije-li tedy kandidát podmínky 3), tak můţe kandidovat, aniţ by měl 

v municipalitě trvalé bydliště a aniţ by byl v dané municipalitě voličem. Z hlediska 

etnické reprezentace je zajímavá hlavně klauzule o tom, ţe volit a být zvolen můţe být 

občan z jakékoliv země EU a Commonwealthu. V Leicesteru totiţ podle jiţ dříve 

citovaných statistik pochází většina příslušníků etnických menšin právě ze zemí 

Commonwealthu (na prvním místě z Indie, dále pak Pakistánu a afrických zemí 

Commonwealthu) a část přistěhovalců pak pochází ze zemí Evropské Unie. Tyto 

podmínky tedy nahrávají reprezentaci těch konkrétních etnik, které převaţují mezi 

nebritským obyvatelstvem v Leicesteru. 

 

6.1.2 Volební systém 

V Anglii je pouţíván na komunální úrovni ve většině případů stejný systém jako při 

volbách do Westminsteru, tedy First past the post system (relativně většinový 

jednokolový systém). Některé municipality ovšem tvoří výjimku, protoţe pouţívají při 

volbách vícemandátové obvody. V takovém případě je tedy pouţíván systém zvaný 

Block vote, tedy blokové hlasování [Denver 2007: 172]. Leicester stejně jako většina 

unitary councils uţívá pro volby do zastupitelstva vícemandátové obvody a tedy i 

systém blokového hlasování. Tento systém funguje principielně stejně jako FPTP, ale 

volič můţe rozdat aţ tolik hlasů, kolik se obsazuje mandátů. V případě Leicesteru se 

velikosti 22 obvodů pohybují pouze v rozmezí 2-3 mandátů [The City of Leicester 

(Electoral Changes) Order 2002]. Při blokovém hlasování nelze kumulovat hlasy pro 

jednoho kandidáta. Kandidáti se následně seřadí podle počtu získaných hlasů a tolik 

kandidátů, kolik se obsazuje mandátů, získá křeslo. Tak jako všechny většinové 

systémy, tak i tento je silně disproporční, přičemţ jeho disproporcionalita klesá 

společně s velikostí obvodů [Lebeda 2004: 23]. U dvoumandátových a třímandátových 

obvodů, které nalezneme v Leicesteru, se tedy efekt volebního systému svou 

disproporcionalitou silně blíţí FTPT systému. Dle Sartoriho volebních zákonů by 

takový systém měl nahrávat menšinovým stranám s podporou koncetrovanou v rámci 

jednotlivých obvodů [Fiala 2004: 55]. Vzhledem k tomu, ţe místní stranický systém 

kopíruje v Leicesteru celostátní systém dvou silných stran (více dále v této kapitole), tak 

lze těţko mluvit v tomto kontextu o menšinových stranách. Pro účely této práce lze ale 

                                                                                                                                               
6
 Respondent L01, kompletní dotazník viz příloha 2. 
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Sartoriho zákon také interpretovat tak, ţe relativně většinový systém nahrává 

reprezentaci geograficky silně zakotvených skupin. Bohuţel nejsou dostupná data pro 

etnickou skladbu jednotlivých volebních obvodů, ale vedení města v jedné ze svých 

zpráv uvádí, ţe v obvodech s velkou koncetrací obyvatelstva hlásícího se k některé z 

etnických menšin byla nejvyšší volební účast [Leicester City Council 2011]. To můţe 

být nepochybně jeden z faktorů, který ovlivnil vysokou reprezentaci menšinových etnik. 

 

6.1.3 Zvláštní opatření mající vliv na reprezentaci etnických menšin 

Ačkoliv neexistují ze zákona ve Velké Británii nějaká opatření, která by přímo 

napomáhala politické participaci menšin, tak Leicester se snaţí budovat svojí image 

jako multikulturní a multietnické město a vede řadu programů, které mají napomoci 

zapojení menšin do politického procesu. Nejvýraznějším symbolickým aktem bylo 

podepsání charty o rovnosti a rozmanitosti, ve které se vedení města zavazuje 

k respektování rovnosti všech a kde je vyzdvihován multikulturní charakter města jako 

vysoká hodnota [Leicester City Council n.d. - b].  

Dále město aktivně podporuje a propaguje participaci etnických menšin a má za 

tímto účelem rozpracovanou rozsáhlou strategii [Leicester City Council n.d. - c]. 

 

6.1.4 Reprezentace etnických menšin v současném zastupitelstvu 

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v roce 2011. Z 54 zastupitelů reprezentuje 51 

labouristickou stranu a po jednom zastupiteli mají konzervativci, liberální demokrati a 

nezávislí [Leicester City Council n.d. - d]. Nejprve bylo předběţným způsobem na 

základě jména a vzhledu vytipováno 22 zastupitelů
7
, kteří by mohli reprezentovat 

některou z etnických menšin, a následně se podařilo u více neţ tří čtvrtin z nich najít 

veřejně dostupné zdroje (mediální zprávy, osobní stránky), ve kterých se tito hlásí ke 

svým nebritským kořenům. Zastupitelstvo uvádí v jednom z dokumentů na svých 

stránkách, ţe ve volbách v roce 2011 bylo zvoleno 41% zastupitelů reprezentujících 

                                                 
7
 Identifikování etnických zastupitelů bylo nejcitlivějším momentem celého výzkumu. Jak bylo uvedené 

v teoretické části i v části týkající se statistik, tak hranice etnické identity nejsou nikdy jasně definované a 
naráží na problematiku toho, do jaké míry jsou subjektivní nebo objektivní. Druhým problémem je 
otázka politické korektnosti u rozlišování mezi tím, kdo patří k jaké etnické menšině. V případě 
Leicesteru byla nicméně tato měkká metoda (tedy určování etnické příslušnosti na základě jména a 
vzhledu) sloužila pouze k prvotnímu vytipování etnických zastupitelů, přičemž důležité bylo až jejich 
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etnické menšiny, coţ odpovídá přesně 22 zastupitelům [Leicester City Council 2011]. I 

kdyby tedy některý ze zastupitelů byl vytipován špatně, celkový počet souhlasí. Všichni 

tři etničtí zastupitelé, kteří odpověděli na rozeslaný dotazník, se identifikovali jako 

reprezentanti etnických menšin a dále uvedli, ţe reprezentace etnických menšin 

v zastupitelstvu je zcela adekvátní. Jeden z nich pak zdůrazňoval, ţe v současném 

zastupitelstvu chybí zástupci komunity z oblasti historické Západní Indie (antilské 

ostrovy, bahamské souostroví)
8
.   

 

tab. 18) Míra politické reprezentace etnických menšin v Leicesteru a jejich podíl 

na populaci města 

Podíl etnických 

menšin na populaci 

Leicesteru 

50% 

Podíl etnických 

zastupitelů v celém 

zastupitelstvu 

41% 

Podíl etnických 

zastupitelů v exekutivě města 

50% 

Míra reprezentace 

etnických menšin 

0,82 

zdroj: autor 

 

V exekutivním kabinetu sestaveným starostou, který včetně něj čítá 8 lidí [Leicester 

City Council n.d. - e], jsou 4 příslušníci menšinových etnik. Pokud tedy menšinová 

etnika tvoří v Leicesteru necelých 50%, tak je 41% reprezentace v zastupitelstvu a 50% 

reprezentace v kabinetu adekvátní. Současně je nutno podotknout, ţe dle statistik tato 

reprezentace po předchozích volbách byla 31%, takţe míra reprezentace etnických 

menšin v současném zastupitelstvu je výrazně vyšší neţ v tom předchozím. 

 

                                                                                                                                               
potvrzení dalšími zdroji a hlavně celkový počet etnických zastupitelů potvrzený v oficiálním dokumentu 
města.  
8
 Respondent L03, kompletní dotazník viz příloha 2. 
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tab 19) Rozdělení zastupitelů v britském Leicesteru dle politických stran 

 Zastupitelů Z nich 

reprezentujících etnické 

menšiny 

Labour party 51 22 

Konzervativci 1 0 

Liberální demokrati 1 0 

Nezávislí 1 0 

 zdroj: autor, [Leicester City Council n.d. - d] 

 

Jak ukazuje tabulka 14, tak všichni vytipovaní etničtí zastupitelé kandidovali za 

Labour party. Otázkou zde zůstává, do jaké míry byli voleni kvůli svému etnickému 

zázemí a jakou roli hrála příslušnost k politické straně. Nicméně tento trend odpovídá 

některým celonárodním průzkumům [Lord Ashcroft Polls 2012], které tvrdí, ţe mezi 

příslušníky etnických menšin všech kategorií (tedy těch, které rozlišují britské 

statistiky) mají s přehledem největší podporu labouristé. Průzkumy dále ukazují, ţe je 

volí především kvůli svému často niţšímu sociálnímu postavení a také kvůli tomu, ţe 

některá z náboţenství, která jsou u etnických menšin silná (Sikhové, Muslimové) mají 

blíţe svým étosem k Labour Party [Lord Ashcroft Polls 2012]. Jeden z dotazovaných 

etnických zastupitelů se v tomto směru vyjádřil, ţe kandidoval primárně jako kandidát 

Labour Party a během své kampaně zdůrazňoval především sociální spravedlnost neţ 

etnické otázky, ty totiţ podle něj mimo jiné spadají do této kategorie
9
. Ten samý 

zastupitel se také vyjádřil, ţe z hlediska systémových otázek hrají největší roli 

v reprezentaci menšin politické strany a jejich způsob výběru kandidátů. Současně také 

odpověděl, ţe by v tomto směru mohly být strany aktivnější
10

.  

 

6.1.5 Shrnutí 

Pro model etnické reprezentace, který můţeme sledovat v anglickém Leicesteru, 

jsou příznačné tyto parametry: 

 

                                                 
9
 Respondent L03, kompletní dotazník viz příloha 2. 

10
 Respondent L03, kompletní dotazník viz příloha 2. 
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1) velmi vysoký podíl etnických menšin přistěhovaleckého původu mezi obyvateli 

města 

2) vysoká míra zastoupení těchto menšin v zastupitelstvu, která se blíţi jejich 

zastoupení mezi obyvateli města 

3) dle dostupných údajů vyšší volební účast v oblastech, které jsou zabydleny 

především příslušníky etnických menšin 

4) podpora participace etnických menšin ze strany města a dále také pomocí 

volebního práva, které umoţňuje volit v komunálních volbách i občanům 

Commonwealthu a Evropské unie, odkud pochází jasná většina přistěhovalců 

5)  všichni etničtí zastupitelé jsou reprezentováni celostátní neetnickou stranou 

(Labour party), coţ můţe být způsobeno většinovou povahou britské (i 

komunální) politiky se kterou souvisí i většinový volební systém 

6) etničtí zastupitelé navíc tvoří z poloviny starostův kabinet (starosta sám však 

není příslušníkem etnických menšin) 
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6.2 Frankfurt nad Mohanem 

6.2.1 Volební právo 

Aktivní volební právo má v hesenských komunálních volbách jakýkoliv občan 

Evropské Unie, který má nahlášené trvalé bydliště minimálně po dobu posledních tří 

měsíců v příslušné municipalitě. Pasivní volební právo pak má kdokoliv, kdo má aktivní 

právo a navíc měl nahlášené trvalé bydliště v příslušném obvodu minimálně posledních 

šest měsíců.  

 

Samotné volební právo je nastaveno restriktivně vůči cizincům. Turci, kteří jsou 

největší etnickou menšinou v Hesensku tak mohou volit pouze, pokud mají německé 

občanství. To je problém zejména pro nově příchozí a pro některé cizince z první 

generace. V hesenském systému je toto ale kompenzováno cizineckými radami (viz kap. 

6.2.3), které umoţňují politickou participaci cizinců. Současný zákon umoţňuje získání 

německého občanství pro cizince, kteří se narodí v Německu. Pro ostatní platí moţnost 

získat občanství za splnění některých podmínek po osmi letech pobytu. [Auswartiges 

Amt 2013] 

 

6.2.2 Volební systém 

V hesenských komunálních volbách se volí poměrným systémem. K přepočtu se 

pouţívá Hare-Niemayerova kvóta, která vychází z Hareovy kvóty, ale vypočítává přímo 

mandáty jednotlivým stranám [Lebeda 2004: 29]. Dle volebního zákona má volič tolik 

hlasů, kolik se rozděluje mandátů [KWG 2005: §1]. Tyto hlasy navíc můţe kumulovat u 

jednotlivých kandidátů (aţ tři hlasy pro jednoho kandidáta). Dále můţe panašovat – 

tedy rozdělit hlasy mezi kandidáty z různých kandidátních listin anebo zaškrtnout celou 

kandidátní listinu (v takovém případě se počítá, ţe dal volič rovnoměrně jeden hlas 

kaţdému kandidátovi na listině). Pokud se rozhodně pro tuto poslední jmenovanou 

moţnost, tak také můţe z kandidátní listiny vyškrtnout jakéhokoliv kandidáta a ten 

nedostane ţádný hlas [KWG 2005: §18]. Pro jednotlivé kandidátní listiny jsou pak 

sečteny všechny hlasy, které získali jejich členové a jednotlivým listinám jsou 

poměrnou logikou za pouţití jiţ zmíněné Hare-Niemayerovy kvóty přidělena křesla. 

V rámci jednotlivých listin jsou pak křesla přidělována na základě počtu hlasů pro 
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jednotlivé kandidáty. V případě shody rozhoduje pořadí na listině [KWG 2005: §22]. 

Neexistuje ţádné kvórum, takţe potřebný počet hlasů pro získání mandátu je tvořen 

pouze přirozeným prahem. Ten je v případě Frankfurtu, který má největší zastupitelstvo 

(a pouze jeden volební obvod), zhruba 0,79% hlasů
11

.    

 

Jedná se tedy o vysoce proporční systém, který umoţňuje silnou personalizaci 

hlasu. Systém samotný je tedy velmi otevřený k reprezentaci menšin a to v první řadě 

svou silně poměrnou povahou, která v porovnání s většinovou logikou pomáhá 

reprezentaci jakýchkoliv menšinových proudů. V druhé řadě pak umoţňuje 

personalizace hlasu menšinovým voličům upřednostnit svého kandidáta v rámci 

kandidátní listiny. Důsledky této personalizace nicméně nemusí být jen pozitivní, ale 

mohou být i negativní, pokud se volič rozhodne záměrně nedat hlasy některému 

z kandidátů. To otevírá prostor pro voličskou diskriminaci některých skupin kandidátů.  

A ţe k této diskriminaci mají němečtí voliči za určitých okolností tendenci, ukazuje jiţ 

citovaný výzkum Alexe Streeta [2013]. V tomto výzkumu představili jedné skupině 

dotazovaných kandidáty s německými jmény a druhé skupině kandidáty se stejnými 

parametry (věk, pohlaví, vzdělání), akorát s tureckými jmény [Street 2013: 3]. Výsledky 

výzkumu ukázaly, ţe voliči mají do jisté míry tendenci diskriminovat menšinové 

kandidáty. To se prokázalo nejvíce u voličů pravicových, zejména konzervativních 

[Street 2013: 3]. Zjistit, jestli k takové diskriminaci dochází i v komunálních volbách by 

si jistě zaslouţilo samostatný výzkum, ale jisté je, ţe hesenský volební systém na 

komunální úrovni to umoţňuje. 

6.2.3 Zvláštní opatření mající vliv na reprezentaci etnických menšin 

Hesenský zákon o obcích umoţňuje v obcích, ve kterých ţije více neţ tisíc cizinců, 

zřídit tzv. cizineckou radu (ausländerbeirat). Tato rada má 3 aţ 37 členů a je volena 

cizinci, kteří v takové obci ţijí [HGO §84-85]. Aktivní volební právo do cizinecké rady 

mají plnoletí cizinci, kteří měli nahlášené bydliště v obci po dobu posledních tří měsíců 

před volbami. Pasivní volební právo pak mají cizinci, kteří mají aktivní volební právo, 

ale v dané obci jsou přihlášeni po dobu šesti měsíců. Cizincem je pro tyto účely myšlen 

kdokoliv, kdo nemá německé občanství a navíc němečtí občané, kteří mají navíc i jedno 

zahraniční občanství [HGO §86]. 

                                                 
11

 Přirozený práh byl počítán standardní formulí t=75/(m+1), kde t je přirozený práh a m velikost 
volebního obvodu vyjádřená počtem mandátů [Gallagher, Mitchell 2005: 608]. 
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Úkoly tohoto orgánu jsou v zákoně definovány relativně volně. Podle něj 

cizinecká rada reprezentuje zájmy cizinců ţijících v obci a radí orgánům obce ve všech 

věcech, které se dotýkají cizinců. Magistrát (jako exekutiva obce) musí cizineckou radu 

informovat o všech rozhodnutích, která se týkají cizinců a musí si vyslechnout všechny 

návrhy cizinecké rady k takovým věcem. Stejně tak si musí interpelace ze strany 

cizinecké rady k bodům, které se dotýkají cizinců, vyslechnout i zastupitelstvo obce 

[HGO §88].  

 

Ve Frankfurtu se tento orgán jmenuje Kommunale Ausländer- und 

Ausländerinnnenvertretung (volně přeloţeno jako Komunální rada cizinců). Má 37 

členů a jeho předsednictvo je sloţené z předsedy a dvanácti dalších členů. Podle zpráv 

na svých stránkách je poměrně aktivní a pravidelně interpeluje městské zastupitelstvo 

v různých věcech týkajících se cizinců [Stadt Frankfurt am Main n.d. - b]. Hlavní rolí 

tohoto orgánu je tedy dát moţnost cizincům, kteří nemají volební právo v komunálních 

volbách, alespoň částečně ovlivnit politický proces na komunální úrovni. 

6.2.4 Reprezentace etnických menšin v současném zastupitelstvu 

Zjišťování etnického původu u zastupitelů ve Frankfurtu bylo o něco jednodušší neţ 

v případě Leicesteru. Všichni zastupitelé veřejně uvádějí na stránkách města místo 

svého narození a velká část i pak svůj podrobnější ţivotopis. Zastupitelů, kteří měli 

místo narození mimo Německo se podařilo identifikovat 8. U třech dalších zastupitelů, 

kteří buďto neuvedli místo narození anebo byli narození v Německu, ale jejich jméno 

napovídalo o neněmeckém původu, se podařilo pomocí veřejně dostupných informace 

(zpravidla na stránkách jejich politických stran), potvrdit jejich menšinový původ. 
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tab 20.) Míra politické reprezentace etnických menšin ve Frankfurtu nad 

Mohanem a jejich podíl na populaci města 

Podíl etnických menšin na populaci 

Frankfurtu nad Mohanem 

47,4% (26,4% tvoří cizí státní 

příslušníci) 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v současném zastupitelstvu 

11,8% 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v exekutivě města 

8,3% 

Míra etnické reprezentace 0,24 

zdroj: autor, [Stadt Frankfurt am Main n.d. - a], [Stadt Frankfurt am Main n.d. - b] 

 

 

Nadace Heinrich Böll Stiftung provedla v roce 2011 extenzivní studii o reprezentaci 

osob s přistěhovaleckým původem v zastupitelstvech 77 velkých měst. Studie ukázala, 

ţe průměrný podíl přistěhovaleckých zastupitelů v těchto městech je 4%, přičemţ 

Frankfurt měl podle této studie podíl 16,1% a stal se tak městem s největší mírou 

reprezentace osob s přistěhovaleckým původem [Schönwälder, Sinanoglu, Volkert 

2011: 23-25]. Těchto 16,1% odpovídá v 93členném zastupitelstvu 15 zastupitelům. Tato 

studie nicméně vychází ze sloţení předchozího zastupitelstva, které bylo zvolené v roce 

2006 a fungovalo do března roku 2011. V současném zastupitelstvu se podařilo 

identifikovat 11 členů, kteří jsou příslušníky nějakého menšinového etnika. To odpovídá 

11,8% všech zastupitelů. V kaţdém případě se v porovnání se zhruba 45% procenty 

neněmeckého obyvatelstva v celém Frankfurtu dá hovořit o velmi silné 

podpreprezentaci. V případě, ţe vyjmeme cizince, kteří nemají volební právo, tak osoby 

s přistěhovaleckým původem představují dle jiţ uvedených statistik zhruba třetinu. 

Tedy i v takovém případě se stále jedná o silnou podreprezentaci. 
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tab 21) Rozdělení zastupitelů ve Frankfurtu nad Mohanem dle politických stran 

 Zastupitelů Z nich 

reprezentujících etnické 

menšiny 

Křesťanskodemokratická unie 

(CDU) 

28 1 

Zelení (Grüne) 24 5 

Sociálnědemokratická strana (SDP) 19 2 

Die Linke 5 1 

Strana svobodných demokratů 

(FDP) 

4 0 

Nezávislí kandidáti 4 1 

ELF Piraten 3 1 

ÖkoLinX-ARL 3 0 

NDP 1 0 

REP 1 0 

 zdroj: autor, [Stadt Frankfurt am Main n.d. - b] 

 

 

Z vybraných 11 zastupitelů jich 5 bylo zvoleno za Zelené (Grüne), 2 za SDP a 

po jednom zastupiteli má Die Linke, CDU a sdruţení ELF a pirátské strany a poslední 

zastupitel byl zvolen jako nezávislý. Toto rozloţení odpovídá předpokladům, ţe 

menšinový politici mají nejmenší zastoupení u pravicových stran a největší naopak u 

levicových a středolevých stran. To zcela neodpovídá závěrům, ke které došla jiţ 

zmíněná studie provedená na 77 německých městech. Podle ní je 34,3% všech 

zastupitelů s přistěhovaleckým původem zvoleno za SDP a 25% za Zelené. Die Linke a 

CDU mají shodně po 13,6% [Schönwälder, Sinanoglu, Volkert 2011: 35].  

 

Dále má dle této studie 76% zastupitelů s přistěhovaleckým původem kořeny 

v Turecku. Na druhém místě je Itálie s 19%, dále Řecko s 14% a Polsko s 8% 

[Schönwälder, Sinanoglu, Volkert 2011: 43]. V současném zastupitelstvu jsou počty 

trochu jiné: 3 zastupitelé mají kořeny v Turecku, 2 v Řecku a vţdy jeden zastupitel má 
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původ v Itálii, Francii, Sýrii, Egyptě, Rusku a Guinei. Jedná se tedy o směs, ve které 

jsou nicméně zastoupeny národnosti gasarbeiterů z šedesátých let.   

 

V magistrátu jako hlavním exekutivním orgánu, který má 24 členů najdeme pouze 

dva radní jiného neţ německého původu [Stadt Frankfurt am Main n.d. - c]. Jeden 

z nich je bez portfeje a má původ ve Španělsku. Druhým případem je radní íránského 

původu, která má příznačně na starosti problematiku integrace.  

 

6.2.5 Shrnutí 

Model reprezentace etnických menšin ve Frankfurtu nad Mohanem tedy zahrnuje: 

1) vysoký podíl cizinců a lidí s přistěhovaleckým původem mezi obyvateli města 

2) neexistující volební právo pro cizince ze zemí mimo EU, kteří ale mohou 

působit na lokální politický systém skrze cizinecké rady 

3) z toho vyplývající nulová reprezentace cizinců mimo EU v zastupitelstvu. Osoby 

s přistěhovaleckým původem a s původem v jiné zemi EU jsou v zastupitelstvu 

podreprezentovány  

4) komunální volební systém je silně proporční a umoţňuje vysokou míru 

personalizace hlasu, která ale můţe mít i negativní dopady na reprezentaci 

menšin 

5)  v souladu s celostátním trendem jsou menšiny na komunální úrovni 

reprezentovány hlavně celostátními středolevými a levicovými stranami (SDP, 

Zelení, Die Linke) 

6) pouze dva etnické radní ve 22 členné exekutivě 
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6.3 Espoo 

6.3.1 Volební právo 

Aktivní volební právo mají ve finských komunálních volbách osoby, které splní tyto 

podmínky: 

1) Jsou občany Finska, jiné země Evropské unie, Islandu nebo Norska, kteří mají v den 

voleb věk alespoň 18 let a kteří mají trvalé bydliště v dané municipalitě alespoň 51 dní 

před volbami. 

2) Jsou cizinci, kteří mají v den voleb věk alespoň 18 let, mají nahlášené trvalé bydliště 

v dané municipalitě alespoň 51 dní před volbami a současně měl bydliště ve Finsku po 

dobu posledních dvou let před volbami. 

Pasivní volební právo mají všichni, kteří mají aktivní volební právo a nebrání jim 

v jejich kandidatuře ţádné další zákonné překáţky [Jääskeläinen 2010: 18-19]. Finské 

volební právo je tedy velmi otevřené i vůči cizincům ze všech moţných zemí. A to platí 

jak o právu aktivním, tak i pasivním. 

6.3.2 Volební systém 

Ve Finsku je pouţit v komunálních volbách stejný volební systém jako na národní 

úrovni. Jediným rozdílem je, ţe v komunálních volbách odpovídá kaţdá municipalita 

jedinému volebnímu obvodu [Finnish Election Act 2004: Section 7]. Systém vyuţívá 

D´Hondtovu metodu přepočtu hlasů na mandáty. Zásadním rozdílem od klasických 

poměrných systémů s kandidátní listinou je, ţe volič vypíše do prázdného hlasovacího 

lístku číslo, které přísluší jedinému kandidátovi. Následně se spočítají hlasy jako celek 

pro jednotlivá uskupení, která kandidovala a rozdělí se jim mandáty na základě 

D´Hondtovy formule. Konkrétní kandidáti jsou pak v rámci kaţdého uskupení zvoleni 

podle pořadí hlasů, které dostali [Raunio 2005: 480].  

 

Tento systém vede k tomu, ţe strany nemají ţádnou kontrolu nad pořadím kandidátů 

v rámci svých kandidátek. Jediné o čem mohou rozhodovat, je kdo se na kandidátku 

dostane, coţ se děje v zákonem nařízených primárkách. Finský volební systém tedy 

v první řadě svojí proporcionalitou umoţňuje reprezentaci všech menšinových skupin a 

navíc dává voličům moţnost vybrat si svého kandidáta na základě jeho osobních kvalit. 
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Volič, pro kterého je to důleţité tak můţe volit kandidáta na základě jeho etnické 

příslušnosti.  

6.3.3 Zvláštní opatření mající vliv na reprezentaci etnických menšin 

Ve Finsku neexistují ţádná zvláštní opatření, která se konkrétně zaměřují na 

reprezentaci etnických menšin, ale část legislativy se věnuje otázce jazyka. Dle ústavy 

má Finsko dva úřední jazyky: finštinu a švédštinu [Constitution of Finland 2011: 

Section 17]. Oba tyto jazyky jsou parlamentními jazyky a proto i zákony musí být 

vydávány ve dvou jazykových verzích [Constitution of Finland 2011: Section 51, 79]. 

Podle jazykového zákona jsou municipality nejniţší jednotkou, na které se jazykové 

rozdíly rozlišují. Ty jsou tak buďto jednojazyčné nebo dvojjazyčné. To určuje kaţdých 

deset let vláda na základě oficiálních statistik. Aby se stala municipalita dvojjazyčnou, 

tak v ní musí ţít švédsky i finsky mluvící obyvatelé a menší z těchto dvou skupin musí 

představovat alespoň 8% všech obyvatel v dané municipalitě nebo minimálně 3000 

obyvatel, pokud by 8% představovalo méně neţ 3000 obyvatel [Finnish Language Act 

2003: Section 5]. To, jestli je municipalita jednojazyčná nebo dvojjazyčná, určuje, jaký 

jazyk se pouţívá jako jednací jazyk orgánů municipality a také jakým způsobem 

komunikuje municipalita s občany. Nicméně i v jednojazyčné municipalitě má právo 

občan v některých případech (zejména v těch, které se týkají jeho fundamentální práv) 

poţadovat komunikaci ve svém jazyce [Finnish Language Act 2003: Section 10]. 

Analyzované Espoo je dvojjazyčnou municipalitou.  

 

Švédsky mluvící minorita má tedy dle zákonných opatření velmi dobrou pozici 

vzhledem k tomu, ţe v celém Finsku má švédštinu jako svůj rodný jazyk asi jen 5,5% 

obyvatelstva, jak bylo uvedeno v jedné z předchozích kapitol.  

 

V Espoo navíc působí tzv. multikulturní výbor (multicultural advisory board), který 

má na starosti přípravu multikulturního programu, etnické vztahy, integraci a 

zaměstnanost etnických menšin a další. Tomuto orgánu předsedá jeden ze zastupitelů a 

jeho členy jsou představitelé různých etnických a náboţenských skupin – ať uţ 

nominovaní za politické strany nebo za nějaké ze sdruţení reprezentujících některou 

z etnických skupin. Své zastoupení v této organizaci tak mají asociace reprezentující 

rusky mluvící obyvatelstvo, muslimové, pravoslavní, Romové a další [Espoo n.d. - a].  
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6.3.4 Reprezentace etnických menšin v současném zastupitelstvu 

Zjišťování původu zastupitelů ve finském Espoo bylo problematické, protoţe o nich 

uvádí město jen velmi málo informací. Švédsky mluvící komunita je nicméně 

dlouhodobě reprezentována Švédskou lidovou stranou (SVP) a proto bylo prvním 

předpokladem, ţe zastupitelé švédsky mluvící komunity budou reprezentováni touto 

stranou. To následně potvrdil jeden ze zastupitelů zvolený za SVP v rozeslaném 

dotazníku
12

. Kromě zastupitelů SVP byl navíc vytipován jeden zastupitel, u nějţ se 

následně podařilo dohledat informace o somálském původu.  

 

Zastupitelů zvolených za stranu SVP je v 75 členném zastupitelstvu 7. To odpovídá 

9,3% celého zastupitelstva. Ve srovnání podílem 8% švédsky mluvícího obyvatelstva 

v celém Espoo lze hovořit o zcela adekvátní reprezentaci této komunity. Zastupitelé za 

stranu SVP, kteří odpověděli na rozeslaný dotazník, uváděli, ţe jim přijde jejich 

komunita zcela adekvátně reprezentovaná a ţe jednou z hlavních rolí, kterou jejich 

zastupitelé cítí je střeţení práv garantovaných pro švédsky mluvící komunitu ústavou
13

. 

Ostatní etnické skupiny (které dle statistik představují okolo 10%) jsou dle všeho 

reprezentovány jediným zastupitelem zvoleným, za sociálně demokratickou stranu, coţ 

je velmi silná podreprezentace. Ve výkonném výboru města jsou pak 2 z 15 zastupitelů 

za SVP. 

 

tab. 22) Míra politické reprezentace etnických menšin v Espoo a jejich podíl na 

populaci města 

Podíl etnických menšin na populaci 

Espoo 

15,4% (8% švédsky mluvící 

Finové, 7,4% ostatní národnosti) 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v současném zastupitelstvu 

11,8% 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v exekutivě města 

8,3% 

Míra etnické reprezentace 0,76 

zdroj: autor, [City of Espoo 2013] 

 

                                                 
12

 Respondent E02, kompletní dotazník viz příloha 2. 
13

 Respondenti E01 a E02, kompletní dotazník viz příloha 2. 
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tab 23) Rozdělení zastupitelů v Espoo podle politických stran 

 Zastupitelů Z nich reprezentujících 

etnické menšiny 

Národní koaliční strana  29 0 

Zelená liga 13 0 

Finská sociálnědemokratická strana 10 1 

Praví Finové a nezávislí 10 0 

Švédská lidová strana 7 7 

Strana středu 2 0 

Levá aliance 2 0 

Finská křesťanskodemokratická strana 2 0 

 zdroj: autor, [Espoo n.d. - b] 

 

6.3.5 Shrnutí 

V modelu reprezentace, který představuje finské Espoo, tedy nalezneme: 

1) historickou komunitu švédsky mluvícího obyvatelstva, která je plně integrována 

do politického systému a má garantována exkluzivní jazyková práva v ústavě 

2) přistěhovaleckou komunitu sloţenou z obyvatel různého původu 

3) proporční volební systém, ve kterém musí volič odevzdat právě jeden 

preferenční hlas 

4) široké aktivní i pasivní volební právo, které umoţňuje volit i většině cizinců  

5) adekvátní reprezentaci historické švédsky mluvící komunity skrze jejich vlastní 

etnickou stranu 

6) minimální reprezentaci ostatních menšin skrze jednoho zastupitele za sociálně 

demokratickou stranu 
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6.4 Kluž-Napoca 

6.4.1 Volební právo 

Právo volit mají v Rumunských komunálních volbách lidé, kteří splnili tyto podmínky: 

 

1) Jsou Rumunskými občany a nejpozději v den voleb jim bylo 18 let. 

2) Mají nahlášené trvalé bydliště v dané municipalitě alespoň poslední tři měsíce před 

volbami. 

[Romanian law on local elections 2004: Art. 3] 

 

Pasivní volební právo potom mají osoby s aktivním právem, ale musí být starší 

neţ 23 let. [Romanian law on local elections 2004: Art. 4] Po vstupu do Evropské unie 

bylo ještě v rámci harmonizace volebních pravidel s evropskými standardy rozšířeno 

aktivní i pasivní volební právo na občany všech členských zemí EU, kteří splňují 

všechny ostatní podmínky, které musí splňovat rumunští občané [Dumbrava 2013: 5-6]. 

Cizinci ze zemí mimo EU nemají v Rumunsku volební právo. 

 

Historické menšiny tak volební právo pochopitelně nijak nediskriminuje, protoţe 

mají Rumunské občanství. Z konkrétních etnických skupin bude rumunské volební 

právo nejvíce limitující pro přistěhovalce ze zemí bývalého sovětského svazu. 

 

6.4.2 Volební systém 

V Rumunských komunálních volbách se volí poměrným systémem. K přepočtu 

hlasů na mandáty se pouţívá Hareova kvóta společně s metodou největšího zbytku 

[Romanian law on local elections 2004: Art. 92]. Hareova kvóta je nejjednodušší 

volební formulí. Stanoví se tak, ţe se počet všech platných hlasů vydělí počtem všech 

mandátů, které jsou přidělovány. Tato metoda vychází dle většiny indexů 

proporcionality jako velmi proporční [Lebeda 2004: 29]. Metoda největších zbytků pak 

říká, jakým způsobem se rozdělují mandáty, které zbudou po rozdělení všech mandátů 

dle kvóty. Podle této metody se jednoduše přidělují zbylé mandáty postupně 

jednotlivým stranám podle toho, kolik mají nevyuţitých hlasů. 
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Kaţdá municipalita je v rumunských komunálních volbách zároveň jediným 

volebním obvodem. Aby strana získala mandát, tak musí překročit pětiprocentní 

kvórum. Pro volební aliance se k tomuto kvóru přičítají další dvě procenta za kaţdý 

přidruţený subjekt a aliance, které mají tři a více členů musí překročit osmiprocentní 

práh [Romanian law on local elections 2004: Art. 92].  

 

Rumunský volební systém tedy generuje silně proporční výsledky, ale nedává 

ţádnou moţnost personalizovat hlasy. Pro malé strany je tedy jedinou překáţkou 

pětiprocentní kvórum. Absence moţnosti personalizovat svůj hlas zase komplikuje 

pozici menšinovým kandidátům, které kandidují za některou z tradičních stran, protoţe 

voliči, kteří by ho volili právě pro jeho etnický původ tak nemají moţnost vyjádřit 

podporu konkrétně tomuto kandidátovi. 

 

6.4.3 Zvláštní opatření mající vliv na reprezentaci etnických menšin 

 Pravidla pro zvláštní reprezentaci etnických menšin na komunální úrovni fungují 

v Rumunsku stejně jako tomu je na národní úrovni (viz kap. 5.1.3.). Podle těchto 

pravidel mohou v komunálních volbách kandidovat kromě politických stran také 

organizace reprezentující některou z národnostních menšin. Počet členů takové 

organizace musí být alespoň 15% z celkového počtu všech příslušníků této minority 

ţijící v celém Rumunsku. Pokud by těchto 15% představovalo více neţ 25 000 osob, tak 

je dostačující, aby taková organizace měla alespoň 25 000 členů z 15 různých okresů a 

z hlavního města. Minimální počet členů z jednoho okresu je v takovém případě 300 

[Romanian law on local elections 2004: Art. 7]. 

 

Pokud taková organizace překročí pětiprocentní kvórum, ale nezíská po první 

fázi rozdělování mandátů (tedy poté, co jsou přiděleny všechny mandáty podle kvóty) 

ani jedno křeslo, tak musí být takové organizaci ze zákona přidělen jeden ze zbytkových 

mandátů. Zákon však výslovně vylučuje maďarskou minoritu z tohoto pravidla 

[Romanian law on local elections 2004: Art. 92]. 

 

Toto pravidlo tedy představuje určité zvýhodnění pro etnické menšiny, nicméně 

dle volební matematiky je toto opatření účinné pouze u obvodů, které mají 13 a méně 

zastupitelů, coţ jsou v Rumunsku pouze obce, které mají méně neţ 10 000 obyvatel 
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[Council of Europe 2009: 8]. Při jednoduchém výpočtu přirozeného prahu
14

 se totiţ 

ukáţe, ţe pouze tyto municipality mají přirozený práh vyšší neţ zákonem stanovených 

5%. Ve všech ostatních municipalitách (tedy včetně Kluţe) by neměla nastat situaci, 

kdy strana překročí pětiprocentní klauzuli a přitom nezíská mandát, protoţe přirozený 

práh je v takových municipalitách menši neţ 5%.  

 

Zajímavé je potom vyjmutí Maďarů z tohoto speciálního opatření. Logickým 

vysvětlením této vyjímky můţe být, ţe maďarská menšina je jiţ dostatečně etablována 

v politickém systému a její menšinová organizace je natolik silná, ţe se v podstatě rovná 

standardní politické straně. 

 

Podle zákona jsou navíc municipality, ve kterých ţije alespoň 20% příslušníků 

některé z etnických menšin, povinné informovat tyto občany o své agendě i v jejich 

jazyce. Pokud patří k etnické menšině více neţ 30% zastupitelů, musí být jednání 

zastupitelstva překládána i do jejich jazyka [Romanian Law on Public Administration 

2001: Art, 40, Art. 43].  

 

6.4.4 Reprezentace etnických menšin v současném zastupitelstvu 

Zjišťování etnicity mezi zastupiteli v Kluţi bylo provedeno zejména na základě 

ţivotopisů, které má část zastupitelů na stránkách města. Údaje o zbylých zastupitelích 

pomohl doplnit seriál v tamějším internetovém magazínu Ziar de Cluj [Ziar de Cluj 

2014], který představil rozsáhlé profily téměř všech zastupitelů. V 27 členném 

zastupitelstvu tak byli identifikováni 4 zastupitelé maďarského původu a jeden 

zastupitel italského původu. V případě Maďarů to představuje necelých 15% 

zastupitelstva, coţ takřka přesně odráţí jejich podíl na obyvatelstvu Kluţe. Případ 

italského zastupitele pak představuje určitý ojedinělý případ, protoţe v Kluţi neexistuje 

nějaká významnější italská komunita.  

 

 

                                                 
14

 Přirozený práh byl počítán stejnou formulí jako v předchozím případě, tedy t=75/(m+1), kde t je 
přirozený práh a m velikost volebního obvodu vyjádřená počtem mandátů [Gallagher, Mitchell 2005: 
608]. 
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tab. 24) Míra politické reprezentace etnických menšin v Kluži-Napoce a jejich 

podíl na populaci města 

Podíl etnických menšin na populaci 

Kluţe-Napocy 

18,5% (16,5% Maďaři) 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v současném zastupitelstvu 

15% 

Podíl reprezentantů etnických 

menšin v exekutivě města 

8,3% 

Míra etnické reprezentace 0,81 

zdroj: autor, [Institutul Naţional de Statistică 2011a] 

 

Všichni čtyři maďarští zastupitelé jsou zvoleni za Demokratický svaz Maďarů 

v Rumunsku (UDMR), coţ je po mnoho let hlavní organizace reprezentující zájmy 

rumunských Maďarů, jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu. Zastupitel italského 

původu pak byl zvolen za Sociálně liberální svaz (USL), coţ je v současné době jedna 

z největších středových rumunských stran [Primaria Cluj-Napoca n.d. - a].   

 

Jedna ze zastupitelek UDMR má potom významnou pozici, protoţe navíc ke své 

činnosti zastupitele také předsedá výboru, který se zabývá vzděláváním, kulturou, 

náboţenstvím a etnickými menšinami a současně je také jedním ze dvou místostarostů, 

coţ znamená, ţe je i součástí exekutivy [Primaria Cluj-Napoca n.d. - b].  
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tab 25) Rozdělení zastupitelů v Kluži-Napoce podle politických stran 

 Zastupitelů Z nich reprezentujících 

etnické menšiny 

Sociálně liberální svaz (USL) 12 1 

Liberální strana (PDL) 10 0 

Demokratický svaz maďarů v Rumunsku 

(UDMR) 

4 4 

Lidová strana (PPDD) 1 0 

 zdroj: autor, [Primaria Cluj-Napoca n.d. - a] 

 

6.4.5 Shrnutí 

Model etnické reprezentace v rumunské Kluţi tedy zahrnuje: 

 

1) Výraznou historickou maďarskou menšinu a současně zanedbatelný podíl všech 

ostatních menšin 

2) Proporční volební systém, který neumoţňuje preferenční hlasování 

3) Volební právo pouze pro osoby s Rumunským občanstvím a osoby z EU 

4) Speciální pravidla pro kandidaturu skupin reprezentující etnické menšiny 

5) Adekvátní reprezentaci maďarské menšiny skrze etnickou stranu (po formální 

stránce menšinovou organizaci), včetně významné exekutivní pozice pro tuto 

menšinu 

6) Ojedinělý případ zastupitele italského původu zvoleného skrze celostátní 

středovou stranu 
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7. Závěr 

Potvrdilo se, ţe jednotlivé vybrané případy představují rozdílné modely 

reprezentace etnických menšin na komunální úrovni. 

 

Britský Leicester představuje případ, ve kterém všechno menšinové obyvatelstvo 

dohromady tvoří jen o něco málo víc neţ polovinu všech obyvatel, čímţ se v tomto 

směru liší od ostatních případů, kde menšinové obyvatelstvo tvoří vţdy méně neţ 

polovinu obyvatel. Model reprezentace v Leicesteru pak odpovídá britské většinové 

demokracii: volební systém je většinový, v zastupitelstvu i v exekutivě (kabinetu) má 

jasnou většinu jediná politická strana (Labour party) a stejně tak všichni zastupitelé 

reprezentující etnické menšiny jsou z této strany. Britské právo umoţňuje 

v komunálních volbách volit a být zvolen také občanům ze zemí Commonwealthu, kteří 

tvoří drtivou většinu menšinového obyvatelstva. V Leicesteru neexistují ţádná zákonná 

opatření podporující reprezentaci etnických menšin, ale město samotné se snaţí veřejně 

prezentovat jako multikulturní a otázka integrace etnických menšin je klíčová pro 

budování jeho image.  

 

 Německý Frankfurt nad Mohanem má také velmi vysoký podíl menšinového 

obyvatelstva, který přesahuje 45%. Frankfurt je také typický tím, ţe se v něm nachází 

velké mnoţství cizinců, kteří tvoří takřka polovinu z veškerého menšinového 

obyvatelstva. Poměrný volební systém s vysokou moţností personalizace hlasu 

teoreticky umoţňuje upřednostnění menšinových kandidátů, ale v praxi pravděpodobně 

tento efekt nemá, protoţe Frankfurt má nejmenší míru politické reprezentace etnických 

menšin ze všech zkoumaných případů, jak bude ještě hlouběji diskutováno dále. 

Frankfurtský model dále zahrnuje moţnost participace pro cizince, kteří nemají podle 

hesenského práva moţnost volit v komunálních volbách, skrze tzv. cizinecké rady, které 

představují určitou formu cizinecké samosprávy. Příslušníci etnických menšin 

v zastupitelstvu mají velmi rozmanitý původ. Jsou reprezentováni pouze tradičními 

celostátními stranami, přičemţ nejvíce z nich je reprezentováno levicovými a 

středolevými stranami, coţ odpovídá celonárodnímu trendu. Menšinoví politici pak mají 

jen velmi slabou reprezentaci v exekutivě města. 
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 Finské Espoo je specifické kombinací historické komunity finských Švédů a 

heterogenní komunity sloţené u přistěhovalců.  Švédská komunita má díky 

historickému vývoji velmi dobrou pozici v celém systému a navzdory tomu, ţe v celém 

Finsku je pouze 5,5% obyvatel, kteří mají švédštinu jako rodný jazyk, je švédština 

jedním z úředních jazyků. Zastupitelé jsou voleni proporčně neobvyklým systémem 

s jedním povinným preferenčním hlasem.  Volební právo se vztahuje i na cizince 

v případě, ţe mají ve Finsku trvalý pobyt alespoň dva roky. Zastupitelé reprezentující 

švédskou komunitu jsou výhradně zvolení za celostátní Švédskou národní stranu, která 

je po téměř sto let politickou stranou reprezentující tuto komunitu. Švédská národní 

strana se podílí i na exekutivě stejně jako všechny ostatní strany, které jsou v 

zastupitelstvu, coţ odpovídá konsenzuální povaze finské politiky. Na všechna ostatní 

etnika náleţí jediný zastupitel zvolený za sociálnědemokratickou stranu. Zvláštní 

opatření se týkají pouze jazyka a nikoliv etnických menšin jako takových. 

 

 V Rumunské Kluţi-Napoce jsou jedinou relevantní etnickou menšinou Maďaři. 

Maďarská komunita je plně integrována do Rumunského politického systému skrze 

celostátní etnickou stranu UDMR. Podle toho také vypadá reprezentace této komunity 

na komunální úrovni v případě Kluţe-Napoky. V rumunských komunálních volbách se 

volí poměrným systémem bez moţnosti personalizace hlasu a volební právo se vztahuje 

pouze na osoby s rumunským občanstvím a občany EU. Všichni maďarští zastupitelé 

jsou zvoleni za jiţ zmíněnou stranu UDMR. Jeden z maďarských zastupitelů zastává 

také významný post místostarosty. Kromě nich je v zastupitelstvu ještě jeden etnický 

zastupitel, který má italský původ. Jeho zvolení se dá povaţovat za důsledek volebního 

práva pro občany EU. Rumunský volební systém sice umoţňuje za určitých okolností 

zisk mandátu pro kandidující organizace, které reprezentují národnostní menšiny, na 

který by jinak neměli podle základních parametrů volebního systému nárok. V případě 

současného zastupitelstva v Kluţi nebyl ale tento mechanismus uplatněn. 
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tab. 26) Míra reprezentace etnických menšin a hodnoty relevantních nezávislých 

proměnných ve zkoumaných případech 

 Nezávislé proměnné Závislá 

proměnná 

Případ Volební 

systém 

Volební právo Zvláštní 

opatření 

Míra etnické 

reprezentace 

Leicester Většinový 

(Blokové 

hlasování) 

Rozšířené na 

některé 

specifické 

skupiny obyvatel 

(Commonwealth) 

Neformální 

iniciativy 

mající za cíl 

podpořit 

politickou 

participaci 

menšin 

0,82 

Frankfurt n. 

Mohanem 

Poměrný 

s personalizací 

hlasu (vysoká 

míra 

personalizace) 

Volební právo 

pro občany a 

osoby ze zemí 

EU 

Zvláštní 

model, ve 

kterém je 

participace 

cizinců řešena 

zvlášť tzv. 

cizineckými 

radami  

0,24 

Espoo Poměrný 

s personalizací 

hlasu 

Široké volební 

právo (za 

určitých 

podmínek 

zahrnuje i 

cizince) 

Zejména 

jazyková 

opatření 

nemající přímý 

vliv na 

politickou 

reprezentaci 

menšin.  

0,76 

Kluţ-Napoca Poměrný bez 

personalizace 

hlasu 

Volební právo 

pro občany a 

osoby ze zemí 

EU 

Formálně 

existující 

opatření, která 

mají přímý 

vliv na 

reprezentaci 

menšin (ve 

zkoumaném 

případě ale 

nevyuţité) 

0,81 

zdroj: autor 

 

 

Tím jsou zodpovězeny dvě hlavní výzkumné otázky. Druhotné výzkumné 

otázky, tedy ty směřující k míře a povaze reprezentace etnických menšin, zodpovídají 

následující dvě tabulky. Podíváme-li se podrobněji na jednotlivé případy z hlediska 
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míry etnické reprezentace
15

 (tab. 26), tak je nejzajímavějším faktem vysoká a velmi 

podobná míra zastoupení u všech případů kromě Frankfurtu. U něj ale musíme brát 

v úvahu, ţe více neţ polovinu menšinového obyvatelstva tvoří cizinci, kteří nemají 

volební právo v komunálních volbách, ale jejich participace je řešena pomocí 

cizineckých rad. Tento fakt tedy mohl sníţit výslednou míru etnické reprezentace. V 

Leicesteru je tento negativní vliv nevolících cizinců na výslednou míru reprezentace 

redukován volební právem pro občany zemí Commonwealthu, kteří tvoří drtivou 

většinu menšinového obyvatelstva. V Espoo představují cizinci výrazně menší podíl na 

obyvatelstvu města, tamní volební právo umoţňuje volbu některým cizincům a švédská 

komunita je nadreprezentována, coţ kompenzuje podreprezentaci ostatních menšin a 

proto jeho míra reprezentace nevybočuje takovým způsobem jako v případě Frankfurtu. 

V Kluţi pak neexistuje dostatečně velká komunita cizinců, a proto tam tento zkreslující 

vliv na výslednou míru etnické reprezentace také nehrozí. Pokud bychom vyjmuli cizí 

státní příslušníky z výpočtu míry etnické reprezentace ve Frankfurtu, tak dostaneme 

hodnotu 0,56, která uţ se výrazně více blíţí ostatním případům. Je tedy hodnota 

v rozmezí zhruba 0,6-0,8 nějakou standardní mírou etnické reprezentace v takových 

případech evropských měst, ve kterých mají takřka všichni příslušníci etnických menšin 

volební právo? Takový závěr lze jen těţko odvodit na základě čtyř případů a bylo by 

jistě zajímavé sledovat, jestli by komplexnější (pravděpodobně kvantitativní) výzkum 

vedl k podobným hodnotám. 

 

Údaje o míře reprezentace etnických menšin ve vybraných případech také 

nepotvrzují, ţe by většinový systém byl nějak zásadně diskriminační vůči etnickým 

menšinám. V případě Leicesteru je tento efekt volebního systému pravděpodobně 

eliminován politickými stranami (nebo v tomto případě pouze stranou), které dosazují 

na své kandidátky menšinové kandidáty. Nejlépe by potom měl pravděpodobně 

menšinové reprezentaci slouţit poměrný systém se silnou moţností personalizace hlasu, 

jaký najdeme ve Frankfurtu. Zde se ovšem ţádný takový předpoklad nepotvrzuje, 

protoţe Frankfurt má míru etnické reprezentace nejniţší. Teoreticky tento systém silné 

personalizace hlasu můţe mít i negativní účinky na reprezentaci etnických menšin, jak 

                                                 
15

 Míra etnické reprezentace byla vypočítána, jak bylo uvedeno v úvodní části, jako   , kde 

z představuje podíl etnických zastupitelů v zastupitelstvu vyjádřený procenty a p představuje podíl 
etnických menšin na populaci zkoumané municipality také vyjádřený v procentech.  
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bylo diskutováno v samotné případové studii. Účinky hesenského volebního systému 

tak mohou být v tomto směru velmi nepředvídatelné. 

 

tab. 27) Povaha reprezentace etnických menšin a hodnoty relevantních proměnných 

ve zkoumaných případech 

 Nezávislé proměnné Závislá proměnná 

Případ Volební systém Povaha etnických 

menšin 

Povaha etnické 

reprezentace 

Leicester Většinový (Blokové 

hlasování) 

Přistěhovalecké 

menšiny 

Tradiční celostátní 

strana 

Frankfurt n. 

Mohanem 

Poměrný 

s personalizací hlasu 

(vysoká míra 

personalizace) 

Přistěhovalecké 

menšiny 

Tradiční celostátní 

strany 

Espoo Poměrný 

s personalizací hlasu 

Smíšený model – 

zhruba polovinu 

menšinového 

obyvatelstva tvoří 

historická skupina 

finských Švédů 

Švédská komunita 

reprezentována 

celostátní etnickou 

stranou 

Kluţ-Napoca Poměrný bez 

personalizace hlasu 

Historická – (90% 

veškerého menšinového 

obyvatelstva tvoří 

Maďaři, zbytek tvoří 

jiné historické menšiny) 

Etnická celostátní 

strana (po formální 

stránce menšinová 

organizace) 

zdroj: autor 

 

A jak si stojí jednotlivé případy z hlediska povahy etnické reprezentace (tab. 

27)? Ve městech s historickými etnickými menšinami byly tyto menšiny zvoleny skrze 

etablované etnické strany. Zde se nabízí jako logické vysvětlení, ţe historické menšiny 

jsou v politickém systému více etablované a proto se u nich dá očekávat existence a 

vyuţití etnických stran. Případ Leicesteru zase můţe poukazovat na to, ţe při 

většinovém systému, který je podle Duvergera a Sartoriho reduktivní vzhledem 

k menším stranám [Lebeda 2004: 53-55], budou etnické menšiny raději kandidovat za 

etablované celostátní strany. Druhým fenoménem, který můţe mít vliv na povahu 

etnické reprezentace v případě Leicesteru je velká heterogenita menšinového 

obyvatelstva, která můţe komplikovat vytvoření dostatečně silné etnické strany. 
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 Lipsetova a Rokkanova teze o překladu štěpných linií na stranický systém se 

tedy projevila pouze v těch případech, kde se jednalo o historické etnické menšiny. 

V ostatních případech se sice odrazilo etnické štěpení v politické reprezentaci, ale uţ 

nemělo vliv na stranický systém. Zde se můţeme ptát, jestli toto například nesouvisí se 

specifickým charakterem lokální politiky a rozdílným významem politických stran na 

této úrovni.  
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Summary 

Case studies in this paper demonstrate four various models of political 

representation of ethnic minorities at local level.  

In case of Leicester, we can observe high share of ethnic minorities in population 

of the city and also high share of councillors with ethnic background. They were all 

elected through the same party (Labour). Majority rule electoral system does not 

discriminate ethnic candidates as some wards are predominantly inhabited with ethnic 

population. Ethnic representation is also increased by the fact that commonwealth 

citizens have both active and passive election right. In Frankfurt, which has also more 

than 40% share of ethnic citizens, distinction is made between German citizens with 

immigrant background and foreigners. Participation of foreigners is treated separately 

by special committees elected by foreigners themselves. There are few ethnic 

councillors in city council and they are elected mostly through socialist and green party. 

Espoo has both historical ethnic minority of Swedish speakers and immigrant 

community. While Swedish speakers are adequately represented in city council through 

their own ethnic party (SVP) and they even have the right to service in Swedish, 

immigrants are strongly underrepresented. Only ethnic minority in Cluj-Napoca is 

historical Hungarian community which is also adequately represented through 

Hungarian ethnic party (UDMR). The Hungarian local election system also have some 

special measures that helps representation of ethnic minorities in certain circumstances 

but that is not the case of Cluj-Napoca. 

As the dependent variables, the rate of representation (expressed as share of 

ethnic councillors in the city council divided by share of ethnic minorities in population 

of municipality) and the nature of representation (what kind of parties did ethnic 

councillors for their candidacy) was examined. Frankfurt has by far the lowest rate of 

ethnic representation from all the cases. This could be caused by the different system of 

participacion where foreigners (who makes around 25% of city population) are treated 

separately and have no vote in local elections. As for the nature of representation, in the 

cases where historical minorities exists, they were represented by ethnic parties.  
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Příloha č. 2: Zodpovězené dotazníky 

 

Respondent L01 (Leicester) 
 

Q1: Do you (as a local councilor) feel to represent some ethnic or linguistic 

minority? 

 Yes 

 

Q2: Have you emphasized the question of ethnic or linguistic minority 

representation during your candidacy? If yes, which topics did you introduce and 

how important they were during your campaign? 

Workforce Representation at City Council....the recruitment of BME candidates, their 

career pattern and progression within the Authority. Very Important. 

 

Q3: Did the question of ethnic and linguistic minority representation influenced 

your choice of candidate list (political party) you have been on during your 

candidacy? 

The Issue has relevance to manifesto committment by the Labour Party. 

 

Q4: Please fill in whether and how the following measures help ethnic and 

minority representation in your municiaplity according to your opinion. 

 Electoral systém: yes..open and transparent. 

 Passive and active voters right: yes 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): 

emergence of community groups able to influence policy and service provision. 

 

Q5: What would you improve in these areas regarding conditions for ethnic and  

linguistic minorities in your municipality? (Please fill in what would you improve 

in following categories) 

 Electoral systém: Better registration of voters and so able to use their right to 

vote. 

 Passive and active voters right: Important to give information about their 

choices. 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): more 

support to community groups. 

 

Q6: Please comment on the current situation in your local council. Do you think 

that ethnic or linguistic minorities are adequately represented? 

44% of the elected members are from BME communities....so that is quite reasonable 

ratio for the City and its constituents. 

 

Q7: Does the position of ethnic/linguistic representatives within the city council 

differs from the rest? 

Not done those comparisons, but I believe the City fares better than most other 

comparable Cities in the UK. 
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Respondent L02 (Leicester) 
 

Q1: Do you (as a local councilor) feel to represent some ethnic or linguistic 

minority? 

 Yes 

 

Q2: Have you emphasized the question of ethnic or linguistic minority 

representation during your candidacy? If yes, which topics did you introduce and 

how important they were during your campaign? 

No 

 

Q3: Did the question of ethnic and linguistic minority representation influenced 

your choice of candidate list (political party) you have been on during your 

candidacy? 

No 

 

Q4: Please fill in whether and how the following measures help ethnic and 

minority representation in your municiaplity according to your opinion. 

 Electoral systém: In predominantly ethnic ninority wards ethnic minority 

candidates are chosen and elected 

 

Q5: What would you improve in these areas regarding conditions for ethnic and 

linguistic minorities in your municipality? (Please fill in what would you improve 

in following categories) 

 Electoral systém: Active citizenship and provisions to learn English for non-

English speakers 

 

Q6: Please comment on the current situation in your local council. Do you think 

that ethnic or linguistic minorities are adequately represented? 

They are represented adequately but fail to secure senior positions of responsibility 

 

Q7: Does the position of ethnic/linguistic representatives within the city council 

differs from the rest? 

Yes 
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Respondent L03 (Leicester) 

 
Q1: Do you (as a local councilor) feel to represent some ethnic or linguistic 

minority? 

 Other (please specify): Yes, but I am a councillor for all of my constituents 

irrespect of caste, colour and creed. 

 

Q2: Have you emphasized the question of ethnic or linguistic minority 

representation during your candidacy? If yes, which topics did you introduce and 

how important they were during your campaign? 

No. I stand as a Labour Party candidate. Emphasizes was on social justice. That 

includes all. 

 

Q3: Did the question of ethnic and linguistic minority representation influenced 

your choice of candidate list (political party) you have been on during your 

candidacy? 

No. Selection was based on efficiency and suitabability of candidate 

 

Q4: Please fill in whether and how the following measures help ethnic and 

minority representation in your municiaplity according to your opinion. 

 Electoral systém: The Labour party endeavour to select from all communities, 

provided that they are suitable candidates. There is no quota system. 

 

Q5: What would you improve in these areas regarding conditions for ethnic and 

linguistic minorities in your municipality? (Please fill in what would you improve 

in following categories) 

 Electoral systém: Political parties needs more pro-activness in this matter 

 

Q6: Please comment on the current situation in your local council. Do you think 

that ethnic or linguistic minorities are adequately represented? 

Yes they are. But we have no representation from Afr. Coast Indies communities. Few 

years age there was one councillor from these communities. 

 

Q7: Does the position of ethnic/linguistic representatives within the city council 

differs from the rest? 

No. We are all councillors. We do we need to do as councillors. We wish as councillors 

for all. 
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Respondent E01 (Espoo) 

 
Q1: Do you (as a local councilor) feel to represent some ethnic or linguistic 

minority? 

 Yes 

 

Q2: Have you emphasized the question of ethnic or linguistic minority 

representation during your candidacy? If yes, which topics did you introduce and 

how important they were during your campaign? 

Collectively, we defend and safeguard the Swedish speaking service in Espoo. We are 7 

council members in The Swedish Peoples Party in Finland 

 

Q3: Did the question of ethnic and linguistic minority representation influenced 

your choice of candidate list (political party) you have been on during your 

candidacy? 

Yes, primarily linguistic 

 

Q4: Please fill in whether and how the following measures help ethnic and 

minority representation in your municiaplity according to your opinion. 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): This 

question doesn't work here the way you think. Swedish is officially a second 

national language with strong constitutional protection. Our job is to ensure that 

the constitution is followed. We are only 5,5% of the population. 

 

Q5: What would you improve in these areas regarding conditions for ethnic and 

linguistic minorities in your municipality? (Please fill in what would you improve 

in following categories) 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): I refer to 

the above. There is no means of improving it directly, other than supervising that 

the constitution is respected. 

 

Q6: Please comment on the current situation in your local council. Do you think 

that ethnic or linguistic minorities are adequately represented? 

Yes, in the sense that we are democratically voted for, in relation to our number. 

 

Q7: Does the position of ethnic/linguistic representatives within the city council 

differs from the rest? 

No. We are 7 members out of a total of 75 council members. We are 8% of the city's 

population. 
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Respondent E02 (Espoo) 

 
Q1: Do you (as a local councilor) feel to represent some ethnic or linguistic 

minority? 

 Yes 

 

Q2: Have you emphasized the question of ethnic or linguistic minority 

representation during your candidacy? If yes, which topics did you introduce and 

how important they were during your campaign? 

Yes. The right to service in swedish. Important. 

 

Q3: Did the question of ethnic and linguistic minority representation influenced 

your choice of candidate list (political party) you have been on during your 

candidacy? 

Yes. 

 

Q4: Please fill in whether and how the following measures help ethnic and 

minority representation in your municiaplity according to your opinion. 

 Electoral systém: No 

 Passive and active voters right: No 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): No 

 

Q5: What would you improve in these areas regarding conditions for ethnic and 

linguistic minorities in your municipality? (Please fill in what would you improve 

in following categories) 

 Electoral systém: No 

 Passive and active voters right: No 

 Any other measures (minority self-government, language law etc.): No 

 

Q6: Please comment on the current situation in your local council. Do you think 

that ethnic or linguistic minorities are adequately represented? 

Yes. As good as can be exspacted. 

 

Q7: Does the position of ethnic/linguistic representatives within the city council 

differs from the rest? 

No. 

 
 


