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I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES 

 

Smyslem kurzu Volební analýza je seznámit studenty s různými přístupy k výzkumu voleb, přiblížit 
studentům nejnovější poznatky volebních analýz a naučit studenty příslušné výzkumné metody. Kurz 
je rozdělen do tří hlavních oblastí: 

1. Analýza výsledků voleb. 

2. Výzkum volebních preferencí 

3. Analýza volebního chování a rozhodování a volební účasti 

 

II. Metody výuky a organizace kurzu 

 

Předpoklady pro absolvování kurzu 

U studentů zapsaných na kurz se předpokládá absolvování předmětu Volební systémy a stranická 
soutěž. 

 

Organizace kurzu 

Výuka kurzu bude probíhat od 13. února 2018 do 24. dubna 2018 podle harmonogramu vypsaného 
níže. V předmětu jsou obsaženy následující formy výuky: přednáška, seminář, cvičení. 

 

 

 

VOLEBNÍ ANALÝZA 
SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2017/2018 (KPE/VA) 

mailto:tomas.lebeda@upol.cz


2 

 

III. Požadavky na ukončení kurzu 

 

Podmínky pro získání zápočtu 

 Účast v seminářích a na cvičeních 

 Aktivita v seminářích a orientace v povinné četbě 

 Aktivní zapojení do zpracování společného projektu 

 

Účast ve výuce: 

Přednášky jsou nepovinné. 

V seminářích a na cvičeních je možná jedna neomluvená absence. V případě nemoci je možné 
absenci omluvit. Absence v semináři může být důvodem k neudělení zápočtu. 

 

Aktivita v seminářích a povinná četba: 

V seminářích se důsledně vyžaduje aktivní účast studentů při diskuzích o zadané četbě a k tématu 
semináře. Každý posluchač je povinen přečíst literaturu určenou k seminární výuce! Ověřování 
znalosti zadané četby bude v seminářích probíhat ústní, popřípadě i písemnou formou. 

 

Společný projekt: 

Studenti si zvolí analytické téma, které zpracují v týmech.  

  

Podmínky pro absolvování zkoušky 

Písemná zkouška založená na: 

1) Obsahu přednášek 

2) Povinné literatuře 

3) Povinné četbě k seminářům 

Podmínkou pro absolvování zkoušky je splnění všech podmínek pro získání zápočtu. 
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IV. Obsah předmětu 

 

 

Přehled témat přednášek  

1. 

19. 2. 2018  Úvod a přednáška 

 Seznámení s obsahem kurzu a literaturou.  

 Výzkumy volebních preferencí I. 

2. 
26. 2. 2018  Přednáška 

 Výzkumy volebních preferencí II. 

3. 
5. 3. 2018  Přednáška a seminář 

 Výzkumy volebních preferencí III. 

4. 
12. 3. 2018 Přednáška  

 Volební chování I. 

5. 
19. 3. 2018  Přednáška 

 Volební chování II. 

6. 
26. 3. 2018  Přednáška 

Volební chování III  

7. 
2. 4. 2018 Volno 

 Velikonoční pondělí 

8. 
9. 4. 2018 Seminář 

 Volební chování – česká akademická reflexe 

9. 
 16. 4. 2018 Přednáška 

 Proporcionalita I. 

10. 
23. 4. 2018  Přednáška 

 Proporcionalita II. 

11. 
30. 4. 2018   

 Přirozený práh, fragmentace, volatilita,… 

12. 
7. 5. 2018 Cvičení 

Jak "měřit" volby. 
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V. Literatura 

 

Literatura k seminářům 

 

Seminář 5. 3. 2018 

Nastudování současné metodiky výzkumných agentur a seznámení se s aktuálními výsledky výzkumů 

 

Seminář 9. 4. 2018 

Bernard Josef, Tomáš Kostelecký: Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a 
regionální prostředí na rozhodování voličů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
1/2018. 

Linek, Lukáš: Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010? 
[9]  Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011. 

Smith Michael L., Petr Matějů: Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního 
chování v České republice v letech 1992–2010 [33]  Sociologický časopis / Czech Sociological 
Review 1/2011 

Hanley Seán: Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných 
příčin politického zemětřesení [115]  Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011. 

 

Cvičení 7. 5. 2018 

Na cvičení je třeba zopakovat si a naučit se obsah předchozích tří přednášek. Přineste si kalkulačku. 

 

 

Doplňující literatura k přednáškám 

 

Antunes, Rui. Theoretical models of voting behaviour. Exedra 4/2010. 

Chábová, Kristýna. „Komparace metodických postupů předvolebních průzkumů agentur CVVM, ppm 
factum, Median a STEM.“ Naše společnost 11 (1): 25-35. 

Lebeda Tomáš. Volební systémy poměrného zastoupení: Mechanismy, proporcionalita a politické 
konsekvence. Praha: Karolinum, 2008. Kapitoly 4 a 6. 

 

 

http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/169-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2014/3389
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/169-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2014/3389
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2098
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2098
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2099
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2099
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2102
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2102
http://www.exedrajournal.com/docs/N4/10C_Rui-Antunes_pp_145-170.pdf

