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Přímá demokracie ve veřejné diskuzi v ČR 

Projekt diplomové práce 

1. Vymezení tématu 

V současné době je v České republice poměrně živá diskuze, která se týká problematiky 

přímé demokracie, což mimo jiné dokládá i úspěch populistického hnutí Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury v podobě zisku poslaneckých křesel v Poslanecké sněmovně. Na 

začátku práce je nezbytné teoretické vymezení přímé a polopřímé demokracie, přičemž se 

budu zabývat v obecném rámci taktéž kompetentností voličů při zavedení přímé demokracie. 

Dále je nutné charakterizovat zastupitelskou demokracii, vůči které se někteří aktéři silně 

vymezují a pokusit se naznačit její obecná pozitiva a negativa. V další části práce se zaměřím 

na dva klasické příklady zemí, které prvky přímé demokracie využívají ve svém politickém 

systému. Jedná se o Švýcarsko, které je často uváděno za vzor aktéry prosazujícími přímou 

demokracii a o Kalifornii, která jakožto příklad za vzor příliš dávána není. U těchto dvou 

příkladů se pokusím nastínit využívání přímé demokracie v praxi, přičemž není záměrem 

práce je komplexně postihnout.  

Prvky přímé demokracie nebo přímou demokracii jako takovou, jakožto alternativu 

k liberální demokracii zastupitelského typu akcentují mimo Úsvitu i další aktéři veřejného 

prostoru jako například Česká pirátská strana, Věci veřejné, Hnutí za přímou demokracii, a 

další. Právě tito aktéři a jejich návrhy, které obsahují návaznost na přímou či polopřímou 

demokracii jako takovou, budou hlavním tématem této práce.  

Nelze také zapomenout, že prvky přímé demokracie se vlastně v České republice 

objevují už na místní úrovni, avšak většinou je cílem oněch zmíněných aktérů zavést prvky 

přímé demokracie do celostátního fungování politického systému. V této části práce se tedy 

v obecných souvislostech zaměřím na již aplikované a užívané prvky přímé demokracie 

v České republice.  

 

2. Cíle práce 

Cílem práce je kriticky přistoupit k navrhovaným tezím, jež mají prosazovat prvky přímé 

demokracie na území České republiky a zhodnotit jejich relevanci, uskutečnitelnost a 

případný dopad na českou společnost. Takovýto přístup bude možné využít právě díky 

teoretickému vymezení tématu a poukázáním na příklady fungování přímé demokracie u dvou 

typických politických systémů, kde jsou prvky přímé demokracie užívány, tedy Švýcarska a 

Kalifornie.  



Příklady hypotéz: Je na český politický systém vhodné aplikovat další prvky přímé nebo 

polopřímé demokracie?  

Na kolik souvisí téma přímé demokracie s politickým populismem? 

Je možné očekávat při zavedení přímé demokracie zvýšení participace občanů?  

 

3. Předpokládané metody práce 

Pro teoretickou část práce a fungování politických systémů Švýcarska a Kalifornie budou 

využívány odborné publikace a časopisy české i zahraniční provenience, přičemž se pokusím 

v obecném rámci poukázat případné dopady využití prvků přímé demokracie v daných 

politických systémech. U politických aktérů v rámci ČR, kteří prosazují zavedení prvků přímé 

a polopřímé demokracie, budou využívány především jejich politické programy, prohlášení, 

vystoupení v médiích, kampaně před volbami a jejich úspěšnost ve volbách. V průběhu 

zkoumání těchto primárních pramenů, budu k těmto kriticky přistupovat, přičemž svou 

kritičnost budu opírat zejména o odbornou literaturu. V poslední části, která se bude zabývat 

již zavedenými prvky přímé demokracie v ČR, taktéž využiji odbornou literaturu nebo 

statistická data.  

 

4. Předpokládaná struktura a osnova práce 

Úvod 

1. Teoretická část  

a. Teoretické přiblížení přímé demokracie 

b. Teoretické přiblížení polopřímé demokracie 

c. Teoretické přiblížení zastupitelské demokracie liberálního typu 

2. Příklady fungování zemí s prvky přímé demokracie  

a. Švýcarsko 

b. Kalifornie 

c. Příklady vybraných významných referend v demokratických zemích 

3. Političtí aktéři s požadavky na zavedení prvků přímé demokracie  

a. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  

b. Věci veřejné  

c. Hnutí za přímou demokracii  



d. Česká pirátská strana 

e. Další političtí a veřejní aktéři prosazující prvky přímé demokracie 

4. Prvky přímé demokracie v českém politickém systému 

Závěr 
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