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Konfliktní linie a ideové tábory 

v českém a slovenském stranickém systému po roce 1989 

Pavel Hynčíca nastoupil do doktorského studia v roce 2002, jeho školitelem byl prof. 

Jiří Kunc, který jej vedl až do své smrti v minulém roce, já jsem se stal školitelem až 

v závěrečné fázi, kdy Pavel Hynčica svou práci dokončoval a mohu říci, že jsme se dostal 

k dobře založenému dílu. 

Během svého studia plnil Pavel Hynčica poměrně svědomitě svůj studijní plán. Menší 

zdržení měl v roce 2003, kdy nesložil včas zkoušku z českého a slovenského politického 

myšlení. Tato povinnost byla přeložena do dalšího roku a tehdy vše řádně splnil. Větší zdržení 

nastalo při psaní samotné disertace. Materiály a podklady, které shromáždil, vyžadovaly 

dodatečné výzkumy, které jej zdržely natolik, že nestihl včas termín daný prezenční formou 

studia. Z dobrých důvodů mu byl povolen přestup do kombinované formy studia. Pavel 

Hynčica tak získal potřebný čas, který zdárně využil, a nyní může předložit svou disertaci 

k obhajobě. Tématem je formování stranického systému v České a Slovenské republice po 

pádu komunismu, tedy v době budování demokracie. 

Formování stranických systémů je zavedeným a již klasickým tématem politické vědy, 

jež se z valné části může opírat o rokkanovské paradigma. Studium utváření stranických 

systémů v době demokratické transformace se stalo velkou příležitostí pro empirické testování 

tohoto paradigmatu. Česká politologie se do značné míry konstituovala právě studiem těchto 

souvislostí. Zde bylo možno zkoumat utváření stranického systému ve specifických 

podmínkách, takřka před očima, a všechny teoretické poučky mohly být testovány ve 

specifických podmínkách demokratické transformace. Nově se tak tříbila teoretická 

paradigmata, hledaly se vhodné metody a formulovaly nové poznatky. Zvláště výrazně se 

v tomto ohledu prosadila tzv. brněnská škola, která dala vzniknout řadě monografií a studií 

téměř encyklopedického charakteru. 

Práce Pavla Hynčicy do tohoto směru zapadá a svým způsobem na tyto výzkumy 

navazuje, v mnohém sdílí metodologická východiska, kterým je všeobecně vzato uplatnění 

rokkanovské koncepce konfliktních linií v podmínkách demokratické transformace 

postkomunistických zemí. Nicméně rád bych zdůraznil, že teoretická aspirace autora sahá 



dále, a to ve dvojím ohledu: jednak výrazně prohlubuje komparativní hledisko a jednak se 

snaží zaujmout ryze deskriptivní postoj. 

V prvním případě považuji jeho přínos za prokazatelný a domnívám se, že se mu 

skutečně podařilo rozvinout komparativní analýzu utváření stranických systémů v ČR a SR 

způsobem, který lze považovat za obohacení české politické vědy. Komparace není nijak 

formální, ale vychází z vnitřní dynamiky stranických systémů. Hynčica dokázal zvládnout i 

metodologická úskalí a jeho práci je třeba ocenit. V druhém případě mám pochyby, zda 

zaujetí "objektivního" postoje v politickém výzkumu je tak "prosté", jak to předvádí autor. Je 

snadné kritizovat jiné za subjektivní politické postoje, jak to autor činí zvláště v části, jež se 

vyrovnává se stávající odbornou literaturou. Objektivita ve společenském výzkumu 

neznamená vyhnout se hodnocení - to ostatně ani není možné a odvolávání se na Weberovo 

pojetí nehodnotící společenské vědy je neuspokojivé. Hodnotící soudy se objevují, ať autor 

chce nebo nechce, vyplývají z povahy společenského výzkumu. Např. ani Hynčica se nemůže 

vyhnout termínu mečiarismus při popisu politických reálií na Slovensku. Představa, že lze při 

zkoumání toho, jak se chovala strana HZDS v době, když byla vládní stranou, vystačit 

s popisem její funkce v politickém systému, je neudržitelné, neboť nepochybně je třeba najít 

způsob jak rovněž tematizovat to, že nějaká politická strana třeba užívá bezpečnostní složky 

k diskreditaci politických protivníků, a takové zkoumání se neobejde bez normativně 

zatížených pojmů, jako je "demokratické" a "nedemokratické" chování. Jak už kdysi pravil 

David Hume: z toho, že něco je, ještě nelze vyvodit to, že t také býti má. 

Nemohu si také odpustit jednu menší věcnou výhradu. Když autor poukazuje na vznik 

Občanského fóra v Čechách a Veřejnosti proti násilí na Slovensku, což je nepochybně 

důležité téma v rámci úvah o utváření českého a slovenského stranického systému, tak se 

opírá pouze o práci Rozdělení Československa od V. Srba a T. Veselého. Myslím si, že nelze 

opomíjet mnohem obsažnější práce Jiřího Suka a dalších, které vznikly v českém prostředí, 

anebo řadu analytických prací od slovenských autorů. 

Disertační práce má logické členění: Autor nejprve výstižně charakterizuje předmět 

svého zkoumání, kterým, jak už bylo řečeno je utváření stranických systémů v ČR a SR 

v období demokratické tranzice, a zdůrazňuje svůj komparativní přístup. Poté se vyrovnává 

s literaturou, která k danému tématu u nás byla publikována a věnuje se též výzkumům 

provedeným na Slovensku. Radno podotknout, že přehled tuzemské literatury je výstižně 

shrnut, proveden se znalostí věci a hodnotící soudy jsou vyvážené. Za menší vadu na kráse 

považuji pouze to, že chybí literatura zahraniční, která se k problémům demokratické tranzice 



v postkomunistikcých zemí objevila - nebylo jí zase tak málo - a mohla by autora zaujmout, 

protože komparativní hledisko bylo jedno z nejčastějších. 

Následuje výklad teoretických a metodologických východisek, což je část, kde autor 

prokazuje znalost základních teoretických paradigmat studia stranických systémů právě 

s poukazem na zkušenosti postkomunistických zemích. Za nejlepší části práce považuji 

charakteristiku konfliktních linií a v české a slovenské politice a především dílčí komparativní 

studie stran v české a slovenské politice, kdy se mu daří plasticky vykreslit profily stran z 

levicové části politického spektra, zvláště momenty, kdy na Slovensku dochází k reformní 

proměně komunistické strany ve stranu sociálně demokratické orientace, kdežto v Čechách se 

vedle komunistické strany obnovuje samostatná česká sociální demokracie.Hynčicovi se daří 

zachytit světla a stíny těchto odlišných cest utváření levicové části politického spektra. 

Disertace se pokouší odhalit dlouhodobé trendy ve vývoje těchto stranických systémů, 

což je cenná část práce, dokonce přichází s predikcí opřenou o získané poznatky a vyhovuje 

tak zavedeným metodologickým nárokům platným ve vědě, neboť umožňuje provést časem 

empirickou verifikaci získaných poznatků. 

Celkově považuji disertační práci za velice zdařilý příspěvek ke studiu stranických 

systémů utvářejících se v demokratické tranzici, který rozšiřuje naši stávající poznatkovou 

bázi a cenný je pro své komparativní zaujetí. 
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