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Abstrakt 

Hlavním tématem této práce je vliv ideologické vzdálenosti na tvorbu exekutivních 

koalic na komunální úrovni. Práce se pokouší zjistit, které faktory se projevují při 

sestavování exekutivních koalic, jak fungují rozhodovací procesy na komunální úrovni 

a jací aktéři do těchto procesů vstupují. Předmětem zkoumání je rovněž otázka, zda na 

lokální úrovni může fungovat jiná ideologická vzdálenost mezi politickými subjekty, 

než na celostátní úrovni. Práce se také snaží odpovědět na otázku, zda na komunální 

úrovni může docházet ke štěpení mezi subjekty dlouhodobě zastoupenými v 

zastupitelstvu a subjekty, které jsou v zastupitelstvu nové. V empirické části je 

zpracována komparativní případová studie na vzorku municipalit z okresu Plzeň-jih. 

Jako vzorek bylo vybráno 5 největších municipalit v okrese s počtem obyvatel nad 

3500, konkrétně byly zkoumány tyto municipality: Přeštice, Dobřany, Blovice, 

Nepomuk a Stod. V těchto municipalitách byl proveden terénní výzkum pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se starosty a dalšími komunálními politiky. Zároveň 

byla provedena analýza volebních výsledků ve zkoumaných městech. Je nezbytné 

upozornit, že práce je spíše pilotní sondou, jejímž cílem je zjistit, zda je vhodné a 

smysluplné se výzkumu kritéria ideologické vzdálenosti na komunální úrovni věnovat, 

případně poskytnout vodítka a náměty k dalšímu výzkumu. Není ambicí této práce činit 

obecné a definitivní závěry i vzhledem k poměrně malému vzorku. 

  



   

Abstract 

The thesis analyses the influence of ideological distance to the formation of executive 

coalitions at the municipal level. The thesis attempts to determine which factors are 

reflected in the formation of executive coalitions, how the decision-making processes 

are functioning at the municipal level and what kind of actors we can determine in this 

processes. There is also a question if there is a difference between ideological distance 

of political actors at national and municipal level. Another part of the thesis deals with 

the possible cleavages between the long-term political subjects in the municipal council 

and the subjects, which are new in the municipal council. In the empirical part of the 

thesis there is a comparative case study on the sample of five municipalities from the 

municipal district of Pilsen-South – five largest municipalities in the district with the 

population over 3500 were examined: Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk and Stod. 

The field of research was conducted in these municipalities through the semi-structured 

interviews with the mayors and some other local politicians. An analysis of the election 

results in these municipalities is also included. This thesis should determine if the 

research about ideological distance at the municipal level has the meaningful purpose 

and can provide guidelines and suggestions for further research. Because of the 

relatively small research samples, thesis will not make general and definite conclusions. 
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Základní vymezení tématu 

Tato práce se zaměřuje na význam ideologické vzdálenosti při tvorbě 

exekutivních koalic na komunální úrovni. Exekutivní koalice a proces jejich utváření 

jsou dlouhodobě předmětem zájmu politické vědy, ačkoli exekutivními koalicemi na 

komunální úrovni se v českém prostředí zabývá pouze několik autorů, zejména docent 

Stanislav Balík (Balík 2009: 201).  

Význam ideologické vzdálenosti není u koalic na komunální úrovni samozřejmý. 

Na rozdíl od celostátní úrovně fungují mnohdy v komunální politice jiné principy: 

velkou roli mohou hrát osobní vazby, velký vliv má malý počet individuálních aktérů, 

kteří mnohdy ovládají celý politický systém, politické subjekty velice často nefungují 

jako klasické politické strany. Specifickým prvkem jsou sdružení nezávislých 

kandidátů, která mají v komunální politice neopomenutelný význam. Zajímavou 

otázkou je, kam tato sdružení z ideového hlediska zařadit. Při vytváření koalic se mohou 

projevit faktory, které na celostátní úrovni nenalezneme, např. fungování koalic na 

základě určité setrvačnosti, kdy koalice vytvářejí spíše subjekty dlouhodobě zastoupené 

v zastupitelstvu municipality se subjekty rovněž dlouhodobě zastoupenými v 

zastupitelském orgánu, než se subjekty novými, bez ohledu na ideologickou vzdálenost. 

Vytváření ideově nepropojených exekutivních koalic na komunální úrovni lze velmi 

dobře doložit na konkrétních příkladech, kdy koalice vytváří politické strany z 

protilehlých pólů politického spektra. Jako nejvýraznější příklad uveďme koalice ODS a 

KSČM, které například docent Balík identifikoval po komunálních volbách v roce 2006 

v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Dubnicku, Starém městě a dalších 

municipalitách (Balík 2008c). 

 



 

 

Cíl a výzkumná otázka 

Cílem práce je ověřit význam ideologické vzdálenosti mezi politickými subjekty při utváření 

exekutivních koalic na komunální úrovni. 

Výzkumné otázky: 

Za jakých podmínek lze kritérium ideologické vzdálenosti aplikovat na exekutivní koalice na 

komunální úrovni? Hraje ideologická vzdálenost roli při tvorbě exekutivních koalic na 

komunální úrovni? 

Dalším cílem je ověření následující hypotézy: 

Politické subjekty zastoupené dlouhodobě v zastupitelském orgánu municipality mají tendenci 

uzavírat koalice se subjekty rovněž dlouhodobě zastoupenými v zastupitelském orgánu, než se 

subjekty novými, bez ohledu na ideologickou vzdálenost. 

Metodologie 

K výzkumu byl vybrán vzorek municipalit s počtem nad 3500 obyvatel v okresu Plzeň-jih. V 

těchto municipalitách bude autor zkoumat proces utváření exekutivních koalic po dvou 

komunálních volbách v letech 2010 a 2014. Konkrétně se bude jednat o následujících 5 

municipalit: Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk a Stod. Výběr municipalit byl proveden na 

základě několika faktorů. Nejdůležitějším faktorem bylo, aby každá municipalita měla 

zřízenou radu města, jelikož zejména dle složení rady města lze identifikovat zastoupení 

politických subjektů v exekutivní koalici. Cílem práce nemá být zkoumání nejmenších obcí, 

ani velkých měst, proto byl záměrně proveden výběr municipalit od 3500 obyvatel výše. 

Největší zkoumanou municipalitou je město Přeštice s počtem 7214 obyvatel
1
. Okres 

Plzeň-jih byl vybrán z důvodu snadné dostupnosti pro autora práce a z důvodu orientace 

autora v daném prostoru. Metodologický postup se bude skládat z analýzy teoretické literatury 

a následné aplikace teorií na data zjištěná analýzou polostrukturovaných rozhovorů s aktéry 

komunální politiky v jednotlivých municipalitách a z analýzy volebních výsledků.

                                                 
1
 Data Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

 (Dostupné na: http://urady.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/558249) 



 

 

Předpokládaná struktura práce 

1.) Úvod 

2.) Teoretická část – analýza teoretické literatury zabývající se teorií ideologické vzdálenosti 

(např. Robert Axelrod, Andrew Heywood, Stanislav Balík - vybrané části teorie koalic 

věnující se ideologické vzdálenosti). Tato část poskytne vodítka k následnému výzkumu 

geneze komunálních exekutivních koalic v konkrétních případech. 

3.) Empirická část – v této části práce bude komparativní případová studie (Karlas 2008: 62) 

komparovat bude 5 případů konkrétních municipalit - Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk a 

Stod. V rámci každé municipality bude zpracována analýza volebních výsledků v dané 

municipalitě v letech 2010 a 2014. Dále analýza stranického systému, popis aktérů, fungování 

konkrétních politických subjektů a následná povolební tvorba koalice. 

4.) Závěr 
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1 Úvod 

Proces sestavování exekutivních koalic je fascinujícím a často zkoumaným tématem, 

na komunální úrovni však naráží na řadu problémů a jedním z nich je ideologická vzdálenost. 

Často se předpokládá, že ideologická vzdálenost politických subjektů hraje při sestavování 

koalic neodmyslitelnou roli, avšak pokud se posuneme na nižší úrovně vládnutí, přestává být 

tento závěr tak jednoznačný. Vytváření ideově nepropojených exekutivních koalic na 

komunální úrovni lze velmi dobře doložit na konkrétních příkladech, kdy koalice vytváří 

politické strany z protilehlých pólů politického spektra. Jako nejvýraznější příklad uveďme 

koalice ODS a KSČM, které například Stanislav Balík identifikoval po komunálních volbách 

v roce 2006 v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Dubnicku, Starém městě a dalších 

municipalitách (Balík 2008c). Takové příklady však nejsou pouze specifikem menších 

municipalit, na které se zaměřil Balík, ale i ve větších městech je možné najít např. koalice 

ČSSD a ODS, jejichž spojení na celostátní úrovni v jedné koalici by bylo v některých 

obdobích nepředstavitelné, jelikož tyto dvě strany byly nejvýznamnějšími reprezentanty 

protilehlých politických táborů. Koalice ODS a ČSSD fungovaly dokonce i v hlavním městě. 

V radě hlavního města Prahy zasedali společně zástupci ODS a ČSSD ve volebních obdobích 

1998-2002, 2002-2006 a část volebního období po volbách roku 2010 (Praha 2016). Je tedy 

otázkou, zda a případně, jakou roli má ideologická vzdálenost politických subjektů při 

utváření exekutivních koalic na komunální úrovni. 

Do procesu sestavování koalic vstupuje velké množství faktorů, které hrají různě 

významné role a jejichž význam se liší nejen mezi různými politickými subjekty, ale také 

mezi úrovněmi vládnutí. Tato práce se zaměřuje na úroveň municipalit a zejména na jeden 

z faktorů ovlivňujících sestavování koalic, tím je již zmíněné ideologické zakotvení 

politických subjektů, respektive jejich ideologická vzdálenost. Přestože se s tímto faktorem 

často pracuje a předpokládá se jeho vliv na tvorbu koalic, význam ideologické vzdálenosti 

není u koalic na komunální úrovni samozřejmý. Na rozdíl od celostátní úrovně fungují 

mnohdy v komunální politice jiné principy – významnou roli někdy hrají osobní vazby, velký 

vliv má malý počet individuálních aktérů, kteří mnohdy ovládají celý politický systém, 

politické subjekty velice často nefungují jako klasické politické strany (Svoboda, Jüptner 

2003: 183-184). Specifickým prvkem jsou sdružení nezávislých kandidátů, která mají v 

komunální politice neopomenutelný význam. Zajímavou otázkou je, kam tato sdružení z 

ideového hlediska zařadit. Při vytváření koalic se mohou projevit faktory, které na celostátní 

úrovni nenalezneme, např. fungování koalic na základě určité setrvačnosti, kdy koalice 
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vytvářejí spíše subjekty dlouhodobě zastoupené v zastupitelstvu municipality se subjekty 

rovněž dlouhodobě zastoupenými v zastupitelském orgánu, než se subjekty novými, bez 

ohledu na ideologickou vzdálenost.  

1.1 Cíle a metody  

Hlavním cílem této práce je ověřit význam ideologické vzdálenosti mezi politickými 

subjekty při utváření exekutivních koalic na komunální úrovni. Práce si neklade ambici 

vytvářet definitivní závěry, ale pokusit se ověřit, zda je relevantní věnovat pozornost 

ideologické vzdálenosti na komunální úrovni, a v případě že ano, může být impulsem pro 

případné další zkoumání. 

Konkrétně se práce zaměřuje na zodpovězení následujících výzkumných otázek: 

Za jakých podmínek lze kritérium ideologické vzdálenosti aplikovat na exekutivní koalice na 

komunální úrovni?  

Hraje ideologická vzdálenost roli při tvorbě exekutivních koalic na komunální úrovni? 

Práce se také pokusí ověřit tuto hypotézu: 

Politické subjekty zastoupené dlouhodobě v zastupitelském orgánu municipality mají tendenci 

uzavírat koalice se subjekty rovněž dlouhodobě zastoupenými v zastupitelském orgánu, než se 

subjekty novými, bez ohledu na ideologickou vzdálenost. 

K zodpovězení výzkumných otázek a k dosažení cílů práce dospějeme pomocí 

komparativní případové studie (Karlas 2008: 62-63), která bude porovnávat 5 municipalit - 

Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk a Stod. Tento početně malý vzorek byl vybrán, jelikož 

se jedná o pilotní studii, jejímž záměrem je prvotní uchopení tématu ideologické vzdálenosti 

na komunální úrovni, které není příliš prozkoumáno. Práce má především poskytnout vodítka 

pro případný další výzkum a slouží k průzkumu, zda je vhodné se tomuto tématu i nadále 

věnovat. Zkoumání ideologické vzdálenosti je komplikované, a proto byla zvolena metoda 

polostrukturovaných rozhovorů, která je velmi náročná i při malém počtu respondentů. 

Technika polostrukturovaných rozhovorů byla vybrána z toho důvodu, že je mnohdy velmi 

obtížné proniknout do detailů sestavování koalice. Vzhledem k náročnosti pořizování 

a následného vyhodnocování těchto kvalitativních rozhovorů není možné v rozsahu 

diplomové práce provést komplexní reprezentativní analýzu, která by měla ambici obecně 

popsat trendy v České republice. Balík (2008a: 8-9) definoval dva přístupy k výzkumu 
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komunální politiky, pomocí nichž badatelé v českém prostředí komunální politiku zkoumají. 

Jedná se o tzv. přístup „shora“, který nezohledňuje místní specifika a pohlíží na komunální 

politiku jako na nejnižší patro politiky, tedy vychází z přesvědčení, že „ logika fungování 

komunální sféry je v tomto pohledu přinejmenším částečně odvoditelná z logiky fungování 

úrovní vyšších“ (Balík 2008a, 8-9).  Druhým přístup, který bývá někdy nazýván přístupem 

„zdola“, charakterizuje Balík tvrzením, že „komunálních politik je tolik, kolik je obcí“ (Balík 

2008a: 9). Tento přístup se zabývá konkrétními municipalitami více do detailu, většinou ve 

formátu případových studií, nevystačí si jen s daty poskytovanými Českým statistickým 

úřadem a na základě těchto studií opatrně formuluje zobecňující tvrzení. Ani jeden z těchto 

přístupů nelze označit za špatný, či správný, oba mohou přinést významné poznatky (Balík 

2008a: 9). Tato práce vychází z přístupu „zdola“. 

K výzkumu byl vybrán vzorek municipalit s počtem nad 3500 obyvatel v okresu 

Plzeň-jih. Vybrané municipality nejsou ničím význačné či zvláštní oproti ostatním městům a 

obcím. V těchto municipalitách budeme zkoumat proces utváření exekutivních koalic po dvou 

komunálních volbách, v letech 2010 a 2014. Výběr municipalit byl proveden na základě 

několika faktorů. Nejdůležitějším faktorem bylo, aby každá municipalita měla zřízenou radu 

města, jelikož zejména dle složení rady města lze identifikovat zastoupení politických 

subjektů v exekutivní koalici. Cílem práce nemá být zkoumání ani velkých měst, ani 

nejmenších obcí, jelikož je v nich často potlačena soutěživost systému a koalice se 

v některých případech vůbec nevytvářejí. Například v obci Žákava v okrese Plzeň-jih 

kandidovala v roce 2010 pouze jedna kandidátní listina s názvem „Sdruž. nezáv. kand. 

Žákava“ (volby.cz 2016). Z toho důvodu byl záměrně proveden výběr municipalit od 

3500 obyvatel výše. Největší zkoumanou municipalitou je město Přeštice s počtem 

7099 obyvatel (ČSÚ 2016). V rámci každé municipality bude zpracována analýza volebních 

výsledků v dané municipalitě v letech 2010 a 2014. Dále bude provedena analýza stranického 

systému, popis aktérů, fungování konkrétních politických subjektů a následná povolební 

tvorba koalice. Kromě základní analýzy volebních výsledků a dalších informací dostupných 

z veřejně přístupných zdrojů bude hlavní část empirického výzkumu vystavěna na 

kvalitativním dotazování (Hendl 2005:164-166).  

Kvalitativní dotazování bude prováděno pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

s představiteli zmíněných municipalit a s aktéry, kteří se zapojovali do koaličních vyjednávání 

v letech 2010 a 2014. Polostrukturované rozhovory probíhaly v rámci připraveného scénáře, 
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finální verze scénáře vznikla po pilotním testu rozhovoru (Hendl 2005: 186). Pilotní test 

rozhovoru byl proveden 31. 3. 2016 s radním města Louny Mgr. Pavlem Jandou v Praze. 

  V každé municipalitě byl proveden rozhovor se třemi respondenty, celkem se tedy 

výzkum skládá z výpovědí 15 respondentů. V tomto vzorku je v ideálním případě zahrnut 

současný starosta, jelikož se vždy jedná v těchto municipalitách o uvolněnou funkci a dá se 

předpokládat, že se samotného koaličního vyjednávání vždy účastnil a hrál v něm významnou 

úlohu. V případě nedostupnosti starosty je vhodným respondentem místostarosta. Druhý 

respondent byl vybírán rovněž ze současné koalice, nejlépe přímo z rady města a z jiného 

subjektu, než za který byl zvolen první respondent, ovšem cenná je i výpověď respondenta ze 

stejného politického subjektu, protože může poskytnout jiný pohled na koaliční vyjednávání, 

než první dotazovaný. Třetím respondentem by měl být zástupce opozice, ideálně působící 

v zastupitelstvu města po obě zkoumaná volební období. Takovým respondentem je ideálně 

bývalý radní, místostarosta či starosta, který byl po posledních volbách na svém postu 

vystřídán, ale dále působí v komunální politice, např. jako zastupitel a má o dění přehled. 

Výpověď posledního respondenta je důležitá, aby zjištění byla vyvážená a v práci byl obsažen 

i pohled jiných aktérů, než pouze členů současné koalice. Zároveň může poskytnout důležité 

informace z koaličního vyjednávání v roce 2010, což je cenné obzvlášť v případě, kdy 

členové současné koalice nebyli členy koalice v minulém funkčním období a o jejím 

sestavování mají informace pouze zprostředkovaně. V některých případech je však personální 

složení současné rady města totožné, či velmi podobné složení rady z minulého volebního 

období. 

  Výstupy z tohoto kvalitativního šetření jsou kromě slovního popisu a interpretace 

získaných dat také grafy. Je na místě upozornit, že tyto grafy jsou uváděny pro přehlednost a 

snadnou orientaci čtenáře, nikoli se záměrem vyvolávat dojem, že bylo provedeno 

kvantitativní šetření na reprezentativním vzorku. Polostrukturované rozhovory, jejichž scénář 

je přílohou této práce, se skládaly nejen z otevřených otázek, ale byly doplněny také několika 

otevřenými otázkami, které respondent vyplňoval na samostatném archu. Při uzavřených 

otázkách vždy mohl respondent uvést jednu či více možností, proto výsledná data, která 

uvádíme níže v textu práce zpravidla zobrazená ve sloupcových grafech, nečiní v součtu 

100 %. Respondent měl možnost, po vyplnění uzavřených otázek přidat k těmto otázkám 

komentář. Jedním z hlavních cílů polostrukturovaného dotazování bylo zjistit, jaké principy 

hrají roli při sestavování komunálních koalic ve vybraných městech. Pro tento účel byla do 

scénáře polostrukturovaného rozhovoru zařazena uzavřená otázka, ve které bylo uvedeno 6 
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možných principů sestavování koalice. Prvním principem bylo dělení na nové a staré subjekty 

v zastupitelstvu, prostřednictvím této otázky lze po vyhodnocení odpovědí ověřit výzkumnou 

hypotézu. Druhým principem byly osobní vztahy. Třetí možností bylo sestavování koalice na 

základě ideologické blízkosti subjektů na lokální úrovni, tedy na základě průniku volebních 

programů do komunálních voleb a shodě na způsobu řešení lokálních témat a problémů. 

Čtvrtý princip je sestavování koalice na základě ideologické blízkosti stran na celostátní 

úrovni, tedy na základě průniku celostátních programů. Pátým principem, který mohli 

respondenti zvolit, byla spolupráce všech dohromady a šestým principem obsazování 

politických funkcí. Respondenti mohli zvolit jednu i více možností a tato uzavřená otázka jim 

byla předložena třikrát. V první části rozhovoru určovali, které principy by v ideálním případě 

měly být zohledněny při tvorbě koalice. Díky této otázce můžeme získat informaci, jaké 

principy sami komunální politici považují za správné a legitimní při sestavování koalice. 

V pozdějších částech rozhovoru jim byla stejná otázka předložena s tím rozdílem, že měli 

určit, jaké principy se skutečně uplatňovaly v koaličním vyjednávání v jejich městě po 

volbách v letech 2010 a 2014.  

1.2 Struktura 

Práce je strukturována do dvou hlavních částí. První část práce se věnuje teoretickému 

zakotvení, které poskytne teoretickou základnu, na niž navazuje samotný empirický výzkum 

ve druhé části práce. Hlavním objektem zájmu této práce je kritérium ideové vzdálenosti v 

souvislosti s koalicemi zejména na komunální úrovni. Teoretická část se proto nejdříve 

zaměřuje stručně na vývoj ideologií a vnímání vzdálenosti jednotlivých ideologických směrů, 

následně se zaměřuje na to, jak se tyto ideologie projevily ve společnosti v podobě 

společenských štěpení, což objasňuje teorie štěpících linií od Steina Rokkana a Seymoura 

Lipseta. Po tomto teoretickém úvodu již přesuneme pozornost přímo k politickým stranám, 

k jejich vztahu k ideologii a k jejich vzájemným ideologickým příbuznostem a odlišnostem, 

které vycházejí ze společenských štěpení. Zaměříme se proto na ideologickou příbuznost 

stran, kterou identifikoval německý politolog Klaus von Beyme a na jejím základě vytvořil 

koncepci stranických rodin. Tato podkapitola nám poskytne základ pro hlubší zkoumání 

ideologické vzdálenosti na komunální úrovni.  

V další podkapitole se z důvodu zaměření této práce na komunální koalice stručně 

věnujeme také teorii koalic. Zaměříme se zejména na její problematickou část, kterou je pojetí 

politických stran jako unitárních aktérů, jelikož toto pojetí je na komunální úrovni velmi 

problematické, neboť v rámci jedné strany může působit více nedisciplinovaných 
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samostatných aktérů, tento fakt velmi ztěžuje aplikaci teorie koalic i samotné zkoumání 

ideologické vzdálenosti při tvorbě koalic, proto se tomuto problému budeme věnovat 

a pokoušíme se v této části najít řešení. V další části se zaměříme na rozdělení přístupů na ty, 

které nezohledňují kritérium ideologické vzdálenosti při tvorbě koalic a na ty, které toto 

kritérium zohledňují. Přístupům zohledňujícím kritérium ideologické vzdálenosti je věnován 

větší prostor. 

Následně se tedy zaměříme již na teorii věnující se zkoumání koalic na komunální 

úrovni. Tato část práce je rozdělena na část, která se věnuje studiu komunálních koalic a roli 

ideologické vzdálenosti při jejich formování z pohledu celostátního či celonárodního, do této 

části spadá především Balíkova práce včetně jeho typologie komunálních koalic. Druhá 

podkapitola se zaměřuje na studium ideologické vzdálenosti z pohledu čistě lokálního. 

Do této části spadá práce autorů Čmejrka, Bubeníčka a Čopíka (2010), ale také části výzkumu 

Balíka (2008b, 2009). 
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Tabulka č. 1: Struktura práce 

Struktura práce: 

1 Úvod 

1.1 Cíle a metody    

1.2 Struktura     

1.3 Jak (ne)zahrnout teorii koalic – základní 

východiska a terminologie 
  

2 Kritérium 

ideologické 

vzdálenosti: od 

kořenů po teorii 

koalic 

2.1 Problematika pojetí stran jako unitárního aktéra 

v teorii koalic 
  

2.2 Přístupy nezohledňující roli ideologické 

blízkosti 
  

2.3 Přístupy zohledňující roli ideologické 

vzdálenosti 
  

2.4 Ideologická blízkost na komunální úrovni 

z pohledu „velkých idejí“ 

2.4.1 Kritérium 

ideologické vzdálenosti ve 

výzkumech Stanislava 

Balíka 

2.5 Ideová blízkost na komunální úrovni z pohledu 

„malých idejí“ 
  

3 Komunální koalice 

v okrese Plzeň-jih 

3.1 Charakteristika vybraných oblastí   

3.2 Volební výsledky ve vybraných municipalitách   

3.3 Aktéři   

3.4 Tvorba koalic v okrese Plzeň-jih   

3.5 Vliv ideologické vzdálenosti na tvorbu koalic   

4 Závěr     
  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V empirické části se pak práce věnuje samotnému průzkumu v municipalitách okresu 

Plzeň-jih.V první podkapitole je věnován prostor stručné charakteristice zkoumaných oblastí a 

jejich zasazení do širšího kontextu celého okresu. Ve druhé podkapitole se budeme zabývat 

analýzou volebních výsledků v komunálních volbách. Následují tři podkapitoly, které jsou již 

z velké části věnovány zjištěním z terénního výzkumu. Tyto tři podkapitoly jsou rozděleny na 

aktéry komunální politiky, samotnou tvorbu koalic a vliv ideologické vzdálenosti na tvorbu 

koalic. Práce je ukončena závěrem, který shrnuje poznatky dosažené v práci a odpovídá na 

výzkumné otázky položené v úvodu práce. 

1.3 Jak (ne)zahrnout teorii koalic – základní východiska a terminologie 

Na tomto místě je třeba vysvětlit některé základní termíny a především důvody, proč 

práce neobsahuje některé části a pasáže, jejichž výskyt v práci by mohl čtenář očekávat, což je 
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zapříčiněno celkovou koncepcí práce. Tato práce je koncipována tak, aby byla úzce zaměřená 

na svůj hlavní cíl, kterým je zkoumání role ideologické vzdálenosti. Proto je zde maximálně 

stručný popis vývoje pojetí ideologií, štěpících linií, stranických rodin i teorie koalic. Všechny 

tyto koncepty byly navíc již mnohokráte detailně popsány více autory, proto není třeba je 

dopodrobna rozebírat či parafrázovat. V rámci tohoto úzkého záběru se nabízí zejména 

v oblasti teorie mnoho více či méně významných odboček, které s prací souvisejí, avšak 

přímo v práci zmíněny nejsou, aby příliš neodbíhaly od linie práce. Přesto některé souvislosti 

nelze zcela ignorovat, a proto se o nich zmíním alespoň zde, v úvodu práce. 

Jelikož předmětem studia této práce jsou koalice, je logické věnovat prostor teorii 

koalic. V samotném textu práce se ji však věnuje pouze stručná část v souvislosti s kritériem 

ideologické vzdálenosti a jejími problematickými částmi, zejména pojetí stran jako unitárních 

aktérů. Teorie koalic má však také svůj vývoj, který determinuje následnou podobu této teorie 

a nahlížení na koalice, proto jej zde stručně zmíním. Teorie koalic vychází z teorie her 

a z teorie racionální volby, které jsou založeny především na matematických a ekonomických 

metodách (Říchová 2006: 95-119). Teorie her pracuje s předpokladem, že se každý aktér 

snaží maximalizovat svůj zisk a současně minimalizovat náklady či ztráty, vnímá tedy 

politický boj jako hru s jasnými pravidly, která aktéři znají, rozumí jim a také se jimi řídí 

(Říchová 2006: 105-108). Politika se v této teorii stává hrou, „v níž lze plánovat vlastní kroky 

v návaznosti na chování protihráče; postup protihráče i jeho zájmy lze odhadnout, předvídat, 

jsou zjistitelné. Podle jednání protihráče lze zpětně hodnotit a posuzovat vlastní chování. 

Jedná se tedy o vztah, v němž jsou jasně definované odměny pro vítěze, tj. zisk, i ztráty, 

s nimiž musí počítat poražený“ (Říchová 2006: 106).  

Teorii racionální volby se věnovali mimo jiné tito autoři: Riker, Tullock, Buchanan a 

Arrow, který se věnoval kolektivním a individuálním volbám a problémům cyklických většin 

(Říchová 2006: 95-97). Dále Downs (1957), jenž aplikoval ekonomické metody na studium 

chování lidí v politické sféře a rozdělil demokratickou společnost na skupiny „řídící“ a 

„řízenou“. Teorie her rozlišuje několik typů her, které zde nebudeme detailně popisovat, jen je 

stručně zmíníme. Jako nejjednodušší typ hry je označována hra s nulovým součtem (zero-sum 

game). Tento model představil ve své práci nazvané Teorie politických koalic (The Theory of 

Political Coalitions) americký politolog Riker. Typ hry s nulovým součtem operuje s hrou 

dvou hráčů, přičemž zisk jednoho hráče se rovná ztrátě druhého. Druhým typem je hra 

s nenulovým součtem (nonzero-sum game). Výsledkem hry s nenulovým součtem není 

absolutní vítěz či poražený (Říchová 2006: 111-113). Žádný z účastníků takové hry 
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neprohrává ani nezískává vše, vždy je zisk či prohra pouze částečná a u her s více než dvěma 

aktéry se často prolíná vztah spolupráce a konfliktu. Tyto základní typy her můžeme rozvíjet 

na příkladech a modelech, jako je např. velmi známé „vězňovo dilema“ (prisoner's dilema), 

s nímž dále pracuje Axelrod (1967: 94-95). Teorie her se zabývá i možností, kdy hráči hrají 

více her najednou, s tou pracuje koncept herních sad (nested games), který vytvořil Tsebelis 

poté, co byly předchozí koncepty jednoduchých her kritizovány za přílišné zjednodušování 

reality (Říchová 2006: 114-115). Koncept herních sad se pravděpodobně více blíží realitě, než 

koncepty jednoduchých her, jelikož vysvětluje volbu zdánlivě horší varianty v jedné 

konkrétní hře v souvislostech s okolnostmi a kontextem ostatních her, jež probíhají souběžně. 

V takovém případě lze volbu vysvětlit jako naprosto racionální. Detailněji se v této práci 

teorií her a teorií racionality nebudeme zabývat, pro podrobnější pojednání o teoriích odkazuji 

na díla výše zmíněných autorů, případně na přehledovou publikaci Blanky Říchové (Říchová 

2006: 95-115).  

Před tím, než se přesuneme od teorie her a racionální volby přímo ke koalicím, je třeba 

si ujednotit pojmy. Pojem koalice je totiž velmi široký a proto je velmi důležité rozdělovat 

jednotlivé typy koalic. Především je zapotřebí rozlišovat mezi exekutivní a legislativní 

koalicí. Legislativní koalice je: „koalice politických stran, které při hlasování v legislativě 

podporují vládu, a to bez ohledu na vlastní podíl na vládě. Může být tedy větší než koalice 

exekutivní“ (Říchová 2006: 129). Legislativní koalice tedy není totožná s exekutivní, může 

být například širší a je proměnlivá. Mění se zpravidla téměř při každém hlasování, jelikož 

každá legislativní koalice se vztahuje ke konkrétnímu návrhu a váže se především k obsahu 

tohoto návrhu. Legislativní a exekutivní koalice si tak udržují poměrně velkou míru 

nezávislosti a exekutivní koalice je udržována u moci ve většině případů měnící se legislativní 

koalicí (Říchová 2006: 129). V této práci se věnujeme studiu exekutivních koalic.  

Pojem kritérium ideologické vzdálenosti je další velmi důležitou součástí této práce 

a bude se celou prací prolínat, proto je třeba ujasnit jeho použití v této práci. Pojem kritérium 

ideologické vzdálenosti používá ve své práci Říchová (2006: 132), můžeme se však setkat s 

podobnými pojmy, jako je např. kritérium programové vzdálenosti (Říchová 2006: 132), 

ideologická diverzita nebo ideová blízkost. V této práci bude používán zejména pojem 

kritérium ideologické vzdálenosti, jenž označuje kritérium, které při tvorbě koalic zohledňuje 

roli ideologie, programatiky a ideálů konkrétní politické strany (Říchová 2006: 132). V části, 

která souvisí s Balíkovou typologií, však používáme i pojem ideová propojenost či ideová 

blízkost, jelikož tyto pojmy používá přímo Balík (Balík 2009: 188-191). 



11 

 

Komunální politika bývá často označována za odlišnou od celostátní úrovně a mohou 

v ní hrát roli jiné faktory. Ryšavý tyto dvě úrovně rozlišuje již v názvu svého článku 

„Komunální je komunální a velká je velká!“ (Ryšavý 2006: 953). Proto je v této práci rozlišen 

vliv „velkých idejí“ neboli celostátních programů politických stran a jejich hodnotového a 

ideového ukotvení na komunální politiku. Od tohoto vlivu se snažíme oddělit „malé ideje“, 

tedy různá lokální štěpení, vliv přístupů Gemeinschaft a Gesellschaft či průnik programů do 

komunálních voleb. Tzv. „velkým idejím“ se budeme věnovat v podkapitole 2.4 a „malým 

idejím“ v podkapitole 2.5. 

Při studiu koalic na komunální úrovni v českém prostředí nelze opominout práci 

Stanislava Balíka, které je věnován v teoretické části prostor, zejména v souvislosti propojení 

studia ideologické vzdálenosti a utváření exekutivních koalic. S touto problematikou souvisí 

i celá Balíkova typologie koalic, ta je však v samotném textu práce zmíněna jen velmi stručně, 

aby nebyla narušena struktura práce. Proto se Balíkově typologii budu krátce věnovat i zde 

v úvodu. Balík při tvorbě své typologie samozřejmě vychází většinou z již dříve popsaných 

koalic, např. minimální vítěznou koalici popsal již Riker, autoři na něj navazující vytvořili 

různé definice a typy této koalice (Novák 1997: 186). Morgerstern a Neumann tvrdí, že 

taková koalice nezahrne žádnou stranu nepotřebnou pro získání většiny, Leiserson mluví 

o kritériu nejmenšího počtu stran, čili do jeho hypotézy spadá i velká koalice. Riker později 

svou práci rozvádí a mluví o minimální vítězné koalici s nejmenším počtem křesel (minimum 

size coalition) a kritérium ideologické vzdálenosti zavádí R. Axelrod, když píše o nejmenší 

vítězné koalici složené ze stran sousedících na ideologické škále (Novák 1997: 185-186). 

 Rovněž zkoumání nadbytečných či velkých koalic se věnovalo více autorů. A. Lijphart 

např. uvádí, že s takovými koalicemi se můžeme setkat v systémech s konsenzuální 

demokracií, G. Luebbert však tvrdí, že velké koalice vznikají v systémech s jednou velkou 

politickou stranou, kterou nelze při sestavování koalice opomenout (Říchová 2006:133-134). 

Tito autoři se však věnovali zkoumání koalice většinou na celonárodní úrovni. Balíkova 

typologie byla vytvořena zejména pro účely zkoumání komunální politiky. Typy můžeme 

podle Balíka (2008a) rozdělit do dvou tříd. První třídou jsou minimální vítězné koalice a 

druhou jsou koalice nadměrné
1
. Abychom docílili detailnějšího rozdělení koalic, musíme je 

rozdělit ještě na jednotlivé typy v rámci výše zmíněných tříd. Při tomto dělení budou hlavními 

                                                 
1
 Toto základní rozdělení vypovídá o míře soutěživosti stranického systému. Pokud se v obci utvářejí pravidelně 

minimální vítězné koalice, jedná se o systém více soutěživý, než v obci, kde jsou sestavovány nadměrné koalice 

(Balík, Havlík 2011: 22). 
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kritérii ideologická vzdálenost subjektů v koalici a počet členů koalice (Balík 2009: 188). 

Přehledně je toto rozdělení znárodněno na schématu. 

Schéma č. 1: Třídy a typy koalic 

 

Zdroj: Balík 2008a: 48 

 Kromě výše zmíněných typů koalic je obvykle možné vytvořit také takzvanou 

jednobarevnou vládu nebo případně vládu menšinovou. Těmito případy se nebudeme zabývat, 

protože nejsou předmětem práce, ale je vhodné je alespoň krátce zmínit. Jednobarevné vlády 

v České republice někdy vznikají v obcích, kde jedna strana získá nadpoloviční počet 

mandátů v zastupitelstvu
2
 (Balík 2009: 189). Naopak ustavení menšinové vlády není 

v českých podmínkách na komunální úrovni prakticky možné. Na parlamentní úrovni může 

být menšinová vláda vytvořena, jelikož legislativa umožňuje snížit kvórum neúčastí části 

poslanců na hlasování, což je nejčastější způsob vzniku menšinové vlády. Na komunální 

úrovni to však není možné, protože zákon vyžaduje, aby bylo vedení města zvoleno 

nadpoloviční většinou všech zastupitelů a stejným způsobem jsou přijímána i všechna ostatní 

rozhodnutí zastupitelstva
3
(Balík 2009:189-190).  

Nyní následuje stručný přehled typů koalic, jak je definuje Balík (2009): Minimální 

vítězná ideově propojené koalice obsahuje nejmenší možný počet členských stran či subjektů, 

který je potřebný k většině v zastupitelstvu. Členské subjekty k sobě mají ideologicky blízko. 

Tento typ koalice se vyskytuje v soutěživých volebních systémech a soutěživost podporuje. 

Z pohledu teorie racionální volby se jedná o nejlogičtější vytvoření vlády (Balík 2009: 190). 

                                                 
2
 Situace jednobarevné vlády může nastat také v obcích, kde kandiduje pouze jediná kandidátka, to se však stává 

především v menších obcích, které nemají zřízenou radu. Například v obci Žákava v okrese Plzeň-jih 

kandidovala v roce 2010 pouze jedna kandidátní listina s názvem „Sdruž. nezáv. kand. Žákava“ (volby.cz 2016). 
3
 Proto i zdánlivě menšinové koalice jsou v praxi většinové, protože všichni členové této koalice musejí aktivně 

podpořit vznik rady. Mohou tedy být členy koalice, i když nejsou zastoupeni v exekutivě (Balík 2009:190). 
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Nadměrná ideově propojená koalice musí dle Balíka (2009: 192) splňovat dvě podmínky. 

Jelikož je spojena s třídou nadměrných koalic, musí v ní být „přítomen alespoň jeden 

nadbytečný člen, bez něhož by koalic stále disponovala většinou hlasů. Druhou podmínkou je 

nutnost ideové příbuznosti participujících subjektů, resp. skutečnost, že v ní nejsou zastoupeny 

protikladné ideové póly a mezi jejími krajními subjekty na politické-ideové škále není výrazná 

vzdálenost“ (Balík 2009: 192-193)
4
. Jedním z důvodů pro vznik nadměrných ideově 

propojených koalic je vliv stranického systému, který k rozhodování vyžaduje nadpoloviční 

většinu všech zvolených (nikoli přítomných) zastupitelů, což je právě příklad českého 

komunálního systému (Balík, Havlík 2011: 25-26). Dále vznikají v systémech, kde opozice 

vystupuje jednotně proti vládě a vláda by navíc měla jen těsnou většinu, proto si raději tuto 

většinu pojistí dalším členem. Jiným důvodem vzniku je situace, kdy koalici tvoří velká 

strana, která sice sama nemá většinu v zastupitelstvu, ale výrazně dominuje
5
. Posledním 

důvodem pro tvorbu tohoto typu koalice je nedisciplinovanost a obava z někdy 

nepředvídatelného hlasování vlastních zastupitelů (Balík, Havlík 2011: 25-26). 

Široká koalice zahrnuje všechny relevantní politické subjekty v obci s výjimkou 

jednoho jediného subjektu
6
. Ten je vyloučen z koalice, často z ideologických důvodů (Balík 

2009: 194-195). Jedná se o koalici, která je více než dvoučlenná a musí mít většinu 

v zastupitelstvu. Motivací pro vznik této koalice je zapojit do exekutivy co možná největší 

počet subjektů, které pak budou mít za vedení obce společnou zodpovědnost, mimo tuto 

skupinu zůstává jediný subjekt (Balík 2009: 195). Všestranická koalice, jak je patrné již 

z názvu, zahrnuje do exekutivy všechny relevantní politické subjekty v obci. Mezi důvody pro 

vznik této koalice uvádí Balík kromě tzv. „touhy po bezpečí“ také vliv pojetí obce jako 

Gemeinschaft (Balík 2009: 195-196). Velká koalice je v Balíkově typologii vymezena ideově, 

nikoli technicky, na rozdíl od ostatních typů. Velká koalice může vzniknout v případě, kdy lze 

vytvořit minimální vítěznou ideově propojenou koalici, ale k jejímu vytvoření z nějakých 

důvodů (často personálních) nedojde (Balík 2009: 191-192).  

                                                 
4
 Tento typ koalice může připomínat koalici širokou, od té se odlišuje právě ideologickou blízkostí členských 

subjektů, a proto v ní není zapotřebí tolika ideových kompromisů, jako u koalice široké (Balík 2009: 193). 
5
 Taková strana v případě, kdy nechce podstoupit riziko, že by ji mohl vydírat výrazně menší koaliční partner, 

přizve do koalice více menších ideově blízkých subjektů a tím jim sebere výsadní postavení (Balík, Havlík 2011: 

25-26). 
6
 Vyloučeným subjektem může být např. komunistická strana. Je důležité také rozlišovat, jestli je koalice 

uzavřena bez zmiňovaného subjektu, či proti němu (Balík 2009: 195). Například ve městě Stod, zkoumaném 

v této práci, byla po volbách roku 2014 ustanovena koalice se zastoupením všech subjektů kromě KSČM v radě 

města (Informace z rozhovorů s respondenty města Stod). 
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Abychom mohli koalici označit jako velkou, musí mimo koalici zůstat dva relevantní 

a zároveň ideově nepropojení aktéři
7
. Důvodem ke vzniku velké koalice je nejčastěji snaha 

o zvětšení šance na podporu v zastupitelstvu. Dalším motivem je marginalizace opozice a také 

se objevuje motiv „touhy po bezpečí“, jelikož marginalizací opozice se může podařit zklidnit 

veřejné mínění. Motivací pro tuto spolupráci je také perspektiva dlouhodobosti koalice, která 

přesahuje jedno volební období (Balík, Havlík 2011: 25). 

Minimální vítězná ideově nepropojená koalice
8
 zahrnuje nejmenší možný počet členů 

či mandátů, který je potřebný k dosažení většiny v zastupitelstvu. Členové koalice nejsou 

ideologicky propojeni, jsou v ní zastoupeny subjekty z opačných částí ideového spektra 

a zároveň mimo koalici zůstává alespoň jeden subjekt, který stojí na ideovém spektru mezi 

dvěma členy koalice (Balík 2009: 191). Balík vysvětluje vznik takové koalice dvěma 

možnými scénáři. V prvním vzniká koalice proto, že vítěz nemá ideově blízkého partnera, 

s nímž by mohl koalici vytvořit a než aby vytvořil velkou koalici s hlavním reprezentantem 

druhého hlavního pólu, tak raději do koalice přizve menší a ideově vzdálenější stranu, která 

bude mít v koalici menší vliv, než jaký by měla větší a ideologicky bližší strana. Druhý scénář 

říká, že se ideologicky propojená koalice nevytvoří i přesto, že to možné je, a to 

z personálních důvodů. Právě osobní vztahy jsou v komunální politice významným faktorem 

(Balík 2009: 191). Nadměrná ideově nepropojená koalice je typem, který se nevyskytuje 

často
9
. Popisem odpovídá nadměrné ideově propojené koalici s tím rozdílem, že ji tvoří 

ideově vzdálené subjekty (Balík 2009: 194). I u této koalice musí v opozici zůstat více 

subjektů a nejméně jeden z nich musí stát na ideologickém spektru mezi některými dvěma 

členy koalice. Kdyby zůstal v opozici pouze jeden subjekt, jednalo by se o koalici širokou. 

(Balík, Havlík 2011: 26-27).  

Na úplný závěr této kapitoly ještě stručně zmíníme typologii stranického systému 

podle Blondela. I když typologie stranických systémů není integrální součástí, je vhodné ji 

alespoň stručně zmínit zde, v úvodu práce, jelikož může usnadnit orientaci v systémech 

                                                 
7
 Balík však připouští výjimku v případech tříprvkových matric, kdy v opozici zůstane pouze jeden subjekt, v 

takovém případě upřednostňuje komunikaci uvnitř koalice oproti vztahům s okolím (Balík, Havlík 2011: 25). 
8
 Od velké koalice se odlišuje tím, že v tomto typu nejsou zastoupeny současně dva hlavní reprezentanti 

ideového spektra. V koalici je většinou jeden hlavní reprezentant, který koalici tvoří s jedním či dvěma 

vedlejšími reprezentanty opačných pólů (Balík 2009: 191). 
9
 Tento typ je objevuje na pomezí mezi koalicí širokou a velkou, proto vznikají debaty, zda se jedná o svébytný 

typ koalice (Balík 2009: 194). 
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jednotlivých municipalit, ačkoli je zřejmé, že stranický systém
10

 na komunální úrovni se 

značně odlišuje od úrovně celostátní. Blondel vymezuje kromě nesoutěživých systémů 4 typy 

stranických soutěživých systémů: bipartismus či systém dvou stran, systém dvou a půl strany 

a multipartismus s dominující stranou nebo bez dominující strany (Blondel: 1968: 187-190). 

2 Kritérium ideologické vzdálenosti: od kořenů po teorii koalic 

V rámci studia ideologické vzdálenosti nelze nechat stranou kořeny tohoto kritéria, 

kterými jsou samotné ideologie. Ideologie je za součást politiky považována zhruba od konce 

18. století. Někdy bývá za počátky ideologie označována francouzská revoluce roku 1789 

(Heywood 2008: 34). Následně se během transformace feudálního systému na průmyslový 

kapitalismus začaly objevovat ideologie, které dnes považujeme za klasické. Socialismus, 

liberalismus a konzervatismus se po svém vzniku snažily formovat nově vznikající 

společnost. Hlavní štěpení mezi těmito ideologiemi vzniklo na ekonomické, respektive 

socioekonomické linii a ze zápasu mezi kapitalistickou a socialistickou vizí ekonomiky 

vzniklo dodnes velmi často používané dělení politického spektra na pravici, kterou můžeme 

stručně charakterizovat principy pořádku, povinnosti, hierarchie a autority a levici 

charakterizovanou principy rovnosti, bratrství, svobody a pokroku (Heywood 2008: 34-35). 

Pravo-levá škála je používána k vyjádření ideologické vzdálenosti jak mezi jednotlivými 

ideologiemi, ale v současnosti také k vyjádření ideologické vzdálenosti politických stran a 

subjektů, které z jednotlivých ideologických proudů vycházejí. Klasicky je pravo-levá škála 

pojímána jako lineární spektrum viz graf 1. Čím blíže jsou u sebe jednotlivé ideologie na této 

škále, tím více se sobě navzájem blíží (Heywood 2008: 34-35). 

Graf č. 1: Lineární spektrum 

   levice          pravice         

komunismus  socialismus  liberalismus konzervatismus  fašismus  

Zdroj: Heywood 2008: 35 

                                                 
10

 Již samotné použití pojmu stranický systém a podobných odborných pojmů je v komunálním prostředí 

nadnesené, na což upozorňuje také Bubeníček (2006: 743) jelikož na komunální úrovni zcela neodpovídají  

deskripci v politologické literatuře. Nicméně i Bubeníček tyto pojmy používá a jejich použití ospravedlňuje 

odkazem na analogické vnímání těchto institucí a zároveň uvádí, že zavedení nových pojmů by vedlo 

k nepřehlednosti (Bubeníček 2006: 743) proto budeme zavedené pojmy používat pro komunální úroveň i v této 

práci. 
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Komplikace pro toto lineární rozdělení nastala při vzestupu fašistických a také 

komunistických hnutí a režimů. Podle lineárního grafu jsou komunismus a fašismus na 

opačných pólech spektra a měly by se od sebe zcela odlišovat. Fašistické a komunistické hnutí 

či režimy však vykazovaly určité podobnosti, např. v radikálních fašitických hnutích se 

objevovaly levicové myšlenky, které kritizovaly kapitalismus, nadto vykazovaly tyto režimy 

podobnost v řízení státu, jelikož se jednalo zpravidla o utlačovatelské formy vládnutí 

především autoritářské, ale také totalitaristické (Heywood 2008: 34-35). Tato fakta vedla ke 

zpochybnění lineárního spektra a v 50. letech se začalo více používat tzv. „podkovovité 

spektrum“ které zohledňuje blízkost pravicových a levicových extrémů a jejich odlišnost od 

klasických demokratických proudů, viz graf 2. Ještě pokročilejší klasifikaci vytvořil Hans 

Eysenck, který vytvořil dvojrozměrné spektrum kombinující dvě škály, viz graf 3 (Eysenck 

1968: 281). Kromě výše zmíněných tradičních ideologií rozeznáváme v současné době řadu 

dalších ideologií, jako je nacionalismus, feminismus, ekologismus, náboženský 

fundamentalismus nebo multikulturalismus. Část těchto ideologií souvisí se společenskými 

změnami, přechodem od industriální společnosti k postindustriální, akcentování 

postmateriálních témat a globalizací (Heywood 2008: 35-38). 

Graf č. 2: Podkovovité spektrum 

 

Zdroj: Heywood 2008: 36 
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Graf č. 3: Dvojrozměrné spektrum  

 

 

 

Zdroj: Eysenck 1968: 281 

Výše zmíněné ideologie poskytly základ pro odlišné nahlížení světa i společnosti 

a řešení jeho problémů. Ještě však bylo nutné ujít kus cesty od ideologií k jejich reálnému 

promítnutí do politických programů stran a politických hnutí a k jejich dopadu na reálnou 

politiku. Na této cestě se nachází spojovací článek, který lze dobře osvětlit pomocí teorie 

štěpících linií, jelikož právě na základě společenských štěpení se utvářely některé strany. 

Z ideologického vymezení vznikají také rozpory mezi politickými subjekty. Na základě 

sociálního konfliktu a dvou historických procesů: národní revoluce a průmyslové revoluce 

vytvořili svou teorii tzv. cleavages neboli štěpících linií autoři S. Rokkan a S. M. Lipset 

(1967), kteří definovali 4 základní štěpící linie. 
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Tabulka č. 2: Koncept štěpících linií 

Koncept štěpících linií 

Štěpící linie determinované národní revolucí 

Centrum - periferie 

Církev - stát 

Štěpící linie determinované průmyslovou 

revolucí 

Město - venkov 

Zaměstnanec - 

zaměstnavatel 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování

11
 dle Lipset, Rokkan 1967: 13-19. 

Tyto čtyři základní štěpící linie byly následně doplňovány mnoha autory o další 

štěpení. Ronald Ingelhart přidává další linii materialismus – postmaterialismus (Ingelhart 

1990: 5-11) a Arend Lijphart vytvořil škálu sedmi dimenzí, do kterých transformoval výše 

zmíněné linie vytyčené jeho předchůdci a k nim přidal své vlastní:  

Tabulka č. 3: Dimenze dle Lijpharta 

1) socioekonomická dimenze 5) postmaterialistická dimenze 

2) kulturně-etnická dimenze 6) dimenze podpory k režimu 

3) dimenze město – venkov 7) zahraničně – politická dimenze  

4) náboženská dimenze   
  

Zdroj: vlastní zpracování dle Lijphart 1990: 253-266. 

Na základě ideologie a společenských štěpení se profilují i jednotlivé politické strany. 

Štěpící linie navíc pomáhají identifikovat hlavní rozpory ve společnosti, které se následně 

promítají do soutěže politických subjektů. S konceptem rozdělení stran do skupin, které jsou 

si ideologicky blízké, pracovalo více autorů, nejznámější je zřejmě práce německého 

politologa Klause von Beymeho, který rozdělil podle ideových rozdílů politické strany a hnutí 

v západních demokraciích na následující „ideologické rodiny a stranická seskupení: 

1.liberální a radikální strany, 2. konzervativní strany, 3. socialistické a sociálnědemokratické 

strany, 4. křesťanskodemokratické strany, 5. komunistické strany, 6. zemědělské strany, 

                                                 
11

 Přeloženo autorem z anglického originálu. 
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7. regionální a etnické strany, 8. pravicově extrémistické strany, 9. ekologická hnutí“
12

 

(Beyme cit. dle Fiala, Mareš 1998: 9). 

Pro stranické systémy východoevropských zemí v procesu změny politického systému 

vypracoval Beyme svébytnou typologii: 

Tabulka č. 4: Typologie dle Beymeho 

1) tzv. fóra 6) ekologové 

2) křesťanští demokraté 7) nacionalisté 

3) liberálové (liberálně-konzervativní) 8) etnické a regionální strany 

4) sociální demokraté 9) funkční skupiny 

5) reformní komunisté   
 

Zdroj: vlastní zpracování 
13

 dle Beyme 1994, 298-299. 

Význam těchto rozdělení začal pozvolna slábnout s nástupem tzv. catch-all stran, které 

jsou ideologicky nejasněji vymezené než tradiční třídní masové strany. Catch-all strany se 

ucházejí o širší skupinu voličů, a z toho důvodu také snižují ideologickou zátěž strany (Fiala, 

Mareš 1998: 9-10). Snižování ideologické zátěže stran připouští i samotný Beyme, ale 

považuje své rozdělení za stále platné, jelikož nevznikly zcela univerzální a ideově zcela 

neohraničené strany. Cíle politických stran jsou stále rozeznatelné jen pomocí ideologického 

vymezení, a proto je třeba rozlišovat mezi důležitými částmi programů a směrodatnými 

koncepci a od toho odlišovat taktické ústupky v programu, které jsou vedeny motivací rozšířit 

řady potenciálních voličů (Fiala, Mareš 1998: 9-10). 

Tento trend ústupu od ideologie se zatím nezastavil, naopak nadále roste. Tento trend 

je patrný zejména u nových typů stran, jako je business firm party, tedy strana s novým typem 

organizace, která je založena především na politickém marketingu a role expertů je v její 

organizaci výraznější, než u klasických stran. Hopkin a Paolucci (1999: 323-324) tento typ 

strany popisují na příkladu strany Forza Italia a uvádějí, že politický marketing je základním 

elementem, který determinuje strategii strany. Ideologické zakotvení tím pádem ustupuje 

velmi do pozadí. V českém prostředí se tomuto tématu věnuje např. Perottino (2015). Ten 

hovoří o tomto trendu nejen jako o zvýšení role expertů a expertního zázemí stran, ale 

v souvislosti s nástupem Věcí veřejných a zejména pak ANO 2011 se experti dle Perottina 

                                                 
12

 Původní rozdělení lze najít v publikaci: Beyme, K. V: (1982). Parteien in westlichen Demokratien (München). 
13

 Přeloženo autorem z německého originálu. 
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používají jako antistranický apel. Místo politického programu se prezentují především jména 

expertů a odborníků, kteří problémy pragmaticky vyřeší (Perottino 2015: 120-130). 

2.1 Problematika pojetí stran jako unitárního aktéra v teorii koalic 

V předchozí podkapitole jsme se zaměřili na roli ideologie v politických stranách a 

rozdělení stran do stranických rodin dle Beymeho. Jelikož v této práci zkoumáme především 

komunální politiku, je třeba zmínit, že na komunální úrovni se pochybuje o tom, zda vždy 

strany vykonávají všechny funkce politické strany i v malých municipalitách. Proto se zde 

nyní zaměříme na problematický aspekt teorie koalic, kterým je pojetí stran jako unitárních 

aktérů. Dále pak na rozdělení přístupů v rámci teorie koalic, které se ideologickou blízkostí 

zabývají a které nikoli, jelikož cílem této práce není opakovat či parafrázovat to, co bylo již 

nesčetněkrát napsáno, nýbrž zaměřit se na prozkoumání role ideologické vzdálenosti v lokální 

politice zejména při tvorbě komunálních koalic.  

Pro účely této práce je zásadní, kdo je považován za politického aktéra, neboť 

zkoumáme vliv ideologie a k tomu, abychom tento vliv mohli zkoumat, musíme být schopni 

identifikovat kdo je aktérem, čili mimo jiné nositelem těchto idejí. V návaznosti na teorii her, 

která pokládá politické strany za unitární aktéry, se i v teorii koalic můžeme převážně setkat 

s pojetím stran jako unitárních aktérů. Neznamená to, že by politická strana byla vnímána 

jako unitární aktér vždy, teorie koalic takto politické strany vnímá pouze v souvislosti 

s tvorbou koalic (Říchová 2006: 122). Při vyjednávání o koalici lze politické strany vnímat 

jako jednotky a jejich případné vnitřní rozpory či strukturu není třeba při studiu koalic 

zohledňovat, protože koaliční jednání je determinováno vztahem k ostatním stranám a snahou 

účastnit se vlády. Toto pojetí je kritizováno, že příliš zjednodušuje realitu. Také se nabízí 

námitka, že koaliční jednání v některých případech může vést k rozpadu stran, a tudíž se i ve 

vyjednávání o koalici může odrážet vnitrostranická politika (Říchová 2006: 122-123). Jedním 

z vědců, kteří se věnovali hypotéze, že strany nemusejí fungovat jako unitární aktéři, je 

Gregory Luebbert (1986). Ten dospěl k názoru, že při procesu vytváření koalic leadeři stran 

primárně zohledňují svou pozici ve straně a snaží se o zachování této pozice. Účast v koalici 

je proto determinována i tímto faktorem (Říchová 2006: 123). Většina jednání o koalicích 

proto probíhá mezi členskou základnou, frakcemi a stranickým vedením, jehož hlavním 

záměrem je udržet si svou pozici, proto je pohled na stranu jako na unitárního aktéra značně 

zjednodušený a nepřesný (Říchová 2006: 122-124). 
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 Pojetí politické strany jako unitárního aktéra je však problematické také z hlediska 

aplikace teorie koalic na komunální politiku. Petr Jüptner (2006: 112) tuto premisu dokonce 

považuje za nejproblematičtější, jelikož v malých a středně velkých obcích postrádají 

politické strany některé ze svých atributů. Například strany na malých i středně velkých 

obcích postrádají širší členskou základnu, není výjimkou, že i parlamentní strany nemají 

v řadě obcí žádné členy, případně jen jednoho. Strany zde někdy fungují spíše na spolkové 

bázi a v malých obcích je politika spíše individualizovaná (Jüptner 2006: 112). Dále Jüptner 

uvádí, že strany v těchto obcích mají nízkou míru stranické disciplíny a ani ve středně velkých 

obcích se mnohdy nesvolávají schůze stranických frakcí, které by vydávaly pro členy závazná 

stanoviska. K interpretaci, že na komunální úrovni nelze strany považovat za unitární aktéry, 

se kloní i Ryšavý (2006: 966). Pro účely aplikace teorie koalic na komunální politiku 

doporučuje Jüptner nahradit politické strany tzv. jádry. Jádra popisuje jako „provázanou či 

koordinovaně postupující skupinu aktérů, která má zpravidla jednociferný počet členů“ 

(Jüptner 2006: 112). Takové jádro může vzniknout i v instituci stojící mimo politický systém, 

například ve firmě, škole nebo sportovním oddíle (Jüptner 2006: 112). Jádro může působit 

v rámci politické strany, ale také se může prolínat více volebními stranami. K tomu jsou dle 

Jüptnera dvě vysvětlení, může se jednat o rozdělení města do několika sektorů podle 

skupinových zájmů nebo se jedná o vytváření odnoží (tzv. béček a céček) mateřských 

volebních stran, které jsou vytvářeny za účelem maximalizace volebního zisku. Životnost 

jader je dlouhodobá, mnohdy přesahuje životnost místních organizací politických stran. Jako 

příklad lze uvést komunální či regionální strany, které fungují na základech místních 

organizací Občanské demokratické aliance, které zanikly spolu s ukončením činnosti strany, 

ale v praxi dále fungovaly či fungují například v rámci strany Volba pro město (Jüptner 2006: 

112-113). 

 Na komunální úrovni lze identifikovat i individuální aktéry, kterými jsou jednotlivci 

působící v politickém systému obce. S tím souvisí i role tzv. regionálního patrona 

(Kruntorádová 2013: 1072-174), tedy individuálního aktéra, který zajišťuje působení 

komunální úrovně na politické aktéry a instituce na vyšších úrovních vládnutí. Regionální 

patron je přechodem mezi dvěma způsoby přístupu na vyšší úroveň vládnutí, mezi nepřímým 

způsobem, který je založen na sdružování municipalit v zájmových uskupeních a mezi 

přístupem přímým, který je typický kumulováním mandátů (Říchová a kol. 2015: 169-170). 
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2.2 Přístupy nezohledňující roli ideologické blízkosti 

Z důvodu zaměření této práce je vhodné rozdělit přístupy, které se dotýkají studia 

koalic na dvě skupiny: na jedné straně na přístupy, které se věnují ideologické blízkosti 

a zohledňují roli ideologie při tvorbě koalic na straně druhé na přístupy, které s rolí 

ideologické blízkosti při tvorbě koalic vůbec neoperují. V této podkapitole se zaměříme na 

přístupy, které nepočítají s rolí ideologické blízkosti. Tento proud reprezentuje takzvaná office 

seeking theory, tedy teorie, která považuje za ústřední motiv politického boje soupeření o zisk 

mandátů v exekutivě. Tato teorie se objevuje zejména v americké tradici přístupu ke studiu 

koalic, která vychází z práce již výše zmíněného amerického politologa Williama H. Rikera, 

ten pracuje s hrou s nulovým součtem (Říchová 2006: 120). Americká tradice se zaměřuje 

zejména na boj o posty v exekutivě (office seeking) a pracuje s modely a matematickými 

metodami. Za vítězství ve hře považuje office seeking theory obsazení postů ve vládě a ta 

strana, která ve vládě není, dle této teorie minimálně pro funkční období dané vlády prohrála 

(Říchová 2006: 119-121). Hodnotu koalic v takovém případě posuzujeme na základě dvou 

kritérií. Zaprvé - počtem míst v exekutivě, jež může strana v rámci koalice obsadit. Zadruhé - 

schopností zajistit většinové postavení v legislativním tělese, nejčastěji v dolní komoře 

parlamentu. Jako nejracionálnější se dle těchto kritérií jeví tvorba minimální vítězné koalice, 

tedy takové koalice, která dokáže zajistit většinu v legislativním tělese a zároveň každý 

z členů koalice obdrží co největší počet křesel v exekutivním tělese (Balík 2008a: 36). Velké 

koalice a menšinové vlády jsou dle této tradice iracionální a deviantní. Již z tohoto stručného 

shrnutí je patrné, že office seeking theory nepřikládá prakticky žádnou váhu roli ideologie či 

programů a politický boj posuzuje spíše matematickými metodami, které zkoumají úspěšnost 

při obsazování exekutivních a částečně také legislativních postů (Říchová 2006: 119-121; 

Balík 2008a: 36). 

Na komunální úrovni se setkáváme s pojetím tzv. „nepolitické politiky“ jakožto pojetí, 

které se staví proti konceptu stranické politiky založené na ideologii. Toto pojetí nevychází 

pouze z laického pohledu na fungování komunální politiky, ale zabývá se jím i více autorů 

v odborných studiích. Bubeníček např. ve své studii zabývající se komunálními volebními 

kampaněmi v malých obcích píše o „nedostatku politických témat a s tím související nízké 

úrovni ideologizace volebního boje“ (Bubeníček 2006: 742). Ryšavý píše přímo o konceptu 

„nepolitické politiky“ reprezentované někdejším prezidentem České republiky Václavem 

Havlem, která přetrvává právě na komunální úrovni. Toto tvrzení podporují výsledky 

terénního výzkumu mezi starosty, který Ryšavý ve své práci cituje a podle kterého „členství 
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v politické straně považuje za velmi důležitou vlastnost lokálních politiků jen mizivý podíl 

dotázaných“ (Ryšavý 2006: 760). Fenoménem „nepolitické politiky“ se zabývá ve své práci i 

Balík, ten však dochází k závěru, že komunální politika nemůže být apolitická (Balík 2009: 

217-221). 

2.3 Přístupy zohledňující roli ideologické vzdálenosti 

 V teorii koalic se kritérium ideologické vzdálenosti objevuje zejména v již 

zmiňovaném policy seeking přístupu. Tento přístup zdůrazňuje roli programu v politice a 

v utváření koalic. Základní hypotézou tohoto přístupu je, že „politické strany se ve svém 

konání včetně koaličních jednání primárně soustředí na prosazení svého polického 

programu“ (Cabada 2006: 12-13). Policy seeking přístup se snaží zohlednit i společenský 

kontext při tvorbě koalic a používá empirický výzkum. Policy seeking theory na rozdíl od 

office seeking nevnímá snahu o obsazení politických postů jako jediný motiv politického boje, 

ale přikládá velkou roli programu, který se aktéři snaží prosadit. Program je pro policy 

seeking přístupy dokonce důležitější, než obsazování míst v exekutivě. Policy seeking přístup 

se objevuje zejména v evropské tradici studia koalic (Říchová 2006: 121-122, Balík 2008a: 

36-37). 

Pro tuto tradici jsou důležité také okolní podmínky, jako je politická kultura 

ovlivňující vazby mezi jednotlivými politickými subjekty, historický vývoj či politická 

tradice. Zahrnutí těchto faktorů do uvažování o koalicích umožňuje vědcům lépe vysvětlit 

např. neochotu některých stran účastnit se konkrétní koalice. Takto dobrovolné odmítnutí 

podílu na vládě by přitom office seeking theory interpretovala jako iracionální či deviantní 

(Říchová 2006: 121-122, Balík 2008a: 36-37). Policy seeking theory proto může dobře 

vysvětlit tvorbu velkých koalic či menšinových vlád a nepovažuje je za deviantní, spíše je 

často vysvětluje jako strategii. V souvislosti s tím je evropská tradice lépe vybavena i na 

zkoumání významu ideologické vzdálenosti a zároveň se snaží zkoumat i koaliční vazby na 

lokální úrovni. Proto bude autor této práce nadále vycházet z evropské tradice výzkumu 

koaličních vazeb (Říchová 2006: 121-122, Balík 2008a: 36-37). 

Policy seeking přístup souvisí velmi úzce s uplatňováním kritéria ideologické 

vzdálenosti, toto kritérium zpracovávala řada autorů a v souvislosti s tvorbou koalic se mu 

věnoval např. M. Leiserson, R. Axelrod (1967) nebo A. De Swaan (1973). M. Leiserson ve 

své dizertační práci prezentoval teorii, která počítá s ideologickou diverzitou mezi aktéry. 

Podle této teorie se jednotliví aktéři pokoušejí najít takovou koalici, od které mohou očekávat 
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alespoň minimálně uspokojivý prospěch a která spojuje aktéry s minimální ideologickou 

diverzitou (De Swaan 1973: 71-72). Také předpokládá, že aktéři očekávají dostatečně velký 

prospěch pouze od účasti ve vítězné koalici, proto předem vylučují uvažování o nevítězných 

koalicích. V souvislosti s minimální ideologickou diverzitou je vytvořena i tzv. minimal range 

theory která pracuje s kritériem ideologické vzdálenosti (De Swaan 1973: 71-75). Koalice dle 

této teorie může zahrnout aktéry, kteří nejsou svou velikostí potřební k tomu, aby se koalice 

stala vítěznou, jelikož i bez tohoto aktéra by měla většinu. Zahrnout další subjekt do koalice 

lze však jen v případě, že nezvýší ideologický rozsah koalice. Tedy pokud koalici tvoří např. 

dva subjekty, které by dohromady měly dostatek mandátů v legislativním tělese, ale nejsou 

ideologicky propojené, pak mohou do koalice přizvat subjekt, který bude ideologicky stát 

mezi dvěma krajními subjekty koalice a celou koalici tak ideologicky propojí (De Swaan 

1973: 72-74). Tuto teorii autor ilustruje na příkladě, kdy do legislativního tělesa jsou zvoleni 

aktéři: „h,i,j,k,l“ v tomto pořadí dle ideologické vzdálenosti. Pro většinu v tomto tělese je 

třeba získat nejméně 51 mandátů. Síla jednotlivých aktérů je následující: h = 25, i = 19, j=27 

(De Swaan 1973: 73-74). V tomto případě by aktéři „h“ a“ „j mohli vytvořit minimální 

vítěznou koalici a aktér „i“ je pro koalici z čistě matematického hlediska nepotřebný. Podle 

Leisersona je však třeba brát v potaz, že aktér „i“ nerozšiřuje ideologický rozsah koalice, 

neboť stojí mezi dvěma zbylými aktéry.  

Pro tyto dva zbylé aktéry je dle této teorie přínosnější vytvořit ideologicky sourodou 

koalici, než minimální ideologicky nesourodou koalici. Takový postup je v rozporu s office 

seeking přístupem, který by takovéto chování považoval za iracionální, neboť přijetím 

nadbytečného člena koalice se původní členové, kteří by mohli vytvořit minimální vítěznou 

koalici, dobrovolně připraví o část zisku politických postů a míst v exekutivě. Podobně 

přistupuje ke koalicím R. Axelrod, který píše o tzv. minimal connected winning coalitions 

přičemž termínem „connected“ označuje ideovou propojenost (De Swaan 1973: 71-78). Tento 

typ koalice je podobný výše zmíněnému přístupu M. Leisersona, protože i v těchto koalicích 

se může objevit nadbytečný člen, pokud se nachází z pohledu ideologie mezi hlavními členy 

koalice. Práce R. Axelroda se zabývá také konfliktem zájmů a termínem „zájem“ je v této 

souvislosti myšleno ideologický zájem či požadavek aktéra koalice. Čím menší je ideologická 

vzdálenost mezi členy koalice, tím menší konflikt zájmů probíhá uvnitř koalice i přesto, že 

není minimální vítězná. Proto mohou aktéři mít větší užitek z toho, když je v koalici 

nadbytečný člen, který ji ideologicky spojuje, ačkoli čistě matematicky si hlavní koaliční 

strany rozdělí méně postů v exekutivě (De Swaan 1973: 71-78).  
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Otázkou ideologické vzdálenosti při tvorbě koalic, se zabýval také již zmiňovaný 

Gregory Luebbert (1986). Ten tvrdí, že důvodem, proč si strany v koalici nemusejí být vždy 

ideologicky nejblíže, je snaha vůdců stran odlišovat se i v rámci koalice. Strany si chtějí za 

všech okolností uchovat tzv. identifikační odlišnost, aby byly pro voliče snadno rozlišitelné a 

zapamatovatelné. Pokud se programem příliš přiblíží k jiné straně, hrozí, že ztratí svou 

specifičnost a identitu, riskují tím nezřetelnost a následné splynutí v obecném povědomí 

s ideologicky blízkou stranou (Říchová 2006: 122-124). Luebbert proto tvrdí, že čím více se 

k sobě strany programově přibližují, tím výrazněji se vůči sobě vymezují, aby tím zvýraznily 

svou rozdílnost. Dále předpokládá, že i politici, kteří preferují prosazení politického programu 

(policy seeking) se paradoxně nebudou snažit vytvořit koalici s ideologicky blízkými stranami 

a budou raději spolupracovat s ideologicky vzdálenějšími stranami, od nichž je jednodušší se 

odlišit (Říchová 2006: 122-124). 

Na závěr této podkapitoly se ještě ve stručnosti zmíníme o tzv. vote seeking přístupu, 

který tvrdí, že hlavním cílem stran je maximalizovat zisk hlasů ve volbách. Downs ve své 

publikaci dokonce napsal, že strany raději formulují politiku s cílem vyhrát volby, než aby 

vyhrávaly volby s cílem formulovat politiku
14

 (Downs 1957: 28). Někteří autoři dospěli 

k názoru, že všechny tři přístupy – policy, office a vote seeking jsou ve své podstatě 

extrémními polohami chování politické strany, které se v praxi však kombinují. Ideální je pak 

dosáhnout rovnovážné kombinace mezi těmito přístupy, jak znázorňuje schéma 2 (Müller, 

Strøm 1999: 11-13). 

                                                 
14

 Překlad z anglického originálu „parties formulate policies in order to win elections, rather than win elections in 

order to formulate policies“ (Downs 1957: 28). 
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Schéma č. 2: Rozsah možného chování politických stran 

 

Zdroj: Müller, Strøm 1999: 13 

 

2.4 Ideologická blízkost na komunální úrovni z perspektivy „velkých idejí“ 

Nyní se již přesuneme na úroveň municipalit v českém prostředí a studiu koaličních 

vazeb v lokálním prostoru. Na úrovni jednotlivých municipalit se zabývá tvorbou koalic 

v českém prostředí jen několik autorů. Nejpodrobněji se teorií koalic a její aplikací na českou 

komunální politiku zabývá Balík (2009), který ve své typologii zohledňuje i kritérium 

ideologické vzdálenosti stran v rámci koalice, proto se v této práci budeme zabývat i jeho 

typologií a zároveň rozdělením na „velké“ a „malé ideje“, které byly definovány v úvodu 

práce.  

Zákonitosti a vztahy v komunální politice se samozřejmě do velké míry odlišují od 

politiky na parlamentní úrovni a tyto odlišnosti se promítají i do tvorby koalic. Dle 

Balíka (2009) to však neznamená, že by se koalice na komunální úrovni netvořily. Koalice se 

sestavují a koaliční vyjednávání probíhá i na malých obcích, ačkoli nemusí probíhat ve 

formální podobě. Koalice v malých obcích se navíc často sestavují jen pro účely volby rady 

(pokud je rada města ustavena) a zejména pak pro volbu starosty a místostarosty, koalice však 

mohou mít i dlouhodobý charakter (Balík 2009: 187). 
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Kritérium ideologické vzdálenosti se prolíná celou Balíkovou typologií, proto můžeme 

rozdělit typy koalic, které byly detailněji přiblíženy v úvodu práce, na ty, v nichž ideologická 

vzdálenost hraje při sestavování koalice roli, a oproti tomu na typy, v nichž roli nehraje. Do 

kategorie koalic, při jejichž vytváření je zohledněno kritérium ideologické vzdálenosti 

můžeme zařadit koalice ideově propojené a to jak nadměrné, tak minimální vítězné, jelikož 

jsou vytvářeny ideologicky blízkými subjekty. Nejspíš by nás zprvu nenapadlo do této 

kategorie řadit koalici všestranickou, ale pokud uvážíme, že jedním z důvodů vzniku této 

koalice může být pojetí obce jako Gemeinschaft, tedy zjednodušeně řečeno pojetí obce jako 

tradiční pospolitosti, která by měla být jednotná a nerozdělovaná politickými či stranickými 

spory, dospějeme k názoru, že všestranickou koalici můžeme řadit do této kategorie. 

Gemeinschaft lze totiž vnímat jako jakousi „lokální ideologii“, která nutí všechny 

spolupracovat se všemi v rámci obce, a proto v této práci řadíme všestranické koalice mezi 

typy, v nichž hraje ideologická vzdálenost roli. Zvláštním případem je koalice široká. Jak již 

bylo řečeno, mimo širokou koalici zůstává pouze jeden subjekt a je třeba rozlišit, z jakého 

důvodu (Balík 2009: 194-195). Role ideologické vzdálenosti při tvorbě této koalice spočívá 

právě v důvodech vyloučení jednoho subjektu mimo koalici, protože tyto důvody jsou dle 

Balíka obvykle právě ideologické. Balík rozlišuje mezi situací, kdy je spojenectví uzavřeno 

proti tomuto subjektu a kdy pouze bez něj. Druhá varianta „bez jednoho subjektu“ se více 

blíží všestranické koalici a je pravděpodobné, že se po dalších volbách transformuje právě do 

všestranické koalice. V této variantě může hrát ideologická vzdálenost menší roli, jelikož 

hraje ideologie svou roli i ve všestranické koalici, řadíme ji do této kategorie. Pojetí obce jako 

Gemeinschaft tedy přispívá k vytváření všestranických a v některých případech také širokých 

koalic (Balík 2009: 190-196). 

 Mezi typy koalic, při jejichž tvorbě nehraje kritérium ideologické vzdálenosti roli, 

můžeme zařadit ideově nepropojené koalice, jak minimální vítěznou, tak nadměrnou, jelikož 

oba typy koalic jsou tvořeny subjekty, které si nejsou ideologicky blízké (Balík 2009: 

190-192). Do této kategorie spadá i velká koalice a to i přesto, že je vymezena ideově, nikoli 

technicky, na rozdíl od ostatních typů. Balík definuje velkou koalici jako tu, v níž 

„spolupracují dva dominantní, ideově protikladní aktéři. Za určitých okolností mohou tyto dvě 

strany spolupracovat i s dalšími, menšími, středovými subjekty“ (Balík 2009: 190-192). 

Při srovnání typů koalic podle toho, zda při jejich tvorbě hraje roli ideová vzdálenost, 

jsme dospěli ke třem typům koalic, ve kterých ideová vzdálenost roli nehraje, neboť nelze 

identifikovat žádnou sebemenší ideovou propojenost koalice. Navíc Balík uvádí, že v mnoha 
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případech jsou důvodem, proč nevznikají ideově propojené koalice, osobní vztahy (Balík 

2009: 191), což ukazuje na velký význam osobních vztahů v komunální politice. 

Tabulka č. 5: Klasifikace typů koalic dle kritéria ideologické vzdálenosti 

Kritérium ideologické vzdálenosti Typy koalice 

ideologická vzdálenost je zohledněna při 

sestavování koalice 

minimální vítězná ideově 

propojená 

nadměrná ideově propojená 

všestranická 

široká 

ideologická vzdálenost není zohledněna při 

sestavování koalice 

minimální vítězná ideově 

nepropojená 

nadměrná ideově nepropojená 

velká 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím Balík 2009: 188-196 

 

2.4.1 Kritérium ideologické vzdálenosti ve výzkumech Stanislava Balíka 

 Jak již bylo zmíněno, Balík je jedním z autorů, kteří se intenzivně věnují studiu 

komunálních koalic v českém prostředí a v této podkapitole se zaměříme více na výsledky 

jeho výzkumů, avšak z pohledu kritéria ideové vzdálenosti. Ještě před tím je však nutné 

upozornit na problematickou část Balíkovy typologie. Ačkoliv Balík analyzuje komunální 

koalice, do jisté míry tak činí z celostátní perspektivy. Při analyzování ideologické 

vzdálenosti jednotlivých subjektů vychází z celostátních programů jednotlivých subjektů, 

respektive z rozložení politických stran na ose pravice – levice z celostátního pohledu. To 

může být samo o sobě problematické, protože zástupci těchto stran na komunální úrovni 

mohou zastávat naprosto odlišné postoje, než jaké strana reprezentuje na poli celostátní 

politiky. Při umisťování jednotlivých subjektů na tuto škálu pochopitelně Balík narazil na 

problém, jak se vypořádat s nezávislými kandidáty, respektive s různými nezávislými 

subjekty. Tento problém řeší označením všech nezávislých subjektů za středové (Balík 2009: 

198), což je značně problematické zjednodušení. Je pravdou, že Balík tento problém připouští 

a uvádí, že se jedná o zjednodušení. Konkrétní příklady ideové propojenosti řeší následovně: 

„za ideově propojené pak budou považovány všechny koalice, které nezahrnují příliš vzdálené 
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prvky stranického systému (ODS a ČSSD, ODS a KSČM, KDU-ČSL a KSČM, US-DEU a 

KSČM)“ (Balík 2009: 198-199).  

Existuje několik publikací, ve kterých se Balík zabývá složením koalic na komunální 

úrovni a jejich začlenění podle výše zmíněné typologie, které jsme se podrobněji věnovali 

v úvodu. Mezi tyto výzkumy patří výzkum popsaný v publikaci „Okresy na severu“, ve které 

Balík analyzuje složení obecních rad v okresech Šumperk a Jeseník. V těchto okresech 

sledoval složení celkem 143 obecních rad v letech 1994-2006 (Balík 2008b: 115-117). 

Nejčastějšími typy koalic v těchto okresech byly koalice všeobecní, široké a minimální 

vítězné ideově propojené (Balík 2008b: 115-118). V čase docházelo však k poměrně 

výrazným výkyvům, jak naznačuje graf 4. Konstantně stoupající tendenci měl podíl 

nadměrných ideově propojených koalic, který se v roce 2006 dostal na úroveň všeobecních a 

širokých koalic. Pokud však tyto výsledky srovnáme s dalším Balíkovým výzkumem, který 

prováděl v obcích s rozšířenou působností a jehož výsledky publikoval v knize „Česká 

komunální politika v obcích s rozšířenou působností“ dospějeme k rozdílným výsledkům. V 

obcích s rozšířenou působností jsou nejčastějším typem koalice velké, dále minimální vítězné 

ideově propojené a nadměrné ideově propojené (Balík 2008a: 266-270). V těchto obcích se 

navíc téměř nevyskytují všeobecní koalice, a velmi malé zastoupení mají koalice ideově 

nepropojené, ať už nadměrné či minimální vítězné (Balík 2008b: 115-119). Tyto poznatky 

nasvědčují, že s rostoucí velikostí obce roste i význam kritéria ideologické vzdálenosti při 

sestavování koalic. 
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Graf č. 4: Vývoj podílu jednotlivých typů koalic v okresech Šumperk a Jeseník v letech 

1994-2006 

 

Zdroj: Balík 2008b: 119 

Průzkum na zatím největším vzorku komunálních koalic nalezneme v publikaci 

„Dvacet let komunálních voleb v ČR“, na které kromě Stanislava Balíka pracoval Kamil 

Gregor a Petr Gongala. Autoři provedli výzkum po komunálních volbách v roce 2014, 

v rámci kterého se jim podařilo získat data o složení rad v celkem 1217 municipalitách (Balík, 

Gongala, Gregor 2015: 78). Autoři na tomto vzorku bohužel nezkoumali ideovou propojenost 

v souvislosti s typem koalice, přesto některé poznatky výzkumu jsou užitečné i pro tuto práci. 

Autoři uvádějí, že ve 40 % obcí existuje nadbytečná koalice, třetinu tvoří minimální vítězné 

koalice a četnost obou druhů klesá s velikostí municipality, v malých municipalitách se častěji 

objevují všeobecní koalice a jednobarevné rady (Balík, Gongala, Gregor 2015: 77-83). 
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Tabulka č. 6: společné členství subjektů v obecních radách 

 

Zdroj: Balík, Gongala, Gregor 2015: 84 

Jistou představu o roli ideologické vzdálenosti si však můžeme udělat i v rámci tohoto 

průzkumu, jelikož autoři zkoumali koaliční potenciály stran, bohužel v něm však nefigurují 

nezávislí kandidáti a jejich sdružení. V tabulce 6 je tato spolupráce vyjádřena procentuálně 

a graf 5 kombinuje dimenzi velikosti obce s koaličním potenciálem, velikost bublin je 

odvozena od počtu zastupitelů. Z této analýzy vyplývá, že nejdále je od sebe vzdálena TOP 09 

a KSČM, podobně daleko je ODS. KSČM má naopak nejblíže k ČSSD. KSČM je navíc 

výrazně izolována od zbytku politického spektra, je však třeba podotknout, že s klesající 

velikostí se tato izolace postupně vytrácí (Balík, Gongala, Gregor 2015: 84-88). I přes 

výraznou vzdálenost pravicových stran od KSČM však autoři zjistili v některých případech 

vytvoření společné koalice ODS a KSČM v 7 % případů a s TOP 09 v 6 %, jak vyplývá 

z tabulky č. 6 (Balík, Gongala, Gregor 2015: 84). 

Podle výsledků tohoto výzkumu by se dalo usuzovat, že ideologická vzdálenost hraje 

v komunálních koalicích podobnou roli jako na celostátní úrovni, protože podle grafu 5 jsou 

od sebe subjekty podobně vzdálené jako na celostátní úrovni. 

 



32 

 

Graf č. 5: PCA členství subjektů v obecních radách 

 

Zdroj: Balík, Gongala, Gregor 2015: 85 

 

2.5 Ideová blízkost na komunální úrovni z perspektivy „malých idejí“ 

V úvodu minulé kapitoly této práce již bylo vysvětleno rozdělení „malých a velkých 

idejí“. V této podkapitole se zaměříme rovněž na kritérium ideologické blízkosti z pohledu 

„malých idejí“, který nám může pomoci odhalit ideologičnost i tam, kde bychom ji pohledem 

z celostátní perspektivy vůbec nemuseli rozeznat. S výzkumem koalic a ideologické 

vzdálenosti úzce souvisí téma společenského štěpení, kterým se zabývá teorie štěpících linií, 

čili tzv. cleavages, o kterých jsme psali již výše. Na základě těchto štěpení vznikaly politické 

strany (Lipset, Rokkan 1967: 13-19) a pro tuto práci je důležité, že lokální štěpící linie mohou 

zásadně ovlivňovat, či dokonce determinovat komunální politický systém. Konfliktních linií 

může být i vícero a mohou se vzájemně překrývat. Politologové zabývající se problematikou 

ideologizace lokální politiky se většinou shodují, že s klesající velikostí obce se také 

zmenšuje prostor pro vznik konfliktů, které by byly vyvolány na základě odlišných 

ideologických názorů (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 125-126). Někteří badatelé také 

docházejí ke zjištění, že příčinou sporů v komunální politice jsou častěji osobní vztahy a 

rozepře, než spory ideologického charakteru. Nabízí se tedy otázka, zda lze nazývat 
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komunální politiku skutečně „politikou“ v pravém slova smyslu (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 

2010: 125-126). 

  Pokud budeme vycházet z klasického trojdimenzionálního pojetí politiky, které 

vymezuje tři dimenze, do nichž lze politiku rozdělit následovně: polity = institucionální 

dimenze politiky, politics = procesuální dimenze politiky utvářená konfliktem a konsensem, 

policy = obsahová dimenze politiky, pak se musíme pozastavit u dimenze policy (Fiala, 

Strmiska 1998: 124). V diskuzi o policy - třetí obsahové dimenzi politiky se v souvislosti 

s komunální politikou často objevuje především mezi laickou veřejností (ale nejen mezi ní) 

názor, že komunální politika není politická. Často opakované heslo podporující tento pohled 

zní: „oprava chodníku není ani pravicová ani levicová“ a poukazuje se na odbornost, věcnost 

či techničnost problémů, které musí řešit místní samospráva. Jak však poznamenává Balík, 

pokud bychom na tuto argumentaci přistoupili, došli bychom ve výsledku k tvrzení, že místní 

samospráva není vůbec zapotřebí, jelikož technicky a odborně může problémy obce řešit 

i úředník na krajském úřadě řízený shora (Balík 2009: 217). 

Balík také připomíná, že v dnešní době bývá politika spojována s fenoménem 

demokracie. Jedním ze základů demokracie je přitom tzv. polémos, neboli věčná polemika či 

svár, v jiném slova smyslu sociální konflikt ve společnosti (Balík 2009: 217-219). Při 

pohledu na komunální politiku optikou střetu zájmů či sociálního konfliktu se můžeme 

přesvědčit o tom, že i na nejnižší úrovni se setkáváme s politickými rozhodnutími. Výše jsme 

již stručně zmínili teorii štěpících linií a její nejvýznamnější autory. Důvodem proč zde tuto 

velmi známou teorii připomenout je fakt, že v každé municipalitě můžeme pozorovat také 

jistý druh štěpící linie. Balík dva ideální póly tohoto štěpení nazývá pojmy Gemeinschaft a 

Gesellschaft. Gemeinschaft vnímá obec jako tradiční společenství vycházející z altruismu 

sousedské pospolitosti (Balík 2009: 219-225). Tento přístup je kolektivistický, založený 

především na emocionalitě a nedynamických rolnických a měšťanských postojích. Zatímco 

Gesellschaft chápe obec jako racionalistickou společnost, jedná se o individualistický přístup 

charakterizovaný soutěží a ziskem (Balík 2012). Např. pokud je v některé obci budova školy 

ve špatném stavu, nenavštěvuje ji mnoho dětí a obec vynakládá na její opravy nezanedbatelné 

finance, bude zástupce přístupu Gesellschaft chtít školu zavřít. Bude argumentovat tím, že 

obci se nevyplácí platit školu, že je v obci mnoho jiných věcí, do kterých je třeba investovat 

(vodovod, kanalizace, chodníky). Pokud by se budova školy prodala, město ji nebude muset 

opravovat, navíc získá peníze za prodej a bude moci investovat tam, kde je to třeba. Oproti 

tomu zástupce Gemeinschaft přístupu bude oponovat tím, že škola neplní pouze vzdělávací 
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funkci ale také socializační, pomáhá vychovávat člověka-občana a tvoří se zde první 

povědomí o soudržnosti obce. Obec bez školy je pak obcí bez budoucnosti, jelikož k ní 

nebudou mladí lidé cítit sounáležitost, proto bude zástupce Gemeinschaft přístupu obhajovat 

investice do zachování školy. Oba tyto přístupy jsou ideálními typy. V praxi se často mísí a 

překrývají, odráží se v nich i štěpení mezi starousedlíky a nově přistěhovalými (Balík 2009: 

219-221).  

Kolektivistický charakter přístupu Gemeinschaft může fungovat také dostředivě a na 

základě vnímání obce jako tradiční pospolitosti může tendovat ke spolupráci všech subjektů 

v zastupitelstvu. Jak píše Balík: „Pospolitost by přeci měla být jednotná, nerozbíjená 

stranickými spory a sváry – aby se jim předešlo, je nutné utvořit co nejširší koalici. Tento 

koncept často stojí – i nepřiznaně, či dokonce nevědomě – v pozadí procesů formující široké 

či všeobecní koalice.“ (Balík 2008b: 114). 

Samozřejmě v menších municipalitách narážíme na řadu problémů a komplikací, které 

mohou snižovat význam ideologie či lokálního štěpení, nemůže jej však zcela popřít. Mezi 

problémy, které zpochybňují relevanci politických stran, patří tyto faktory: nízký počet členů; 

úbytek členů; politické strany nejsou v malých municipalitách považovány za nezbytné 

k fungování demokracie; nízká důležitost, kterou připisovali členství v politické straně jak 

občané těchto obcí, tak jejich političtí představitelé; nízká důvěra v politické strany a zároveň 

vysoká důvěra v obecní zastupitelstva (Ryšavý, Šaradín 2011: 62). 

Výše zmíněné Balíkovo pojetí štěpící linie v lokální politice dále rozvíjejí autoři 

Čmejrek, Bubeníček a Čopík, kteří štěpící linii mezi Gemeinschaft a Gesellschaft definují 

jako „konfrontaci vizí rozvoje obce“ (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 127) a považují toto 

štěpení za naprosto dominantní v malých obcích. Ve své práci štěpení demonstrují především 

na developersky exponovaných obcích, kde je štěpení nejvýrazněji patrné, např. obce 

Květnice, Velké Přílepy nebo Ptice. Jako další konfliktní linii uvádějí „geografický rozpor“, 

tedy obdobu již zmiňované klasické štěpící linie centrum-periferie převedené do lokálního 

kontextu. V praxi se většinou projevuje v obcích, které se dělí na více částí a ty jsou od sebe 

geograficky oddělené. Jako příklad uvádějí obec Bušanovice, která se dělí do více částí, mimo 

jiné také na Horní a Dolní Nekvasovice, ve volbách pak proti sobě pravidelně kandidují SNK 

Bušanovice a SNK Nekvasovice. Jako další typ štěpící linie autoři uvádějí štěpení na základě 

místních historických rozporů (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 126-145). 
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3 Komunální koalice v okrese Plzeň-jih 

Nyní se již zaměříme na municipality v okrese Plzeň-jih, ve kterých byl proveden 

terénní výzkum s 15 respondenty pro účely této práce
15

. Oslovení starostů těchto měst 

proběhlo úspěšně a rozhovor poskytlo nakonec všech 5 současných starostů a 2 bývalí 

starostové z funkčního období 2010-2014. Dále 3 místostarostky, 1 místostarosta, 2 radní, 1 

bývalý radní a 1 člen kontrolního výboru a nezvolený kandidát do zastupitelstva města. Práce 

záměrně neobsahuje přepis rozhovorů, protože mnozí respondenti si nepřáli jejich publikaci, 

někteří z nich ani nesouhlasili s pořizováním audio záznamu. Všem respondentům bylo 

z tohoto důvodu přislíbeno, že nikde nebude publikován přepis rozhovorů ani jeho záznam, 

pouze vybrané citace a také anonymizované odpovědi. 

Terénní výzkum byl proveden v obcích okresu Plzeň-jih. Jak již bylo zmíněno v úvodu 

práce, ke komparativní případové studii (Karlas 2008: 62-63) byly vybrány municipalit nad 

3500 obyvatel v okrese Plzeň-jih. Tento výběr byl proveden z toho důvodu, že cílem práce 

není zkoumat malé obce, které nemají ustavenou radu města, jelikož je v nich velmi často 

potlačena soutěživost stranického systému a identifikace koalice je velmi obtížná. Cílem 

nebylo ani zkoumání velkých sídel. Nad 3500 obyvatel má v okrese Plzeň-jih pouze 5 

největších municipalit. Jsou to konkrétně Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk a Stod. 

3.1 Zkoumané municipality v kontextu 

V této části práce se budeme stručně věnovat charakteristice vybraných oblastí. 

Největším městem jsou Přeštice s počtem obyvatel 7099, následují Dobřany – 6199 obyvatel, 

Blovice - 4143 obyvatel, Nepomuk - 3755 obyvatel a Stod – 3597 obyvatel (ČSÚ 2016). Čtyři 

z těchto měst jsou zároveň obcemi třetího stupně, tedy obce s rozšířenou působností (ORP), 

jsou to Přeštice, Blovice, Nepomuk a Stod (ČSÚ 2016) viz mapa 1. Dobřany, municipalita 

s druhým nejvyšším počtem obyvatel v okrese, je pouze obcí druhého stupně s pověřeným 

obecním úřadem. Již toto administrativní členění hraje svou roli v komunální politice. 

Například starosta Blovic, Jan Poduška, přikládá velkou váhu faktu, že se Blovice staly obcí 

s rozšířenou působností. Jelikož se tak stalo již za jeho působení ve funkci starosty, označuje 

tento fakt za jeden ze svých největších úspěchů
16

. Všech pět municipalit jsou členy Svazu 

měst a obcí České republiky (SMO 2016) již od roku 1990, s výjimkou Blovic, které se staly 

členem 24. 6. 1999 (SMO 2016). Žádná ze zkoumaných municipalit není členem Sdružení 

                                                 
15

 Podrobné informace o složení vzorku respondentů viz úvod práce. 
16

 Informace z rozhovoru se starostou města Blovice, Janem Poduškou, uskutečněného dne 15. 4. 2016 

v Blovicích. 
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místních samospráv ČR (SMS ČR 2016). Okres Plzeň-jih byl původně v roce 1960 vytvořen z 

okresu Blovice a z částí okresů Plzeň-venkov, Přeštice, Stod, Blatná, Rokycany, Horažďovice 

a Klatovy. K poslední administrativně-správní změně došlo v roce 2009. Tento okres je 

jedním z mála okresů, který nikdy neměl vlastní okresní město a jeho funkci nahrazovalo 

město Plzeň (ČSÚ 2016). Tento okres má v rámci Plzeňského kraje nízkou míru 

nezaměstnanosti, 3,95 % je po okresu Rokycany druhá nejnižší míra nezaměstnanosti v kraji, 

shodně s okresem Klatovy (ČSÚ 2016). 

 Mapa č. 1: Administrativní rozdělení okresu Plzeň-jih 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

3.2 Stranické systémy a volební výsledky ve vybraných municipalitách
17

 

 V Přešticích se již od komunálních voleb v roce 1994
18

 volí 15 zastupitelů v 8 

okrscích. Ve volbách roku 1994 kandidovaly do zastupitelstva Přeštic 3 subjekty a všechny 

subjekty byly politické strany. S výjimkou voleb v roce 1994, které byly velmi specifické, jak 

                                                 
17

 Údaje o výsledcích voleb a volební účasti jsou v celé podkapitole zpracované s využitím dat Českého 

statistického úřadu a serveru volby.cz. 
18

 Pro volby z roku 1990 nejsou dostupná data, proto uvádíme volby od roku 1994. 
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nízkým počtem kandidujících subjektů, tak vysokou volební účastí 67,49 %, lze vysledovat ve 

většině následujících voleb společné rysy. Od roku 1998 do roku 2014 kandidovalo 5-6 

subjektů (6 pouze v roce 2010), jedná se jak o další politické strany, tak o nestranické 

sdružení kandidující většinou s podporou některé z komunálních či regionálních politických 

stran.
19

 Od roku 1998 je velmi podobná volební účast, pohybující se nejčastěji okolo 49 %
20

 a 

vítěz voleb vždy získával 5 mandátů až do roku 2010. Počet voličů v Přešticích narostl od 

roku 1994 z původních 4 980 na 5 454 voličů v posledních volbách. Výraznou změnou 

v politickém systému Přeštic je fragmentace stranického systému. Zárodek této fragmentace 

můžeme pozorovat při volbách 2010, tehdy kandidovalo poprvé šest subjektů místo pěti,
21

 

jelikož vznikly dvě nezávislé kandidátky. To však není hlavní důvod následné fragmentace 

v roce 2014, zárodkem této fragmentace je volební koalice, která v roce 2010 sdružila na 

jedné kandidátce kandidáty nezávislých i politických stran pod záštitou SNK-ED, TOP 09 a 

Strany soukromníků České republiky. Tyto subjekty následně utvořily ve volbách 2014 

samostatné kandidátky a ve volbách kandidovalo 9 subjektů místo klasických 5, maximálně 6. 

Po těchto volbách vznikla také nebývalá
22

 disproporce mezi vítězem voleb a druhým v pořadí. 

Vítězná TOP 09 získala 27,97 % a 5 mandátů, druhá v pořadí byla nezávislá kandidátka 

bývalého starosty Antonína Kmocha s názvem Občanský Hlas, která získala 12,04 % a 2 

mandáty, zbytek subjektů po jednom, max. dvou mandátech. V předešlých volbách 2002 – 

2010 byly výsledky mnohem více vyrovnané a rozdíl mezi vítězem voleb a druhým v pořadí 

byl maximálně jeden mandát. 

                                                 
19

 Jüptner píše o komunálních a regionálních stranách, které přebírají záštitu nad zrušenými místními 

organizacemi celostátních stran (ODA, US-DEU), tyto bývalé organizace často fungují i po úpadku svých stran 

jako „jádra“ pod záštitou regionálních a komunálních stran, jako příklad uvádí Demokratickou regionální stranu 

(Jüptner 2006: 113). V současnosti můžeme za komunální či regionální stranu alespoň částečně považovat 

STAN, případně SNK-ED. 
20

 Nejnižší volební účast byla v roce 2006 - 46,92 % a nejvyšší 50,87 % v roce 2010, pokud nepočítáme již 

zmiňovanou účast v roce 1994 (volby.cz 2016). 
21

 Jak již bylo zmíněno, 5 subjektů kandidovalo do zastupitelstva v letech 1998, 2002 a 2006. 
22

 Opět s výjimkou prvních voleb v roce 1994. 
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Tabulka č. 7: Přehled volební účasti v Přešticích 

  Rok konání komunálních voleb 

  1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volební účast v % 67,49 48,4 49,25 46,92 50,87 49,87 

Počet kandidujících subjektů 3 5 5 5 6 9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím volby.cz 

  

V Dobřanech k takto výrazné fragmentaci stranického systému nedošlo. Ve volbách 

1994 kandidovaly 4 subjekty, které se ve stranickém systému vyskytují do současnosti. 

Jednalo se o tři politické strany a jedno sdružení nezávislých kandidátů. Od roku 2006 

kandiduje 6 subjektů
23

. V Dobřanech však došlo k poměrně výrazným institucionálním 

změnám v zastupitelstvu města. Ve volbách 1994 se volilo 21 zastupitelů, pro následující 

volby 1998 byl počet snížen téměř na polovinu – 11 zastupitelů a v následujících volbách 

2002 byl počet znovu změněn na 15 zastupitelů. Od roku 2002 do současnosti mají Dobřany 

15 zastupitelů. Volby probíhaly od roku 1994 v pěti okrscích a volební účast je obyčejně 

zhruba o 10 % nižší, než v Přešticích. V roce 1994 byla nejvyšší volební účast 59,14 %, od té 

doby se pohybuje mezi 37,26 %
24

 a 42,11 %
25

. Volební zisky se mezi volbami v Dobřanech 

srovnávají obtížněji než v Přešticích právě kvůli zmiňovaným změnám počtu zastupitelů, 

nicméně pokud se zaměříme pouze na roky 2002 – 2014, kdy je počet zastupitelů totožný, 

můžeme konstatovat, že v posledních volbách roku 2014 došlo, podobně jako v Přešticích, 

také k výrazné disproporci. Vítězné SNK získalo 7 mandátů a druhá ČSSD pouze 2 mandáty. 

V předchozích letech přitom tvořil rozdíl mezi vítězem voleb a druhým subjektem v pořadí 

maximálně dva mandáty a výsledky byly více vyrovnané. Počet voličů stoupl ze 4139
26

 na 

4839 voličů v roce 2014. 

                                                 
23

 Z toho 3 nezávislé kandidátky. 
24

 V roce 2014. 
25

 V roce 2010. 
26

 Údaj z roku 1994. 
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 Tabulka č. 8: Přehled volební účasti v Dobřanech 

  Rok konání komunálních voleb 

  1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volební účast v % 59,14 38,21 40,86 38,67 42,11 37,26 

Počet kandidujících subjektů 4 4 5 6 6 6 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat volby.cz 

Blovice, které mají zhruba o 2000 obyvatel méně, než Dobřany a téměř o 3000 méně, 

než Přeštice, mají i přes svou malou velikost poměrně výrazně fragmentovaný stranický 

systém. V roce 1994 v Blovicích kandidovalo 6 subjektů.
27

 Kromě čtyř politických stran, také 

kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů. Ve volbách roku 1998 se počet nezávislých 

kandidátek snížil ze dvou pouze na jednu a od té doby stabilně kandiduje v Blovicích jedno 

sdružení nezávislých kandidátů.
28

 Výraznou změnu přinesly volby v roce 2010, kdy 

kandidovalo 7 subjektů. Je pozoruhodné, že formou kandidatury byly všechny tyto subjekty 

kandidátkami politických stran. V roce 2014 došlo k ještě větší fragmentaci, do zastupitelstva 

kandidovalo 8 subjektů a kromě pravidelně kandidujících stran a sdružení nezávislých 

kandidátů sestavily kandidátku politické strany, do té doby nekandidující v Blovicích
29

. 

Výsledky vítězné strany jsou však i přes tyto proměny stranického systému poměrně stabilní. 

ODS získává od roku 2002 pravidelně 6-7 mandátů a rozdíl mezi ODS a druhou nejúspěšnější 

kandidátkou (KSČM) činí 3-4 mandáty. V Blovicích se od roku 1994 volí 15 zastupitelů, 

původně v 7, od roku 1998 v 8 volebních okrscích. Volební účast se pohybuje mezi 52,58 až 

59,7 % s výjimkou roku 1994. Počet voličů stejně jako v předchozích městech stoupl od roku 

1994 z 2755 na 3332 voličů v roce 2014. 

                                                 
27

 Zde je však třeba upozornit, že kandidátka Liberální strany národně sociální měla pouze jednoho kandidáta a 

se ziskem 2,14 % hlasů se vůbec nedostala do zastupitelstva. 
28

 V roce 2010 kandidující jako kandidátka strany Věci Veřejné, více viz podkapitola 3.3 aktéři. 
29

 Kandidátku v roce vytvořily strany STAN, ANO 2011 a TOP 09, přičemž TOP 09 v Blovicích poprvé 

kandidovala již v roce 2010. 
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Tabulka č. 9: Přehled volební účasti v Blovicích 

  Rok konání komunálních voleb 

  1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volební účast v % 77,31 59,7 58,41 53,3 52,58 55,16 

Počet kandidujících subjektů 6 5 5 4 7 8 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat volby.cz 

Nepomucký stranický systém je poměrně stabilní z hlediska počtu kandidujících 

subjektů. Již od voleb 1994 kandidují zejména kandidátky politických stran. V roce 2002 

rozšířilo tento systém nestranické sdružení zaštiťované SNK-ED, které působí do současnosti. 

V 90. letech v Nepomuku výrazně dominovala ODS,
30

 v pořadí druhá strana za ODS 

zaostávala o 5 mandátů. Po vzniku nezávislého sdružení zaštítěného SNK-ED se rozdíly mezi 

stranami výrazně snížily. Nejúspěšnější subjekty (SNK-ED a ODS) ve volbách 2002 a 2006 

získávaly 4-5 mandátů, zbytek subjektů pak 1-2 mandáty. V letech 2010 a 2014 se zisky 

subjektů ještě více vyrovnaly a všechny kandidující subjekty získávají 1-3 mandáty. 

V Nepomuku se od roku 1994 volí 15 zastupitelů ve 3 volebních okrscích. Volební účast se 

pohybuje okolo 50 %, v rozmezí 49,66 % - 56,52 %
31

. Počet voličů v Nepomuku se zvýšil 

z původních 2336
32

 na 2908
33

 voličů. 

Tabulka č. 10: Přehled volební účasti v Nepomuku 

  Rok konání komunálních voleb 

  1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volební účast v % 71,83 51,59 56,52 51,22 54,2 49,66 

Počet kandidujících subjektů 5 5 6 6 6 7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat volby.cz 

 

                                                 
30

 V roce 1994 získala většinu 8 mandátů v 15 členném zastupitelstvu, v roce 1998 pak 7 mandátů 
31

 Výjimkou jsou volby v roce 1994. 
32

 V roce 1994. 
33

 V roce 2014. 
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Nejmenší zkoumaná municipalita Stod má nejméně fragmentovaný a nejméně 

proměnlivý stranický systém. Počet kandidujících subjektů se pohybuje v rozmezí 4-5. 

Dlouhodobě ve městě působí kandidátky tří politických stran
34

 a sdružení nezávislých 

kandidátů. V roce 2002 byly vytvořeny dvě kandidátky sdružení nezávislých kandidátů, proto 

kandidovalo 5 subjektů a v roce 2010 byla sestavena kandidátka další politické strany, což 

jsou jediné dva případy, které tento systém narušily. Při posledních volbách v roce 2014 byly 

sestaveny dvě kandidátky sdružení nezávislých kandidátů a jedna z nich nahradila dlouhodobě 

kandidující ODS, která zanikla. Rozdíly mezi zisky dvou nejúspěšnějších subjektů zpravidla 

nejsou velké a pohybují se mezi 0-2 mandáty, nejvýrazněji zvítězilo ve Stodě sdružení 

nezávislých kandidátů v roce 2002 se ziskem 7 mandátů, přičemž druhá v pořadí byla ODS se 

ziskem 3 mandátů, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o anomálii. Ve Stodě se od roku 

1994 volí 15 zastupitelů ve čtyřech volebních okrscích. Volební účast je zpravidla pod 50 % a 

pohybuje se v rozmezí 42,17 % - 52,33 %
35

. Počet voličů se ve Stodě, stejně jako ve zbytku 

zkoumaných municipalit, oproti roku 1994 zvýšil z 2633 na 2 905 voličů
36

. 

Tabulka č. 11: Přehled volební účasti ve Stodě 

  Rok konání komunálních voleb 

  1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Volební účast v % 62,32 49,06 52,33 46,92 46,15 42,17 

Počet kandidujících subjektů 4 4 5 4 5 4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat volby.cz 

 Balík by na tomto místě nejspíše rovněž zkoumal závislost volební účasti na počtu 

kandidujících subjektů, které prováděl například u okresů Jeseník a Šumperk (Balík 2008b: 

54-56). Balík měl však pro svá zkoumání data ze všech obcí v těchto okresech, kterými tato 

práce nedisponuje, proto se do podobné analýzy nebudeme pouštět, jelikož by nebyla 

reprezentativní výpovědí o okrese Plzeň-jih. Již ze zběžného pohledu na poměr výše volební 

účasti a kandidujících subjektů je zřejmé, že ve zkoumaných obcích neplatí premisa, že 

systémy s vyšším počtem politických stran a subjektů zvyšují volební účast, tento názor 

vyvrací svým zkoumáním také Balík (2008b, 56).  

                                                 
34

 S výjimkou posledních voleb v roce 2014, kdy ODS již nekandidovala. 
35

 S výjimkou roku 1994. 
36

 Údaj z voleb 2014. 
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Stranické systémy všech zkoumaných municipalit lze v posledních dvou volebních 

obdobích, na které se tato práce zaměřuje nejvíce, označit za multipartismus bez dominující 

strany (Blondel: 1968: 187-190). Jedinou výjimkou jsou Dobřany po volbách roku 2014, kde 

získalo SNK Aktivní Dobřany s podporou Mladí pro Dobřany 42,25 % a 7 mandátů 

v zastupitelstvu z celkových 15, tento případ lze označit za multipartismus s dominující 

stranou, který Blondel definuje minimálně ziskem 40 % hlasů ve volbách (Blondel: 1968: 

187-190). Druhým případem, který se nejvíce blíží systému s dominující stranou, jsou Blovice 

s tradičně silnou pozicí ODS, např. v roce 2010 ODS získala v Blovicích 37,89 % a 6 

mandátů v 15 členném zastupitelstvu. 

3.3 Aktéři 

V předchozí podkapitole byli již v souvislosti s výsledky voleb jmenováni někteří 

aktéři. Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že politické soutěže ve zkoumaných městech 

se účastní jak politické strany, tak nestranická sdružení, případně komunální a regionální 

strany. Dlouhodobě ve všech pěti municipalitách vytvářejí kandidátku ODS a KSČM, od roku 

1998 také ve všech municipalitách kandiduje ČSSD a v poměrně velkém počtu voleb 

kandidovala také KDU-ČSL, ačkoli ne ve všech municipalitách. V 90. letech působily 

v některých městech také kandidátky SNK-ED a v ojedinělých případech fungují stále.
37

 Po 

konci 90. let můžeme ve většině zkoumaných obcí pozorovat kandidátky nových subjektů a 

zejména v posledních dvou volebních obdobích nárůst počtu kandidujících subjektů, 

v některých případech také fragmentaci stranického systému. Ve volbách ve více 

municipalitách se pokoušely prosadit např. TOP 09, ANO 2011, STAN, v ojedinělých 

případech pak Věci veřejné,
38

 Strana soukromníků České republiky
39

 nebo dlouhodobě 

kandidující Strana zelených v Nepomuku. Ve všech zkoumaných městech pak působí alespoň 

jedno sdružení nezávislých kandidátů a vzhledem k velikosti municipalit nekandidují 

nezávislí kandidáti jako jednotlivci.  

Ze zběžného pohledu na kandidující subjekty a jejich volební výsledky by bylo možno 

usoudit, že ve zkoumaných municipalitách jsou pro komunální politiku velmi významné 

celostátní
40

 politické strany, které tvoří většinu kandidátek a jsou doplňovány sdruženími 

nezávislých kandidátů, která v některých případech mohou také dosahovat významných 

                                                 
37

 Např. Nepomuk. 
38

 Volby 2010 v Blovicích. 
39

 Volby 2014 v Přešticích a volby v roce 2010, kdy kandidovala Strana soukromníků České republiky v širší 

volební koalici. 
40

 Pojem „celostátní politická strana“ je v práci užíván pro odlišení stran komunálních a regionálních od stran 

s celostátními politickými ambicemi. 
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výsledků. Taková interpretace je však chybná z několika důvodů. Fakt, že ve volbách 

kandiduje kandidátka celostátní politické strany, ještě neznamená, že je v dané obci strana 

etablována a kandidátka je opravdu plnohodnotným zastoupením této strany na komunální 

úrovni. Je proto třeba sledovat i další indikátory, jako je například počet členů strany na její 

kandidátce. Není neobvyklé, že většinu kandidátky celostátních stran tvoří kandidáti bez 

politické příslušnosti a členové strany jsou na kandidátce v menšině a to i v případech, že 

v obci funguje místní organizace
41

 strany. Například v Blovicích, kde má ODS místní 

organizaci s počtem 11 členů a od roku 2001 je starostou Jan Poduška za ODS,
42

 bylo v roce 

2014 na kandidátce do 15 členného zastupitelstva pouze 7 členů ODS a zbylých 8 tvořili 

nestraníci. Ve stejném roce v Nepomuku na kandidátce ČSSD rovněž do 15 členného 

zastupitelstva figurovalo pouze 5 členů strany, přestože ČSSD má v Nepomuku místní 

organizaci a v předchozím volebním období mělo post starosty i místostarostky.
43

 Za TOP 09 

v roce 2014 v Přešticích kandidoval dokonce pouze jeden člen strany a zbytek 15 členné 

kandidátky byl sestaven z kandidátů bez politické příslušnosti. Kritérium členství kandidátů 

v politických stranách je velmi důležité zohlednit při posuzování vlivu celostátních 

politických stran na komunální politiku. Pokud se z kandidátky politické strany dostane do 

zastupitelstva nestraník, nemusí mít stranická organizace vliv na rozhodování tohoto 

kandidáta. Například v Přešticích byl v roce 2014 zvolen jediný kandidát z kandidátky ČSSD, 

který nebyl členem strany a v následných koaličních vyjednáváních nejednal v souladu 

s přáním místní organizace ČSSD
44

. 

Dále kandidatura za politickou stranu fakticky usnadňuje administrativní překážky ke 

kandidatuře. Motivací kandidovat za politickou stranu proto nemusí být zájem zastupovat tuto 

stranu na komunální úrovni, ale pouze snaha obejít administrativní překážky, které jsou 

stanoveny pro kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů. Jeden z respondentů při 

rozhovorech vysloveně uvedl: „Můj osobní impulz, proč vstoupit do strany byl ten, že jsme 

chtěli dělat komunální politiku, ale nechtěli jsme sbírat podpisy.“
45

  

                                                 
41

 V práci je používán název „místní organizace“ i pro ekvivalent místních organizací u stran, které toto označení 

nepoužívají. Zahrnuje tedy např. pojem „základní organizace“ u KSČM a Strany zelených nebo „místní 

sdružení“ u ODS. Pojem „místní organizace“ je používán ve struktuře ČSSD, KDU-ČSL nebo TOP 09 
42

 Informace z rozhovoru se starostou města Blovice, Janem Poduškou, uskutečněného dne 15. 4. 2016 

v Blovicích. 
43

 Informace z rozhovoru s bývalým starostou města Nepomuk, Václavem Kovářem, uskutečněného dne 

22. 4. 2016 ve Vlčicích. 
44

 Informace z rozhovorů s respondenty z Přeštic. 
45

 Informace z rozhovorů s respondenty. 
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Dalším podstatným faktorem je vliv jednotlivců či skupin jednotlivců, které definuje 

Jüptner (2006: 112) jako jádra, na komunální systém. Tito jednotlivci, či jádra se mohou 

prolínat subjekty či přetrvávat v komunální politice i po zániku některých subjektů, v nichž 

byli dříve členové jader institucionalizovaní. Příklad takového jádra můžeme pozorovat ve 

městě Blovice. Lídrem tohoto jádra
46

 byl Pavel Vlach, dlouholetý zastupitel a bývalý radní 

města Blovice. Toto jádro vzniklo ze sdružení nezávislých kandidátů, které kandidovalo 

v roce 1994 a 1998
47

. V roce 2002 byl lídrem kandidátky již Pavel Vlach a kandidovala již 

jako SNK-ED, v roce 2006 toto jádro vytvořilo znovu kandidátku SNK-ED. V roce 2010 

kandidovalo stejné jádro jako Věci veřejné, jelikož lídr kandidátky Pavel Vlach vstoupil do 

strany Věci veřejné a byl jediným členem strany na kandidátce, zbytek byl tvořen nestraníky. 

Zhruba v polovině funkčního období 2010-2014 Pavel Vlach z Věcí veřejných vzhledem 

k celostátní politice strany vystoupil a kandidátka zbytek funkčního období působila 

v zastupitelstvu jako nezávislá. V roce 2014 stejné jádro vytvořilo kandidátku pod názvem 

Alternativa a kandidovalo ve volbách jako sdružení nezávislých kandidátů. Tyto kandidátky 

stabilně získávaly vždy 2-3 mandáty. 

Příkladem individuálního aktéra, který výrazně ovlivňuje komunální politiku a 

přetrvává v komunálním politickém systému déle, než subjekty za něž kandidoval, je 

současný starosta města Stod, Jiří Vlk. Poprvé kandidoval do zastupitelstva města Stod v roce 

1998 jako nestraník na sedmém místě kandidátky ČSSD. Za stejnou stranu, opět jako 

nestraník, ale již jako lídr kandidátky kandidoval i v následujících volbách roku 2002. V roce 

2006 byl již lídrem kandidátky ODS a také členem ODS. V roce 2010 opět vedl kandidátku 

ODS jako člen, ale v posledních volbách roku 2014 kandidoval již jako lídr sdružení 

nezávislých kandidátů Volba pro Stod (volby.cz 2016). 

V systémech zkoumaných municipalit byla zjištěna také přítomnost individuálních 

aktérů, kteří kumulují mandáty a zajišťují tím přístup na vyšší úroveň vládnutí, tento přístup 

v teoretické části práce byl zmiňován s odkazem na Říchovou a kol (2015: 169-170). 

V některých případech se může role těchto individuálních aktérů s přístupem na vyšší úroveň 

vládnutí prolínat s rolí tzv. regionálního patrona, jak jej definuje Kruntorádová (2013: 17-

174). Příkladem takových aktérů ve zkoumaných obcích jsou konkrétně například Dagmar 

Terelmešová, která kromě funkce místostarostky města Dobřany je také senátorkou za ČSSD 

                                                 
46

 Informace o jádru pocházejí z rozhovorů s bývalým radním Pavlem Vlachem uskutečněný 13. 4. 2016 

v Blovicích, současným radním města Blovice Robertem Zelenkou uskutečněný 22. 4. 2016 v Plzni. 
47

 Tehdy poprvé kandidoval Pavel Vlach na druhém místě kandidátky. 
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za senátní obvod č. 7 Plzeň-město ve funkčním období 2010 – 2016.
48

 Někteří z jejích kolegů 

v zastupitelstvu ji podporovali v kandidatuře, ačkoli nejsou zvoleni za ČSSD, neboť se 

domnívají, že funkce senátora může být pro město přínosná.
49

 Dalšími individuálními aktéry 

s přístupem na vyšší úroveň vládnutí jsou např. starosta města Blovice, Jan Poduška, 

místostarostka města Stod, Iva Hořanová nebo radní města Dobřany, Marek Sýkora, kteří 

vykonávají funkci krajských zastupitelů ve volebním období 2012 – 2016 

(Plzeňský kraj 2016). Dalším typem aktérů působících ve zkoumaných municipalitách jsou 

zájmová sdružení municipalit, které uvádí jako aktéra Říchová a kol. (2015: 169-170), ve 

zkoumaných obcích se jedná konkrétně o Svaz měst a obcí České republiky, jehož členy jsou 

všechny zkoumané municipality. 

Při nezohlednění těchto faktorů bychom mohli přisuzovat politickým stranám větší 

vliv a důležitost, než jakou na komunální úrovni mají. Na nepříliš velkou důležitost 

stranických struktur ukazují také zjištění z dotazování respondentů. Valná většina respondentů 

si nebyla jista tím, které celostátní strany mají v obci místní organizaci, její existenci někdy 

dovozovali podle jiných indicií,
50

 ale nebyli si existencí těchto struktur jistí a někdy chybně 

uváděli i představitele těchto struktur, tedy zejména předsedu místní organizace.  

Do komunální politiky také zasahují místní spolky a zájmové organizace. Starosta 

města Dobřany v rozhovoru přímo uvedl, že se jeho sdružení nezávislých kandidátů snaží 

vytvářet kandidátku z lidí aktivních právě ve spolcích a další respondenti uvádějí, že některé 

kandidátky bychom při mírném zjednodušení mohli identifikovat jako kandidátky hasičů nebo 

také fotbalistů, případně dokonce „stolní společnosti z místní restaurace“
51

. 

Při šetření byl zkoumán také stupeň koordinace v jednotlivých subjektech, které 

kandidují v komunálních volbách. Z odpovědí respondentů na otázky, které byly zaměřené na 

jejich vlastní subjekty, vyplývá, že v naprosté většině případů ke koordinaci dochází. Pouze 

jeden respondent uvedl, že v jeho subjektu ke koordinaci nedochází, viz graf č. 6.  

                                                 
48

 Informace z rozhovorů s respondenty z Dobřan. 
49

 Informace z rozhovorů s respondenty z Dobřan. 
50

 Např. jeden z respondentů uvedl, že KSČM zřejmě bude mít základní organizaci, jelikož na její kandidátce ve 

městě je poměrně hodně členů strany. 
51

 Citace z rozhovoru s respondentem z Nepomuku. 
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Graf č. 6: Koordinace v rámci subjektů respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

Konkrétně v naprosté většině subjektů dochází alespoň k občasným či pravidelným 

schůzkám
52

. Poměrně často dochází také ke koordinaci společných stanovisek ke klíčovým 

tématům, méně častá je koordinace hlasování a příprava společných návrhů viz graf č. 7. 

Respondenti byli dotazováni i na koordinaci v ostatních subjektech, jelikož však většina 

respondentů neměla o ostatních subjektech dostatečné informace, což se projevovalo tím, že 

na otázku neuměli odpovědět, případně se jejich odpovědi ve více případech neshodovaly se 

skutečným stavem, který se podařilo ověřit, nebudeme zde výsledky tohoto dotazování 

uvádět, protože by nebyly relevantní. Respondenti také odpovídali na otázku, zda se 

koordinace v čase nějak mění. 11 respondentů uvedlo, že ano. Shodli se na tom, že aktivita 

uvnitř subjektu roste s blížícími se komunálními volbami a někdy je intenzivnější i nějaký čas 

po volbách. Jen 4 respondenti uvedli, že se koordinace nijak nemění
53

.  

  

                                                 
52

  Pouze dva respondenti uvedli, že v jejich subjektu nedochází ani k občasným schůzkám. 
53

 Dva z těchto respondentů uvedli, že k žádné koordinaci v rámci jejich subjektu nedochází. 

Dochází v rámci vašeho subjektu ke 
koordinaci? 

ANO 

NE 
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Naopak koordinace napříč politickými subjekty na neformální bázi
54

 se v žádném 

městě nepotvrdila, pouze v Dobřanech někdy v minulosti takové schůzky probíhaly. V dalších 

městech se zastupitelé mimo zastupitelstvo a radu scházejí např. na pracovních jednáních 

zastupitelstva nebo jednání „rozšířené rady
55

“ ale nikoli neformálně. Je možné se domnívat, 

že v subjektech, v nichž dochází k vyšším stupňům kooperace, než jsou občasné či pravidelné 

schůzky, může uplatňovat svůj vliv na programové priority a prosazování konkrétní idejí více 

jedinců např. při přípravě společných návrhů či při koordinaci hlasování v zastupitelském 

klubu. 

Graf č. 7: Stupeň koordinace v rámci subjektů respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

 

  

                                                 
54

 Například schůzky jádra prolínajícího se více politickými subjekty. 
55

 Taková jednání probíhají v Blovicích při projednávání složitějších návrhů či projektů. 
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3.4 Tvorba koalic v okrese Plzeň-jih 

V této podkapitole se zaměříme na konkrétní koalice, které vznikly po volbách 2010 a 2014 

ve zkoumaných městech. Z přehledu koalic, viz tabulka č. 12, který byl vytvořen podle 

složení rady města a následně ověřen při rozhovorech s respondenty, můžeme vypozorovat 

poměrně mnoho zajímavých zjištění. I přes významnou úlohu nezávislých sdružení 

v komunální politice je členem koalice ve všech případech alespoň jedna politická strana. Ve 

4 případech vytvořily koalici pouze celostátní politické strany.  

Tabulka č. 12: Přehled složení koalic ve zkoumaných městech
56

 

Složení koalic podle měst 

Rok Přeštice Dobřany Blovice Nepomuk Stod 

2014 

TOP 09 (5), ODS 

(1), ČSSD (1), 

KDU-ČSL (1) 

Aktivní Dobřany 

(SNK) - (7), ČSSD 

(2) 

ODS (6), TOP 

09 (1), ČSSD 

(1) 

ANO 2011 (3), 

Strana zelených 

(3), SNK-ED (3) 

Volba pro 

Stod (SNK) - 

(6), Nezávislí 

pro Stod 

(STAN) - (5), 

ČSSD - (3) 

2010 

Sdružení SNK-ED, 

SsČR, TOP 09, NK 

(5), ČSSD (2), 

KDU-ČSL (1) 

Mladí pro Dobřany 

(SNK) - (5), ČSSD 

(3), Sdruž. Nez. 

Dobřany (SNK) - 

(1) 

ODS (6), Věci 

veřejné (3) 

ČSSD (3), 

KSČM (2), SNK 

(3) 

ODS (5), 

ČSSD (3) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat volby.cz a z rozhovorů s respondenty. 

 Z terénního výzkumu vyplývá, že je relevantní mluvit ve zkoumaných obcích o 

koalicích nebo o dělení zastupitelstva na koalici a opozici, které v některých případech není 

v komunální politice samozřejmé. Na otázku: „Lze ve Vašem městě vůbec mluvit o koalici?“ 

odpověděla naprostá většina respondentů kladně. Výjimkou byli respondenti z města Stod, ve 

kterém od voleb 2014 funguje široká koalice, pokud použijeme Balíkovu terminologii (Balík 

2009, 194-195). Tato koalice se skládá ze tří subjektů, které reprezentují 14 zastupitelů z 15 

členného zastupitelstva. Mimo koalici a radu města zůstává pouze KSČM, za kterou byl 

zvolen jediný zastupitel. Zároveň ve všech městech označili respondenti za členy koalice ty 

subjekty, které mají své zástupce v radě. Subjekty bez zastoupení v radě nejsou nikdy 

považovány za členy koalice, snad s jedinou výjimkou, kterou je jediný zastupitel zvolený za 

                                                 
56

 Čísla v závorkách označují počet zvolených zastupitelů za daný subjekt. 
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ODS v Nepomuku, jenž po volbách 2014 podporuje současnou koalici, ale není zastoupen 

v radě města a dokonce ani ve výborech zastupitelstva
57

. 

Tabulka č. 13: Klasifikace koalic ve zkoumaných municipalitách dle Balíkovy 

typologie
58

 

Typy koalic podle Balíka 

Rok Přeštice Dobřany Blovice Nepomuk Stod 

2014 

Minimální vítězná 

ideově nepropojená 

8/15 

Minimální vítězná 

ideově propojená 

9/15 

Minimální 

vítězná ideově 

nepropojená 

8/15 

Minimální 

vítězná ideově 

propojená 9/15 

Široká 14/15 

2010 

Minimální vítězná 

ideově propojená 

8/15 

Nadměrná ideově 

propojená 9/15 

Minimální 

vítězná ideově 

propojená 9/15 

Minimální 

vítězná ideově 

propojená 8/15 

Minimální 

vítězná ideově 

nepropojená 

8/15 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Balíkovy typologie koalic, Balík 2009: 188-196. 

Pokud bychom klasifikovali koalice ve zkoumaných městech za poslední dvě funkční 

období podle Balíkovy typologie, zjistíme, že v naprosté většině případů vznikají minimální 

vítězné koalice, což může vypovídat o vyšší soutěživosti systému (Balík 2009: 188). Jediné 

dvě výjimky můžeme zaznamenat ve Stodě a Dobřanech. V Dobřanech vznikla po volbách 

2010 nadměrná ideově propojená koalice (Balík 2009: 192-193) složená z ČSSD, SNK Mladí 

pro Dobřany a Sdružení nezávislých kandidátů Dobřany. Dohromady měla tato koalice 9 

mandátů v 15 členném zastupitelstvu, ačkoli potencionální koalice ČSSD a SNK Mladí pro 

Dobřany by sama měla potřebnou většinu 8 mandátů i bez zastupitelky za Sdružení 

nezávislých kandidátů Dobřany. O menší míře soutěživosti politického systému v Dobřanech 

vypovídají i rozhovory s respondenty. Jeden z respondentů uvádí, že se báli, aby jako jedna 

kandidátka sami nezískali většinu 8 mandátů, protože vzhledem k vytíženosti, ať už pracovní 

či osobní, jednotlivých kandidátů, není snadné z jedné kandidátky vygenerovat 5 radních. 

Lidem by se však špatně vysvětlovalo, proč vládnou v koalici, když sami získali většinu. 

Respondent doslova uvedl, že „Jednobarevná rada by byla špatná.“ Druhou výjimkou je již 

výše zmiňovaná široká koalice, která vznikla po volbách 2014 ve městě Stod. Kromě těchto 

dvou koalic vznikly v ostatních případech minimální vítězné koalice a pokud budeme 

považovat ODS a ČSSD za reprezentanty opačných pólů politického spektra, lze konstatovat, 

                                                 
57

 Informace z rozhovorů s respondenty z Nepomuku. 
58

 Čísla v závorkách označují počet mandátů koalice v porovnání s celkovým počtem mandátů v zastupitelstvu. 
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že vznikly jak ideově propojené, tak ideově nepropojené koalice, ačkoli ideově propojené 

převažovaly (Balík 2009: 190-191). Podle rozdělení na typy koalic, v nichž je při sestavování 

ideologická vzdálenost zohledněna a na typy, v nichž ideologická vzdálenost není 

zohledněna,
59

 můžeme koalice ve zkoumaných městech rozdělit v poměru 8 : 2.  

Psané koaliční smlouvy se však uzavírají pouze ve dvou městech, v Blovicích a 

Přešticích. Většinou obsahují ujednání o sestavení rady, obsazení některých míst ve výborech 

a také programové cíle koalice, které jsou zpravidla definovány velice volně. V ostatních 

případech se uzavírají pouze ústní dohody o hlasování na ustavujícím zastupitelstvu, které se 

týká složení rady a obsazení některých míst ve výborech. V rámci šetření byly zaznamenány 

případy, kdy se nepsaná dohoda vztahovala i na vymezení programových cílů. Vyjednávání o 

koalici vede často lídr kandidátky, téměř ve všech případech s pomocí vyjednávacího týmu, 

který tvoří nejčastěji 2-3 lidé. Vyjednávací tým se často skládá z lídra kandidátky, zvolených 

zastupitelů, někdy z bývalého lídra a v několika případech je ve vyjednávacím týmu také 

předseda místní organizace. Nějakou obdobu vyjednávacího týmu uvedlo 12 respondentů. 

Zbylí 3 respondenti uvedli jako vyjednavače pouze lídra kandidátky. Většina stran v době 

voleb zároveň má své přirozené koaliční partnery, se kterými mohli předpokládat spolupráci 

bez náročných povolebních jednání.  

Podle výsledků šetření respondenti na otázku: „Kdo má hlavní slovo při rozhodování o 

koaliční spolupráci v jednotlivých subjektech a kdo zasáhl do tvorby koalice?“ uváděli jako 

odpověď nejčastěji kandidáta na starostu či lídra kandidátky ve 26
60

 případech, který je 

v některých případech zároveň předsedou místní organizace. V mnoha případech také uváděli 

také zastupitelský klub nebo jednotlivé zastupitele
61

 a také vyjednávací tým, jehož jádro bylo 

často tvořeno právě zvolenými zastupiteli. Někteří respondenti přímo při dotazování uvedli, 

že pro ně není důležité, jestli strana má či nemá ve městě místní organizaci. Ve zkoumaných 

obcích tedy můžeme dojít k závěru, že lídři kandidátek a zvolení zastupitelé mají větší vliv, 

než stranické struktury. 

Podobná otázka byla respondentům položena se zúženým zaměřením pouze na subjekt 

respondenta, o němž předpokládáme, že respondent bude mít velmi dobré znalosti. Na tuto 

otázku ve znění: „Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivnil tvorbu koalice v rámci Vašeho subjektu a 

                                                 
59

 Viz tabulka č. 1 v kapitole 2.4 
60

 Při otázkách týkajících se ostatních politických subjektů ve městě a nejen pouze subjektu respondenta, uváděli 

respondenti více odpovědí podle vlastních znalostí o ostatních subjektech, proto může být výsledný součet 

odpovědí vyšší než celkový počet respondentů. 
61

 Tuto odpověď uvedli respondenti ve 24 případech. 
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měl hlavní slovo při rozhodování o její podobě?“ Z odpovědí vyplývá, že vliv má v největším 

počtu případů kandidát na starostu nebo lídr kandidátky, rozlišení těchto dvou funkcí je 

v komunální politice poměrně důležité, neboť ne všichni komunální politici, lídry kandidátek 

nevyjímaje, nemají ambice obsazovat uvolněné posty, tedy nelze všechny lídry kandidátek 

považovat automaticky za kandidáty na starostu. O této problematice se podrobněji zmíníme 

ještě v podkapitole 3.5. Druhou nejčastější odpovědí je vyjednávací tým, který se často 

skládal právě ze zvolených zastupitelů, jak již bylo zmíněno výše. Čtyři respondenti pak 

shodně označili předsedu místní organizace, který je často také lídrem kandidátky nebo 

zastupitelem, zastupitelský klub a místní organizaci jako celek. Naopak v žádném případě 

podle jejich výpovědí nezasahují do tvorby koalic v rámci jejich kandidátky politici z vyšších 

úrovní strany nebo významné místní osobnosti. V zásadě lze z odpovědí na dvě výše zmíněné 

otázky vyvozovat poměrně výrazný vliv lídra kandidátky a nízký vliv stranické struktury. 

Tato zjištění jsou velmi důležitá, protože rozhodovací procesy a zjištění, kdo má v těchto 

procesech jakou úlohu či vliv je významné nejen ve vztahu k formování koalic, ale také ve 

vztahu k prosazování idejí a programových priorit.  

Graf č. 8: Vliv aktérů na tvorbu koalice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 
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V rámci výzkumu byla zkoumána také stabilita koalic, kromě dat z veřejných zdrojů,
62

 

byli pro ověření správnosti zjištěných dat respondenti tázáni, zda v posledních dvou volebních 

obdobích došlo k jakýmkoli personálním či jiným změnám v koalici. Pro úplnost 

upřesňujeme, že v případě, kdy mluvíme o koalici a ve zkoumaném městě došlo v průběhu 

funkčního období ke změně koalice, pak máme na mysli koalici ustavenou na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva přímo po volbách, pokud není explicitně uvedeno jinak.
63

 Ke změnám 

koalice a s tím spojeným personálním změnám v radě města během funkčního období 

zpravidla nedochází. Ke změně došlo pouze v jednom případě. V Přešticích byl odvolán 

během funkčního období 2010-2014 na 12. zasedání zastupitelstva dne 11. 9. 2012 z funkce 1. 

uvolněného místostarosty Jiří Hlavín a ve funkci byl nahrazen dosavadním 2. neuvolněným 

místostarostou Janem Königsmarkem. Koalici do té doby tvořilo Sdružení SNK-ED, Strana 

soukromníků České republiky, TOP 09 a nestraníků s 5 mandáty, ČSSD, která získala 2 

mandáty a KDU-ČSL s jedním mandátem. Odvolaný starosta Hlavín byl zvolen na kandidátce 

širokého volebního sdružení, kam byl nominován za Stranu soukromníků České republiky. Po 

jeho odvolání z funkce místostarosty, a tím pádem z i rady města, byl nahrazen místostarostou 

za ČSSD a rada byla doplněna o novou radní Ernu Hájkovou rovněž z ČSSD. Formálně rada 

města zůstala složená ze stejných volebních subjektů, pozorovatel by se tedy mohl domnívat, 

že původní koalice zůstala nezměněna. De facto však byla vytvořena nová legislativní koalice 

zahrnující ČSSD, ODS, KDU-ČSL a část širokého volebního sdružení reprezentovanou 

radním za TOP 09. Dohromady tato legislativní koalice disponovala 8 hlasy z 15, tedy těsnou 

většinou zastupitelstvu a prosazovala své návrhy bez ohledu na zbytek exekutivní koalice, ve 

které se nacházel starosta Antonín Kmoch. Tuto situaci dokresluje ještě zvolení 4 nových 

členů finančního a kontrolního výboru za ODS, KDU-ČSL a nestraníky. Díky této změně se 

starosta Antonín Kmoch de facto ocitl v opozici, přestože setrval ve funkci starosty až do 

konce volebního období. Tato situace vedla k rozporům v radě, starosta Kmoch například 

pozastavoval výkon některých usnesení rady
64

 města podle § 105 zákona o obcích, který říká: 

„Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k 

rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.“ (§ 105 zákona č. 128/200 Sb,) přičemž 

tato praxe nebyla předtím v Přešticích obvyklá.  

                                                 
62

 Kromě serveru volby také webové stránky zkoumaných měst, usnesení zastupitelstva apod. 
63

 Vzhledem k tomu, že ke změně došlo pouze v případě jednoho funkčního období v městě Přeštice, nevznikají 

tímto postupem významné nepřesnosti. 
64

 Informace z rozhovorů s respondenty z Přeštic. 
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3.5 Vliv ideologické vzdálenosti na tvorbu koalic 

Ještě předtím, než se přesuneme k výsledkům výzkumu týkajících se tvorby koalic, se 

pozastavíme u obecného fungování komunální politiky v souvislosti s vlivem ideologické 

vzdálenosti. Pro zjištění těchto obecných charakteristik byly do výzkumu zařazeny dvě 

otázky. První otázka cílila na ideologické vzdálenosti z perspektivy „velkých idejí“ a byla 

položena ve znění: „Promítají se někdy do fungování zastupitelstva rozdíly mezi 

ideologickými hodnotami jednotlivých subjektů v zastupitelstvu?“ Na tuto otázku odpověděli 

negativně 4 respondenti.
65

 Zbytek odpověděl pozitivně, ale většina zdůrazňovala, že se tyto 

rozdíly či hodnoty projevují jen zřídka a pouze ze strany zástupců několika málo subjektů, 

zpravidla celostátních politických stran. Nejčastěji byla v souvislosti s touto otázkou 

zmiňována KSČM například v otázce přístupu k církvi nebo financování spolků. Ojediněle se 

respondenti zmiňovali o Straně zelených, KDU-ČSL, ODS, ČSSD a TOP 09, mnohdy však 

tvořily zmíněné strany protipól KSČM v diskuzích na zastupitelstvu. Ideologická ukotvení 

jednotlivých stran se tedy ve fungování zastupitelstva někdy projevují, ale mezi respondenty 

panovala shoda, že nikdy nešlo o projevy, které by měly zásadní význam.  

Graf č. 9: Rozdíly ideologických hodnot subjektů v zastupitelstvu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty 
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 Tři z těchto respondentů byli ze Stoda, kde funguje široká koalice. 
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Druhá otázka zněla, zda respondenti vnímají rozdíly mezi ideovou blízkostí stran na lokální a 

celostátní úrovni, a zda je možné, aby na lokální úrovni existovala jiná ideová blízkost, než na 

celostátní úrovni. Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně. 

 Graf č. 10: Rozdíly ideové blízkosti na lokální a celostátní úrovni 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty 

 Opakovaly se argumenty, že komunální politika „je o lidech, ne o stranách“ 

respondenti uváděli, že na komunální úrovni spolu mohou spolupracovat subjekty, které by na 

celostátní úrovni uzavřít koalici nemohly a také se objevoval názor, že strany jsou na 

komunální úrovni až druhotná věc. Někteří respondenti uvádějí, že názory samotných 

zástupců politických stran na komunální úrovni nejsou v souladu s celostátní politikou stran, 

které zastupují. Konkrétně v několika případech tvrdili, že zástupci KSČM a ČSSD jsou 

pravicoví. Místostarosta Nepomuku za Stranu zelených Pavel Kroupa odpověděl na tuto 

otázku kladně, protože na v komunální úrovni jsou podle jeho názoru jiná témata, než na 

úrovni celostátní: „Ano, protože se dají najít jiná témata. Strany, které jsou na celostátní 

úrovni hodně vzdálené, na komunální úrovni tak daleko být nemusí. My teď jdeme do 

krajských voleb s KDU-ČSL, přičemž na celostátní úrovni se neshodneme v otázkách adopce 

LGBT párů, legalizace lehkých drog atd. Ale když se budeme bavit o zachování školství na 
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venkově, o ochraně krajiny nebo o veřejné dopravě, tak se shodneme. Na komunální úrovni je 

ideová blízkost úplně jiná, protože jsou jiná témata a mohou se prolínat.
66

“ 

 Při tvorbě koalice se může projevit velké množství faktorů, které ovlivňují složení 

koalice a povolební vyjednávání. V ideálním případě by podle naprosté většiny respondentů 

měla koaliční spolupráce vycházet z lokální ideové blízkosti, kterou jako žádoucí východisko 

označilo více než 93 % respondentů. S velkým odstupem by podle dotazovaných mělo hrát 

roli při sestavování koalice také obsazení politických funkcí, které označilo přes 53 % 

respondentů a vstupovat by měly podle více jak 46 % do vyjednávání také osobní vztahy. 

Naopak koaliční spolupráce by podle většiny respondentů neměla být založena na štěpení 

mezi novými a starými subjekty ani na celostátní ideové blízkosti, pro obě varianty se vyslovil 

minimální počet respondentů. 

 

                                                 
66

 Citace z rozhovoru s místostarostou města Nepomuk a členem Strany zelených, Pavlem Kroupou 

uskutečněného 25. 4. 2016 v Nepomuku. 
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Graf č. 11: Preferované principy sestavování koalic na komunální úrovni dle 

respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

 Při konkrétních koaličních vyjednáváních se však projevily jiné principy. V obou 

letech 2010 i 2014 byly nejčastěji zmiňovaným principem tvorby koalice osobní vztahy, 

v roce 2014 je zmínilo 80 % a v roce 2010 dokonce přes 86 % respondentů. V roce 2014 byla 

druhým nejčastěji uváděným principem tvorby koalic lokální ideová blízkost, kterou uvedlo 

přes 73 % respondentů, v roce 2010 ji však uvedlo téměř o polovinu méně respondentů a se 

40 % byla až čtvrtým nejčastějším principem. 
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Graf č. 12: Principy sestavování koalic na komunální úrovni v roce 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

 Přes 53 % respondentů uvedlo v roce 2010 i 2014 také princip obsazování politických funkcí. 

Tento princip hraje poměrně významnou roli, ne však v klasickém pojetí boje o posty 

v exekutivě podle office seeking theory spíše se jedná o jakýsi „office seeking naruby“. Jelikož 

v municipalitách této velikosti může být naopak nedostatek uchazečů o uvolněné funkce, 

neboť vzhledem k výši platu a nestabilitě zaměstnání, ze kterého může být starosta či 

místostarosta teoreticky odvolán při jakémkoli jednání zastupitelstva, není tato funkce pro 

mnoho komunálních politiků příliš atraktivní. Proto místo klasického boje o pozice a místa 

v exekutivě probíhá často spíše hledání adepta ochotného uvolněnou funkci vykonávat. 

„Nebyly ambice obsadit uvolněné posty nikým z celé kandidátky Věcí veřejných.
67

“, „ČSSD 

neměla ambice na starostu.
68

“, „Teď je to zde nejvíc politické, protože předtím nebyli lidi s 

                                                 
67

 Citace z rozhovoru s respondentem. 
68

 Citace z rozhovoru s respondentem. 
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ambicemi dělat starostu.
69

“, „Zdravé Nepomucko nemělo nikoho, kdo by mohl vykonávat 

uvolněnou funkci.
70

“ To je jen stručný přehled citací, které k tomuto tématu respondenti 

uváděli. Z toho vyplývá, že mnoho komunálních politiků má ambici komunální politiku 

ovlivňovat pouze prostřednictvím neuvolněných funkcí zastupitele či radního, občas 

maximálně z postu neuvolněného místostarosty, ale nechtějí se komunální politice věnovat na 

plný úvazek. Paradoxně v takových situacích může nastat důraznější souboj o neuvolněné 

posty v radě města, než o samotný uvolněný post starosty, případně místostarosty. Takový 

případ byl zaznamenán minimálně v případě Blovic při povolebním vyjednávání o koalici 

v roce 2014. Mnohem vážnější debata tehdy probíhala o obsazení funkcí tří neuvolněných 

radních, než o obsazení funkce starosty a místostarosty. Shodu na obsazení těchto tří 

neuvolněných funkcí s některými potenciálními koaličními partnery lze považovat za jeden 

z faktorů, který velmi významně ovlivnil výslednou podobu koalice.
71

 

Nejméně významná role byla přisouzena v obou zkoumaných letech principu 

celostátní ideové blízkosti, který vždy uvedl pouze jeden respondent. V roce 2010 byl také 

velmi málo zmiňován princip spolupráce všech dohromady bez ohledu na politickou 

příslušnost, v roce 2014 počet respondentů uvádějících tento princip znatelně stoupl a to 

zejména z důvodu vytvoření široké koalice ve městě Stod. Role štěpení mezi novými a 

starými subjekty v zastupitelstvu se projevila podle 33 – 46 % respondentů
72

. 

                                                 
69

 Citace z rozhovoru s respondentem. 
70

 Citace z rozhovoru s respondentem. 
71

 Informace z rozhovorů s respondenty z Blovic. 
72

 Přes 33 % respondentů uvedlo tento faktor v roce 2014 a přes 46 % v roce 2010, v tomto vzorku jsou zahrnuti 

i respondenti, kteří uváděli štěpení mezi starými a novými osobnostmi v zastupitelstvu. 
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Graf č. 13: Principy sestavování koalic na komunální úrovni v roce 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

 Další otázka, která se věnovala roli ideologické vzdálenosti z perspektivy „velkých 

idejí“ při tvorbě komunálních koalic, zněla: Promítaly se do vyjednávání o koaliční 

spolupráci rozdíly mezi ideologickými hodnotami jednotlivých stran? Tato otázka byla 

položena respondentům dvakrát, zvlášť pro každé zkoumané volební období, tedy pro rok 

2010 a 2014. V roce 2010 uvedli téměř všichni respondenti, že se tyto rozdíly do povolebního 

vyjednávání nepromítaly.
73

 V roce 2014 již nebyl poměr tak jednoznačný a 5 respondentů 

uvedlo, že se ideologické hodnoty do vyjednávání alespoň částečně promítaly.  

                                                 
73

 Negativně odpovědělo 14 respondentů z 15. 
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Graf č. 14: Projevy rozdílů mezi ideologickými hodnotami subjektů v zastupitelstvu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty 

Poslední otázka, zaměřená na roli ideologické vzdálenosti, byla položena ve znění: 

Existuje ve městě subjekt, s nímž byste neuzavřeli koalici z ideologických důvodů v roce 2014? 

Respondentům byla tato otázka položena opět dvakrát, zvlášť pro rok 2010 a 2014, jelikož se 

však odpovědi respondentů na obě otázky prakticky shodovali, případně lišily jen nepatrně, 

uvádíme pouze jeden graf č. 15, místo dvou grafů. Těsná většina respondentů uvedla, že pro 

ně existuje subjekt, se kterým by koalici nevytvořili z ideologických důvodů. Všichni, kteří 

odpověděli kladně, zároveň za tento subjekt označili KSČM. Někteří respondenti, kteří 

neodpověděli kladně, však dodávají, že spolupráci s KSČM nechtějí zcela vyloučit, ale 

rozhodně ji nepreferují. Jeden z respondentů odpovídal ohledně spolupráce s KSČM 

následovně: „Problém to určitě je, ale když není jiná možnost, tak je to krajní řešení a až ta 

poslední možnost, kterou si dovedu představit.“ Další respondentka uvádí: „Komunisti vědí, 

že v podstatě nikoho nemohou žádat o koalici. Od nich se vždy do zastupitelstva dostane jen 

jeden, jelikož zde nemají příliš dobré volební výsledky, tak je v zastupitelstvu jen jejich 

předseda. Takže můžeme hrdě prohlašovat, že s komunisty ne, ale zajímalo by mě, jak bychom 

s komunisty nevyjednávali, kdyby získali třeba 7 mandátů. Naštěstí to řešit nemusíme.“ 
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Graf č. 15: Subjekt s nímž by respondenti neuzavřeli koalici z ideologických důvodů 

(roky 2010 a 2014). 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty 

 Mezi respondenty, kteří vyloučili spolupráci s KSČM, nejsou pouze zástupci 

politických stran, ale také nezávislých sdružení. Pozornému čtenáři jistě neujde rozpor mezi 

odpověďmi respondentů na otázku, zda se do koaličního vyjednávání promítaly rozdíly mezi 

ideologickými hodnotami stran, na kterou výrazná většina odpověděla negativně, a mezi 

otázkou na subjekt, s nímž by spolupráci z ideologických důvodů vyloučili, na kterou 

reagovala výrazná část respondentů vyloučením spolupráce s KSČM. Tento rozpor lze do jisté 

míry vysvětlit tím, že prakticky žádný ze subjektů, které spolupráci s KSČM vyloučili, o 

koalici s KSČM nejednal. Proto KSČM nepovažuje za aktéra povolebních vyjednávání a 

nezohlednil jeho vyčlenění v odpovědi na otázku zabývající se vlivem ideologických rozdílů 

na povolební vyjednávání. Předchozí selekci potenciálních koaličních partnerů však nelze 

zcela oddělit od povolebních vyjednávání, proto si dovolíme výsledky těchto dvou otázek 

interpretovat tak, že ideologické rozdíly mezi subjekty se v koaličním vyjednávání odrážejí a 

mají svůj vliv minimálně v postojích vůči KSČM. Výzkum k této práci potvrzuje již výše 

zmiňovaná zjištění autorů Balíka, Gongaly a Gregora, kteří na základě své analýzy tvrdí, že 

KSČM je i na komunální úrovni výrazně izolována od zbytku politického spektra (Balík, 

Gongala, Gregor 2015: 84-88). 
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4 Závěr 

V závěru práce se budeme věnovat zodpovězení výzkumných otázek, které byly 

stanovené v úvodu práce. První výzkumná otázka zněla: 

Za jakých podmínek lze kritérium ideologické vzdálenosti aplikovat na exekutivní koalice na 

komunální úrovni?  

 V odpovědi na tuto otázku je velmi významný kontext zkoumané municipality, jelikož 

nám může pomoci určit, kdo je nositelem idejí. Kontext se liší na komunální úrovni velmi 

výrazně od úrovně celostátní a determinuje podmínky, za jakých lze ideologickou vzdálenost 

aplikovat na koalice na komunální úrovni. Jednotlivým odlišnostem kontextu jsme se 

věnovali v celé práci, proto je zde jen připomeneme a ty nejdůležitější stručně rozvedeme. 

Rozdílnosti komunální a celostátní politiky můžeme shledat např. v oblasti aktérů v mnoha 

detailech, zejména v odlišné roli politických stran na komunální úrovni, neboť i na 

stranických kandidátkách v mnoha případech kandidují nestraníci. V rámci výzkumu byly 

zjištěny případy, kdy nestraničtí kandidáti po svém zvolení nebrali velký ohled na postoje 

místní organizace strany, za kterou kandidovali. Jeden z respondentů, který je členem strany, 

o nestranících na vlastní kandidátce přímo prohlásil, že „nemají se stranou prakticky nic 

společného.“ Z toho důvodu je na místě pokládat otázku, nakolik jsou skutečně kandidátky 

politických stran na komunální úrovni, zejména na menších městech a obcích, relevantní 

reprezentací svých politických stran či hnutí. Navíc je třeba počítat s fluktuací kandidátů, kteří 

se mohou v komunálním politickém systému vyskytovat dlouhodobě, ale strany či subjekty, 

za které kandidují, se v čase proměňují, několik takových případů bylo v rámci výzkumu 

rovněž zaznamenáno. 

Dalšími typy aktérů ve zkoumaných municipalitách jsou: sdružení nezávislých 

kandidátů, regionální a komunální politické strany, spolky či zájmové organizace, zájmové 

sdružení municipalit Svaz měst a obcí České republiky. Lze zde identifikovat tzv. jádra, která 

definoval Jüptner (2006: 112), dlouhodobou činnost jádra se podařilo poměrně detailně 

identifikovat ve městě Blovice. Ve zkoumaných obcích se také vyskytují individuální aktéři, 

jejichž role je na komunální úrovni významná, neboť mohou být sami individuální aktéři 

hlavními nositeli idejí. Toto tvrzení podporují i výsledky výzkumu, v němž respondenti 

v nejvíce případech označili individuálního aktéra
74

 za toho, kdo nejvíce ovlivnil tvorbu 

koalice a měl hlavní slovo při rozhodování o její podobě. Speciálním případem aktérů jsou 
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 Konkrétně kandidáta na starostu nebo lídra kandidátky. 
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individuální aktéři s přístupem na vyšší úrovně vládnutí pomocí kumulování mandátů 

(Říchová a kol. 2015: 169-170), kteří jsou ve zkoumaných obcích také přítomni. Tyto 

specifika aktérů je třeba zohledňovat při aplikaci kritéria ideologické vzdálenosti na 

exekutivní koalice na komunální úrovni. 

Při zkoumání komunální politiky naráží badatelé na řadu komplikací, převážně 

způsobenou specifikami komunální politiky a velmi fragmentované municipální struktury 

v českém prostředí. Za všechny komplikace uvedeme jeden příklad, který se nejvíce projevil 

při zpracovávání této práce. Je jím pojetí politických stran jako unitárních aktérů, které 

vychází z teorie koalic, ale na komunální úroveň jej lze aplikovat jen s velkými obtížemi, 

právě kvůli již zmiňovaným odlišnostem stran a jejich fungování na této úrovni, viz výše. 

Tento problém komplikuje také zkoumání vlivu ideologické vzdálenosti, jelikož kdybychom 

přistoupili na premisu, že strany, potažmo politické subjekty se chovají jako unitární aktéři, 

pak bychom museli také předpokládat, že nositeli idejí jsou strany či politické subjekty jako 

celek. Na komunální úrovni však mají velký význam individuální aktéři, kteří sami mohou být 

nositeli idejí, a v jedné straně může být více takových nositelů idejí. Proto se jeví jako 

funkčnější koncept jader a na komunální politiku lépe aplikovatelný koncept jader (Jüptner 

2006: 112).  

Nyní se krátce vrátíme k Balíkově typologii, se kterou v práci rovněž pracujeme. Balík 

se zabývá ve své typologii obecnou  motivací vzniku jednotlivých typů koalic, ale vzhledem 

k tomu, že ideová blízkost může na lokální úrovni vypadat naprosto jinak, než ideologická 

blízkost celostátních stran
75

, může se například lišit zařazení koalic z hlediska ideové 

propojenosti dle Balíkovy teorie s odpověďmi respondentů týkající se lokální ideové blízkosti 

stran v koalici vycházející z „malých idejí“. Závěry této práce mohou tedy vhodně doplňovat 

výsledky typologizace koalic dle Balíka, neboť se zabývají motivací pro tvorbu koalic 

intenzivněji a detailněji. Cílem tohoto odstavce je poukázat na odlišnosti při přístupu ke 

zkoumání ideologické blízkosti při tvorbě koalic, které jsou pochopitelně částečně odlišné, 

pokud na koalice nahlížíme optikou Balíkovy typologie a pohledem „malých“ a „velkých 

idejí.“ Tato odlišnost může vycházet i z poněkud odlišného přístupu k výzkumu municipalit. 

V této práci nebyl použit tzv. přístup „shora“ (Balík 2008a, 8-9) nýbrž přístup „zdola,“ který 

zohledňuje specifika každé municipality, s využitím polostrukturovaných rozhovorů 

s respondenty na malém vzorku municipalit. Balík se k tomuto přístupu také hlásí, ale 
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obyčejně ve svých studiích pracuje s většími vzorky municipalit, které neumožňují zkoumání 

s využitím polostrukturovaných rozhovorů s více respondenty z jedné municipality. 

Ve zkoumaných obcích se setkáme především s minimálními vítěznými koalicemi. 

Převažující četnost minimálních vítězných koalic může vypovídat o vyšší míře soutěživosti 

stranických systémů ve zkoumaných municipalitách. Stranické systémy ve zkoumaných 

obcích lze definovat jako multipartismy bez dominující strany, až na jedinou výjimku, kdy po 

posledních volbách ve městě Dobřany funguje multipartismus s dominující stranou (Blondel: 

1968: 187-190). Tato soutěživost se může projevit soutěživostí o posty v exekutivě, ale s 

velkými rozdíly od soutěže na vyšších úrovních vládnutí, jak ji popisuje office seeking theory, 

více o tomto tématu lze najít v odpovědi na druhou výzkumnou otázku. 

Komunální úroveň se od celostátní odlišuje také v samotném pojetí ideologické 

vzdálenosti, proto v práci rozlišujeme ideologickou vzdálenost z pohledu „malých“ a 

„velkých idejí“. Toto rozdělení je velmi důležité pro odpověď na první výzkumnou otázku. 

V případě „velkých idejí“ a ideologické blízkosti celostátních programů lze aplikovat 

kritérium ideologické vzdálenosti na exekutivní koalice na komunální úrovni za podmínky 

negativního vymezení koaličních partnerů.  Ideologická vzdálenost se tedy projevuje zejména 

vyloučením politického subjektu z okruhu potenciálních koaličních partnerů na základě jeho 

velmi odlišného ideologického ukotvení. Nejedná se však o pozitivní preference, při kterých 

by si aktéři komunální politiky vybírali, s kým budou koalici tvořit na základě ideologické 

blízkosti stran na celostátní úrovni, ale spíše o negativní preference. Ve zkoumaných městech 

se jedná o případ vyloučení KSČM z okruhu potenciálních koaličních partnerů. V případě 

„malých idejí“ lze podle výsledků výzkumu aplikovat kritérium ideologického vzdálenosti 

v případě jak negativního vymezení okruhu potenciálních koaličních partnerů, tak pozitivní 

selekce.  

Druhá výzkumná otázka byla stanovena v tomto znění: 

Hraje ideologická vzdálenost roli při tvorbě exekutivních koalic na komunální úrovni? 

Pro zodpovězení této otázky budeme vycházet z výsledků provedeného výzkumu, 

především z odpovědí na uzavřené otázky, které zjišťovaly, jaké principy hrají roli při 

sestavování koalic ve zkoumaných municipalitách. Výsledky těchto otázek jsou přehledně 

zobrazeny v podkapitole 3.5 v grafech č. 12 a 13. Respondenti v nich vybírali z šesti principů, 

které se mohou projevit při sestavování koalic na komunální úrovni: 
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1) dělení na nové a staré subjekty v zastupitelstvu 

2)  osobní vztahy 

3)  sestavování koalice na základě ideologické blízkosti subjektů na lokální úrovni 

4) sestavování koalice na základě ideologické blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech subjektů dohromady 

6) obsazování politických funkcí. 

Pro zjednodušení odpovědi na výzkumnou otázku můžeme těchto 6 principů zařadit 

do 4 kategorií: 

1) Kategorie osobních vztahů, do které spadá kromě principu č. 2 – osobní vztahy, 

také princip č. 1 - dělení na nové a staré subjekty v zastupitelstvu, jelikož v tomto 

principu se velmi často odrážejí také osobní vztahy, což je patrné z výsledků 

výzkumu, kdy někteří respondenti nahrazovali štěpení mezi starými a novými 

subjekty v zastupitelstvu štěpením mezi starými a novými osobnostmi. 

2) Kategorie „malých idejí“, kam lze zařadit kromě principu č. 3 - sestavování 

koalice na základě ideologické blízkosti subjektů na lokální úrovni také princip č. 5 

- spolupráce všech subjektů dohromady. Spolupráci všech subjektů dohromady do 

této kategorie zařazujeme z toho důvodu, že prolíná s vlivem pojetí obce jako 

Gemeinschaft, které v této práci řadíme mezi tzv. „malé ideje.“ Pojetí obce jako 

Gemeinschaft lze i podle Balíka vysledovat v motivaci utváření širokých a 

všeobecních koalic (Balík 2009: 196). 

3) Kategorie „velkých idejí“, do které spadá princip č. 4 - sestavování koalice na 

základě ideologické blízkosti stran na celostátní úrovni. 

4) Kategorie obsazování politických funkcí, do které spadá princip č. 6 - obsazování 

politických funkcí. 

Pokud tyto kategorie porovnáme mezi sebou v obou zkoumaných volebních obdobích, 

zjistíme, že se ve zkoumaných obcích nejčastěji projevuje kategorie č. 1, osobní vztahy. Při 

sestavování koalic byly nejčastěji zmiňovány právě osobní vztahy jako faktor, který ovlivnil 

tvorbu koalic. Komunální politici často opakují, že komunální politika „je o lidech“ a někteří 

z nich dodávají, že koalice v jejich městech jsou spíše „koalicemi lidí, než koalicemi stran.“ 

Druhou nejčastěji zmiňovanou kategorií byla kategorie č. 2 „malých idejí“. Navíc 

principy z této kategorie byly nejčastěji zmiňovány jako principy vhodné pro sestavování 

koalic v ideálním případě. Při polostrukturovaných rozhovorech respondenti dále uvedli, že 
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ideálním principem pro sestavení koalice je lokální ideová blízkost, čili průnik komunálních 

programů a shoda na způsobu vedení města a řešení lokálních problémů. Na této odpovědi se 

shodlo více než 93 % respondentů. Vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část respondentů 

rovněž uvedla, že při sestavování koalic v jejich městě hraje roli lokální ideová či ideologická 

blízkost a to zejména v roce 2014, kdy uvedlo více než 70% respondentů lokální ideovou 

blízkost jako princip, který ovlivnil tvorbu koalice, neměl by být tento aspekt zcela opomíjen. 

Shoda na komunálních tématech se nemusí viditelně projevovat příliš často, ale přesto může 

hrát v komunálním politickém systému významnou úlohu 

Třetí významnou kategorií byla kategorie č. 4 zahrnující obsazování politických 

funkcí, touto kategorií můžeme identifikovat jistý druh pragmatismu v komunální politice. 

Nejedná se však o obsazování funkcí v klasickém pojetí „boje o posty“ jak jej definuje office 

seeking theory. Na komunální úrovni se naopak mnohdy komunální politici potýkají 

s nedostatkem uchazečů o uvolněné funkce, které nejsou vzhledem k výši platového 

ohodnocení a zejména kvůli nestabilitě zaměstnání, příliš atraktivní ani pro velkou část 

dlouhodobě působících komunálních politiků. Ve zkoumaných municipalitách můžeme 

pozorovat jakýsi „office seeking naruby“, který se projevuje hledáním vhodného a 

přijatelného kandidáta, který je ochotný vykonávat uvolněnou funkci a ostatní komunální 

politici nadále uplatňují svůj vliv z neuvolněných funkcí. Paradoxně tak může docházet 

k většímu boji o neuvolněná místa v radě, než o uvolněný post a minimálně v případě jedné 

zkoumané municipality byl takový případ skutečně zaznamenán. 

 Zbývající kategorie „velkých idejí“ byla shledána ve výzkumu jako zcela 

marginální a dle výpovědí respondentů nehraje celostátní ideová blízkost téměř žádnou roli a 

ani by roli hrát neměla. Takto jednoznačnou interpretaci vlivu „velkých idejí“ na komunální 

politiku však komplikují protichůdná tvrzení zjištěná rovněž v rozhovorech s respondenty. 

Z terénního výzkumu totiž vyplývá, že tzv. „velké ideje“ nejsou ve zkoumaných obcích příliš 

důležité s výjimkou negativního vymezení se vůči KSČM. Můžeme tedy pozorovat podobně 

jako na celostátní úrovni malý koaliční potenciál KSČM, někdy je KSČM na celostátní úrovni 

označována jako strana vyloženě bez koaličního potenciálu (Novák 1999: 59). Tento případ 

lze pozorovat ve zkoumaných obcích, kde velká část respondentů uvedla, že by nevytvořili 

z ideologických důvodů koalici s KSČM. Oproti tomu nebyl identifikován žádný případ 

koalice, která by vznikla na základě „velkých idejí“ tedy ideologické blízkosti stran na 

celostátní úrovni.  
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Abychom jednoznačně odpověděli na výzkumnou otázku, je možné tvrdit, že 

ideologická vzdálenost hraje při tvorbě komunálních koalic roli, minimálně ve zkoumaných 

municipalitách. A to jak z pohledu „malých idejí“, kde byla role ideologické vzdálenosti 

zmiňována velmi často, tak i z pohledu „velkých idejí“, minimálně v otázce izolace KSČM. 

Otázkou, na kterou nemůže tato práce odpovědět, ale mohou se jí zabývat další studie, 

zůstává, jak důležitá tato role je a nakolik ji lze zobecnit alespoň na municipality obdobné 

velikosti. 

 V úvodu byla stanovena ještě následující hypotéza:  

Politické subjekty zastoupené dlouhodobě v zastupitelském orgánu municipality mají tendenci 

uzavírat koalice se subjekty rovněž dlouhodobě zastoupenými v zastupitelském orgánu, než se 

subjekty novými, bez ohledu na ideologickou vzdálenost. 

Pro ověření této hypotézy byla v terénním výzkumu uvedena možnost vybrat štěpení 

mezi novými a starými subjekty v zastupitelstvu ve třech případech. V prvním případě, kdy 

uváděli respondenti, jestli by toto rozdělení mělo hrát roli při sestavování koalice v ideálním 

případě. Na tuto otázku odpověděl kladně pouze jediný respondent, většina byla toho názoru, 

že v ideálním případě by se toto štěpení projevovat nemělo. Další otázky byly zaměřeny na 

sestavování koalic v roce 2010 a 2014. V roce 2014 hrálo roli štěpení na staré a nové subjekty 

v zastupitelstvu při sestavování koalice podle více než 46 % respondentů, v roce 2010 pak 

pouze podle 33 %. Někteří z nich navíc uváděli, že se nejedná ani tak o štěpení mezi novými a 

starými subjekty, jako o staré a nové osobnosti v zastupitelstvu
76

. Toto štěpení se navíc do 

velké míry prolíná s principem osobních vztahů, jak již bylo uvedeno v odpovědi na 

předchozí výzkumnou otázku, ve které jsme tyto dva principy zařadili do stejné kategorie. 

Jeden z respondentů přímo uvedl: „nejedná se ani tak o nové staré subjekty, ale o nové a 

staré osobnosti v zastupitelstvu.“ Vzhledem k poměrně výraznému počtu respondentů, kteří 

toto štěpení zohlednili a mělo podle jejich výpovědí vliv na tvorbu koalice, je vhodné se 

zkoumáním tohoto štěpení dále zabývat, protože minimálně v některých obcích se do určité 

míry projevuje. 

Na závěr je nutné ještě jednou zdůraznit, že výzkum proběhl na velmi malém vzorku 

15 respondentů. Není tedy možné z něj činit definitivní, obecné závěry, ale může posloužit 

jako odrazový můstek či impuls pro další výzkumy na toto téma.  
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 Respondenti, kteří uváděli štěpení mezi starými a novými osobnostmi byli v grafech zahrnuti do celkového 

počtu respondentů, kteří označili štěpení mezi novými a starými subjekty. 
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5 Summary 

The main aim of this thesis is to analyze the influence of ideological distance to the 

formation of executive coalitions at municipal level and discover if the criterion of ideological 

distance is relevant at municipal level. The municipal structure of the Czech Republic is 

greatly fragmented, there are also many differences between national and municipal level. We 

have to determine not only political parties but also a great deal of individual actors at the 

municipal level. In this case, individual actors could be bearers of ideas or ideologies. Very 

specific is the role of independent candidates, because there is a possibility to make their own 

candidate list, but we can also find them on the candidate lists of political parties. The 

appearance of individual actors, independent candidates, fragmented municipal structure and 

other details shows that national political parties are not as influential at the municipal level as 

they are at the national level. There is also a fluctuation of candidates between different 

political subjects. Other actors at municipal levels are for example association of 

municipalities, civil societies, interest organizations or other local associations. The party 

system in four examined municipalities is a multiparty system without dominant party, and 

there is one case with multiparty system with one dominant party.  

It is important to highlight that the concept of ideological distance at the municipal 

level is very different from the national level. Ideological distance at municipal level can be 

examined from the perspective of ‘small’ and ‘great ideas’. The ‘small ideas’ are based on 

local level political programs and on the ideological distance of political parties at the 

municipal level. On the other hand the ‘great ideas’ are based on national political programs 

and ideological distance of the political parties at the national level. Both of these types can be 

find at the municipal level, but the ‘great ideas’ are mostly manifested by the fact that some 

local political subjects refuses to cooperate with the Communist party (based on semi-

structured interviews with the mayors and other local politicians). In the process of coalition 

formation, there is also cleavage between the long-term political subjects in the municipal 

council and the subjects, which are new in the municipal council. This cleavage is combined 

with personal relationships between individual actors. The most important aspect of the 

coalition formation are personal relationships, because the political system is influenced by 

the individual actors.  

Formation of executive coalitions is also influenced by the question of distribution of 

political offices and by the office seeking theory. It is interesting that the full-time 
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offices/seats in the municipal councils are mostly overlooked. Paradoxically, there can be 

greater struggle for the seats in the city council, which are not full-time (it was examined at 

least at one of the municipalities). Conclusion is, that office seeking theory operates on 

different principles at the municipal level and at the national level. 

Two results of the research of examined municipalities are obvious. Ideological 

distance at municipal level based on ‘small’ ideas influences establishing of coalitions and in 

some case there is also cleavage among new and old political subjects impacted by personal 

relations of the participants. It is reasonable thoroughly examine these results in detail. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Scénář polostrukturovaného rozhovoru (scénář) 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru
77

 
 

Vážení respondenti, rozhovor, který spolu povedeme dle níže uvedeného scénáře, je součástí 

výzkumu k diplomové práci „Komunální koalice: význam ideologické vzdálenosti“. Tato 

diplomová práce se zabývá tvorbou koalic na komunální úrovni a cílem práce je ověřit, jakou 

roli hraje ideologie a ideologická blízkost při tvorbě koalic na komunální úrovni. Jinými 

slovy, zda je při utváření komunální koalice důležité, aby si koaliční strany byly blízké 

například na ose pravice-levice, či nikoli. Existují sice i tvrzení, že komunální politika vůbec 

ideologická není, protože v některých obcích vznikají koalice stran z opačných pólů 

ideologického spektra, je však možné, že je ideologie na úrovni lokální pouze jinak vnímána 

než na úrovni celostátní.  

Rozhovor bude rozdělen do 3 částí. V první, úvodní části se zaměříme na to, jak by podle Vás 

mělo fungovat sestavování rady města v ideálním případě a také na fungování současné 

koalice. Ve druhé části se zaměříme na fungování jednotlivých politických subjektů ve městě 

a třetí část se bude zabývat již přímo sestavováním koalice po volbách v roce 2010 a 2014. 

Před tím, než začneme samotný rozhovor, bych Vás chtěl požádat o souhlas s nahráváním 

rozhovoru. Nahrávka nebude nikde zveřejněna a celý rozhovor slouží pouze pro vědecké 

účely a zjištění budou sloužit především ke zpracování diplomové práce. Doslovný přepis 

celého tohoto rozhovoru nebude vyhotoven a nebude ani publikován jako příloha diplomové 

práce. Diplomovou práci Vám mohu v případě Vašeho zájmu po jejím dokončení zaslat. Ještě 

bych Vás chtěl upozornit, že se v dotazníku nacházejí většinou otevřené otázky, na které 

budete sami odpovídat, ale nachází se zde také několik uzavřených otázek, na které budete 

odpovídat výběrem z několika možností a poté budete moci svůj výběr případně vysvětlit a 

rozvinout. 

1 Principy sestavování rady města a fungování koalice 

Můžete mi potvrdit, jestli vznikla v roce 2014 koalice v tomto složení: ODS+TOP 09+ČSSD.  
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 Upravený pro rozhovor s Janem Poduškou, starostou města Blovice. 
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Považujete za členy koalice ještě jiné subjekty či jednotlivce, kteří nejsou zastoupeni v radě 

města? 

Lze ve Vašem městě vůbec mluvit o koalici?  

Uzavřeli jste psanou či nepsanou koaliční smlouvu? 

Pokud ano, co bylo jejím obsahem? 

Došlo během funkčního období k nějakým změnám v koalici? Pokud ano, z jakých důvodů? 

Nyní Vám nastíním principy, podle kterých je možné vytvářet radu města a vládnoucí koalici. 

Vyberte prosím ty, které by podle Vás měly hrát roli. Můžete vybrat i více možností a určit 

důležitost jednotlivých možností. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem 

nadále spolupracovat a subjekty, které byly zvoleny do zastupitelstva nově, by měly 

spolupracovat pouze mezi sebou  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti subjektů na lokální úrovni – programy do 

komunálních voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a 

periferie – měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie 

(oddělených částí obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které 

hájí centra v rámci obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově 

přistěhovalé, případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně, bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 

Promítají se někdy do fungování zastupitelstva rozdíly mezi ideologickými hodnotami 

jednotlivých subjektů v zastupitelstvu? Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly 

mezi pravicí a levicí? Promítají se rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad 

konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvyšovat daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 
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 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku 

 

Vnímáte rozdíly mezi ideovou blízkostí stran na lokální a celostátní úrovni? Je možné, aby na 

lokální úrovni existovala jiná ideová blízkost, než na celostátní úrovni? Například v některých 

městech a obcích fungují koalice ODS a ČSSD, které se na celostátní úrovni vůči sobě 

navzájem výrazně vymezují. Myslíte si, že na komunální úrovni mohou být tyto dvě strany 

ideově blízké a mohou harmonicky spolupracovat? 

2 Fungování aktérů komunální politiky ve městě 

2.1 Otázky na subjekt dotazovaného 

Na začátku se zaměříme na fungování politických stran a ostatních aktérů komunální politiky 

(SNK, spolky atd.), kteří působí ve vašem městě. Jelikož jste kandidoval za ODS, začneme u 

tohoto subjektu. 

  

Je váš subjekt (strana, sdružení) nějak institucionalizovaný v současnosti? (Dovysvětlující 

otázky: Má zde např. místní organizaci v případě politické strany? Nebo se jedná o oficiální 

spolek atd.?) Pokud ano, má místní organizace pouze městskou působnost, nebo zahrnuje širší 

oblast, např. okolní obce? 

Došlo k nějakým změnám v institucionalizaci od voleb 2010? (např. vznik a zánik MO) 

Jaký je počet členů vašeho subjektu ve vašem městě? (pokud se liší od počtu lidí v MO, 

uveďte oba údaje) 

Dochází v rámci vašeho subjektu ve městě k nějaké koordinaci? Pokud ano, k jaké? Uveďte 

také, jestli se jedná o koordinaci formální či neformální. (poslední část otázky pokládáme 

pouze, pokud je subjekt institucionalizovaný a existují oficiální struktury subjektu) 

1. občasné schůzky 

2. pravidelné schůzky 

3. koordinace hlasování v zastupitelském klubu 

4. koordinace společných stanovisek ke klíčovým tématům 

5. příprava společných návrhů 

6. jiné 
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Mění se tato koordinace v čase? (např. větší intenzita schůzek těsně před volbami a těsně po 

volbách či podobně fungující aktivita vyššího počtu lidí) 

Dochází k nějaké neformální kooperaci mimo oficiální struktury napříč politickými subjekty 

ve městě? (jádra) 

Kdo vyjednával o koalici s ostatními subjekty? 

Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivnil tvorbu koalice v rámci Vašeho subjektu a měl hlavní slovo 

při rozhodování o její podobě? Můžete uvést i více možností s komentářem. 

1) předseda MO 

2) MO  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

2.2 Otázky na ostatní subjekty 

V této části rozhovoru se zaměříme na ostatní subjekty zastoupené v zastupitelstvu 

v posledních dvou volebních obdobích, které ovlivňují komunální politiku ve vašem městě. 

Budu Vám pokládat otázky na fungování subjektů podobně jako u vaší strany/subjektu a Vás 

poprosím o komentář, pokud budete o jejich fungování něco vědět. 

Jaké strany či subjekty zasahující do politického dění v obci jsou institucionalizované (mají 

místní organizaci, působí jako oficiálně zapsaný spolek apod.)? 

O kterých subjektech naopak víte, že oficiálně organizované nejsou a například pouze 

vytvářejí kandidátku sdružení nezávislých kandidátů (s nutností sbírat podpisy pod petici na 

podporu kandidatury)? 

V jakých subjektech dochází k nějakému stupni koordinace? (např.: občasné schůzky, 

pravidelné schůzky, koordinace hlasování, koordinace společných stanovisek ke klíčovým 

tématům, příprava společných návrhů). 

V jakých subjektech k žádné koordinaci nedochází? 
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Kdo má hlavní slovo při rozhodování o koaliční spolupráci v jednotlivých subjektech a kdo 

zasáhl do tvorby koalice? Doplňte prosím názvy subjektů k jednotlivým možnostem, jeden 

subjekt lze uvést u více možností. 

1) předseda MO 

2) MO  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

3 Tvorba koalic – důvody, které vedly k uzavření koalice v letech 2014 a 2010 

V této části se budeme věnovat již přímo procesu tvorby koalic ve vašem městě. Nejdříve se 

zaměříme na volby v roce 2014. 

Máte nebo měli jste v té době nějaké přirozené koaliční partnery, s nimiž jste mohli začít 

spolupracovat, aniž by bylo potřeba složitě vyjednávat? Byli jste s některými z nich (ať už se 

stranami či jednotlivci) domluveni již před volbami na případné povolební spolupráci?  

Projevily se při tvorbě koalice v letech 2014 nebo 2010 následující principy? Můžete uvést i 

více důvodů, uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem  

nadále spolupracovat a subjekty, které byly zvoleny do zastupitelstva nově, by měly 

spolupracovat pouze mezi sebou  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti subjektů na lokální úrovni – programy do 

komunálních voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a 

periferie – měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie 

(oddělených částí obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které 

hájí centra v rámci obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově 

přistěhovalé, případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 
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Promítaly se do vyjednávání o spolupráci rozdíly mezi ideologickými hodnotami jednotlivých 

stran? (Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly mezi pravicí a levicí? Promítají 

se rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvýšit daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 

 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku) 

Existuje ve městě subjekt, s nímž byste neuzavřeli koalici z ideologických důvodů? 

Nyní přejdeme k volbám v roce 2010, následuje podobná sada otázek: 

Máte nebo měli jste v té době nějaké přirozené koaliční partnery, s nimiž jste mohli začít 

spolupracovat, aniž by bylo potřeba složitě vyjednávat? Byli jste s některými z nich (ať už se 

stranami či jednotlivci) domluveni již před volbami na případné povolební spolupráci?  

Projevily se při tvorbě koalice následující principy? Můžete uvést i více důvodů, uveďte 

prosím, pokud je to možné, také jeden, který nakonec převážil, či který byl při rozhodování 

nejdůležitější. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem 

spolupracovat a oproti tomu subjekty, které jsou v zastupitelstvu nové, by měly také 

navzájem spolupracovat  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost stran na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na lokální úrovni – programy do komunálních 

voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a periferie – 

měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie (oddělených částí 

obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které hájí centra v rámci 

obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově přistěhovalé, 

případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 
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Promítaly se do vyjednávání o spolupráci rozdíly mezi ideologickými hodnotami jednotlivých 

stran? Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly mezi pravicí a levicí? Promítají se 

rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvýšit daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 

 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku 

Existuje ve městě subjekt, s nímž byste neuzavřeli koalici z ideologických důvodů? 

Můžete mi potvrdit, jestli vznikla v roce 2010 koalice v tomto složení: VV + ODS? 

Uzavřeli jste psanou či nepsanou koaliční smlouvu? 

Pokud ano, co bylo jejím obsahem? 

Došlo během funkčního období k nějakým změnám v koalici? Pokud ano, z jakých důvodů? 

V čem se výrazně lišila povolební vyjednávání mezi volbami v roce 2010 a 2014? 

Závěrečný dotaz 

Napadá Vás ještě cokoliv významného, co se týče procesu utváření koalic a fungování 

politických subjektů ve Vašem městě, na co nepřišla během našeho rozhovoru řeč nebo 

cokoli, co byste rád k tématu doplnil? 
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Příloha č. 2 Uzavřené otázky k polostrukturovanému rozhovoru (dotazník) 

Uzavřené otázky k polostrukturovanému rozhovoru – vyplňuje 

respondent (jméno respondenta) 

Principy sestavování rady města a fungování koalice 

Nyní Vám nastíním principy, podle kterých je možné vytvářet radu města a vládnoucí koalici. 

Vyberte prosím ty, které by podle Vás měly hrát roli. Můžete vybrat i více možností a určit 

důležitost jednotlivých možností. 

1) staré X nové subjekty v zastupitelstvu  

2) osobní vztahy  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 

Fungování aktérů komunální politiky ve městě 

Dochází v rámci Vašeho subjektu ve městě k nějaké koordinaci? Pokud ano, k jaké?  

1. občasné schůzky 

2. pravidelné schůzky 

3. koordinace hlasování v zastupitelském klubu 

4. koordinace společných stanovisek ke klíčovým tématům 

5. příprava společných návrhů 

6. jiné 

Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivnil tvorbu koalice v rámci Vašeho subjektu a měl hlavní slovo 

při rozhodování o její podobě? Můžete uvést i více možností s komentářem. 

1) předseda místní organizace 

2) místní organizace jako celek  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost  

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 
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Kdo má hlavní slovo při rozhodování o koaliční spolupráci v jednotlivých subjektech a kdo 

zasáhl do tvorby koalice? Doplňte prosím názvy subjektů k jednotlivým možnostem, jeden 

subjekt lze uvést u více možností. 

1) předseda místní organizace 

2) místní organizace jako celek 

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

Tvorba koalic – důvody které vedly k uzavření koalice v letech 2014 a 2010 

Projevily se při tvorbě koalice v roce 2014 následující principy? Můžete uvést i více důvodů, 

uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré subjekty v zastupitelstvu X nové subjekty v zastupitelstvu 

2) osobní vztahy  

3) lokální ideová blízkost subjektů na komunální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí  

 

Projevily se při tvorbě koalice v roce 2010 následující principy? Můžete uvést i více důvodů, 

uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré subjekty v zastupitelstvu X nové subjekty v zastupitelstvu 

2) osobní vztahy  

3) lokální ideová blízkost subjektů na komunální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí  

 


