
Cílem diplomové práce bylo popsat současný stav vztahu mezi veřejností a 

politickými stranami. Vzhledem k možné rozsáhlosti daného tématu se práce zaměřila na 

přehled jednotlivých fenoménů, které můžeme v rámci tohoto vztahu sledovat, a provedla 

jejich nástin. Diplomová práce je uvedena dvěma teoreticko-historickými částmi, které 

představují nezbytný základ ke komplexnímu pochopení dané problematiky. 

V první části dochází k vymezení subjektů politického systému. Druhá část se 

zaměřuje na popis historických východisek popisované problematiky.  

Třetí část představuje jádro diplomové práce. Je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých 

jsou představeny vybrané fenomény, které současný stav vztahu mezi veřejností a politickými 

stranami provází. Záměrem této klíčové části je nejen jednotlivé sledované fenomény popsat, 

ale zároveň kriticky zhodnotit některá opatření, která jsou navrhována či uskutečňována s 

úmyslem danému problému čelit. Zahrnuto je také zhodnocení kroků, které vedly k 

zapříčinění popisované problematiky. V první kapitole se zaměřuji na krizi modelu 

reprezentace, zejména s ohledem na problematiku odcizení mezi reprezentanty a 

reprezentovanými. Druhá kapitola je zaměřena na otázku volební volatility a vývoje volební 

účasti, jakožto ukazatelů stability stranického systému a zájmu voličů o politiku. Třetí 

kapitola je věnována otázce poklesu podpory dosavadních tradičních politických stran, která 

je provázena jak poklesem jejich volebních výsledků, tak poklesem členů. Čtvrtá kapitola se 

dotýká politického marketingu a managementu a prosazování permanentní kampaně. V páté 

kapitole se zabývám otázkou personifikace politiky, jakožto procesu, který ovlivňuje podobu 

současné politiky a iniciuje mnohé její změny. Šestá kapitola je zaměřena na změnu 

konfliktních linií současné politiky, zejména na ztrátu pravolevého dělení politického spektra 

a omezení prostoru, v rámci kterého dochází k politickému rozhodování. Závěrečná, sedmá 

kapitola se věnuje negativním postojům, které veřejnost chová jak k politickým stranám, tak 

k politice obecně. Tyto negativní postoje, které často pramení z nedostatečného odlišování 

mezi ideálem a reálně dosažitelným stavem, se projevují v klesající ochotě k vlastní politické 

participaci, neúctě k právním normám či institucím demokratického právního státu obecně. 


