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Volby do zastupitelstev krajů jsou
vedle voleb do Evropského parlamentu těmi, které jsou u nás nejmladšími.
Evropské volby se konaly pouze třikrát,
krajské volby se letos uskuteční popáté.
Kniha Krajské volby 2012 je pokračováním řady publikací vydávaných politologickým pracovištěm Fakulty sociálních
studií na Masarykově univerzitě v Brně,
která cílí na problematiku všech úrovní
voleb v České republice. Kolektiv autorů
v tomto případě zahrnuje jak vyučující, tak odborné pracovníky a studenty.
„Strategií“ je sloučení textů zkušených
autorů a začínajících mladých politologů
(viz úvod). Hlavní editor a rovněž jeden
ze spoluautorů Stanislav Balík se dlouhodobě věnuje politologickému výzkumu
v oblasti komunální politiky. Vedle publikací věnovaných analýze voleb do za-
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stupitelstev měst a obcí se podílel též
na tvorbě studií s krajskou tematikou.
Primárním cílem knihy je obsáhnout
co nejvíce témat či jevů spojených s krajskými volbami a zpracovat je do podoby
komplexně uchopitelných závěrů a hodnocení, a to ať už z hlediska celostátních
či regionálních stran. Úkoly jednotlivých kapitol jsou pak informativního či
analytického charakteru. Kniha sestává
z osmi kapitol, přičemž v úvodu práce
je struktura knihy přirovnána k logice
volebního procesu. V prvních kapitolách
obdrží čtenář informace ke kandidátním listinám, regionálním politikům
a jejich profesní struktuře. Dále jsou
kapitoly věnovány stranickému financování, tématům ve volebních kampaních,
reflexi médií a následně také samotným
výsledkům voleb. Závěrečné kapitoly se
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zabývají analytickým zhodnocením volebních výsledků, popřípadě preferenčním hlasováním, koaličním jednáním
a tvorbou samotných koalic v krajských
zastupitelstvech.
Publikovaný text působí velmi přehledně. Čtenář je schopen v úvodu
každé kapitoly zjistit cíle včetně limitů
zpracované fáze či jevu voleb. Přínosem
publikace je rozšíření záběru témat,
jimiž se zabývaly studie o předchozích
volbách. Na mysli mám zejména kapitolu věnující se volební kampani a to
především část o outdoorové fázi a jejím možném vlivu na volební výsledky.
Dále sem řadím i osmou kapitolu, která
analyzuje voličské přesuny mezi sněmovními volbami v roce 2010 a krajskými volbami v roce 2012. Tuto kapitolu
považuji za velmi analyticky zdařilou
a podnětnou.
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Publikace pojímá velké množství témat a různých dílčích aspektů, a navzdory útlosti knihy se snaží o komplexnost
závěrů. Závěrem lze říci, že se jedná se
o přehledovou práci, komplexně mapující celé volby. Může být odrazovým
můstkem pro další analytickou výzkumnou práci. Publikace je vhodnou součástí
studia voleb v ČR. Obsahuje souhrnná
data, jež jsou povětšinou vhodně prezentována v tabulkách popř. grafech, a předává čtenáři přehledně zpracované fáze
volebního procesu. Přirozeně ne zcela
využívá potenciálu dat a jejich možného
analytického uchopení, ale to si nechejme až na monografii, která se bude věnovat všem krajským volbám. Publikaci
lze doporučit jak studentům, novinářům
i politikům. Jejími přednostmi je jednoznačně struktura, schematičnost a srozumitelnost.
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