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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá dopadem procesu europeizace na jednu 

z nejúspěšnějších etnoregionálních stran v západní Evropě - Skotskou národní stranu. 

Práce zkoumá, jaký dopad měla evropská integrace na stranu. Ke stanovení dopadu je 

použit Ladrechův koncept europeizace politických stran, který umožňuje kvantifikovat 

změny v několika oblastech v průběhu času. Práce porovnává v Ladrechem vytyčených 

oblastech dvě časová období, jejichž milníky jsou dvě referenda zabývající se pokračující 

účastí Spojeného království na projektu evropské integrace – tedy referenda z let 1975 a 

2016. Práce se také snaží vysvětlit zdánlivý paradox, který spočívá v tom, že 

etnoregionální strany požadující nezávislost svého regionu se identifikují jako jedny 

z nejvíce pro-evropských stran. Ukázalo se totiž, že evropská integrace těmto stranám 

nabízí možnosti, jak se díky přijetí proevropského postoje stát dominantní politickou  

silou. Práce dále vyjmenovává konkrétní důvody, které vedly k europeizaci SNP, a 

poukazuje na to, jak je evropské téma využíváno k prosazení hlavního cíle SNP – tedy 

dosažení nezávislosti Skotska. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the impact of the process of Europeanization on one of the 

most successful ethnoregionalist parties in the Western Europe - the Scottish National 

Party. The thesis examines the impact of European integration on this political party. 

Ladrech's framework of Europeanization of political parties is used for this purpose, 

where changes in the areas identified by Ladrech are analysed over the time. Thus, the 

work compares two periods of time in each of these areas, both of which are dominated 

by a referendum on the UK's ongoing participation in the European integration project - 

the 1975 and 2016 referendums. The thesis is also trying to explain an apparent paradox: 

the political parties demanding the independence of their region are acting in a clearly 

pro-European manner. It turned out that European integration offers these parties the 

opportunity to become a dominant political force, due to the adoption of a pro-European 

attitude. The work also lists the specific reasons that led to the Europeanisation of the 

SNP, and points out how the European theme is used for enforcing the main objective of 

the SNP - the achievement of Scotland's independence. 
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ÚVOD 
 

Skotská národní strana při referendu o pokračujícím členství Británie v Evropském 

hospodářském společenství, konaném 5. května roku 1975, prosazovala vystoupení 

Británie.  Po celá 70. léta strana zastávala velmi protievropský postoj, v evropském 

integračním procesu viděla hrozbu skotských zájmů a EHS spojovala se slovy jako 

„kapitalistický, centralizační, nedemokratický, usilující o eliminaci kulturních tradic a 

hrozba pro národní státy“. Při Brexit referendu konaném 23. června 2016 SNP naopak 

silně prosazovala setrvání Skotska v Evropské unii a vyzdvihovala pozitivní vliv evropské 

integrace pro skotskou ekonomiku, garanci poskytnutí větší sociální ochrany 

zaměstnancům a naopak prohlašovala, že hrozbou pro budoucnost Skotska bude to, 

pokud bude nuceno vystoupit z EU proti své vůli. Jak, kdy a proč došlo k takovéto změně 

ve vnímání evropské integrace z pohledu Skotské národní strany? A proč strana 

požadující nezávislost je nakloněna hlubší integraci v podobě přenesení pravomocí na 

multinárodní úroveň? Jak lze sladit požadavek větší autonomie a suverenity pro svůj 

region s faktem, že část suverenity dobrovolně odevzdám nadnárodní instituci? Všechny 

tyto otázky vedly k napsání této bakalářské práce. 

Práce se zabývá vlivem evropské integrace na etnoregionální politickou stranu - SNP. 

Používá k tomu fenomén europeizace, což je v sociálních vědách ukotvený teoreticko-

metodologický rámec, který zkoumá vliv EU na široké spektrum oblastí: může se tak 

zkoumat např. europeizace práva, komunální politiky, zájmových skupin a jiné. 

Bakalářská práce se zabývá europeizací stranického systému, přesněji jedné politické 

strany. Skotská národní strana je v současnosti jednou z nejúspěšnějších 

etnoregionálních stran v západní Evropě. Byla založena po druhé světové válce a od 70. 

let začala zaznamenávat první volební úspěchy. Tím, že strana přijala pozitivní postoj 

k evropské integraci a ke skotské devoluci se poté, co byl v roce 1999 po skoro tři sta 

letech znovu ustanoven skotský parlament, stala postupně dominantní politickou silou ve 

Skotsku, která má v posledních letech výrazný vliv i na politiku celého Spojeného 

království.  

Cílem bakalářské práce je prokázat, že Skotská národní strana prošla procesem 

europeizace a byla tímto procesem poznamenána. Následně si práce klade za cíl vysvětlit, 

proč k tomu došlo. Prokázání europeizace je uskutečněno pomocí aplikace 
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metodologického přístupu navrhnutého britským politologem Robertem Ladrechem, 

který stanovil pět oblastí, ve kterých jsou změny vyplývající z europeizace politických 

stran nejvíce patrné. Dále práce odpoví na otázku, proč etnoregionální strany požadující 

větší autonomii či nezávislost většinově přijaly pro-evropský postoj, a to i přesto, že se na 

první pohled může zdát paradoxní sloučit požadavek přenesení více pravomocí na 

regionální úroveň a zároveň se dobrovolně vzdávat části suverenity v nadnárodní 

organizaci typu EU. Výzkumnou otázkou tedy je, zda, proč a jakým způsobem došlo 

k europeizaci Skotské národní strany jakožto jedné z nejúspěšnějších etnoregionálních 

stran v západní Evropě. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je vysvětlen fenomén europeizace a jsou 

nastíněny možnosti jejího výzkumu v sociálních vědách.  První část se také blíže zabývá 

definicí etnoregionálních politických stran a vysvětluje důvody, které tyto strany vedou 

k přijetí pozitivního postoje k evropské integraci. Ve druhé části pak následuje historický 

popis událostí vztahující se ke Skotské národní straně a jejímu měnícímu se postoji 

k evropské integraci. Vzhledem k důležitosti událostí, které proběhly mezi dvěma 

zkoumanými obdobími, je nutné zahrnout i 80. léta, ve kterých došlo k přijetí nové 

proevropské politiky strany nazvané „Independence in Europe“. Druhá část se dále zabývá 

převážně historicko-faktografickým pozadím referend o pokračující účasti Spojeného 

království na evropské integraci, konaných v letech 1975 a 2016. Ve třetí části je 

aplikována metodologická část práce na dvě časová období v historii SNP. Jsou sledovány 

a následně zanalyzovány změny ve čtyřech zvolených oblastech a v závěru kapitoly jsou 

shrnuty hlavní změny způsobené procesem europeizace na stranu. V poslední, čtvrté části 

práce, jsou uvedeny hlavní aspekty, které vedly k tomu, že Skotská národní strana 

prošla procesem europeizace.  

Co se dosavadního stavu poznání týče, můžeme sekundární literaturu rozdělit do tří 

skupin. První skupinou je literatura zabývající se teorií europeizace politických stran. 

V akademickém prostředí panuje diskuze, jak velký je vliv evropské integrace na 

jednotlivé politické strany členských států. Představitelem proudu, který věří, že 

europeizace má jen omezený vliv na politické strany, je zejména Peter Mair, který ve své 

publikaci The Limited Impact of Europe on National Party Systems1 zdůvodňuje, proč podle něj 

                                                             
1 Mair, Peter. “The Limited Impact of Europe on National Party Systems”. Online. West European Politics 23 

(4), 2000. 27-51. doi:10.1080/01402380008425399. 
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politické strany nejsou významně ovlivněny procesem europeizace. Skupinu akademiků, 

kteří naopak vidí vliv evropské integrace na jednotlivé politické strany členských států  

jako významný, zastupuje převážně dílo britského politologa Roberta Ladrecha, který 

v akademickém článku Europeanisation and Political Parties: Towards a Framework For 

Analysis2 navrhl metodologický rámec pro prokázání europeizace politických stran. 

Z dalších teoretiků evropské integrace je nutné zmínit ještě Michaela Keatinga, který se 

ve své knize Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-sovereignty Era3 věnuje 

otázce národního státu v kontextu evropské integrace a článek Whither Europeanization? 

Concept Stretching And Substantive Change4 italského teoretika Claudia Radaelliho, jehož 

definice europeizace je v práci použita. Z českých prací je použito dílo Břetislava Dančáka, 

Petra Fialy a Víta Houška s názvem Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu5 a 

také Fialova monografie se zaměřením přímo na europeizaci politických stran z roku 

2009, Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice.6  

Druhou skupinou sekundární literatury jsou historické knihy a články, zabývající se 

historií Skotské národní strany a jednotlivých referend. Jedná se převážně o publikaci 

Petera Lynche SNP: the history of the Scottish National Party7 a také o knihu The Scottish 

National Party:transition to power8 od Jamese Mitchela, které se obě zabývají historií a 

vývojem SNP. Pro práci je také stěžejní publikace Britain says yes: the 1975 referendum on 

the Common Market9 od Anthonyho Kinga, popisující první referendum z roku 1975.  

Třetí skupinou jsou pak díla, které poznatky obou předešlých skupin kombinují, jedná se 

tak o monografie, vědecké články a práce zabývající se europeizací jednotlivých 

politických stran. V teoretické rovině byla pro práci velmi důležitá odborná studie The 

                                                             
2 Ladrech, Robert. “Europeanisation and Political Parties: Towards a Framework For Analysis”. Online. Party 
Politics, 8 (4), 2002. 389-403.  https://doi.org/10.1177/1354068802008004002  
3 Keating, Michael. Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-sovereignty Era. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. 
4 Radealli, Claudio. “Whither Europeanization? Concept Stretching And Substantive Change”. 
Online. European Integration Online Papers (Eiop), 2000.  
https://ideas.repec.org/a/erp/eiopxx/p0051.html 
5 Dančák, Břetislav, Petr Fiala, and Vít Hloušek, eds. Evropeizace: Nové Téma Politologického Výzkumu. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 
6 Fiala, Petr. Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 
7 Lynch, Peter. SNP: the history of the Scottish National Party. Cardiff: Welsh Academic Press, 2013.  
8 Mitchel, James, Lynn G. Bennie, and Johns, Robert. The Scottish National Party : transition to power. Oxford 
New York, Oxford University Press: 2012. 
9 King, Anthony. Britain says yes: the 1975 referendum on the Common Market. Washington: American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977. 

https://doi.org/10.1177/1354068802008004002
https://ideas.repec.org/a/erp/eiopxx/p0051.html
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Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties10 De Wintera, zabývající se 

dopadem evropské integrace na etnoregionální strany. Z knih zabývajících se přímo 

europeizací SNP je nutné zmínit kapitolu o SNP a evropské integraci autora Petera Lynche 

v knize Minority Nationalism and European Integration11. Publikace Paola Dardanelliho, 

Between Two Unions: Europeanisation and Scottish Devolution12, se zabývá Skotskem a 

rozdílem mezi devolucí a europeizací.  

Pro práci byly také zásadní primární zdroje, které představovaly jednotlivé volební 

programy SNP, veřejná prohlášení představitelů strany či autobiografické knihy 

význačných představitelů, zejména pak životní příběh Winnie Ewing, popsaný v knize 

Stop the World: The Autobiography of Winnie Ewing13. Internetové zpravodajství pak 

představovalo zdroj informací převážně k druhému období, věnující se Brexit referendu. 

Tato bakalářská práce se může řadit mezi třetí skupinu sekundární literatury, protože je 

soustředěna na aplikaci teorie europeizace na konkrétní politickou stranu – SNP za 

použití historických a primárních zdrojů. Práce tak představuje ucelený pohled na zvolené 

téma a snaží se přispět do akademické debaty o europeizaci Skotské národní strany. 

  

                                                             
10 De Winter, Lieven. “The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties”. Institut de Ciències 

Polítiques i Socials, 2011.  http://www.corteidh.or.cr/tablas/15069.pdf 
11 Lynch, Peter. “The Scottish National Party and European Integration: Independence, 

Intergovernmentalism and a Confederal Europe” in Minority Nationalism and European Integration. Cardiff: 

University of Wales Press, 1996. 21-50. 
12 Dardanelli, Paolo. Between Two Unions: Europeanisation and Scottish Devolution. Manchester University 

Press, 2005. 
13 Ewing, Winnie and Russell, W. Michael. Stop the World: The Autobiography of Winnie Ewing. Edinburgh: 

Birlinn, 2004.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/15069.pdf
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST  

1.1 Europeizace 

„Europeizace je fenomén, který se snaží vysvětlit řada teoretických přístupů.“14 

Práce bude pracovat s konceptem europeizace, který vychází z teorie evropské integrace. 

Už samotný pojem „europeizace“ je problematický15, a o to složitější je ho přesně 

definovat, protože se jedná o pojem, který se stále vyvíjí a získává nové významy.16 

Samotná frekvence tohoto slova nám napovídá, že i přesto, že se termín začal více 

používat již v 80. letech 20. století, k jeho rozšíření a současně i k akademickému zájmu o 

něj došlo až po roce 2000.17 

John Borneman a Nick Fowler, významní američtí antropologové se domnívají, že nová 

úroveň evropské integrace a proces europeizace je výsledkem dvou zdrcujících válek, 

které Evropa zažila a jehož důsledkem se rozdělila na „americký“ Západ a „sovětský“ 

Východ. Po rozpadu SSSR byly procesy amerikanizace a sovětizace nahrazeny právě 

procesem europeizace. Evropa, která se nachází ve stavu konce bipolárního světa tak 

potřebuje znovu najít sama sebe, a to jak ve vztahu k mezinárodnímu prostřední, tak i ke 

vztahu sama k sobě.18  

Musíme si však uvědomit, že proces europeizace automaticky nemusí být vždy spjatý 

s evropskou integrací v podobě Evropské unie. Některé země, jako je např. Norsko, mohou 

být europeizací ovlivněny daleko více, než některé členské státy EU.19 Důležitý je i pohled 

britského akademika Michaela Keatinga, který se zabývá mimo jiné vztahem mezi 

regionálními stranami a evropskou integrací. Keating europeizaci bere jako druh 

globalizace, která na jedné straně vytváří nový druh nacionalismu, na druhé straně však 

                                                             
14 Bulmer, Simon. Theorizing Europeanization. In Europeanization. New Research Agendas. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 2007. 46.  
15 Složitost pojmu vyjadřuje již fakt, že v češtině nepanuje shoda na jednotnosti pojmu. Setkáváme se tak 
s obdobami pojmu europeizace ve formě „evropeizace“ či „europeanizace“. Nicméně tento lingvistický 
problém se vyskytuje i v angličtině, kdy se ve stejném poměru používají pojmy „europeanisation“ a 
„europeanization“.   
16  Dančák, Břetislav, Petr Fiala, a Vít Hloušek, eds. Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 12-14. 
17 Featherstone, Kevin. “Introduction: In The Name Of ‘Europe’”. Online. In The Politics Of Europeanization, 
3-26. Oxford University Press, 2003. doi:10.1093/0199252092.003.0001.  
18 Borneman, John and Fowler, Nick. “Europeanization”. Online. Annual Review Of Anthropology 26, 1997. 
487-514. https://ceses.cuni.cz/CESES-93-version1-6_2_1.pdf. 
19 Fiala, Petr. Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 18-19. 

https://ceses.cuni.cz/CESES-93-version1-6_2_1.pdf
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vytváří prostředí tzv. „plurinacionální demokracie“, tedy prostředí, ve kterém dochází k 

poklesu role a významu států a vytváří se demokracie bez jasné vazby na lid či na národní 

identitu.20 Podle Keatinga evropská integrace znovu definuje pojmy jako je národní 

suverenita, národ a nacionalismus.21  

Mezi nejúplnější definice pojmu europeizace patří ta, se kterou přišel uznávaný norský 

teoretik nového institucionalismu Johan Olsen. Europeizace je podle něho: 

1. Změna vnějších hranic, teritoriální expanze EU (např. přístup nových členských 

států do EU)   

2. Vytváření super-nacionálních institucí EU (např. založení Evropského parlamentu 

a Komise)  

3. Dosah evropské dimenze do národních a regionálních vládních systémů (např. 

dopad evropské legislativy na legislativu členských států) 

4. Export politického systému a způsobu vládnutí do zemí mimo evropské teritorium 

(např. rozvojová pomoc EU) 

5. Politický projekt unifikace a sjednocování (např. sjednocování práva jednotlivých 

členských států EU).22 

Většinou se však pojem europeizace používá v souvislosti s evropskou integrací v podobě 

Evropské unie a s tím, jak tento komplexní proces ovlivňuje různé aktéry a oblasti politiky 

v členských a kandidátských zemích EU a případně i zemích v bezprostředním vztahu 

k EU (např. Norsko, Švýcarsko)23.  Mezi akademiky, kteří pojem europeizace používají 

pouze ve vztahu k evropské integraci, je nejvíce rozšířena definice italského akademika 

Claudia Radaelliho, která je všeobecně přijímaná pro svoji univerzálnost24. Radaelli 

europeizaci definuje jako: 

„Procesy (a) konstrukce, (b) rozšiřování a (c) institucionalizace formálních a 

neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobů ‚dělání věcí‘ a 

sdílených přesvědčení a norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v rámci 

                                                             
20 Keating, Michael. Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-sovereignty Era. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. 4-6. 
21 Keating, Michael. “European Integration and the Nationalities Question” in POLITICS & SOCIETY, Vol. 31. 
4, 2004. 2-3. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032329204267295. 
22 Olsen, J.P. “The Many Faces Of Europeanization”. Online. Journal Of Common Market Studies 40 (5), 2002.  
921-952. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5965.00403 . 
23 Fiala. Evropeizace zájmů. 20.  
24 Ibid. 20-21.  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032329204267295
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5965.00403
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politického procesu EU a následně inkorporovány do logiky domácího diskurzu, identit, 

politických struktur a veřejných politik.“25 

1.2 Výzkum europeizace  

Akademický zájem při výzkumu europeizace provází diskuze o tom, jak europeizaci 

zkoumat. První, starší metodou je přístup z pohledu historického institucionalismu. Jedná 

se o přístup označovaný jako top-down. Druhým badatelským přístupem je takzvaný 

bottom-up, který přesunul svoji pozornost na úroveň jednotlivých členských států.26 To, 

co oba přístupy rozlišuje je identifikace (ne)závislé proměnné.27  

1.2.1 Top-down přístup  

Evropská integrace (Evropská unie) je při tomto přístupu vnímána jako nezávislý činitel, 

který ovlivňuje fungování domácí politiky.28 Podle definice Bullera a Gambleho je 

europeizace z pohledu top-down přístupu jakákoliv situace, ve které různé formy 

evropských institucí transformují svoje aspekty do politik jednotlivých členských států.29 

Společným znakem všech definic europeizace s top-down přístupem je to, že tlak na 

změnu, který se vytváří na úrovni EU, je nezbytným aspektem k tomu, aby se jednalo o 

europeizaci.30 Top-down přistup tak namísto toho, aby se snažil vysvětlit důvody 

integračního procesu (tím se zabývá bottom-up), tak vysvětluje vliv tohoto procesu 

v národní politice. Jedná se tak o pohled shora – to co má být vysvětleno jsou způsobené 

změny v politické struktuře členských států.31  

1.2.2 Bottom-up přístup 

Druhá generace akademiků představila bottom-up přístup a zaměřila svoji pozornost na 

politické procesy s důrazem na neformální instituce, jako jsou normy, tradice, a 

                                                             
25 Radealli, Claudio. “Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change”. 
Online. European Integration Online Papers (Eiop) 2000. 4.  
https://ideas.repec.org/a/erp/eiopxx/p0051.html   
26 Goran, Bandov, and Kolman, Nikolina, Herce. “Research on Europeanization in Literature: From the top-
down approach to Europeanization as a Multi-directional Process”. Online. Cadmus 3 (5), 2018. 134-144. 
https://doaj.org/article/8567515ac70d4885ba15c8478e8ee307   
27 Havlík, Vlastimil, and Pavel Pšeja. “Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách”. 
Online. Sociálni Studia / Social Studies (1214813X), no. 3, 2007. 7-15.  
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/viewFile/5563/4659 
28 Ibid. 7-15 
29 Buller, Jim, and Andrew Gamble. “Conceptualising Europeanisation”. Online. Public Policy And 
Administration 17 (2). 2002. 4-24. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095207670201700202 
30 Goran, Bandov. “Research on Europeanization in literature“. 136-138. 
31 Císař, Ondřej. „Europeizace a obhajoba zájmů: základy analytického rámce“ in Evropeizace: Nové Téma 
Politologického Výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 54-71.   

https://ideas.repec.org/a/erp/eiopxx/p0051.html
https://doaj.org/article/8567515ac70d4885ba15c8478e8ee307
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/viewFile/5563/4659
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095207670201700202
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hodnoty.32 Nutnost pro nový přístup k výzkumu europeizace byl způsoben tím, že začalo 

být zřejmé že top-down a jeho dogma o tlaku z EU úrovně jako nezávislý činitel nemůže 

stačit k vysvětlení všech změn odehrávajících se na domácí úrovni.33 Bottom-up přístup 

vnímá samotnou evropskou integraci jako závislou proměnou, zatímco nezávislý činitel 

je iniciativa domácí politiky. Tento přístup se tak zaměřuje na vytváření evropských 

institucionálních struktur odspoda.34 Bottom-up výzkum tak začíná analýzou domácí 

situace před tím, než byla vystavena tlaku z EU a pokračuje tím, že se zaobírá zapojením 

národních aktéru do vyjednávání na úrovni EU. Celý proces končí tím, že je regulace 

nucená ze strany EU implementována. Oproti Top-down přístupu tak začíná a končí na 

úrovni jednotlivých států.35 Bottom-up přístup se tak jinými slovy snaží vysvětlit a nalézt 

příčiny pro budování nadnárodní struktury evropských institucí, snaží se zodpovědět na 

otázky, jestli a jaký vliv mají národní aktéři na podobu evropské integrace a jejich 

institucí.36  

1.2.3 Komplexní bottom-up-down přístup 

Nicméně v reálném světě většinou dochází k obou zmíněným situacím, které se 

odehrávají současně.  Na jedné straně dochází k implementaci a adaptaci regulací 

Evropské unie a na straně druhé jsou národní aktéři do tohoto procesu plně zapojeni.37 

Proto vznikl třetí, komplexní přístup, který odmítá na europeizaci pohlížet jako na 

jednosměrný proces a kombinuje oba dva výše zmíněné přístupy. V odborné literatuře se 

proto někdy označuje jako bottom-up-down přístup38. 

Již výše zmiňovaný teoretik europeizace Radaelli poznamenává, že rozdílné přístupy 

k výzkumu europeizace nejsou navzájem explicitně výlučné a proto většina badatelů 

využívá kombinaci obou přístupů39.  

 

                                                             
32 Ibid. 
33 Goran, Bandov. “Research on Europeanization in literature“. 138-139. 
34 Havlík, Pšeja. Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách. 8 
35 Goran, Bandov. “Research on Europeanization in literature“. 140. 
36 Císař. Europeizace a obhajoba zájmů. 62. 
37 Ibid. 62.  
38 Havlík, Pšeja. Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách. 11.  
39 Radaelli, Cloudio. “Europeanization: Solution or Problem?”. Online. Conference Papers -- American Political 
Science Association, 2015. 1-30.  
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1.3 EUROPEIZACE A POLITICKÉ STRANY  

Výzkum europeizace politických stran stál po dlouhou dobu na okraji akademického 

zájmu.40 Až do roku 2002 se výzkum europeizace politických stran soustředil jen na 

evropské frakce v rámci Evropského parlamentu (např. Henig 197941, Hix a Lord 199742).  

1.3.1 Spor o europeizaci politických stran  

Nezájem akademického prostředí o toto téma je zapříčiněn tím, že velká část výzkumníků 

evropské integrace zpochybňuje vliv evropské integrace na jednotlivé národní politické 

strany. Typickým reprezentantem této skupiny je známý irský politolog Peter Mair. Mair 

chápe europeizaci politických stran pouze v rámci národního systému. Pro posouzení 

změny jsou podstatné jen výsledky voleb do národních institucí. Podle Maira nemá 

evropská integrace žádný přímý dopad na národní politické strany, protože od prvních 

přímo volených voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 1979 nevznikla 

v žádném členském státě relevantní politická strana, která by svoji existenci odvíjela 

pouze od svého postoje k evropské integraci.43 Další důkaz o neexistenci europeizace 

politických stran přináší z pohledu stranického systému. Klíčovým tvrzením v této 

metodě je fakt, že postoj strany k evropské integraci hraje v ideologii strany pouze 

druhotnou úlohu, daleko důležitější je ideologie primární (např. sociologická, 

komunistická, liberální či křesťansko-demokratická).44  

Nicméně druhá skupina akademiků v čele s britských politologem Robertem Ladrechem 

zastává názor, že strany jsou poznamenané procesem evropské integrace. Jako důkaz 

předkládá tezi, že jelikož vlády jednotlivých členských států vytvářeny na stranickém 

základu, tak jsou ovlivněny chováním evropských institucí, a tudíž jsou nuceny reagovat 

na změny vycházející z evropské integrace. Strany se v důsledku toho, aby se nepřestaly 

podílet na vládě, přizpůsobí novým podmínkám, a tudíž nestojí mimo proces europeizace, 

ale v samotném jeho středu a jeho tvorbě se aktivně podílejí.45  

                                                             
40 Ladrech, Robert. “Europeanisation and Political Parties: Towards a Framework For Analysis”. Online. 
Party Politics, 8 (4), 2002. 389-403. https://doi.org/10.1177/1354068802008004002  
41 Henin, Stanley. Political Parties in the European Union. London: George Allen and Unwin, 1979. 
42 Hix, Simon and Lord, Christopher. Political Parties in the European Union. London: Macmillan, 1997. 
43 Mair, Peter. “The Limited Impact of Europe on National Party Systems”. Online. West European Politics 23 
(4), 2000. 27-51. doi:10.1080/01402380008425399  
44 Havlík, Vlastimil, and Aneta Valterová. “Evropeizace českých politických stran: Aplikace Ladrechova 
konceptu / Europeanization in The Party System of The Czech Republic - Aplication of The Ladrech´s 
Concept”. Online. Slovenská politologická revue / Slovak Journal Of Political Science, no. 4. 2007. 77-103. 
45 Ladrech. “Europeanisation and Political Parties“. 391.  

https://doi.org/10.1177/1354068802008004002
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1.3.2 Metodologický koncept Roberta Ladrecha 

Robert Ladrech ve svém článku Europeanization and political Parties: Towards a 

Framework for Analysis z roku 2002 představuje univerzální metodologický rámec pro 

výzkum europeizace politické strany.46 Ladrech ve svém výzkumu pracuje s top-down 

přístupem, kdy je evropská integrace brána jako nezávislá proměnná a reakce (změny) 

způsobené evropskou integrací by měly být podle něj předmětem zkoumání 

europeizace.47 Ladrech tak vytyčil pět výzkumných oblastí, na kterých je nejlépe 

pozorovatelný proces evropeizace. Jedná se o změny v: (i) programatice strany, (ii) 

podobě stranické soutěže, (iii) organizační struktuře strany, (iv) stranicko-vládních 

vztazích a (v) nadnárodních vztazích.48 

Tento metodologický rámec je stále nejrozšířenějším metodologickým konceptem 

používaným pro výzkum europeizace politických stran, o čem svědčí množství prací, 

které ho používají.49 I přesto, že je navržen převážně pro politické strany zemí Západní 

Evropy, které jsou dlouholetými členy Evropských společenství, najdeme i množství prací 

používajících jeho metodu pro výzkum europeizace politických stran nových členských 

států z post-sovětského prostoru (např. Česko50, Bulharsko a Rumunsko51 či Slovinsko52).  

Ačkoliv lze konceptu vyčíst určité nedostatky (např. absenci některých oblastí, které jsou 

zajisté procesem europeizace dotčeny, či zjednodušený pohled na změny dávaný hned 

automaticky do souvislosti s evropskou integrací)53, je pro potřeby bakalářské práce 

dostatečný. V následujících podkapitolách budou podrobněji rozebrány jednotlivé 

výzkumné oblasti. Je důležité podotknout, že při aplikaci Ladrechova výzkumného rámce 

autoři mohou použít všech pět výzkumných oblastí ve kterých lze změny způsobené 

europeizací sledovat, ale velmi často jednu či dvě oblasti do svého výzkumu nezahrnou. 

To se stává např. v důsledku nemožnosti aplikace na konkrétní příklad, ať už z důvodu 

nedostatečnosti dat či nevhodnosti dané oblasti pro konkrétní stranu/zemi.  

                                                             
46 Ibid. 392.  
47 Havlík, Valterová. “Evropeizace českých politických stran“. 82. 
48 Ladrech. “Europeanisation and Political Parties “. 396.  
49 Havlík, a Valterová. 2007. “Evropeizace českých politických stran“. 78. 
50 Ibid. 78-79. 
51 Smrčková, Markéta, a Hloušek, Vít. “Evropeizace programatiky bulharských a rumunských politických 
stran“. Středoevropské politické studie, 13 (2–3), 2011. 110-134.  
Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4548  
52 Deželan, Tomaž. “Does Europeanisation matter? The Case of Slovenian Political Party Electoral Campaign 
for the European Union“. Politics in Central Europe, 3 (1-2), 2007. https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63423  
53 Havlík, a Valterová. 2007. “Evropeizace českých politických stran. 84. 

https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4548
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63423
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63423
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První oblast: Změny v programatice strany 

Jedna z nejviditelnějších a nejlépe porovnatelných změn bývá často v programatice 

strany. Jedná se o nejvyužívanější výzkumnou oblast. Pracuje se s dichotomií kvalitativní 

a kvantitativní změny v programatice. Kvalitativní změna nám říká, kolik prostoru je 

věnováno tématu evropské integrace, a kvantitativní změna pak to, jak podrobně je 

evropské téma pojato.54 Při europeizaci se tak zvětšuje prostor, který strana ve svém 

programu věnuje EU a zároveň se mění vnímání EU jako významného hráče při řešení 

problémů, které byly dříve primárně považovány za čistě vnitrostátní. Jedná se tak 

například o roli evropských institucí při řešení nezaměstnanosti a migrace.55 V 

programech stran proto bude daleko více odkazováno na evropské instituce a Evropský 

parlament. Strany si také pravděpodobně najmou experty na evropskou integraci k tomu, 

aby jim pomohli s vytvořením programu i v oblasti EU.56  

Druhá oblast: Změny v organizační struktuře strany 

Další viditelnou změnou, které strany v důsledku vlivu evropské integrace prošly, je 

proměna organizačních vzorců a fungování stran, aby korespondovaly s rovinou 

reprezentace strany na mezinárodní úrovni.57 Změna se projevuje například tak, že 

poslanci strany v Evropském parlamentu jsou automaticky členy nejvyšších stranických 

orgánů. Dalším projevem mohou být procesní změny uvnitř strany, kdy jsou např. 

pořádány pravidelné koordinační schůzky a meetingy mezi představiteli strany 

z národních i evropských institucí.58 Tyto změny vedou k tomu, že spolustraníci z národní 

úrovně budou díky nim mít přístup k užitečným informacím o tom, co se děje a 

projednává na evropské úrovni a díky tomu lze lépe koordinovat obě úrovně. Příkladem 

takové změny je například to, že lídr britských Labouristů v EP je automaticky členem 

Národního Výboru strany, což je nejvyšší kolektivní orgán strany.59  

                                                             
54 Havlík, Vlastimil a Vykoupilová, Hana. „Dvě dimenze evropeizace volebních programů: Případ České 
republiky“. Online. Sociální Studia, no, 2007. 3. Online: 121-142.  
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5570/4666  
55 Fiala, Petr, a Hloušek, Vít a Suchý, Petr. 2009. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových 
skupin. In Evropeizace Zájmů: Politické Strany A Zájmové Skupiny V České Republice. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 50. 
56 Ladrech. “Europeanisation and Political Parties”. 397. 
57 Ibid. 397. 
58 Raunio, Tapio. “Losing Independence or Finally Gaining Recognition?: Contacts Between MEPs and 
National Parties”. Online. Party Politics 6 (2), 2000. 211-223. doi:10.1177/1354068800006002006.  
59 “Who’s on the NEC?“, oficiální webové stránky labouristické strany, staženo 24. 3. 2019, 
https://labour.org.uk/about/how-we-work/national-executive-committee/whos-on-the-nec/  

https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5570/4666
https://labour.org.uk/about/how-we-work/national-executive-committee/whos-on-the-nec/
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1.3.2.3 Třetí oblast: Podoba stranické soutěže 

Třetí oblast europeizace, vytyčená Ladrechem, se týká změny ve vzorcích stranické 

soutěže. Jedná se o případy, ve kterých se evropská tématika dostává do jádra stranické 

soutěže, a to nejen tím, že je přijímána do volebních programů (viz první oblast), ale stává 

se stěžejním bodem, podle kterého se voliči rozhodují, zda stranu ve volbách podpoří.60 

Strana se tedy může stát bud silně pro-evropskou, nebo naopak silně euroskeptickou. 

Téma EU se tak může stát relevantním třecím faktorem (cleavages), které rozdělí nejen 

voliče, ale i politické strany a výrazně se tak promění vzorec stranické soutěže. V jeho 

důsledku vznikají nové strany, které svoji identitu a ideologii zakládají hlavně na svém 

postoji k evropské integraci (příkladem může být britská UKIP či nově vzniklé 

euroskeptické strany ve Skandinávii). Dalším důsledkem je např. rozdělení strany na pro-

evropské a euroskeptické křídlo (příkladem jsou Britští konzervativci, kteří se rozdělili 

v důsledku Brexitu).61 Tento aspekt se převážně v posledních letech stal dominantním 

tématem ve velkém množství evropských států. 62   

Čtvrtá oblast: Vztahy mezi stranou a vládou 

Dalším kritériem pro výzkum europeizace politické strany je oblast vztahů mezi stranou 

a vládou. Podíl vládních činitelů v evropských institucích může značně ovlivnit jejich 

vztahy a postoje k domácí politické straně.63 Europeizace se zde výrazněji projeví, pokud 

dojde k rozporu mezi oficiálními stanovisky vlády, které byly na celoevropské úrovni 

přijaty, se stanovisky strany.64 Mnohdy se stane, že se zástupci vlády v evropských 

orgánech dostanou do situace, kdy pro nutnost dosažení konsensu se musí odchýlit od 

stranických postupů nebo tyto zcela opustit. Na druhé straně však národní straníci, kteří 

nejsou účastníky přímého vyjednávání v evropských institucích, trvají na striktním 

dodržení stranických postojů a priorit. Ve střednědobém období může tento nesoulad 

značně ovlivnit podobu vztahů mezi vládou a stranou a narušit i samotnou stranu.65  

                                                             
60  Havlík, and Valterová. “Evropeizace českých politických stran. 88.  
61 Tominey, Camilla. “ Blue vs Blue: the Brexit paradox that has split the Conservative Party in two, The 
Telegraph, 13. dubna 2014. https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/13/blue-vs-blue-brexit-
paradox-has-split-conservative-party-two/  
62 Badanjak, Sanja. Party System change and European integration? Conceptual conundrums and cross-
national evidence. Political Studies Association Meeting in Manchester, 2014.  
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/SB-PSA.pdf  
63 Fiala, Petr, a Hloušek, Vít a Suchý, Petr. 2009. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových 
skupin. 
64 Ladrech, Robert. “Europeanisation and Political Parties“. 397-398. 
65 Havlík, and Valterová. “Evropeizace českých politických stran. 90. 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/13/blue-vs-blue-brexit-paradox-has-split-conservative-party-two/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/13/blue-vs-blue-brexit-paradox-has-split-conservative-party-two/
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/SB-PSA.pdf
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Pátá oblast: Nadnárodní vztahy  

Poslední oblastí vytyčenou Ladrechem jsou vztahy nad rámec národního politického 

systému.66 Mezistranické vztahy se na evropské úrovni vyvinuly do podoby evropských 

frakcí, které jsou tvořeny ideologicky příbuznými stranami z různých členských států a 

v Evropském parlamentu tak tvoří obdobu politické strany, jakou známe z národních 

parlamentů.67 Příkladem je zejména frakce Evropské lidové strany (EPP) a Skupina 

progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D).68 Zvýšení kontaktu mezi ideologicky 

příbuznými stranami může vést k intenzivnější spolupráci. Ta může vyústit v konvergenci 

stranických programů, přičemž názory přijaté na celoevropské úrovni se dostanou až do 

národních programů stran.69 Poslední oblast se tak úzce překrývá s první a druhou oblastí 

(tedy se změnami v programatice a ve stranické struktuře strany).70 

1.4 EUROPEIZACE A ETNOREGIONÁLNÍ STRANY  

1.4.1 Co to jsou etnoregionální strany?  

Regionální, etnoregionální, sub-národní, regionálně-nacionalistické či autonomní strany 

tvoří skupinu příbuzných stran, které se v anglické odborné literatuře označují pojmem 

SNR strany (stateless, nationalist and regionalist parties)71. Jedná se o rodinu příbuzných 

stran, které se vyznačují tím, že působí pouze na určitém území (regionu) v daném státě 

a populace, jejíž zájmy se tyto strany snaží hájit, mají svoji kulturu, historii a národní 

uvědomění odlišné od majoritní populace státu.72 

Tím, že se tyto strany účastní voleb pouze ve svých regionech, je pro ně velmi těžké dostat 

se do celonárodních volených institucí, převážně pak v zemích, jejichž volební systém není 

proporční, ale většinový.73 Tento fakt je spojen s dalším charakteristickým znakem těchto 

                                                             
66 Ladrech, Robert. 2001. “Europeanisation and Political Parties“. 399. 
67 Většina federací sdružující podobné evropské strany má i vlastní frakci v parlamentu stejného nebo 
podobného názvu (např. socialisti, křesťanští demokraté atd.). Nicméně převážně mladé strany nemají 
dostatečný počet hlasů pro vytvoření vlastní frakce a tak jsou přidruženy ve frakci spřátelené federace. 
Příkladem je frakce Zelení-Evropská svobodná aliance (GEP/EFA), která sdružuje ideologicky spřízněné 
environmentální a regionální strany, které však mají formálně vlastní federace sdružených stran.  
68 Ladrech, Robert. 2001. “Europeanisation and Political Parties”. 399. 
69 Fiala, Hloušek, a Suchý. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových skupin. 54. 
70 Havlík, and Valterová. “Evropeizace Českých Politických Stran. 91. 
71 Hepburn, Eve, and P. J. Mcloughlin. “Celtic Nationalism and Supranationalism: Comparing Scottish and 
Northern Ireland Party Responses to Europe”. Online. British Journal Of Politics 13 (3), 2011. 383-399. 
doi:10.1111/j.1467-856X.2010.00426.x. 
72 De Winter, Lieven. “The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties”. Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, 2011.  http://www.corteidh.or.cr/tablas/15069.pdf  
73 Dardanelli, Paolo. “Ideology and Rationality: The europeanisation of the Scottish National Party”. Paper 
presented at the 8th EUSA International, Nashville, Tn, USA, 27th – 29th March 2003. http://aei.pitt.edu/529/ 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/15069.pdf
http://aei.pitt.edu/529/
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stran, které se mnohdy tyto „historické křivdy“ snaží napravit a volají po reorganizaci 

státní moci ve státě.74 Všechny strany tak požadují více autonomie, suverenity a 

pravomocí pro svoje regiony, a některé strany dokonce požadují úplnou nezávislost a 

odtržení daného regionu od centrální vlády.75 Je však důležité poznamenat, že na 

politickém spektru se strany nacházejí jak napravo (např. italská Lega Nord), tak i nalevo 

(např. velšská Plaid Cymru) a nemají tak jednotnou pravo-levicovou orientaci, stejně jako 

nezastávají jednotnou ideologii.76 

Tyto strany se v posledních třiceti letech staly převážně v západní Evropě klíčovými hráči 

v regionální (sub-národní), ale mnohdy i dokonce v celonárodní politice.77 Jedná se o 

regionální strany, které jsou aktivní zejména v Baskicku, Bavorsku, Katalánsku, 

Flandrech, Lombardii, Walesu a Skotsku. Zde všude se místní SNR strany úspěšně účastní 

vlády na regionální úrovni, a to buď v rámci koalice s jinými stranami, nebo dokonce jako 

jediná majoritní strana v regionálním zastupitelském celku. V Itálii, Belgii a Německu se 

dokonce SNR účastnily vládní koalice na celostátní úrovni.78  

1.4.2 Europeizace etnoregionálních stran 

Je nesporné, že evropská integrace oslabila roli jednotlivých národních států, narušila 

jejich suverenitu a znovu tak redefinovala pojmy jako je národní svrchovanost, 

nacionalismus a národ.79 Ačkoliv se na první pohled může zdát, že SRN strany by měly být 

vůči evropské integraci nepřátelské, protože je náročné na jedné straně prosazovat větší 

autonomii a nezávislost na centrální vládě a na druhé straně tento postoj konfrontovat 

s požadavkem sdílení pravomocí s evropskými institucemi, v současné době většina 

těchto stran prosazuje pozitivní až nadšený postoj k evropské integraci.80 Tento postoj 

můžeme vyvodit z několika komparativních analýz těchto stran, např. Jolly81 ze své 

analýzy vyvozuje, že SRN strany v západní Evropě jsou většinově pro-evropské, ke 

                                                             
74 Jolly, Seth Kincaid. “The Europhile Fringe?”. Online. European Union Politics 8 (1), 2007. 109. 

https://sethkjolly.com/files/europhilefringe.pdf 
75 De Winter. “The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties”. 
76 Tarditi, Valerie. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”, EPERN 
working paper No. 22. 6, 2010.  
77 Zwet, van der Arno. “European integration and autonomist parties: a Scottish National Party and Frisian 
National Party perspective”, Paper presented at the Annual Conference of the Political Studies Association, 
Cardiff, 25th – 27th March 2013. https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/226_97.pdf  
78 Zwet. “European integration and autonomist parties“. 2. 
79 Keating. “European Integration and the Nationalities Question”. 5-8. 
80 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 7. 
81 Jolly. “The Europhile Fringe?” 

https://sethkjolly.com/files/europhilefringe.pdf
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/226_97.pdf
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stejnému výsledku došel i de Winter při zkoumání stran zastoupených v evropské frakci 

EFA82 či Hix a Lord ve svém výzkumu z roku 199783.  

Evropská integrace se také stala důležitým aspektem v politice těchto stran. V primárním 

právu EU je zakotvena zásada subsidiarity evropského práva84, díky které mají nyní sub-

státní regionální aktéři nové možnosti jak se podílet na moci. Evropská unie se tak 

zavázala podporovat jednotlivé regiony, například tím, že byl v roce 1994 založen výbor 

Regionů, jehož cílem je poskytnout regionům a sub-národním teritoriálním oblastem 

přímý hlas v evropském institucionálním rámci. Regionální strany se tak mohou přímo 

vyjadřovat k projednávaným legislativám a přímo ovlivňovat jejich podobu. Dalším 

příkladem je vytvoření Evropského fondu pro regionální rozvoj. Následkem toho jsou SNR 

strany schopné přehodnotit svůj postoj a strategie k EU a využít ho pro svoje cíle.85  

Celkově lze najít 4 základní důvody, proč SRN strany přijaly pozitivní postoj k evropské 

integraci a považují EU za spojence a ne jako hrozbu. Jedná se o tyto důvody:  

a) Legitimizace cílů - Díky evropské integraci je nyní suverenita rozdělena mezi 

více aktérů, protože samotná Evropská unie je multinárodní organizace, ve 

které nemá žádný stát převahu. V evropských institucích je tak zcela běžné, že 

politika EU je výsledkem kompromisů, jednání a vyjednávání, a zatímco na 

národní úrovni jsou tyto strany vždycky přehlasovány, v Evropských 

institucích mohou být důležitými hráči v procesu přijímání celoevropské 

legislativy.86 

b) Narušování svrchovanosti centrálního státu - Regionální strany mohou vnímat 

evropskou unii jako spojence v tom smyslu, že stejně jako ony se snaží 

nabourávat státní suverenitu. A zatímco Evropská integrace to dělá ze shora 

tím, že požaduje, aby státy na ni přenesly určité pravomoci, regionální a 

secesionistické strany naopak narušují statní suverenitu ze spodu tím, že 

požadují přenesení pravomocí na regionální instituce.87 

                                                             
82 De Winter. 2001. “The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties”. 
83 Hix, a Lord. Political Parties in the European Union.   
84 Zásada subsidiarity je zakotvena ve Smlouvě o Evropské Unii v článku 5 odst. 3. 
http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf 
85 Keating,. “European Integration and the Nationalities Question”. 7-9.  
86 Zwet. “European integration and autonomist parties“. 10-12. 
87 Keating. “European Integration and the Nationalities Question”. 7-9. 

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16335-smlouva_o_eu.pdf


 

17 
 

c) Zmírnění základního požadavku - tedy získání nezávislosti. Tím, že jsou 

secesionistické strany proevropské, zmírňují negativní ekonomické důsledky, 

které by jinak hrozily ihned po vyhlášení nezávislosti. Prospekt nezávislosti je 

tedy díky evropské integraci daleko méně izolacionistický a záruka přístupu na 

společný evropský trh dokáže stranám získat voliče i vně svého pevného jádra, 

protože odpadá strach z ekonomické izolace. Problémem však zůstává, jestli by 

jednotlivé členské státy nový stát mezi sebe přijaly, zejména pokud mají sami 

problém se separatistickými hnutími.88 

d) Možnost zviditelnění – secesionistické strany jsou často považovány za strany 

jednoho tématu. V evropských institucích se však reálně podílejí na přijímání 

legislativy a jsou tak nuceny přijmout program pro všední politické otázky a 

tím se vyhranit na poltickém spektru. Pro voliče se tak stávají volitelnější.89 

Strany také spolupracují s ostatními podobnými stranami a to jak na Evropské 

úrovní v rámci EFA90, tak i s ostatními regionálními stranami ze stejného státu 

a mnohdy mohou společně obejít centrální vládu a na celoevropské úrovni 

společně prosadit unijní legislativu.91  

  

                                                             
88 Zwet. “European integration and autonomist parties“. 11-13. 
89 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 6 – 9.  
90 EFA neboli Evropská svobodná aliance je frakce v Evropském parlamentu sdružující strany prosazující 
nezávislost, autonomii, nebo jinou formu samosprávy určitého regionu. 
91  Keating. “European Integration and the Nationalities Question”. 12. 
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2. SNP A JEJÍ MĚNÍCÍ SE POSTOJ K EVROPSKÉ 

INTEGRACI  

2.1 Poválečná léta 

Skotská národní strana se po druhé světové válce jako politická strana teprve etablovala, 

v 50. letech rostla pomalu členská základna a stejně tak se začala formovat ideologie 

strany.92 Nicméně volební úspěchy strany byly celá 50. léta mizerné (strana ve volbách 

nedosahovala ani 1% hlasů), a proto její postoj k evropské integraci byl pouze okrajovým 

tématem.93 

Silný proevropský postoj strany v poválečných letech byl přijat na stranickém sjezdu roku 

1948, stejný rok se SNP dokonce pokoušela o to, aby měla zastoupení na Haagském 

kongresu Spojené Evropy - neúspěšně. Strana nicméně měla zastoupení na 

decentralizované odnoži kongresu, který se sešel v Paříži roku 1949. SNP společně s Plaid 

Cymru však brzo zjistily, že se ocitly mezi regionálními stranami, které si přejí spíše 

ústavně zajistit regionální postavení uvnitř existujícího státu než vytvoření nového, plně 

nezávislého státu.94 SNP požadovala úplné skotské členství v Evropském společenství uhlí 

a oceli ihned po jeho založení roku 1952. Důvodem tohoto velmi nadšeného postoje 

k evropské integraci bylo to, že se distancovala od rozhodnutí Britské vlády nezapojit se 

do společenství a tím se prezentovala jako izolacionistická, zatímco SNP se prezentovala 

jako moderní, do budoucna vzhlížející strana podporující mezinárodní kooperaci. SNP 

také považovalo evropskou integraci za méně nebezpečnou, než byla unie s Anglií.95 

Pozitivně byly vnímány i ekonomické výhody nově vznikajícího společenství.96  

2.2 60. a 70. léta  

V 60. letech se začal postoj SNP k evropskému integračnímu procesu pomalu měnit. SNP 

začala integrační proces vnímat jako mechanismus, který by měl devastující účinky na 

skotskou ekonomiku. Nutno však podotknout, že po celá 60. léta strana evropskou 

                                                             
92 Lynch, Peter. SNP: the history of the Scottish National Party. Cardiff: Welsh Academic Press, 2013. 45-47. 
93 Tarditi, “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”, 10-11. 
94 Lynch, Peter. “The Scottish National Party and European Integration: Independence, 
Intergovernmentalism and a Confederal Europe” in Minority Nationalism and European Integration. Cardiff: 
University of Wales Press, 1996. 23. 
95 Evropský integrační proces byl teprve na začátku a jednalo se tak pouze o ekonomickou spolupráci, 
neohrožující skotskou národní identitu.  
96 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 10-11. 
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integraci poměrně přehlížela, protože De Gaullova veta bránila Velké Británii ve vstupu a 

tudíž se nejednalo a aktuální problém. Proto volební programy SNP z poloviny 60. let 

dokonce ani postoj strany k evropskému společenství vůbec nezmiňují.97  

Na začátku 70. let však vidina Britského členství začala být reálná a proto se SNP rozhodla 

přijmout negativní postoj k případnému britskému členství. Vedení strany vidělo 

v Evropském hospodářském společenství stejné centralizační tendence, jaké měla Britská 

vláda. Velká Británie se však pod konzervativním vedením Edwarda Heatha 1. ledna roku 

1973 společně s Irskem a Dánskem stává členem evropského společenství.98 SNP proto 

ve volebním programu z roku 1974 věnuje otázce členství v evropských integračních 

strukturách celý odstavec, ve kterém vyjadřuje názor, že většina Skotů byla proti vstupu 

do společenství a z tohoto důvodu SNP požaduje, aby Británie okamžitě vystoupila. SNP 

také kritizuje to, že neměla v otázce přístupu možnost vyjádřit svůj postoj a požaduje, aby 

Skotsko mělo svoji oficiální reprezentaci v organizaci. Ve volebním programu také 

požaduje, aby bylo vypsáno referendum, ve kterém by se veřejnost rozhodla.99   

2.3 Referendum 1975 

Poté, co v roce 1974 Labouristé vyhráli volby, nový premiér Harold Wilson potvrdil slib 

z volebního labouristického programu100, a dal britským občanům možnost se vyjádřit 

k budoucnosti Velké Británie v EHS. Skotská národní strana na sjezdu v roce 1975 

rozhodla podpořit ukončení britského členství. Tehdejší předseda SNP ve Westminsteru, 

Donald Stewart dokonce prohlásil, že: „Evropské hospodářské společenství představuje vše, 

proti čemu naše strana bojuje: centralizaci, nedemokratické postupy, utlačující politiku a 

fetiš pro zrušení kulturních rozdílu“101. 

SNP za nejlepší výsledek referenda považovala situaci, kdy Británie sice většinově bude 

hlasovat pro setrvání v evropských hospodářských společenstvích, ale Skotsko se 

většinově postaví za ukončení členství. Tím pádem by nastal tlak na legitimitu centrální 

vlády, který by SNP mohla použít pro rapidní zvýšení podpory pro nezávislost. Také se 

                                                             
97 Lynch. “The Scottish National Party and European Integration”. 27-32. 
98 Hutchison, I. G. C. Scottish politics in the twentieth century. New York: Palgrave, 2001. 118-120. 
99 The Scottish National Party Election Manifesto from February 1974, získáno z archivu University of 
Stirling dne 23. 3. 2018 
100 Labour Party general Election Manifesto from 1974 - Let us work together - Labour's way out of the 
crisis, http://www.politicsresources.net/area/uk/man/lab74feb.htm  
101 Dardanelli, Paolo. Between Two Unions: Europeanisation and Scottish Devolution. Manchester University 
Press: 2005. 26-27.  

http://www.politicsresources.net/area/uk/man/lab74feb.htm
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předpokládalo, že strana svým jednotným postojem odebere voliče Labouristické straně, 

která v otázce referenda nebyla schopna vyjádřit jednotné stanovisko a byla vnitřně 

rozdělena.102 

 Výsledky ukázaly, že Skotsko hlasovalo jinak než zbytek Británie, avšak naděje SNP 

zůstaly nenaplněny. Zatímco zbytek Británie podpořil setrvávající členství 68 %, Skotsko 

hlasovalo pro setrvání „pouze“ 58 % a bylo tak daleko více euroskeptické než zbytek 

Spojeného království.103 Podrobnější výsledky také ukazují, že pouhé dva volební okresy, 

které hlasovaly pro vystoupení z integrační organizace, se nacházely ve Skotsku – byly to 

Orknejské ostrovy a Shetlandy.104 

Avšak i potom, co se většina Skotů v referendu vyjádřila pro pokračování v evropském 

hospodářském společenství, SNP nezměnila svůj postoj k evropské integraci a dále byla 

euroskeptická. Dalším důvodem se podle SNP jevilo to, že Skotsko bylo považováno pouze 

za evropský region a stále nemělo svého zástupce v organizaci.105 Skotským 

nacionalistům také vadila společná zemědělská a rybolovná politika, která je dodnes 

problematická. Také ekonomická integrace podle SNP Skotsku neprospěje, protože se ze 

Skotska stane pouhá periferie na enormně velkém společném trhu.106 

V 70. letech SNP zastávala názor, že je nutné dosáhnout tzv. dvojité nezávislosti (double 

independence) – nezávislost jak na Spojeném království, tak vůči evropskému 

společenství. Nicméně pro první volby do Evropského parlamentu, konané roku 1979 SNP 

postavila kandidátku a slavila zisk jednoho křesla.107 

SNP a její protievropské tendence v 60. a převážně v 70. letech tak ve svém důsledku 

přispěly k tomu, že místo toho, aby se strana soustředila na devoluci a následné 

referendum z roku 1979, její protievropská rétorika vyústila ve volební debakl, kdy první 

devoluční referendum bylo neúspěšné a samotná strana rychle ztrácela podporu ve 

volbách. Od tohoto klíčového momentu se začíná postoj SNP k evropské integraci 

razantně měnit.108 

                                                             
102 King, Anthony. Britain says yes: the 1975 referendum on the Common Market. Washington: American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977. 101. 
103 Hutchison, I. G. C. Scottish politics in the twentieth century. New York: Palgrave, 2001. 105. 
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2.4 80. léta 

Přístup SNP ohledně evropské integrace se začal měnit v 80. letech, a celý proces změny 

byl zakončen přijetím politiky „Independence in Europe“ v roce 1988. Změna postoje tak 

nebyla okamžitá, ale SNP postupně mírnila svoji rétoriku vůči Evropskému společenství, 

až úplně otočila a členství Skotska v integračním procesu se stalo základem politiky 

strany.109  

Prvním impulzem změny bylo zvolení Winnie Ewing jako europoslankyně za oblast 

Highlands v roce 1979. Ewing byla schopna pro svoji oblast získat evropské dotace a 

evropské společenství v očích SNP tak postupně přestávalo být nepřátelskou 

kapitalistickou organizací.110 Změna souvisí i s tím, že se samotné Evropské 

společenství proměnilo a začalo více prosazovat sociální politiku. Roku 1979 také došlo 

ke změně ve vedení strany, do čela se dostal více pro-evropsky smýšlející Gordon Wilson. 

Ten na stranické konferenci poprvé navrhl umírněnější postoj k EHS. Wilson si totiž 

uvědomoval, že přijetí pozitivního přístupu by pomohlo straně k většímu volebnímu 

úspěchu. Díky němu by totiž prospekt nezávislosti nebyl tak ekonomicky škodlivý.111  

 2.5 Přijetí politiky „Independence in Europe“ 

Zásadní změna přišla na stranické konferenci v Inverness konané v záři roku 1988, kde 

byla vedením strany představena koncepce politiky Independence in Europe (Nezávislost 

v Evropě).112 Tento klíčový dokument se stal základem změny postoje strany k evropské 

integraci a od jeho přijetí se strana do dnešních dnů drží svých pro-evropských pozic. 

V tomto klíčovém dokumentu SNP stále jednoznačně trvá na dosažení nezávislosti 

Skotska, zároveň však požaduje setrvání v Evropském hospodářském společenství jako 

nezávislý členský stát.113 

SNP v důsledku přijetí Independence in Europe změnilo i ekonomické vnímání EHS - 

Skotsko naopak může prosperovat z přístupu na společný trh. Negativně se však SNP stále 

dívala na zemědělskou politiku a rybolov, nicméně celkově se SNP líbilo to, že EHS dokáže 

                                                             
109  Jolly, “The Europhile Fringe? 109-130.  
110 Lynch. The Scottish National Party and European Integration. 37. 
111 Dardanelli. Between Two Unions: 28. 
112 Macartney, Allan Independence in Europe. Scottish Government Yearbook, Inverness 1990. 
113 Lynch. The Scottish National Party and European Integration. 35-36. 
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fungovat jako superstát a že i malé národy v ní mají plnohodnotnou roli. SNP dokonce 

dávala Evropskou unii jako příklad Britské unii.114  

EHS tedy nyní z pohledu SNP bylo konfederační uskupení nezávislých států oproti 

centrálně řízenému Spojenému království. Kladným postojem k evropské integraci také 

odpadly ekonomické dopady nezávislosti. Skotsko by i po dosažení nezávislosti nepřišlo 

o přístup na anglický (britský) trh, protože by oba státy byly členy EHS a tím pádem uvnitř 

jednotného evropského trhu. Ztráta přístupu na britský trh byla odjakživa hlavní 

překážkou, proč většina podnikatelů nepodporovala nezávislost.115  

V neposlední řadě SNP využila faktu, že na institucionálním rámci jsou v evropských 

strukturách menší státy relativně více reprezentovány a mají daleko vetší pravomoci 

vymoci si něco na velkých státech, a tudíž i politický rámec Evropského společenství 

daleko lépe svědčí skotským cílům.116 

Je však nutné podotknout, že SNP prezentovalo svoje názory tak, jako by jim členství 

automaticky mělo být uděleno. Nepočítalo tak s takovými problémy jako to, že by zbytek 

Spojeného království mohl případné skotské členství vetovat a ani Bruselu by se přijetí 

nemuselo líbit.117 

2.6 90. léta 

Poté, co strana přijala pozitivní přístup k evropské integraci, bylo nutné vyřešit postoj 

strany k devoluci. SNP byla na počátku 90. let v této otázce rozdělená. Část strany se totiž 

obávala toho, že pokud bude vytvořen skotský parlament, většina elektorátu bude 

uspokojena tím, že Skotsko získá určitou část autonomie a stoupenců nezávislosti tak 

ubyde.118 Po přijetí Independence in Europe byla SNP v silné opozici k Labour Party a tudíž 

i k devoluci. Proces devoluce byl od začátku politikou Labouristů, kterou se snažili omezit 

podporu secesionistickému hnutí ve Skotsku a Walesu.119 

Důkazem nepřátelského postoje k devoluci je fakt, že se SNP odmítla přidat ke skotskému 

ústavnímu výboru (Scottish Constitutional Convention), což mělo za cíl sjednotit celou 

                                                             
114 Dardanelli, “Ideology and Rationality”. 15-17 
115 Ibid. 
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skotskou společnost a připravit podklady pro vytvoření nového skotského 

institucionálního rámce. SNP se nelíbilo, že otázka nezávislosti nebyla vůbec 

prodiskutována a že celý výbor byl pod řízením Labouristů.120 

Poté, co v parlamentních volbách roku 1992 SNP získala pouhá 3 křesla, přehodnotila svůj 

vztah i k devoluci.121 Důležitým milníkem je také to, že ve volebním programu z roku 1997 

SNP poprvé opouští politiku implicitní automatičnosti vyhlášení nezávislosti. Nyní SNP 

prosazuje, že nezávislost je možná pouze referendem, na kterém se dohodne s centrální 

vládou. Hlas pro SNP tak poprvé neznamená automaticky hlas pro nezávislost. 

V programu strany z roku 1997 se SNP poprvé také zmiňuje o jednotné evropské měně a 

slibuje Skotsko dovést do eurozóny co nejdříve.122 

Devoluční referendum z roku 1997 slaví úspěch, 74.3 % Skotů se vyjádří pro vytvoření 

skotského parlamentu a 63.5 % jich podpoří, aby tento parlament měl pravomoc v otázce 

výběru daní. SNP společně s Liberálními Demokraty a Labouristy prosazovala Ano v obou 

otázkách.123 V prvních volbách do skotského parlamentu skončí SNP druhá s 28 % hlasů 

a 35 křesly, avšak koaliční vládu vytvoří vítězní Labouristé (kteří dostali 56 křesel) 

s liberálními demokraty.124 

Úspěšná změna postoje k evropské integraci z roku 1988 tak samotná nestačila, v 90. 

letech se strana proto rozhodla jít cestou devoluce a tahle dvojitá změna na pozitivní 

přístup jak k evropské integraci, tak k devoluci straně pomohla stát se dominantní 

politickou silou ve Skotsku. 

2.7 2000 – současnost 

Začátek 21. století znamenal ve Skotsku řadu konstitučních změn. Byl ustanoven skotský 

parlament a požadavek nezávislosti se tak zdál být zažehnán. Skotská národní strana se 

však změnou postoje k otázce evropské integrace i devoluce stala moderní, středo-

levicovou stranou, která začala nabývat na síle.  
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SNP úspěšně prošla procesem europeizace a použila ho jako klíčový element pro své 

volební výsledky. V roce 2001 byl ustanoven REGLEG – politická struktura evropských 

regionů a oblastí, které mají autonomní pravomoci. SNP společně s ostatními skotskými 

stranami v něm od začátku reprezentuje Skotsko.125 

Ve skotských volbách SNP poprvé vítězí v roce 2007 a utváří minoritní vládu. V roce 2009 

je přijata Lisabonská smlouva, na které SNP pozitivně hodnotí to, že právně upravuje 

pravomoci národních parlamentů zakotvením principu subsidiarity, který je velmi 

důležitý i pro regionální parlamenty.126 SNP byla natolik úspěšná, že se jí ve volbách roku 

2011 podařilo získat absolutní většinu ve skotském parlamentu a vytvořit tak 

jednobarevnou vládu, a to i přesto že volební systém do skotského parlamentu měl 

takovéto situaci zamezit. Po tomto překvapujícím vítězstvím se SNP rozhodla po dohodě 

s centrální vládou vypsat referendum o skotské nezávislosti.127 

Referendem o nezávislosti mělo vyvrcholit dlouholeté snažení SNP o úplnou samostatnost 

Skotska a odtržení se od zbytku Spojeného království. Voliči však s 55,3 % podpořili 

setrvání Skotska v unii s Velkou Británií. Referenda se účastnilo 84,6 % oprávněných 

voličů, což je nejvyšší volební účast v referendu nebo ve volbách v Británii od zavedení 

všeobecného volebního práva.128 

Evropská dimenze hrála v celé kampani významnou roli a patří mezi hlavní příčiny 

porážky. Separatistům se nepovedlo přesvědčivě zodpovědět otázku vztahu s Evropskou 

unií po nezávislosti. David Cameron prohlásil, že pokud Skotsko vystoupí z unie, bude 

muset znovu požádat o členství v EU a že proces přijetí je mnohaletou záležitostí. 

Stanovisko bylo podpořeno i vrcholnými představiteli EU v Bruselu.129 

Těsně před Brexit referendem, v květnu 2016, se konaly skotské volby, ve kterých se SNP 

muselo popasovat s prohrou v referendu o nezávislosti. Ve volebním programu stálo, že 

SNP věří v další referendum, pokud budou okolnosti nasvědčovat tomu, že se veřejné 

mínění naklonilo na stranu příznivců, anebo pokud dojde k významné materiální změně 
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okolností, které byly zaručeny v referendu z roku 2014, např. pokud by Skotsko bylo 

nuceno vystoupit z EU proti své vůli.130 SNP volby vyhrálo potřetí v řadě. 

2.8 Brexit referendum 2016 

Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii se uskutečnilo 23. června 2016. 

Nicola Sturgeon již před referendem požadovala, aby byla upravena pravidla referenda 

tak, že pro vystoupení se musí většinově vyslovit všechny národy Spojeného království, 

avšak její přání nebylo vyslyšeno.131 Výsledkem bylo, že Anglie (53,4 %) a Wales (52,5 %) 

se vyslovily pro vystoupení, kdyžto Severní Irsko (55,8 %) a Skotsko (60 %) si přály zůstat 

v EU. Celkově tak 51.9% voličů vyjádřilo podporu vystoupení z EU.132 

Ve Skotsku strana podporující setrvání dokonce vyhrála ve všech okrscích a Nicola 

Sturgeon ihned po vyhlášení výsledků proklamovala, že se Skotsko nenechá vyvést z unie 

proti své vůli. V následujících dnech vydala prohlášení, ve kterém říká, že došlo k zásadní 

změně v okolnostech, což dává skotské vládě znovu mandát na vypsání nového referenda 

o skotské nezávislosti, které je podle ní velmi pravděpodobné. Následně skotská 

premiérka podnikla řadu cest do Bruselu, kde jednala např. s předsedou Evropského 

parlamentu Martinem Schulzem o možnosti setrvání Skotska v EU.133 

 V prosinci 2016 vydal skotský parlament dokument „Scotlands place in Europe“, ve 

kterém vidí tři možnosti dalšího vývoje Skotska po Brexitu: První možností je, že UK jako 

celek zůstane na evropském společném trhu, druhou možností je, že si Skotsko vyjedná 

výjimku, a zatímco zbytek UK společný trh opustí, Skotsko zůstane na evropském 

společném trhu anebo třetí možností je, že Skotsko přehodnotí svoje stanovisko k otázce 

nezávislosti.134 
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Postoj SNP k evropské integraci tak zůstal stejný jako ve třetí fázi, SNP je politickou 

stranou plně podporující členství v Evropské unii. Nicméně tím, jak se samotná evropská 

integrace začala prohlubovat, SNP odmítá vytvoření superstátu se sídlem v Bruselu. SNP 

podporuje Skotsko v Evropě, ale zároveň má výhrady k určitým politikám EU, např. co se 

týká zemědělství a rybolovu nebo otázky daní.135 Proces europeizace a pozitivní postoj 

k devoluci však straně pomohl k tomu, aby se ve 21. století stala dominantní politickou 

silou ve Skotsku.   
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3. EUROPEIZACE SNP 
 

V následující kapitole bude aplikována teorie Roberta Ladrecha, která je detailně 

představená v kapitole 1.3.2. Nejprve bude stručně charakterizována SNP jako politická 

strana. Následně bude porovnána Skotská národní stranu ve dvou časových obdobích, 

protože europeizace je proces, který je viditelný až po určité době. V rámci Ladrechových 

oblastí (které představují jednotlivá výzkumná kritéria), tak budou sledovány změny ve 

vytyčených oblastech a následně bude zhodnoceno, jaký vliv měla europeizace na SNP.  

Byla zvolena dvě časová období, v jejichž každém středu je referendum o setrvání 

Spojeného království v evropských integračních strukturách. Jedná se o referendum 

konané v roce 1975, které se týkalo pokračujícího členství Spojeného království v 

Evropském hospodářském společenství. V tomto referendu SNP prosazovala, aby Spojené 

království vystoupilo z EHS. Druhému období vévodí Brexit referendum, konané v roce 

2016, ve kterém SNP silně prosazovala setrvání Skotska v Evropské unii. Vycházím 

z počátečního předpokladu, že SNP za dobu 40 let prošla procesem europeizace a že 

změny s tím spojené se projevily ve čtyřech oblastech vytyčených Ladrechem. Záměrně 

vynechávám oblast vztahů mezi politickou stranou a vládou, protože SNP není vládnoucí 

stranou ve Westminsteru a její zástupci tak většinou nemají přímý přístup do evropských 

mezivládních jednání, kterých se účastní vláda Spojeného království tvořená většinou 

v parlamentu v Londýně.   

Ve čtyřech zbývajících oblastech (programatiky strany, organizační struktura, podoba 

stranické soutěže a nadnárodní vztahy) bude vždy nejprve uveden stav strany v prvním 

období, následované stavem v druhém období a na závěr bude porovnáno a zanalyzováno, 

zda a do jaké míry se europeizace v dané oblasti na SNP projevila. V závěru celé kapitoly 

budou shrnuty nejdůležitější změny způsobené europeizací Skotské národní strany.  

3.1 Charakteristika SNP 

Skotská národní strana je minoritní regionální stranou, což znamená, že strana 

nekandiduje v celém Spojeném království, ale pouze ve Skotsku a nikdy tak nemůže získat 

většinu v Britském parlamentu, protože zastupuje pouze malé procento celkové 

populace.136 SNP se tak řadí mezi separatistické strany, které představují hrozbu pro 
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centrální vládu svými požadavky na přerozdělení pravomocí z celostátní na lokální 

úroveň. Hlavním cílem Skotské národní strany je dosažení nezávislosti137. SNP se profiluje 

jako centristická strana, která je však v současnosti spíše považována za mírně 

levicovou.138 V posledních deseti letech přijetím proevropské politiky skotské devoluce se 

strana stala dominantní politickou stranou, kdy vyhrála největší počet skotských křesel 

v parlamentních volbách do Westminsteru jak v roce 2015, tak v roce 2017. Ve skotských 

volbách vyhrála v roce 2016 potřetí za sebou a i evropských volbách se strana umístila na 

prvním místě. Straně se podařilo vypsat referendum o skotské nezávislosti, které se 

konalo v roce 2014, 55 % Skotů se však vyslovilo pro setrvání ve Spojeném království. 139 

3.2 Použitá definice europeizace  

V bakalářské práci bude při zkoumání europeizace vycházeno ze tří základních 

předpokladů, které navrhli Havlík a Pšeja k použití konceptu europeizace při výzkumu 

v rámci sociálních věd140: 

Pro účely bakalářské práce je použitý pojem europeizace nadefinován takto: 

1. Je to proces související s evropskou integrací – není nezkoumána europeizace jako 

historický či teritoriální aspekt, ale pouze jeho minimalistické pojetí související 

s evropskou integrací a jejími institucemi  

2. Vzájemné působení evropské a domácí politické úrovně – odmítnutí top-down či 

bottom-up pohledu, přijetí komplexního bottom-up-down přístupu 

3. Komplexní proces – ne pouhá adaptace, ale i odmítnutí či navrhnutí alternativy 

(např. SNP odmítá společnou zemědělskou a rybolovnou politiku). 

3.3 Změny v programatice strany 

Europeizace politické strany je nejvíce viditelná a nejjednodušeji dokazatelná 

porovnáním její programatiky. Pro analýzu byly zvoleny zejména volební programy SNP, 

které britské strany vydávají do každých voleb a které jsou základním zdrojem toho, jaké 

postoje strana zastává a co chce svým zvolením dosáhnout a změnit. Dalším zdrojem jsou 

                                                             
137 Zwet. “European integration and autonomist parties”. 17.  
138 Newell. “The Scottish National Party: Development and change”. 54. 
139 Simpkins, Fiona. “The 2017 General Election in Scotland: a Return to Multi-party Politics?“. Online. 
French Journal of British Studies, XXIII-2, 2018. http://journals.openedition.org/rfcb/1903  
140 Havlík, Pšeja. Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách. 
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oficiální stranické pamflety, vydávané k jednotlivým volbám a oficiální vyjádření 

nejvyšších představitelů strany. 

Bude sledována dichotomie kvalitativní i kvantitativní změny v programatice. Kvalitativní 

změna nám říká to, kolik prostoru je věnováno tématu evropské integrace, a kvantitativní 

změna je pak to, jak podrobně je evropské téma pojato.141 Při europeizaci se zvětšuje 

prostor, který strana ve svém programu věnuje EU. 

Pro větší přehlednost bude Ladrechova teorie rozšířena o klasifikační stupnici V. Havlíka, 

který stanovil pro kvantitativní část 4 stupně:  

(i) absence tématu - strana ve svém volebním programu zcela opomíjí evropskou 

integraci,  

(ii) občasný výskyt tématu - téma integrace je možné najít napříč volebním 

programem, nemá samostatnou kapitolu, 

(iii) součástí kapitoly o zahraniční politice – evropská integrace je zmíněna 

v sekci, ve které strana prezentuje svoje postoje a názory k zahraničním 

otázkám 

(iv) samostatná kapitola – strana má ve svém programu celou kapitolu věnující 

se pouze otázkám evropské integrace. 

Je nutné podotknout, že pokud najdeme více než jeden stupeň, má přednost stupeň 

vyššího čísla.142 

Poté, co bude provedena analýza četnosti výskytu, bude následovat kvalitativní, neboli 

obsahová analýza, kde se budu zabývat tím, jak moc dopodrobna a v jaké míře 

propracovanosti se strana evropské integraci věnuje. Znovu je použita Havlíkova 

stupnice, tentokrát pro kvalitativní výzkum se čtyřmi stupni:143  

(i) absence tématu  

(ii) normativní vyjádření přístupu k evropské integraci – obecné zmínky, je 

proces dobrý/špatný, nebo máme za cíl vstoupit/vystoupit z něho, obecně 

formulovaný návrh podoby EU, 

                                                             
141 Havlík a Vykoupilová. „Dvě dimenze evropeizace volebních programů".  
142 Havlík, Vlastimil. České politické strany a evropská integrace: Evropeizace, evropanství, euroskepticismus?. 
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 32. 
143 Ibid. 33.  
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(iii) jednotlivé politiky EU – strana v programu reaguje na určité politiky, cíle, 

legislativu přijatou či zamýšlenou EU, 

(iv) celkový přístup – strana reaguje na aktuální problémy, diskutuje o nových 

aspektech a tématech budoucího rozšíření. 

Programatika strany v prvním období 

Program SNP se v prvním zkoumaném období projevuje otevřeným nepřátelstvím strany 

k evropské integraci. Zároveň však v tomto období je poprvé věnováno evropské integraci 

větší množství prostoru a SNP se stává první stranou v UK, která počínaje volebním rokem 

1970 používá evropskou integraci jako klíčový bod ve volební kampani.144 Negativní 

postoj SNP k evropské integraci strana vysvětluje tím, že prosazování skotské nezávislosti 

je v přímém  rozporu s faktem, aby Skotsko bylo členem nadnárodní instituce, vůči které 

by se muselo vzdát části své suverenity. Tyto dva procesy podle představitelů strany 

nemohou být slučitelné.145 

Ve volebním programu strany pro únorové volby roku 1974146 je evropské téma 

rozebíráno v kapitole Mezinárodní vztahy a obrana (External Affair and Defence). 

Podkapitola zabývající se Evropským hospodářským společenstvím je označena pouze 

jako Společný Trh („The Common Market“), z čehož lze vyvodit, že SNP v prvním období 

vidí evropský integrační proces převážně jako kapitalistický koncept, jehož nejdůležitější 

součástí je právě společný evropský trh.147  

SNP dále ve volebním programu prohlašuje, že většina Skotů byla proti vstupu Spojeného 

Království do EHS, a zároveň popisuje Společný trh jako „nebezpečný experiment 

nadměrného centralismu“.148 Připomíná, že „Skotsko už utrpělo příliš škod v 

důsledku centralizace pocházející z Londýna“. Strana dokonce varuje, že „další vlna 

centralizace v podobě společného trhu by mohla být smrtelnou ránou pro samotnou 

existenci Skotska jako národa“.149  

                                                             
144 Devenney, Andrew D. "Regional Resistance to European Integration: The Case of the Scottish National 
Party, 1961-1972." Historical Social Research / Historische Sozialforschung 33, no. 3 (125), 2008. 319-45. 
http://www.jstor.org/stable/20762312. 319.  
145 Lynch. Minority Nationalism and European Integration. 29. 
146 Scottish National Party: Scotland’s Future. S.N.P. Manifesto. 1974: Edinburgh: Scottish National Party. 
11  
147 Tarditi, “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 12. 
148 Scottish National Party.  Scotland’s Future. S.N.P. Manifesto. 1974: Edinburgh: Scottish National Party. 
11 
149 Ibid. 12  
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Nicméně volební program SNP z roku 1974 se neobejde bez dvojznačnosti, kdy SNP sice 

kritizuje samotnou podstatu EHS a požaduje okamžitý odchod Británie z organizace, ale 

zároveň požaduje přímou účast Skotska v orgánech podílejících se na jednotném trhu.150  

Ve volebních pamfletech a letácích tak SNP v celém prvním období kritizuje EHS a 

požaduje vystoupení Británie z organizace, avšak prosazuje dosažení obchodní dohody 

po vzoru Norska vyjednanou přímo mezi zástupci Skotska a EHS, nebo přímou skotskou 

účast na jednotném trhu, aby mělo Skotsko zástupce v Radě Ministrů, Evropském 

parlamentu a ostatních institucích EHS.151 V pamfletu z roku 1974 nazvaném SNP & You 

se uvádí, že EU je „vysoce byrokratická, centralistická, a nedemokratická – a tudíž vzdálená 

od normálních lidí.152 

SNP při referendu o pokračující účasti Velké Británie na evropské integraci z roku 1975 

prosazovalo vystoupení Británie z organizace. Stranická volební kampaň se nesla ve 

smyslu hesla: „No vote, No entry and No on anyone elses terms.153 Během předvolební 

kampaně tehdejší předseda SNP ve Westminsteru, Donald Stewart dokonce prohlásil, že: 

„Evropská hospodářská společenství představují vše, proti čemu naše strana bojuje: 

centralizaci, nedemokratické postupy, utlačující politiku a fetiš pro zrušení kulturních 

rozdílů“.154 

Ve volebním programu z roku 1979 SNP také negativně nahlíží na Společnou 

zemědělskou politiku (CAP) a na Společnou rybolovnou politiku (CFP). Ve volebním 

programu přímo uvádí, že EHS se pokouší převzít kontrolu nad skotským rybolovem a 

zemědělstvím a že tyto společné výlučné politiky EHS ohrožují skotské tradiční zvyky a 

lokální ekonomiku.155  

Programatika strany v druhém období 

Ve druhém zkoumaném období je zřetelné, že SNP přijala pozitivní přístup k evropské 

integraci. Ve volebním programu strany pro volby do britského parlamentu z roku 2015 

SNP mezi své hlavní programové body uvádí, že je proti případnému vystoupení z EU, 

                                                             
150 Ibid. 11.  
151 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 11. 
152  Jolly. “The Europhile Fringe?”122.  
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pokud o něm bude vypsáno referendum.156 Pod nadpisem Opposing withdrawal from the 

European Union SNP argumentuje, že nejméně 330 000 skotských pracovních míst – 1/7 

všech pracovních míst ve Skotsku – jsou závislé na členství země v jednotném evropském 

trhu.157 Tento fakt tvoří klíčový argument, pro který podporuje SNP setrvání Skotska v EU.  

SNP dále v programu požaduje ústavní pojistku pro případné referendum, že žádná část 

Velké Británie nebude nucena opustit EU proti své vůli. Tento tzv. double majority rule 

tedy znamená to, že pokud všechny 4 části UK (Wales, Skotsko, Anglie a Severní Irsko) 

nebudou většinově hlasovat pro vystoupení z EU, Velké Británie zůstane členem EU.158 

V další části volebního programu SNP můžeme najít samostatnou kapitolu věnující se EU. 

Hned na úvod se uvádí, že EU není zdaleka dokonalá organizace, ale že je důležité, aby 

Skotsko zůstalo členským státem a plně se účastnilo unijní politiky v institucích EU a na 

případných reformách unie ke zlepšení. SNP dále v programu požaduje větší zapojení 

devolvovaných institucí (jako je skotský parlament či velšské shromáždění) do unijního 

dění159. SNP dále vyjadřuje svůj pozitivní postoj k volnému pohybu osob, věcí služeb a 

kapitálu, stejně tak jako vyzdvihuje výhody plynoucí z účasti v programu evropského 

zatýkacího rozkazu, který umožnuje snadnější stíhaní přeshraničního zločinu.160 Nicméně 

poměrně negativně SNP nahlíží na tehdy dojednávané Transatlantické obchodní a 

investiční partnerství (TTPI), ze kterých chce pro určité oblasti (NHS a Scottish Waters) 

vyjednat výjimku.161  

Další zmínky o evropském tématu můžeme nalézt napříč celým programem, např. v sekci, 

kde SNP argumentuje pro snížení věku umožňujícího volit i 16 a 17 letým SNP prosazuje 

umožnit mladistvým volit i do evropských voleb.162 Další zmínka o EU je v části programu, 

ve kterém se SNP věnuje zemědělství. Je zde odkaz na CAP, kterou by SNP rádo 

zjednodušilo a nastavilo jasnější podmínky, aby skotští farmáři měli jasno, jak případné 

zemědělské dotace získat.163  

                                                             
156 Scottish National Party. Manifesto for 2015 General Elections: Stronger for Scotland, 2015 
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157 Ibid. 9. 
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Druhým analyzovaným volebním programem je program SNP do skotských 

parlamentních voleb, které se konaly 5. května (tedy necelé 2 měsíce před Brexit 

referendem). První zmínka o EU je v souvislosti s tím, že SNP věří, že pokud se nějakým 

zásadním způsobem změní status quo, při kterém Skotsko hlasovalo proti dosažení 

nezávislosti, má legitimní nárok pro vypsání druhého referenda.164 Takovým příkladem 

může např. být stav, kdy Skotsko bude proti své vůli nuceno vystoupit z EU. Další zmínku 

můžeme nalézt v sekci o rybolovu, kdy SNP prosazuje decentralizaci evropské společné 

rybářské politiky. SNP dále požaduje, aby Skotsko dostalo příležitost předsedat a hostit 

Rybářskou konferenci při předsednictví EU v druhé polovině roku 2017. V důsledku 

Brexitu se však Británie zřekla svého předsednictví EU a Konference se v Británii tedy 

nekonala. 165 

V tomto programu věnuje SNP znovu celou kapitolu evropským záležitostem. Kapitola 

nazvaná Benefits of EU membership vyjmenovává hlavní výhody, proč má Skotsko zůstat 

členem EU. Začíná připomenutím, že SNP vždycky bojovalo a vždy bude prosazovat zájmy 

Skotska v EU – a to i v oblastech, ve kterých je proti evropskému mainstreamu (CAP a 

CFP).  Zároveň však připomíná, že evropská integrace usnadnila život pracujícím tím, že 

zajistila změny v podpoře nezaměstnanosti a větší ochrany v nemoci. Díky EU má navíc 

Skotsko přístup na největší trh světa, z čehož profitují hlavně menší skotští 

podnikatelé.166 Dále je vyzdvihnut fakt, že díky členství v EU je Skotsko v rodině 

evropských národů, kteří sdílejí a chrání demokracii, lidská práva a mír. V závěru této 

kapitoly se SNP zavazuje k tomu, že bude s vervou a pozitivitou prosazovat setrvání v EU 

v následujícím referendu.167  

Zmínka o EU je i v sekci o zahraniční politice, kdy SNP požaduje větší míru kooperace zemí 

EU za účelem řešení migrační krize a vyřešení situace v Sýrii.168 SNP tak vyjadřuje 

podporu jednotnější zahraniční politice EU, což je výrazná známka europeizace programu 

strany. 

                                                             
164 Scottish National Party. Re-elect SNP: SNP manifesto for Scottish Parliament Eelections, 2016, 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/thesnp/pages/5540/attachments/original/1461753756/SNP_
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Srovnání období 

V prvním období oba programy řeší evropské téma v kapitole o zahraniční politice, SNP 

tak ještě do programu nezahrnula samostatnou kapitolu věnující se evropské integraci. 

V Havlíkově stupnici tak strana dosáhla třetího stupně v kvantitativní části a stejného 

stupně dosáhla také v kvalitativní části, protože se strana vyjadřuje, kromě obecného 

prohlášení že proces integrace je pro Skotsko špatný, i k jednotlivým politikám (např. 

k politice CAP a CFP). Ve druhém období v obou zkoumaných programech strany vidíme, 

že se razantně zvětšil prostor věnovaný evropské dimenzi a že evropská integrace má už 

dokonce svoji vlastní kapitolu. Strana v programech reaguje na aktuální problémy a 

navrhuje celoevropské řešení (viz např. volání po větší kooperaci při řešení migrační 

krize). V Havlíkově stupnici se tak SNP dostává v kvantitativní části na čtvrtý (nejvyšší) 

stupeň, stejně tak jako v kvalitativní. Proces europeizace tak razantně poznamenal SNP 

v oblasti pragmatiky strany, změny jsou patrné jak v kvantitativní, tak kvalitativní oblasti.  

3.4 Změny v organizační struktuře 

Musíme si uvědomit, že v prvním sledovaném období byla SNP stále poměrně malá strana, 

která byla navíc na britské poměry silně decentralizovaná, což se projevilo zejména 

v téměř neexistující organizační struktuře strany.169 V 70. letech však strana prošla řadou 

změn, byla ustanoven Národní konference (National Conference) jako nejvyšší stranický 

orgán, scházející se jedenkrát do roka.170 Mezi konferencemi je nejvyšším stranickým 

orgánem Národní koncil (National Council), jehož rozhodnutí jsou závazné pro všechny 

straníky. Z Národní konference byla také volena Výkonná rada SNP (National Executive 

Comitte), která se měla setkávat pravidelně a zabývat se každodenní agendou strany 

v návaznosti na cíle vytyčené Národní konferencí a Koncilem.171 V prvním období však 

ještě není oficiálně automaticky členem jakéhokoliv stranického výboru poslanec 

Evropského parlamentu a proces europeizace tak organizační strukturu SNP vůbec 

nepoznamenal. 

Ve druhém období už naopak můžeme pozorovat, že europeizace se promítla i do 

stranické struktury SNP. Podle oficiálních stanov strany je nyní každý zvolený člen SNP 

do Evropského parlamentu automaticky ze své funkce členem National Conference a 

                                                             
169 Devenney. "Regional Resistance to European Integration. 319. 
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171 Lynch. SNP: The History of the Scottish National Party. 11-12. 
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členem National Council. Zároveň jsou europoslanci povinni zasílat pravidelné hlášení o 

své činnosti v parlamentu jak National Conference, tak National Council. Jeden z poslanců 

SNP v EP je zároveň automaticky členem National Executive Committe a navíc může být 

společně s ostatními členy SNP držícími poslanecký mandát (ať už ve skotském, britském 

či evropském parlamentu) zvolen do funkce místopředsedy strany.172 Je tak zřejmé, že 

SNP považuje svoje členy v EP za klíčové členy strany a tomu odpovídají i organizační 

pravidla - europoslanci se automaticky stávají členy nejdůležitějších orgánů strany. Je 

také nutné podtrhnout fakt, že europoslancům ze stanov vyplývá povinnost zasílat 

stranické organizaci ve Skotsku pravidelné hlášení o své činnosti a o dění v evropských 

institucích, z čehož lze vyvodit, že se strana snaží o to, aby měla prvotní informace 

z celoevropských institucí, a považuje tak dění na evropské úrovni za důležité.  

3.5 Změny v oblasti stranické soutěže  

SNP byla první stranou v Británii, která v 70. letech, počínaje volebním rokem 1971, ve 

svých volebních programech začala plně využívat evropské téma.173 V prvním období SNP 

využívá evropské téma převážně k tomu, aby podkopala legitimitu tehdejší britské vlády. 

SNP argumentuje tím, že vláda vyjednala vstup Británie do EHS bez většinové podpory 

Skotů a tím pádem SNP požaduje vystoupení z organizace.174 Nová labouristická vláda 

Harolda Wilsona tak vyhlásila referendum, ve kterém SNP razantně prosazovalo 

vystoupení z organizace. Představitelé SNP doufali, že Skotsko bude hlasovat většinově 

jinak než zbytek Velké Británie. Skotsko tak ideálně mělo hlasovat pro vystoupení z EHS, 

zatímco zbytek Spojeného Království by podpořil setrvání. Takovýto výsledek by SNP dal 

legitimní a objektivní důvod pro to, aby mohla požadovat vypsání referenda a dále by 

prohloubil rozdíly mezi Skotskem a zbytkem Británie.175 

V prvním období se tak z výše uvedených důvodů strana profilovala jako euroskeptická, a 

snažila se o to, aby se evropské téma stalo ústředním celospolečenským volebním 

tématem ve Skotsku. Euroskeptický postoj strany byl také umocněn tím, že většina 

politického establishmentu hlavních politických protivníku SNP (což byli jak Labouristé, 

                                                             
172 Constitution of the Scottish National Party, oficiální stránky Skotské národní strany, staženo 5. 4. 2019. 
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tak Konzervativci) zastávala pro-evropský postoj.176 Postoj SNP také podporuje teorii, že 

minoritní politická strana bude zastávat extrémní opoziční postoj, aby se odlišila od svých 

politických rivalů. 177 

Ve druhém sledovaném období se strana naopak profiluje jako silně pro-evropská, která 

při referendu v roce 2016 ve volební kampani podporuje setrvání v EU.178 Objevují se 

však názory, že se SNP znovu pokouší využít evropské téma pro svůj prospěch. Poté, co se 

v referendu o skotské nezávislosti konaném v roce 2014 většina Skotů vyjádřila proti 

nezávislosti, se SNP snaží nalézt legitimní důvod pro vypsání dalšího referenda o 

nezávislosti Skotska.179  

Proto i přes fakt, že se ve volebním programu do skotských voleb z roku 2016 strana 

zavázala k tomu, že bude „vehementně a pozitivně vést volební kampaň k vítězství za 

setrvání“ (So we will campaign passionately and positively for an “in” vote, to remain in the 

EU)180, lze vypozorovat určité strategické kroky, které naznačují, že SNP znovu doufalo 

v to, že Skotsko bude hlasovat jinak než zbytek Velké Británie. Asi nejviditelnějším 

důkazem na podporu tohoto tvrzení je fakt, že SNP v celé kampani před Brexit referendem 

utratilo pouze 13 % povolených výdajů, v porovnání s 97 % povolených výdajů, které 

strana investovala do volební kampaně před referendem z roku 2014. Navíc v celkovém 

množství strana investovala méně než do poměrně bezvýznamných doplňkových voleb 

do Westminteru v okrsku Glenrothes konaných v roce 2008.181 Představitelé skotských 

opozičních stran tak ihned po referendu začali obviňovat SNP, že v kampani „téměř 

nehnuli prstem“ a že nyní začínají používat Brexit pro dosažení nezávislosti.182 Dalším 

důkazem je fakt, že i přesto, že se volební programy strany z roku 2015 a 2016 se věnují 

evropské tématice a referendu poměrně hodně, ve volebním programu strany pro 

                                                             
176 Dardanelli. Between Two Unions: Europeanisation and Scottish Devolution. 24. 
177 Jolly. “The Europhile Fringe?”122. 
178 Scottish National Party. Re-elect SNP: SNP manifesto for Scottish Parliament Eelections, 2016. 41. 
179 Ray, Joe. “Brexit has reframed the Scottish independence debate to the disadvantage of the SNP“. Brexit 
Cental. 4. května 2017.  
https://brexitcentral.com/brexit-reframed-scottish-independence-debate-disadvantage-snp/ 
180 Scottish National Party. Re-elect SNP: SNP manifesto for Scottish Parliament Eelections, 2016, 41. 
181 Mairs, Nicholas. “SNP spent only 13% of EU referendum campaign limit“. PoliticsHome.com, 29. 
listopadu 2016. 
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/snp/news/81270/snp-spent-only-13-eu-
referendum-campaign-limit 
182 Gordon, Tom. “SNP spent less on EU vote than it did fighting a by-election in Glenrothes“. The Herald 
Scotland. 29. listopadu 2016. https://www.heraldscotland.com/news/14934241.snp-spent-less-on-eu-
vote-than-it-did-fighting-a-by-election-in-glenrothes/  
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předčasné volby do britského parlamentu z roku 2017 můžeme vidět poloviční nárůst 

v kvantitě zmínek odkazujících na EU a řešících evropskou tématiku.183   

Vidíme tak, že SNP se znovu snaží dát evropské téma do středu společenského dění a díky 

tomu, že Skotsko opravdu hlasovalo jinak než zbytek Velké Británie, se prospekt vypsání 

dalšího referenda zdá být o krok blíže a Nicola Sturgeon vyhlásila cíl nového referenda 

pro rok 2021 za předpokladu, že dojde k odchodu velké Británie z EU.  

Proces europeizace je v této kapitole tudíž dosti zřetelný, v obou obdobích SNP používá 

evropskou tématiku jako důležité téma ve volební kampani. Mění se pouze postoj strany 

k evropské integraci, v prvním období strana prokazuje převážně euroskeptické názory, 

na kterých staví svůj program v naději toho, že se tak bude odlišovat od politických 

konkurentů. V druhém období pak naopak používá svůj pro-evropský postoj k odlišení se 

od zbytku Velké Británie a dosažení svého konečného cíle – tedy nezávislosti Skotka. 

3.6 Změny v oblasti nadnárodních vztahů 

Od prvních přímých voleb do evropského parlamentu, konaných v roce 1979, SNP 

dokázalo vždy získat alespoň jeden mandát.184 Mezi léty 1979- 1999 zastávala post 

europoslankyně za SNP Winnie Ewing, která se stala důležitou personou strany a byla 

jednou z hlavních iniciátorek posunu postoje SNP z euroskeptického na proevropský.185  

Nicméně celkem překvapivě se Winnie Ewing nestala členkou tzv. Technical Group, 

frakce, která sdružovala SNR strany usilující demokratickými prostředky o dosažení větší 

autonomie či nezávislosti pro své regiony.186 Místo toho se stala místopředsedkyní 

Evropských progresivních demokratů (European Progressive Democrats, EPD), pravicové 

frakce gaullistického typu tvořené francouzskou stranou RPR (Rassembement pour la 

République) založenou Jacquesem Chiracem a irskou Fianna Fáil. Obě strany v té době 

byly vládnoucími stranami ve svých státech.187 Ve své autobiografii188 Winnie Ewing píše, 

že se cítila vnitřně trochu provinilá, že musela odmítnout spolupráci s ostatními 

                                                             
183 Scottish National Party: Stronger for Scotland: SNP Manifesto for Snap General Elections 2017. 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/thesnp/pages/9544/attachments/original/1496139998/Manif
esto_2017.pdf?1496139998  
184 Lynch. SNP: The History of the Scottish National Party. 17.  
185 Hepburn, and Mcloughlin. “Celtic Nationalism And Supranationalism. 389. 
186 Dardanelli. “Ideology and Rationality. 18. 
187 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 27.  
188 Ewing, Winnie and Russell, W. Michael. Stop the World: The Autobiography of Winnie Ewing. Edinburgh: 
Birlinn, 2004. 
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nacionalistickými stranami, jako byla např. bretonská národní strana. Nicméně po dohodě 

s vedením strany jí Gordon Wilson řekl, že spojit se s úspěšnými nacionálními stranami, 

které jsou ve svých státech u moci, je pro SNP a její pozici daleko výhodnější a zároveň 

poznamenal, že tímto krokem bude navíc Britská vláda nejvíce „podrážděna“.189 Nicméně 

Winnie měla volný mandát a nemusela tak vždy hlasovat se svojí eurofrakcí a tak 

pravicová povaha frakce nepůsobila SNP žádné nepříjemnosti.190  

Jak je zřetelné, vztah SNP a jiných evropských SRN v evropském parlamentu byl ze 

začátku složitý. Vedení strany v prvním období vidělo evropskou úroveň jako hlavní 

možnost jak se zviditelnil a co nejvíce se dostat do opozice vůči britské vládě, ne jako 

možnost, jak reálně zasáhnout do unijní politiky a svým aktivním přístupem ji pomáhat 

měnit ve prospěch Skotska. Zásluhou Winnie Ewing se však tento postoj začal rychle 

měnit, neboť se brzo dostala do klíčových výborů v EP, jako byl výbor pro rybaření a 

rozvojovou pomoc. Účastnila se tak konference v Lomé a SNP její úspěchy prezentovala 

tak, že znovu dosazuje Skotsko na mezinárodní politickou scénu. 191 

Za své zásluhy o prosazování skotských zájmů v Bruselu a Štrasburku si vysloužila 

přezdívku Madame Écosse. BBC ALBA v roce 2009 natočila o jejím politickém životě 5 

dílný dokument, který nazvala právě jako Madame Écosse a který prezentuje zásluhy 

Ewing za její dlouhou politickou kariéru.192 

SNP se stalo plnohodnotným členem frakce Svobodné Aliance v roce 1989. Členství v této 

frakci se ze začátku ukázalo být složité, protože členem byla např. i italská Lega Nord, 

ultrapravicová strana z Itálie a členství SNP ve stejné frakci stranu poměrně značně 

poškodilo, když na tento fakt začali poukazovat političtí protivníci SNP.193 Frakce EFA 

zasedá v EP společně s evropskými zelenými a SNP je stále členem této frakce, avšak 

členství v EFA většina členů SNP považuje pouze za dočasný stav, dokud Skotsko nezíská 

nezávislost.194  

Ve druhém období SNP prošla procesem europeizace a skrze své europoslance se aktivně 

podílí na unijní politice. V evropských volbách v roce 2014 SNP znovu získala největší 

                                                             
189 Ibid. 188-189. 
190 Ibid. 190. 
191 Dardanelli, Paolo. 2003. “Ideology and Rationality. 18. 
192 BBC. Dokumentární série Madame Ecosse. 2011. https://www.bbc.co.uk/programmes/b00jwbl8  
193 Dardanelli. “Ideology and Rationality. 18. 
194 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 27. 
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podíl hlasů ve Skotsku a obhájila dva mandáty.195 Prvním poslancem evropského 

parlamentu je Alyn Smith, výrazná osobnost SNP. Od roku 2014 je členem zahraničního 

výboru EP, kde se podílel např. na řešení Syrské krize a vyjednávání s Iránem.196 Na půdě 

evropského parlamentu se také často vyjadřuje o budoucnosti Skotska, a to převážně 

v důsledku Brexitu. V návaznosti na výsledky Brexit referenda v evropském parlamentu 

připomněl svým kolegům, aby nezapomněli, že Skotsko hlasovalo většinově pro setrvaní 

a prosil je, aby se ke Skotsku neotočili zády.197 V březnu roku 2019 pak urgoval 

europoslance, aby nechali Skotsku otevřené dveře pro případné automatické členství, 

poukazoval na neschopnost Britské vlády prosadit dohodu o vystoupení a nastínil tak 

zvyšující se možnost Skotské nezávislosti. 198 

Je tedy vidět, že europeizace SNP se projevila i v této oblasti, za změny lze převážně 

považovat to, že členství v evropské frakci není motivované pouze tím, aby nejvíce 

podráždilo Britskou vládu, ale SNP se díky členství v EFA aktivně účastní unijní politiky a 

využívá evropskou platformu pro prosazování svého programu. Kvalitními a aktivními 

europoslanci si strana vytváří mocné spojence, kteří případně mohou Skotsku pomoci 

k automatickému udělení členství v EU. 

3.7 Shrnutí europeizace SNP 

 Z výše uvedeného je patrné, že SNP prošla procesem europeizace a že změny jsou 

viditelné ve všech čtyřech oblastech. Největší změny lze vidět v programatice strany, SNP 

v druhém období oproti prvnímu kvantitativně navýšila prostor věnovaný EU ve svých 

programech a je vidět i kvalitativní změna, jelikož SNP opustila většinově svůj negativní 

postoj k evropské integraci. Naopak můžeme vidět, že SNP podporuje setrvání Skotska 

v EU, je pro účast na společném trhu a dívá se pozitivně na většinu politik EU. Jediné dvě 

unijní politiky, na které se SNP stále dívá poněkud negativně, jsou Společná zemědělská 

politika (CAP) a Společná politika rybolovu (CFP), i zde lze však vidět posun k lepšímu. 

                                                             
195 Výsledky evropských voleb v roce 2014, oficiální stránka Election Scotland, 
http://www.electionsscotland.info/emb/info/5/electoral_management_board/25/european_parliamenta
ry_elections_results 
196 Alyn Smith, portál europoslance na oficiálních stránkách evropského parlamentu, 
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28508/ALYN_SMITH/home (staženo 5. 4. 2019). 
197 BBC, “Standing ovation for SNP MEP Alyn Smith's 'I beg you' speech“. 28. srpna 2016. 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36649450  
198 Settle, Micahel. “SNP MEP Alyn Smith calls on EU to 'leave a light on for“. The Herald Scotland. 27. dubna 
2019. https://www.heraldscotland.com/news/17530521.snp-mep-alyn-smith-calls-on-eu-to-leave-a-
light-on-for-scotland/  
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SNP nechce obě politiky zrušit, ale požaduje změnu podmínek dotací a udělení lokálních 

výjimek. Změny způsobené europeizací můžeme vypozorovat i v druhé oblasti - nyní mají 

europoslanci SNP automaticky mandáty v nejvyšších stranických orgánech a mají 

povinnost zasílat pravidelné hlášení o dění v Evropském parlamentu. I ve třetí oblasti, 

tedy v podobě stranické soutěže, došlo ke změnám.  SNP již v prvním období používala 

evropskou tématiku pro dosažení svých cílů, co se však změnilo, je její orientace, kdy se 

strana změnila z euroskeptické na proevropskou. Je důležité si však uvědomit, že SNP 

dává do popředí evropské téma převážně v době, kdy se jí to hodí a o tom, že by se 

skutečně mohlo stát evropské téma klíčovým tématem strany tak lze s úspěchem 

pochybovat. I v poslední zkoumané oblasti, což byly nadnárodní vztahy, lze nalézt změny 

způsobené europeizací. SNP se stala právoplatným členem evropské frakce EGP/EFA, 

podílí se na legislativním procesu EU, její poslanci v EP jsou aktivními členy této instituce 

a mnohdy ji používají k vyjádření toho, že skotské postoje jsou jiné než postoje britské 

vlády a připravují a hledají spojence pro případné automatické přijetí samostatného 

Skotska do EU.   
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4. VYSVĚTLENÍ EUROPEIZACE SNP  
 

V této kapitole bude vysvětleno, jaké aspekty vedly k tomu, že SNP změnila svůj postoj 

k evropské integraci a prošla procesem europeizace.  Kromě důvodů, které jsou uvedeny 

v kapitole 1.4.2. můžeme nalézt tři oblasti, které se v období mezi referendy značně 

proměnily, což vedlo k tomu, že se SNP europeizovalo. Jedná se o: 

4.1 Změny uvnitř Evropského hospodářského společenství/Evropské 

unie  

Samotná podoba evropského integračního procesu se mezi léty 1979 až 1997 poměrně 

razantně změnila. Byl dokončen evropský jednotný trh, tudíž by se díky tomu daly zmírnit 

dopady nezávislosti na ekonomiku Skotska převážně za předpokladu, že dojde 

k vytvoření hranice mezi Skotskem a Anglií. Také se ukázalo, že zahraniční investice 

mohou Skotsku výrazně pomoci199. 

Dále se rozšířila politická integrace, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Pravomoci 

evropských institucí začaly zasahovat do záležitostí dříve vyhrazených pouze národním 

parlamentům a vertikálně započal proces europeizace, kdy se evropské záležitosti značně 

dotýkají domácích. Evropské společenství se tak stalo klíčovým hráčem a Skotsko se za 

účasti na rozhodování v ES mohlo podílet na utváření vlastní politiky. Nicméně očekávání, 

že Skotsko a ostatní evropské regiony by mohly hrát klíčovou roli na legislativním 

procesu, skončilo roku 1994 vytvořením Evropského výboru regionů.200 

Pro SNP bylo také velmi přínosné to, že malé národy byly v evropských institucích 

zvýhodňované, protože počet mandátů není přímo úměrný počtu obyvatel jednotlivých 

členských státu a malé státy tak mají větší šanci prosadit svoje zájmy na celoevropské 

úrovni.201  

Poslední důležitou změnou bylo to, že se Evropské společenství z původně pouhé 

organizace volného obchodu přetransformovala do politické organizace a přijala řadu 

sociálních a regionálních politik, jako je například Sociální charta ES, kohézní fond či 

podpora zaostalých regionů. Pro Skotsko, jakožto postindustriální a problémový region 

                                                             
199 Tarditi. “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 24 – 25. 
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by to znamenalo ekonomické oživení a členství tak začínalo být stále více výhodné a Skoti, 

stejně jako SNP si toho začali být vědomi.202 

4.2 Změny v samotném Spojeném království 

Druhým důležitým aspektem byly změny ve Spojeném království. Konzervativní vláda 

Edwarda Heatha sice Británii do EHS přivedla a historicky to byli spíše Labouristé, kteří 

měli proti integraci výhrady, nicméně za dobu vlády Margaret Thatcher se postoj 

konzervativců změnil. Nejen že Konzervativní strana začala být méně přívětivá k EHS, 

prosazovala i radikální úsporná řešení, přísnou fiskální politiku a agresivní reformy. 

Dochází také k vlně centralizace, a tak se najednou z Evropského hospodářského 

společenství stává vítaný spojenec proti ve Skotsku velmi nepopulární konzervativní 

centrální vládě. SNP je hlasitým kritikem vlády Margaret Thatcherové a je v opozici vůči 

ní téměř ve všem – tedy i v otázce evropské integrace.203 

4.3 Změna v SNP 

 
Posledním aspektem je i to, že samotná Skotská národní strana prošla velkým vnitřním 

vývojem a změnou. Po volebních neúspěších převzal stranu William Wolfe, který do 

strany přivedl nové tváře, a společně předělali ideologii strany. Významné osobnosti 

období změny byli hlavně: Alex Salmond, Winnie Ewing, Gordon Wilson a Jim Sillars.204 

Jim Sillars začal vést ideologii strany k pozitivnímu přístupu k evropskému integračnímu 

procesu a donutil Wilsona, který se stal předsedou roku 1979 změnit svoji orientaci na 

proevropskou. V roce 1990 byl nahrazen Alexem Salmondem, který byl ještě více 

proevropský. Winnie Ewing se stala europoslankyní za Highlands již roku 1979 a byla 

jednou z klíčových hráček mezi SNP a evropskými institucemi v Bruselu.205 

  

                                                             
202 Dardanelli. “Between Two Unions: Europeanisation and Scottish Devolution. 132. 
203 Lynch, “The Scottish National Party and European Integration. 41. 
204 Tarditi, “The Scottish National Party’s changing attitude towards the European Union”. 30 – 38. 
205 Lynch, “The Scottish National Party and European Integration. 36-39. 
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ZÁVĚR  
 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl prokázat, že Skotská národní strana mezi referendy 

v roce 1975 a 2016 prošla procesem europeizace a vysvětlit, proč k tomu došlo. Aplikací 

Ladrechova metodologického konceptu bylo zjištěno, že změny související s europeizaci 

byly patrné ve všech čtyřech zkoumaných oblastech.  

Největší změny mezi oběma porovnávanými obdobími můžeme vidět v programatice 

strany, kdy SNP kvantitativně navýšila prostor věnovaný evropskému tématu ve svých 

volebních programech a také opustila většinově svoji euroskeptickou rétoriku. SNP 

podporuje setrvání Skotska v EU a dokonce volá po větší spolupráci např. v zahraniční 

politice. Jediné dvě politiky EU, ke kterým má SNP stále určité výhrady, jsou Společná 

zemědělská politika (CAP) a Společná rybolovná politika (CFP). Vidíme tak, že SNP není 

pouhým přijímatelem všech evropských politik, ale určité oblasti unijní politiky má 

ambici měnit. 

Změny způsobené europeizací lze vypozorovat i v organizační struktuře strany, kdy ze 

stanov strany vyplývá, že poslanci SNP v Evropském parlamentu se automaticky stávají 

členy nejvyšších stranických orgánů a strana dbá i na to, aby její europoslanci domácí 

straníky informovali o dění na evropské úrovni.  

Nejpřekvapivější jsou změny v oblasti podoby stranické soutěže, kdy SNP již v prvním 

zkoumaném období využívala evropské téma jako součást své volební kampaně. Změnila 

se však orientace strany z euroskeptické na proevropskou. Je důležité zmínit, že SNP silně 

využívá v obou obdobích svůj postoj k evropské integraci převážně z toho důvodu, aby se 

odlišila od svých politických protivníků a vždy je motivována snahou o to, aby si zajistila 

legitimní důvod pro vypsání referenda o nezávislosti.  

Poslední zkoumanou oblastí byly nadnárodní vztahy strany. Dopady europeizace lze najít 

i zde, protože SNP se stala aktivním členem evropské frakce EGP/EFA, její europoslanci 

se podílí na legislativním procesu, jsou aktivní ve výborech parlamentu a mnohdy ho 

používají pro vyjádření nesouhlasu s kroky britské vlády a tím tak veřejně prohlubují 

rozdíly mezi Skotskem a zbytkem Británie. 

Práce také odpověděla na otázku, proč k europeizaci strany došlo. V teoretické rovině 

práce vysvětila, proč vůbec mají etnoregionální strany tendenci přijímat proevropské 
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postoje. Je to zaprvé proto, že tím strany legitimizují své cíle. EU je multinárodní 

organizace, v niž žádný stát nemá převahu a politika EU je tak výsledkem kompromisů a 

jednání a etnoregionální strany tak mohou svojí aktivitou v institucích EU reálně 

ovlivňovat unijní politiku. Dalším důvodem je to, že evropský proces pro ně představuje 

spojence, který se stejně jako ony snaží narušit svrchovanost centrálního státu. Přijetím 

proevropské politiky strany také zmírňují negativní dopady svého základního požadavku, 

což je v případě SNP dosažení nezávislosti. Tím, že prosazují členství nového státu v EU 

tak odpadají ekonomické problémy a izolacionistické vyhlídky způsobené vidinou 

nezávislosti a strany jsou schopné oslovit větší množství voličů i mimo řady pevných 

zastánců nezávislosti. Posledním důvodem je pak fakt, že jim evropská úroveň umožnuje 

možnost zviditelnění, což je zejména u SNP v době po Brexitu zřetelné.  

V poslední části práce byly uvedeny i konkrétní důvody, které vedly k europeizaci SNP. 

Jedná se zejména o to, že za dobu 40 let se výrazně proměnila podoba evropské integrace, 

a to tak, že se z organizace prosazující hlavně volný obchod stala organizace zasahující i 

do ostatních politik a do sociální a lidskoprávní roviny. Změny se udály i v samotném 

Spojeném království, které se stalo daleko více euroskeptické a to také pomohlo k tomu, 

že SNP přijala pozitivní náhled na evropskou integraci. A nakonec i v samotné straně došlo 

ke generační výměně, personální vedení strany se proměnilo ze zarytých euroskeptiků na 

straníky, kteří stranu dovedli k přijetí politiky „Independence in Europe“, díky níž strana 

opustila svůj negativní náhled na evropskou integraci. 

Všechny výše zmíněné důvody tak vedly k europeizaci Skotské národní stany a je zřejmé, 

že přijetí pozitivního náhledu na evropskou integraci pomohl straně k tomu, aby se stala 

dominantní politickou silou ve Skotsku. 

  



 

45 
 

SUMMARY 
 

This bachelor thesis is dealing with the impact of the European integration process on one 

of the most successful ethno-regionalist party in the Western Europe – Scottish National 

Party.  The main goal of this thesis is to prove that the party was europeanised.  To prove 

this, the Ladrech metrology for Europeanization of political party is used. Two periods in 

the party history are compared – both periods are dominated by the referendums about 

continuing membership on the European integration process. First period is concerned 

with the period of EEC referendum, which was held in 1975. The second period dealing 

with the Brexit referendum from 2016.  

The text consist of four chapters. The first one introduces the various definitions of the 

term Europeanization and outlines the possibilities of its research. Methodological 

framework is set in the first chapter and this chapter also contains the definition of the 

etnoregionalist parties and why they are adopting pro-European position. The second one 

deals with the history of the SNP and its changing attitude towards the European 

integration. The third chapter is focused on four areas where the Europeanization of SNP 

between the two periods is most visible. The most visible changes caused by 

Europeanization are in the first area: the policy of the party, where can be seen that the 

SNP has increased the space given to the European dimension it its election manifestos.  

Europeanization has also influence on the party structure, patterns of party competition 

and relations beyond the national level. The last chapter answers the question why the 

Europeanization of the SNP occurred. Three main reasons are highlighted: evolution of 

the European integration process itself, changes on the UK level and changes in the 

leadership within the Scottish National Party. 

In the end, the thesis states that the impact on the SNP was proven and summarizes all 

the changes in the selected areas as well as all of the reasons that led to the 

Europeanization of the party.  
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