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1. Vymezení tématu 

 
Diplomová práce se bude zabývat trendem, který je 

v současnosti velmi aktuální a který má nakročeno k tomu, že se 

stane zcela běžnou praktikou. Řeč je o „politických podnikatelích“, 

jejichž soukromé jmění řádově dosahuje miliard. Dříve se tito lidé 

pohybovali „za“ politickou scénou v podobě lobbingu. Trend se však 

obrátil a tito lidé začínají sami kandidovat ve volbách. Ať už se 

podíváme do demokratických zřízení v Evropě či Americe vidíme 

velmi podobné politiky usilující o politické mandáty: americký 

obchodní magnát Donal Trump, klasický italský příklad Silvio 

Berlusconi, v Rakousku miliardář Frank Stronach, filantrop a 

podnikatel Andrej Kiska na Slovensku, v České republice pak 

především Vít Bárta a Andrej Babiš.  

Hans Keman a André Krouwel (2006) si všímají tohoto trendu a 

zdůrazňují roli politických podnikatelů, kteří hledí na politiku a 

vnímají ji stejnou optikou jako business. Vzestup tohoto chápání 

politiky a nárůst takto smýšlejících stran, zejména jejich lídrů, si 

autoři vysvětlují několika faktory, kterými, dalo by se říci, vysvětlují 

prostředí, ve kterém tyto strany bují. Toto prostředí jim poskytuje 

takové podmínky, které nahrávají jejich vzniku, růstu a následnému 

úspěchu. Konkrétně jde o antipolitickou náladu panující ve 

společnosti, nahrazování tradičních stran novými (displacement), 

vysokou míru volatility a s tou související již dlouhodobě trvající trend 

snižování stranické identifikace mezi širokou veřejností (dealignment) 

a snad touha po spasiteli. Vedle toho se zde objevuje vysoká míra 

profesionalizace politických stran, jež je neméně významný faktor 

výše popsaného. Politické strany navyšují svou míru profesionalizace 

ve vedení volebních kampaní a samotného fungování politických 

stran, kladou důraz na politický marketing, jež musí být součástí 

volební strategie. Na základě těchto a dalších faktorů pak Gerd Meyer 

(2008) specifikuje, že právě v zemích se zkušeností 
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s postkomunistickou tranzicí nabývá specifického rozměru a významu 

personalizace politiky a namísto často koherentního programu zde 

politické stany, především ty nově vznikající, nabízejí svého lídra  - 

Meyer to nazývá „one man show party“. Pokud se podíváme na 

současnou politiku například do zemí střední Evropy, nelze oponovat, 

že by tomu tak do jisté míry nebylo.  

Všechny tyto závěry a jím podobné vychází ze stejné myšlenky, 

která tu byla v rámci politologických studií představena již v roce 

1999. Jonathan Hopkins a Katarina Paulocci společně ve své studii 

The business firm model of prty organisation: Case from Spain and 

Italy představili tzv. koncept business-firm party, jehož jedním 

z hlavních znaků je také podmínka existence extrémně důležitého 

lídra strany, který je podnikatelem. Autoři vznik podobných stran 

obecně zasazují do zemí s malou nebo přerušovanou tradicí 

demokratického zřízení, se kterou jde ruku v ruce nízká kontinuita 

stran a stranického systému. Autoři při definování business-firmy 

party vycházeli z tezí volebně-profesionální strany od Angela 

Panebianca, které propojili s působením „politických podnikatelů“ 

v politice.  

 I pro tuto diplomovou práci se stane jejich koncept základním 

kamenem. Výše zmíněná „one man show party“ společně 

s působením politických podnikatelů se objevila, jak je již naznačeno 

výše i v České a Slovenské republice. Na Slovensku se tak stalo 

v rámci voleb do Národní rady Slovenské republiky roku 2002, ve 

kterých kandidoval nový subjekt s názvem Aliance nového občana 

(ANO), který byl neodmyslitelně spojen se svým lídrem a 

zakladatelem Pavlem Ruskem.  V České republice se podobně stalo 

v rámci voleb do Poslanecké Sněmovny České republiky v roce 2013. 

Faktickým vítězem voleb, i přesto že skončil na druhém místě, se stal 

zcela nový subjekt – hnutí ANO 2011, jehož působení je rovněž 

nepředstavitelné bez svého zakladatel a lídra Andreje Babiše. Oba 

pánové byli v době zakládání svých politických subjektů významnými 
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podnikateli s ambicemi, jak se ukazuje či ukázalo, ovládat nejen 

politický, ale také mediální prostor ve státě. Výběr ANO 2011 a ANO  

nebyl náhodný, ale byl učiněn na základě možných podobností, které 

diplomová práce zmíní. Práce naváže na ostatní podobné studie a 

bude se zabývat propojením politiky a businessu v zemích střední 

Evropy.  

 

2. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je 1. představit koncept business-firm 

party, 2. analyzovat na jeho základě hnutí ANO 2011 a politickou 

stranu Aliance nového občana, 3. porovnat jednotlivá výsledná 

zjištění z těchto případových studií a 4. zhodnotit, zdali a do jaké míry 

je vhodné tyto dva politické subjekty v rámci typologie politických 

stran řadit do modelu strany typu firma. V práci nepracuji s žádnou 

hypotézou a hypotézu nahrazuji souborem výzkumných otázek. 

Diplomová práce bude postavena na následujících výzkumných 

otázkách: 1. Jaká kritéria dle teoretického vymezení business-firm 

party zkoumané politické subjekty splňují? 2. Jaká kritéria mají 

zkoumané subjekty společné a jaká nikoli? 3. Je u vybraných 

politických subjektů přítomna nějaká společná charakteristika, která 

není vymezena konceptem business-firm party a mohla by být jeho 

součástí?  

 

3. Metoda zpracování tématu 

Diplomová práce bude složená ze dvou případových studií, 

které budou učiněny na základě deskriptivní a empiricko-analytické 

metody. Pro zjištění podobností a odlišností případů bude následně 

využita i metoda srovnávací. Ve výzkumu budu vycházet z 

teoretického vymezení konceptu business-firm party od Jonathana 

Hopkinse a Katariny Paulocci. Zkoumanými subjekty budou ANO 2011 

a Aliance nového občana vzhledem k jejich několika podobnostem. 
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Jednotlivé aspekty strany-firmy budu aplikovat na působení a 

fungování vybraných politických subjektů. Veškeré informace či data 

budu využívat z dostupné literatury a jiných zdrojů, případně 

z vlastních rozhovorů. Práce by také měla vycházet z analýzy 

primárních zdrojů jednotlivých politických stran. V práci budou 

použity i průzkumy veřejného mínění či grafy k lepšímu znázornění a 

pochopení některých jevů. 

 

4. Osnova  

1. Úvod 

2. Koncept STRANA TYPU FIRMY 

2.1 Italský příklad FORZA ITALIA a Silvio Berlusconi  

3. Aliance nového občana 

4. ANO 2011 

5. Porovnání obou případových studií  

6. Závěr 

 

5. Předběžný seznam literatury  

Další zdroje budou postupně doplňovány. 

BÍLEK, Jaroslav, CABADA, Ladislav, HUDEC, Pavel. 2014. Strany mezery 
v litevském stranickém systému. In: Politické vedy 17, 1: 27-35. 
 
BRADOVÁ, Eva. 2005. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. 
Brno: Mezinárodní politologický ústav.  

McDONNELL, Duncan. 2013. Silvio Berlusconi´sPersonal Parties: From 
Forza Italia to the Popolo Della Liberta. In: Political studies 61 (S1): 
217-233. 

HARMEL, Robert, Kenneth, JANDA. 1994. An integrated theory of 
party goals and party chance. In: Journal of Theoretical Politics 6 (3): 
259-287. 

HOPKIN, Jonathan, PAOLUCCI, Caterina. 1999. The business firm 
model of prty organisation: Case from Spain and Italy. In: European 
Journal of Politicaal Research 35: 307-339. 



6 
 

HLOUŠEK, Vít. 2012. Věci Veřejné: politické podnikání strany typu 
firmy. Politologický časopis – Czech Journal of Political Science 4: 322-
340. 
 
KEMAN, Hans a KROWEL, André. 2006. The rise of a new political 
class? Emerging the populist challenge in Western Europe. 
Amsterdam: Department of Political Science, Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
 
KOPEČEK, Lubomír. 2012. Česká politika v časech videodemorkacie. 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1719/ceska-politika-v-casech-
videodemokracie 

KOPEČEK, Lubomír. 2006. Analýzy působení Aliance nového občana ve 
slovenské politice. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=284 

LUCARDIE, Paul. 2000. Prophets, purfiers and prolocutors. Towards a 
Theory on the Emergence of New Parties. In: Party Politics 6 (2): 175-
185. 

DOČKAL, Vít. 2002. Aliance nového občana – populistická či protestní 
strana? http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=30 
 
GRAZIOLI, Stefano. 2007. Ve jménu lidu: populisté, extremisté a 
charismatičtí lídři Evropy. Praha: KMa. 
 
PANEBIANCO, Angelo. 1988. Political Parties: Organization and 
Power. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
RANIOLO, Francesco. 2006. Forza Italia: a leader with a party. South 
Eropean Society and Politics 11 (3-4): 439-445. 

STAUBER, Jakub. 2015. Organizační vývoj nových politických stran 
v České republice pohledem teorie institucionalizace. Acta Politologia 
7, 2, 133-155. 

STRMISKA, Maxmilián. 2005. Politické strany moderní Evropy: analýza 
stranicko-politických systémů. Praha: Portál. 
 
SVAČINOVÁ, Petra, KOPEČEK, Lubomír. 2015. Kdo rozhoduje 
v Českých politických stranách? Vzestup nových politických 
podnikatelů ve srovnávací perspektivě. In: Středoevropské 
politologické studie 17 (2): 178-211. 
 
ŠŮSTKOVÁ, Markéta. 2008. Silvio Berlusconi a Forza Italia: 
fyziognomie marketingu lídra. In: Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis.  

 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=284
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=30

