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Anotace 

Diplomová práce se zabývá Skotskou národní stranou a Plaid Cymru – Stranou Walesu a jejich 

proměnou v kontextu vzniku devolučních institucí: Skotského parlamentu a Velšského 

národního shromáždění. Na počátku budou představeny hlavní termíny, se kterými práce bude 

operovat, a koncept regionálních stran se zaměřením na jejich klasifikaci podle charakteru 

vzniku a přístupu k teritoriálně-politickému uspořádání Následně se práce bude zabývat i 

vývojovými tendencemi vedoucími ke vzniku devolučního zřízení v obou regionech. Podmínky 

a účel, za kterým obě strany byly ustaveny, se významně lišily a sehrály důležitou roli v průběhu 

celé jejich existence. Skotská národní strana od svého počátku požadovala nezávislost Skotska, 

zatímco Plaid Cymru byla ustavena za účelem ochrany velšské kultury a jazyka. Vznik 

devolučního zřízení ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska pro regionální 

strany znamenal novou příležitost pro posílení své pozice v tamních regionálních politických 

systémech. Skotská národní strana i Plaid Cymru se musely na nové podmínky adaptovat a 

přizpůsobit svou strategii novému politickému prostředí. Práce by měla zodpovědět otázku, jak 

se devoluce projevila v jejich politickém programu společně s proměnou požadavků na 

centrum, ve vnitřním fungování obou stran, na rozložení voličské podpory v regionech a jak se 

tyto změny odrazily ve volebních výsledcích na regionální i celostátní úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

The thesis deals with the Scottish National Party and Plaid Cymru - the Party of Wales and their 

transformation in the context of the establishment of devolutionary institutions: the Scottish 

Parliament and the National Assembly of Wales. At first, it presents the main terms with which 

the work will operate, and the concept of regional parties, focusing on their classification based 

on the origin and stance on the territorial-political arrangement. Further, the thesis will deal 

with the development of tendencies leading to the establishment of devolution in both regions. 

The background conditions and the main purpose leading to the establishment of both parties 

differed significantly and played an important role throughout their whole existence. The 

Scottish National Party has demanded Scotland's independence since its establishment, while 

Plaid Cymru was formed mainly to protect Welsh culture and language. The emergence of 

devolution in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has provided regional 

parties with a new opportunity to strengthen their position in their regional political systems. 

Both the Scottish National Party and Plaid Cymru had to adapt to the new conditions and create 

a new strategy for the new political environment. The work should answer the question of how 

the devolution has influenced their political agenda, along with the change of the demands on 

the centre; the internal organization, the distribution of electoral support in both regions, and to 

what extent was the impact of those changes to electoral results at the regional and the national 

level. 
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Úvod 

Konec 20. století se ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nesl 

v duchu významných změn v teritoriálně-politickém uspořádání. O vznik legislativních 

institucí a přesun pravomocí do regionů usilovaly tamní regionální strany po desetiletí. První 

neúspěšný pokus o devoluční zřízení nastal již roku 1979. Ve Walesu však nebyla nalezena 

dostatečná podpora pro zřízení regionálního shromáždění a ve Skotsku nedošlo k naplnění 

zákonného požadavku Cunninghamova dodatku, kdy se pro vznik parlamentu muselo 

vyslovit 40 % všech oprávněných voličů. V následující centralistické éře vlády Margaret 

Thatcher požadavky na devoluci posilovaly a volební vítězství labouristů v roce 1997 

otevřelo cestu k devolučnímu zřízení. V referendu v roce 1998 se skotský i velšský lid 

vyslovil pro ustavení nového Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění. 

Vznik regionálních legislativních institucí znamenal otevření nové úrovně politické soutěže 

a zejména prostoru, který vlivem posilování přenesených pravomocí na regionální instituce 

nabírají na důležitosti. 

Devoluční reformy mohou mít podle Emanuele Massettiho a Arjana H. Schakela 

(2016) na regionální strany dva odlišné dopady. Zaprvé teze přizpůsobení pracuje s možností 

jejich oslabení a úpadku, neboť jejich raison d’etre je vyčerpán. Zadruhé strany naopak 

mohou posílit díky novému prostředí instituce, která pro regionální strany vytváří příznivé 

podmínky pro nárůst podpory. Na novou politickou situaci musela reagovat jak Skotská 

národní strana, tak Plaid Cymru ve Walesu. Před devolucí pro ně regionálně omezená 

voličská základna společně s většinovým volebním systémem znamenala v dolní komoře 

Westminsterského parlamentu pouze marginální zastoupení a minimální podíl na moci, 

který získaly jen v době menšinových vlád závislých na jejich podpoře. Vznik nových 

regionálních institucí se smíšeným volebním systémem znamenal pro Skotskou národní 

stranu a Plaid Cymru velkou příležitost podílet se na určování regionální politiky. Aby však 

nedošlo k vyčerpání raison d’etre, jak předpokládá teze přizpůsobení, musely přijmout 

novou strategii a rozšířit svou programovou platformu. Obě strany se dokázaly úspěšně 

adaptovat na nové podmínky a vyprofilovat se jako relevantní strany. Přestože obě strany 

měly obdobnou výchozí pozici, Skotská národní strana se od vzniku Skotského parlamentu 

stala nejsilnější stranou v regionu, zatímco Plaid Cymru zůstává i nadále ve stínu tamní 

Labour Party.  
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Hlavním tématem předkládané práce je vývoj Skotské národní strany a Plaid Cymru 

v postdevolučním období. Práce by měla definovat hlavní rozdíly mezi oběma regionálními 

stranami a zjistit, jak se tyto odlišnosti odráží ve volebních výsledcích. Analýza volebních 

programů a postavení k teritoriálně-politickému uspořádání by měla ukázat, jakým 

způsobem Skotská národní strana a Plaid Cymru reagovaly na vznik regionálních institucí, 

a zda došlo k rozšiřování programové platformy. Dále by na základě analýzy vývoje stran 

před devolucí a po devoluci mělo být určeno, zda lze Skotskou národní stranu i Plaid Cymru 

zařadit do stejné kategorie regionálních stran. 

 První kapitola se bude věnovat teoretickému ukotvení vymezeného tématu. Nejprve 

budou představeny klíčové pojmy: region, devoluce, národ a nacionalismus. Dále se 

teoretická část zaměří na problematiku definice regionální strany, ke které mnozí autoři 

přistupují odlišně. Shoda nepanuje ani na klasifikaci regionálních stran. Přístup ke 

klasifikaci lze obecně rozdělit do dvou proudů. První směr se zaměřuje na regionálním 

stranám v kontextu jejich vzniku, a sice doby a charakteru jejich ustavení (Massetti a 

Schakel, 2016; Strmiska, 2005). Druhý přístup se zabývá postavením k teritoriálně-

politickému uspořádání, tedy jaké požadavky regionální strana klade na centrum (Dandoy, 

2010; Massetti a Schakel, 2013). 

 Druhá kapitola se zaměří na vývoj devolučních snah ve Velké Británii a zřízení 

Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění. Historický kontext vzniku 

Velké Británie napomáhá pochopit současné postavení obou regionů a vysvětlit odlišnost 

nejen regionálních institucí, ale i samotných regionálních stran. Požadavek na regionální 

samosprávu byl vždy silnější ve Skotsku než ve Walesu: tomu odpovídá i výsledek referend 

z roku 1998 o zřízení regionálních institucí. Ve Skotsku se pro vznik parlamentu vyslovilo 

74,3 % voličů, zatímco ve Walesu hlasovala pro vznik shromáždění jen těsná většina  

50,3 %. Podoba Skotského parlamentu a Velšského shromáždění se významně odlišovala 

zejména v oblasti přenesených pravomocí a vnitřním systémem fungování.  

 Ve třetí a čtvrté kapitole budou blíže představeny zkoumané regionální strany. 

Nejprve se práce zaměří na jejich vznik a vývoj před devolucí. Vznik obou stran byl 

motivován odlišnými účely: zatímco Skotská národní strana již od svého počátku 

požadovala nezávislost Skotska, Plaid Cymru byla ustavena za účelem ochrany velšské 

kultury a jazyka. Tento fakt sehrával důležitou roli po celou dobu jejich existence. Obě 

strany musely v průběhu času obsáhnout i další politická témata, která by jim zajistila 

rozšíření voličské podpory: stěžejní se staly zejména principy sociální demokracie. Pro 
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určení ideologické pozice a vztahu k Evropské unii práce využívá kromě analýzy volebních 

programů i data z projektu The Chapel Hill Expert Surveys (CHES). Průzkumy mezi 

odborníky byly prováděny v letech 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2017. Počet zemí, kde 

probíhal průzkum, vzrostl ze 14 na 31 a počet zkoumaných politických subjektů ze 143 na 

268. Sady otázek se zaměřovaly zejména na určení postojů stran ve dvou oblastech. Na 

základě zpracovaných dat lze zaprvé monitorovat ideologické postavení stran v obecné, 

ekonomické i sociální rovině, a zadruhé určit pozici ve vztahu k Evropské unii. Vzhledem 

k opakovaní průzkumu po třech až čtyřech letech je tak možné stanovit dynamiku proměny 

pozic ke zkoumaným oblastem v průběhu času. Pro předkládanou práci se stal klíčovým 

průzkum prováděný mezi odborníky zaměřený na politické strany ve Spojeném království 

Velké Británie a Severního Irska. Počet dotazovaných expertů se v letech 1999 až 2017 

pohyboval mezi 7-18. S ohledem na tematické zaměření práce byla využita data jen pro čtyři 

hlavní strany v obou regionech, tedy Konzervativní stranu, Labour Party, Liberální 

demokraty a Plaid Cymru, resp. Skotskou národní stranu. Vztah k Evropské unii je dán 

celkovou pozicí vedení strany ve vztahu k evropské integraci. Tento vztah je definován na 

sedmibodové škále, od 1 - rozhodně proti evropské integraci a 7 - rozhodně pro evropskou 

integraci. Celkovou ideologickou pozici určuje desetibodová stupnice: 0 - extrémní levice;  

5 – středová pozice; 10 – extrémní pravice.  

 Ve stěžejní části se práce zaměří na vývoj Skotské národní strany a Plaid Cymru po 

roce 1999, kdy proběhly první regionální volby. Obě strany se z marginálních politických 

subjektů ve Westminsteru dokázaly vypracovat v relevantní strany určující politické 

směřování Skotska a Walesu s vládním nebo koaličním potenciálem (Sartori, 2005). Po 

volbách roku 2007 se jim otevřela možnost prosadit se jako vládní strany. Skotská národní 

strana se ujala úřadu jako menšinová vláda a Plaid Cymru se stala koaličním partnerem 

Labour Party. Účast na vládě však měla na obě strany odlišný efekt. Zatímco Skotská 

národní strana poté dokázala svou volební podporu výrazně navýšit a ve vládě zůstat, pro 

Plaid Cymru se jednalo o prozatím jedinou vládní zkušenost.  

 Poslední kapitola analyzuje jednotící rysy a klíčové rozdíly mezi oběma stranami. 

Hlavní zkoumané oblasti se zaměří na rozložení elektorátu, politické směřování, předvolební 

kampaně a vnitřní fungování představených stran. Analýza a následné srovnání těchto 

oblastí by mělo ukázat hlavní důvody odlišného vývoje obou regionálních stran po roce 

1999, tedy prvních volbách do Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění. 

Na závěr se práce vrátí k představeným teoretickým konceptům a dle klasifikačních kritérií 
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se pokusí obě regionální strany přiřadit k jednotlivým kategoriím. Dojde tak k zhodnocení, 

zda o Skotské národní straně a Plaid Cymru lze uvažovat jako o stejných typech regionálních 

stran, či nikoliv. 

 Fenomén regionálních stran se dlouhou dobu držel mimo hlavní pozornost 

akademického výzkumu. Rostoucí vliv regionálních stran zejména v 90. letech 

v západoevropských víceúrovňových politických systémech přispěl k rozšíření zájmu o tuto 

oblast. Rostoucí zájem reflektují i belgičtí politologové Lieven De Winter a Huri Türsan, 

kteří již v roce 1998 vydali sborník Regionalist parties in Western Europe, zaměřující se na 

komparaci případových studií 12 vybraných regionálních stran v západní Evropě. Vybrané 

případy se zaměřují i na Skotskou národní stranu a Plaid Cymru. Vlivem decentralizačních 

reforem na regionální strany se zabývají Emanuele Massetti a Arjan H. Schakel v článku 

Ideology matters: Why decentralisation has a differentiated effect on regionalist parties’ 

fortunes in Western democracies z roku 2013. O tři roky později autoři zpracovali obdobné 

téma na rozšířeném vzorku zkoumaných případů v článku Decentralisation Reforms and 

Regionalist Parties’ Strength: Accommodation, Empowerment or Both? (2016). V českém 

akademickém prostředí se mezi nejvýznamnější autory zabývající se danou problematikou 

řadí Maxmilián Strmiska. Monografie Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, 

Itálie, Velká Británie a Severní Irsko z roku 1998 přináší komparativní analýzu regionálních 

stran a jejich postavení v politických systémech vymezených zemí. V roce 2005 Maxmilián 

Strmiska v další monografii Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně politický 

pluralismus: pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických 

soustav přispěl i k teoretickému vymezení problematiky regionálních stran a regionálních 

stranických systému. Jeho typologie se zaměřuje zejména na charakter vzniku regionálních 

stran a jeho následný vliv na ideologický vývoj a volební potenciál.  

 Devoluční zřízení ve Spojeném království přirozeně vzbudilo velký zájem mezi 

mnohými tamními autory. Přední britský odborník na ústavní vývoj Spojeného království 

Vernon Bogdanor zmapoval cestu k devolučním institucím ve Skotsku, Walesu i Severním 

Irsku v monografii Devolution in the United Kingdom (1998). Stejnojmenná publikace od 

Rusella Deacona z roku 2012 se zaměřuje na vývoj devolučních institucí a na politické 

systémy Skotska, Walesu, Severního Irska i Anglie. Menší pozornost je tomuto tématu 

věnovaná v tuzemské akademické obci. Mezi výjimky patří kapitola Blanky Říchové 

věnovaná britským devolučním procesům a jejich vlivem na tamní politické aktéry ve 

sborníku Úloha politických aktérů v procesu decentralizace, publikovaném v roce 2002. 
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Bližší rozpracování skotského politického systému, tamních politických stran a způsobu 

vládnutí přináší Michael Keating v knize The government of Scotland: public policy making 

after devolution (2010). Zaměření na Skotskou národní stranu a její vývoj se stalo hlavním 

tématem sborníku Gerryho Hassana The modern SNP: from protest to power vydaného roku 

2009. Peter Lynch v rozšířené monografii z roku 2012 SNP: The History of the Scottish 

National Party podrobně zanalyzoval historický vývoj Skotské národní strany od jejího 

vzniku po její ustavení většinové vlády a začátku vyjednávání o referendu o skotské 

nezávislosti. Pozornost velšskému regionu věnuje John Osmond společně s Jamesem 

Barrym Jonesem v knize Birth of Welsh democracy: The First Term of the National 

Assembly for Wales (2003), zabývající se vznikem Velšského shromáždění, jeho prvním 

funkčním obdobím a postavením stran ve velšském politickém systému. Podrobnou analýzu 

vývoje Plaid Cymru zejména před vznikem Velšského shromáždění a během prvního 

volebního období představila Laura McAllister v monografii Plaid Cymru: the emergence 

of a political party (2001). 

Narůstající význam regionálních politických systémů vlivem rozšiřování pravomocí 

Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění má zásadní vliv na celý politický 

systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pochopení chování tamních 

regionálních aktérů, kteří mají na proměnu systému bez pochyby velký vliv, je tak klíčové 

pro určení dalšího vývoje. Hlavní přínos předkládané práce by měl být zejména v rozšíření   

dosavadního poznání této problematiky a vyplnění mezery zejména v českém prostředí, kde 

skotskému a velšskému politickému systému není věnováno příliš pozornosti. 
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1 Teoretické ukotvení  

1.1 Vymezení pojmů 

1.1.1 Region 

 V odborné literatuře se pojem region vyskytuje ve vícero vymezeních. Z hlediska 

mezinárodních vztahů lze na region pohlížet jako na transnacionální jednotku. Takto 

definovaný region je určen vztahy mezi státy v určité oblasti na základě historických či 

politických pojítek (Keating a Loughlin, 1997; Wagstaff, 1999).1 V druhém pojetí autoři na 

region nahlížejí jako na menší jednotku státního celku. Může se jednat o administrativní 

celek, který slouží jako mezistupeň mezi centrální a lokální vládou. Současně je možné 

region vymezit i na základě kulturních, historických nebo lingvistických znaků, na nichž je 

vybudována jednotná identita spojující tamní obyvatelstvo. V tomto případě daný region 

nemusí být součástí pouze jednoho státního celku, ale může se jednat i o oblast ležící na 

hranicích dvou nebo více států. Není však vyloučeno, že by se obě vymezení nemohla 

překrývat (Wagstaff, 1999: 6, srov. Keating a Loughlin, 1997).  

 Michael Keating (1997) rozděluje regiony do čtyř typů podle vzniku. Zaprvé, 

ekonomické regiony jsou definovány hospodářskými charakteristikami nebo odvětvími 

typickými pro daný region. Jako druhý typ představuje historické/etnické regiony založené 

na společném sdílení určitých historických zkušeností a kulturních nebo jazykových rysů, 

které jsou odlišné od zbytku státního celku. Zatřetí, administrativní regiony zformované za 

účelem samostatného politického rozhodování v oblastech vymezených centrální vládou, 

anebo jen pro jednodušší sběr dat z oblastí ležících mimo centrum. Poslední, politické 

regiony se od administrativních liší zejména v přímo volených zastupitelích nebo 

legislativách, které mohou utvořit vlastní regionální vládu.  

1.1.2 Devoluce 

 Podobně jako u pojmu region tak i u devoluce mezi autory nepanuje přesná shoda na 

jeho definici. Jeden z nejvýznamnější autorů zabývajících se případem britské devoluce, 

Vernon Bogdanor (1999: 2-3), definuje devoluci jako jednosměrné přenesení pravomocí 

z vyšší úrovně politického rozhodování na úroveň nižší. Současně však musí být splněny tři 

podmínky: (1) pravomoci jsou delegovány na nižší, přímo volenou instituci, jejíž  

(2) působnost je založená na geografické bázi a (3) přenesené pravomoci dříve spadaly do 

                                                        
1 Př. Západní Evropa, Blízký Východ, Jihovýchodní Asie apod. 
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kompetence parlamentu a ministrů. Volená instituce zůstává i nadále podřízena centrálnímu 

parlamentu. Dle Bogdanora však kompetence delegované na nižší úroveň mohou být jak 

legislativní, tak exekutivní. Michael Keating (2001) však devoluci chápe nejen jako 

přenesení pravomocí z centra na nižší správní celky, ale také jako přenos kompetencí na 

instituce nadnárodní.     

 Russel Deacon (2006) dělí devoluci na základě typu přenesených pravomocí na  

(1) exekutivní devoluci v jejímž rámci instituce mohou rozhodovat ve vymezených 

oblastech, ale nemohou přijímat nové zákony; (2) legislativní devoluci charakteristickou 

možností přijímat primární legislativu; a (3) administrativní devoluci, kde jsou na instituce 

přeneseny pouze přesně definované administrativní úkony. V kontextu Spojeného království 

se jedná o devoluci legislativní. Skotský parlament disponuje možností vytvářet primární 

legislativu od svého počátku a Velšské shromáždění přijímání primární legislativy získalo 

v referendu v roce 2011. 

Samotný pojem devoluce je však nutné odlišit od dalších obdobných pojmů jako 

decentralizace a dekoncentrace. Decentralizaci lze definovat jako přenesení politických 

kompetencí z centra na nižší úrovně rozhodování. Dekoncentrace je vymezena jako 

přenesení výhradně administrativních pravomocí na nižší úroveň. U obou přístupů na rozdíl 

od devoluce není vyžadována přímá volba delegátů do takto vymezených úřadů (Fiala a 

Říchová, 2002).  

1.1.3 Národ a nacionalismus 

Podle Andrewa Heywooda (2008) hlavní myšlenka nacionalismu vychází 

z předpokladu, že základem politického uspořádání by měl být samotný národ. Obecně je 

národ vnímán jako kulturní entita založená na společných hodnotách, tradicích, náboženství, 

jazyku a primárně dějinách a teritoriu. Přičemž nemusím být nutně přítomné všechny 

složky.2 Současně je na národy nazíráno jako na organické společenství, vycházející 

z přirozeného rozdělení lidstva na základě určité identity. Jistá nejednoznačnost panuje 

v otázce, z čeho vlastně identita vychází. Primordalistické přístupy spojují identitu 

s historickými kořeny mnohdy staršími, než je existence státního celku. Druhý přístup 

představuje identitu jako reakci na nové výzvy a měnící se podmínky. Ernest Gellner proto 

koncept nacionalismu spojoval zejména s modernizací a industrializací, které vyvolaly 

nutnost po kulturní soudržnosti. 

                                                        
2 Klasickým příkladem může být Severní Irsko, které je nábožensky rozděleno mezi protestanty a katolíky. 
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 Hans Kohn (2003: 87) nacionalismus definoval jako politické přesvědčení orientující 

národ na národní stát, ať už existující nebo požadovaný. Právě národní stát je považován za 

nejpřirozenější formu politické organizace. Probuzení nacionalismu uvnitř národa nemusí 

však nutně vést pouze k požadavku na politické sebeurčení, ale jedním z výstupů může být 

i kulturní nacionalismus a sebeurčení. Nacionalismus tak nelze spojovat pouze s politickým 

sebeurčením vedoucím k separatismu. Kulturní nacionalismus se zaměřuje primárně na 

ochranu kulturní identity daného národa. Hlavním cílem nacionalistů se tak může stát i 

umírněnější požadavek na získání určité formy autonomie projevené například devolucí 

(Heywood, 2008: 170-1). Dané rozlišení je zejména důležité pro pochopení vývojových 

tendencí ve zkoumaných regionech. Ve Skotsku i Walesu se vyvinul nacionalismus 

v odlišných formách a měl zásadní vliv i na ustavení tamních regionálních stran. 

1.2 Regionální strany  

Rostoucí význam regionálních stran v posledních desetiletích se projevil i ve 

zvýšeném zájmu o jejich výzkum. Ačkoliv zvýšená pozornost přinesla mnoho odpovědí na 

posilující fenomén regionálních stran, autoři se velice často neshodují na základní definici 

těchto stran. V této části tak bude představeno několik významných přístupů k daným typům 

stran.  

1.2.1 Definice regionálních stran 

Maxmilián Strmiska (1998: 11), tento typ strany definuje jako „formaci s regionálně 

ohraničenou voličskou základnou a mobilizačními zdroji, reprezentující sub-státní, 

regionální společenství zájmů, jež funkce politické strany v plné míře vykonávají 

v regionálně definovaném operačním prostoru“. Regionální strana se automaticky nemusí 

ztotožňovat se stranou etnickou a naopak. Dle Maxmiliána Strmisky (2005: 7) se však 

v kategorii regionálních stran mohou vyskytovat etnicko-regionální strany jako její 

podskupina.  

Definice Rune Dahla Fitjara (2010: 26) je založena na vymezení se vůči stranám 

národním, které reprezentují populaci celého státu a jejich kandidáti kandidují ve většině či 

ve všech volebních obvodech, zatímco strana regionální zastupuje teritoriálně vymezenou 

skupinu a staví kandidáty jen v regionu, s nímž je spojena. Regionální strany přestavují 

politizaci nižší úrovně a jsou založené na předpokladu, že obyvatelé dané oblasti sdílí určité 

společné zájmy, které mohou být lépe reprezentovány pomocí politické organizace. 

Podobným způsobem mezi stranami na celostátní a regionální úrovni rozlišují Wilfried 
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Swenden a Bart Maddens (2009: 9). V jejich případě však strany na regionální úrovni 

nazývají stranami autonomistickými. K rozlišení mezi těmito typy stran využívají dvou 

kritérií, zaprvé rozmístění jejich voličské podpory a zadruhé typ voleb, ve kterých kandidují.  

Vznik regionální stran je dle Dawn Brancati (2007: 135, 138) podmíněn 

neschopností existujících stran reagovat na požadavky a zájmy určitého regionu. Regionální 

strana tak vzniká na základě regionálního sociálního štěpení. Zaměřuje svůj program pouze 

na daný region jak v regionálních volbách, tak ve volbách celostátních. Dawn Brancati 

podobně jako Maxmilián Strmiska vylučuje, že by regionální strana znamenala automaticky 

etnickou nebo religionistickou stranu a naopak. Etnická strana se zaměřuje pouze na 

etnickou kategorii s vyloučením všech ostatních, na tento aspekt pak zaměřuje i svou 

mobilizační strategii.  

Lieven De Winter a Huri Türsan ve sborníku Regionalist parties in Western Europe 

z roku 1998 užívají termín etnoregionální strany a spojují dva základní prvky – subnárodní 

teritoriální hranice a společnou skupinovou identitu. Dochází tak ke spojení etnického a 

regionálního prvku. Jako etnoregionální označují etnická hnutí založená na teritorialitě 

s cílem změnit vztah s centrem daného národního státu. S pojmem etnoregionální strany 

pracuje i Jorge P. Gordin (2001: 150). Etnoregionální strany vznikají tam, kde se vyskytuje 

odlišná a specifická identita, která je spojena s daným územím. Samotná politická agenda 

ale není určující. Tato podmínka je podstatná zejména pro určení kontextu vzniku, nicméně 

přiřazení jednotlivých stran do dané kategorie může být konceptuálně problematické 

především kvůli samotné etnicitě, která může vycházet jak z náboženství, tak například 

z jazykové diferenciace. V případě zařazení stran do takto blíže neurčené kategorie, tedy 

pouze na základě strukturálních faktorů, lze hovořit o tzv. „koncepčním natahování“ 

(Sartori, 1970). Jorge P. Gordin (2001: 150) na základě těchto poznatků navrhuje 

vícerozměrné pojetí etnoregionálních stran. Doporučuje kombinaci strukturálních rysů, jako 

teritorialita a etnicita, s vlastnostmi behaviorálními, tedy zda a v jaké míře strana usiluje o 

změnu struktury státní moci. Požadavky etnoregionální strany mohou být diametrálně 

odlišné: na jedné straně mohou požadovat pouze více legislativních pravomocí pro svůj 

regionu, ale na straně druhé se mohou snažit až o zisk nezávislosti. 

Výchozí definicí pro tuto práci bude regionální strana v pojetí Maxmiliána Strmisky, 

neboť se jedná o nejširší vymezení a obě zkoumané strany splňují daná kritéria. Práce 

vychází z předpokladu, že regionální strana vznikla za účelem ochrany odlišné identity, 
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kterou lze teritoriálně vymezit. Současně se účastní voleb, avšak v celostátních volbách je 

voličská podpora koncentrovaná pouze v dané teritoriálně vymezené oblasti.  

1.2.2 Klasifikace regionálních stran 

 Současná literatura se neshoduje ani v jednotné klasifikaci regionálních stran. Autoři 

zabývající se danou problematikou přistupují k dalšímu dělení výrazně odlišně. Obecně tyto 

přístupy lze rozdělit do dvou kategorií, a to klasifikace zkoumající regionální strany dle 

jejich vzniku, anebo dle požadavků na centrum a přístupu k teritoriálně-politickému 

uspořádání. 

1.2.2.1 Klasifikace dle vzniku 

 Do první kategorie lze zařadit dělení Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela 

(2016). Hlavním kritériem je pro tyto autory období, ve kterém regionální strana vznikla. 

Stěžejním bodem je ustavení regionální legislativy, tedy zda regionální strana existovala 

ještě před regionální volenou institucí, nebo vznikla až po ní. Jako druhé kritérium stanovují 

charakter vzniku – odštěpení se od již existující regionální strany nebo ustavení se jako zcela 

nová strana. Na základě daných kritérií autoři zkoumají vliv decentralizačních reforem 

zaprvé na počet regionálních stran a zadruhé jejich volební výsledky, a to v daném regionu 

a na celostátní úrovni. 

Tabulka 1: Klasifikace dle Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela 

Vznik před regionální 

legislativou 

Vznik po regionální 

legislativě 

Nová strana 
Odštěpená 

strana 
Nová strana 

Odštěpená 

strana 

Zdroj: (Massetti a Schakel, 2016: 439) 

Kritérium charakteru vzniku regionální strany využívá pro další členění i Maxmilián 

Strmiska (2005: 10), jehož typologie je značně obsáhlejší. Do první kategorie řadí strany, 

které vznikly na základě konfliktu centrum – periferie, buď samostatně jako nová strana 

nebo odštěpením se od jiné regionální strany. Druhá kategorie pracuje se subjekty, jež se 

odloučily od neúspěšných celostátních stran. Třetí skupina se zaměřuje na strany, které se 

vyvinuly v důsledku reorganizace a s ní spojené regionalizace celostátní strany. Klíčovou 

roli pak sehrává, zda původní celostátní strana zachovala svou celkovou, nebo alespoň 

částečnou existenci v neregionální sféře či zcela zanikla. Podobně je charakterizována i 

čtvrtá skupina, v níž se však regionální strany odloučily od stran multiregionálních. Do páté 
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kategorie přiřazuje ty regionální strany, které se přeměnily z formací subregionálních a 

lokálních. Poslední skupina soustřeďuje spíše „kvaziregionální“ strany, jež vznikly na 

základě teritoriálně-politické přeměny v důsledku zevních příčin, tedy změnou hranic 

státního celku. 

Tabulka 2: Klasifikace dle Maxmiliána Strmisky 

Kategorie Subkategorie Vznik Mateřská strana 

A A1 Nová regionální strana X 

 A2 Odštěpení od regionální strany Zachování existence 

B - 
Odštěpení od neúspěšné celostátní 

strany 
X 

C C1 Reorganizace celostátní strany Zachování existence 

 C2 Reorganizace celostátní strany Zánik strany 

 C3 Reorganizace celostátní strany 
Zachování existence 

v neregionální sféře 

D D1 Regionalizace multiregionální strany Zachování existence 

 D2 Regionalizace multiregionální strany Zánik strany 

 D3 Regionalizace multiregionální strany 
Zachování existence 

v neregionální sféře 

E - Transformace subregionální formace X 

F - 
Důsledek transformace teritoriálně-

politického uspořádání 
X 

Zdroj: (Strmiska, 2005: 10) 

Na základě původu vzniku regionální strany lze dle Strmisky analyzovat jednotlivé 

případy a vysvětlit tak heterogenitu mezi daným typem stran, která se nadále promítá i do 

ideově-programových charakteristik a do volebního potenciálu na všech úrovních politické 

soutěže (Strmiska, 2005: 11). Velkou nevýhodou však zůstává, že Strmiska u své typologie 

neuvádí žádné konkrétní případy. Přiřazení jednotlivých regionálních stran k určité kategorii 

a jejich samotné odlišení od pouhých poboček celostátních stran se tak jeví jako značně 

komplikované. 
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1.2.2.2 Klasifikace dle vztahu k centru 

 Druhý aspekt, kterým se autoři zabývají, je postavení regionálních stran 

k samotnému centru, jejich požadavky v rámci konfliktu centrum – periferie a přenesení 

pravomocí na regionální legislativu/exekutivu. Emanuel Massetti a Arjan H. Schakel ve 

svém článku Ideology matters: Why decentralisation has a differentiated effect on 

regionalist parties’ fortunes in Western democracies z roku 2013 dělí regionální strany dle 

daného přístupu na secesionistické a autonomistické. Rozdíl mezi oběma typy stran je 

v ideologické radikalizaci po ustavení regionální legislativy. Autoři vycházejí z teorie 

přizpůsobení a ideologické radikalizace regionálních stran. Regionální strany v rámci 

devoluce či decentralizace jsou nuceny přijmout nový ideologický rámec, neboť postupující 

decentralizací/devolucí ztrácí jeden z klíčových bodů svého programu. Autonomistické 

strany se sice mohou pohybovat na široké škále v rámci požadavků na centrum, od uznání 

samotného regionu po pravomoci obsahující fiskální politiku, ale primárně uznávají 

celistvost státu, ve kterém se region nachází. Secesionistické strany jednotný stát neuznávají, 

naopak požadují oddělení regionu a vznik samostatného nezávislého státního celku.  

 Podrobnější a ucelenou typologii regionálních stran představil belgický autor Régis 

Dandoy v článku Ethno-regionalist parties in Europe: a typology z roku 2010. Typologie je 

orientovaná na varianty vývoje regionu preferované tamními regionálními stranami. 

Základem jsou tři kategorie stran rozdělené dle radikálnosti požadavků na centrum – 

protekcionistické, decentralistické a secesionistické.  

První kategorie protekcionistických stran je zaměřena na uznání a ochranu jazyka, 

kultury nebo náboženství. Jejich cílem není zpochybnění národního státu jako celku, ale 

ochrana regionální identity. Protekcionistické strany Dandoy dále dělí na (1) konzervativní 

strany a (2) participační strany. Zatímco konzervativní strany usilují jen o zachování statu-

quo a zabránění jakékoliv možné diskriminaci v oblasti jazykové, kulturní či náboženské, 

stany participační se aktivně snaží o zlepšení situace skrze umírněné požadavky na centrum, 

například zavedení proporčního volebního systému. 

Pro decentralistické strany není pouhá ochrana identity regionu dostačující. Strany 

v této kategorii již usilují o změnu politické struktury státu a postavení jejich nebo všech 

regionů. V případě, že se domáhají výsadního postavení pouze pro svůj region jedná se o  

(1) autonomní strany. Druhá a třetí subkategorie (2) federalistických a (3) konfederativních 

stran požaduje změnu v celém státu a přesun pravomocí rovnoměrně do všech regionů. 

Rozdíl mezi těmito subtypy se nachází v postavení regionů: federalistické strany preferují 
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sdílení pravomocí mezi centrálními a regionálními institucemi, zatímco konfederativní 

strany upřednostňují suverenitu regionů, které by samy měly určit jaké pravomoci budou 

náležet centru (Dandoy, 2010).  

Do poslední a nejradikálnější kategorie, Dandoy (2010) řadí strany secesionistické, 

které jsou hrozbou nejen pro vnitrostátní uspořádání a samotnou existenci státu, ale i pro 

mezinárodní řád. Autor dále dělí secesionistické strany do tří subkategorií v závislosti na 

budoucím uspořádání nově vzniklého suverénního státu. (1) Strany nezávislosti usilují o 

celkovou nezávislost regionu a uznání vzniku suverénního státu založeného na daném 

regionu. Požadavek nezávislosti je často spojován s právem na sebeurčení. (2) Iredentistické 

strany dle Dandoye nepožadují nezávislost pouze pro svůj region, který reprezentují 

v jednom státním celku, ale snaží se přičlenit i oblasti vyskytující se na území jiného státu. 

Primárním důvodem je pocit sdílené identity, kultury nebo historie s přeshraničním územím. 

Do poslední subkategorie spadají (3) rattachistické strany bojující o osamostatnění regionu 

za účelem okamžitého připojení k již existujícímu státnímu celku. 

Tabulka 3: Klasifikace dle Régise Dandoye 

Kategorie Subkategorie Požadavky Příklady dle autora 

Protekcionistické 

strany 

Konzervativní 

strany 
Uznání, zachování statu quo 

Carinthia Slovene 

Party (Rakousko) 

 Participační 

strany 
Aktivní participace v systému 

Euskal Batasuna 

(Francie), Basque 

Nationalist Party 

(Španělsko) 

Decentralistické 

strany 

Autonomní 

strany 

Přenesení pravomocí na daný 

region 

Breton Democratic 

Union (Francie) 

 Federalistické 

strany 

Přenesení pravomocí na 

všechny regiony 

Frisian National 

Party (Nizozemí) 

 Konfederativní 

strany 

Vymezení pravomocí pro 

centrum v kompetenci regionu 

Social Liberal Party 

(Belgie – Vlámsko) 

Secesionistické 

strany 

Strany 

nezávislosti 
Úplná nezávislost regionu 

Scottish National 

Party; Plaid Cymru 

(Velká Británie) 

 Iredentistické 

strany 

Úplná nezávislost 

mezistátního regionu 

Herri Batasuna 

(Španělsko) 

 Rattachistické 

strany 

Připojení se k sousednímu 

státu 

Sinn Fein (Velká 

Británie) 

Zdroj: (Dandoy, 2010: 206) 
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Régis Dandoy ve své práci představil ucelenou typologii podloženou mnohými 

konkrétními případy. Nicméně přiřazení některých stran do daných kategorií je značně 

diskutabilní: příkladem může být Baskická národní strana v podkategorii participačních 

stran, ačkoliv její cíle se po celou dobu její existence pohybují mezi požadavky na větší 

autonomii a celkovou nezávislostí regionu (Mees, 2015). Je tedy nutné brát ohled na možný 

vývoj regionálních stran v závislosti na převládajících proudech uvnitř strany a na změně 

politického prostředí, které může strany nutit k přijetí nového postoje. 

2 Devoluce ve Skotsku a Walesu 

2.1 Historické souvislosti 

 Současná geografická i politická podoba Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska je výsledkem po staletí trvajícího vývoje podpořeného válkami a 

legislativními akty, které stály za vznikem tohoto státu i za oddělením některých oblastí. 

Cesta Skotska i Walesu do tohoto svazku byla velice odlišná a její stopy lze nalézt i 

v rozdílnosti dnešních regionálních legislativních institucí a tamních regionálních stran. 

 Anglické království ovládlo část Walesu na sklonku 13. století v době vlády  

Edwarda I. Formálně byl následně Wales přičleněn k Anglii za vlády Jindřicha VIII. na 

základě dvou zákonů z roku 1536 a 1543. První zákon potvrdil unii Walesu s Anglií, která 

dle Anglického království existovala již před jeho vydáním, a zajistil Walesu své zástupce 

v anglickém parlamentu. Druhý zákon pak upravoval jednotlivé oblasti společné unie 

týkající se například práva nebo církve. Mimo to byla za vlády Jindřicha VIII. zavedena 

angličtina jako úřední jazyk (Bogdanor, 1999: 6-7). K záchraně původního jazyka přispěla 

Alžběta I., když umožnila přeložení Bible do velštiny. Právě uchování jazyka i snaha, aby 

místní úřady zůstaly v rukách Velšanů se promítla i do nacionalistického smýšlení, které 

oproti Skotsku a Irsku zůstalo orientováno spíše jen na kulturní a jazykové aspekty (Salmon 

a Keating, 2001: 9).   

Skotsko na rozdíl od Walesu bylo před vznikem unie s Anglií nezávislým státem 

s vlastním parlamentem. Ačkoliv se Anglie po staletí snažila svého severního souseda dobýt, 

nikdy neuspěla. Po smrti královny Alžběty I. v roce 1603 se Skotsko a Anglie spojily 

v personální unii se společným monarchou. Jednotný stát vznikl až v roce 1701 na základě 

Act of Settlement: tímto zákonem byl zrušen skotský i anglický parlament a byl ustaven 

Parlament Velké Británie. Tato dohoda ve formě legislativního aktu tak dala za vznik 

novému státu s jedním parlamentem, ale se dvěma právními, církevními a školskými 
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systémy. Vznik dohody byl od svého počátku ostře kritizován skotskými nacionalisty, neboť 

dle nich byl skotský parlament zrušen proti vůli skotského lidu a pouze pomocí úplatků a 

falešných slibů (Bogdanor, 1999: 8-11). 

2.2 Cesta k devoluci 

Postupná demokratizace země započatá již v 19. století rozdíly v nacionálním 

smýšlení mezi oběma regiony prohloubila. Ve Skotsku byly ponechány některé 

fundamentální instituce, které ve společnosti zastávaly klíčovou roli, a skotská šlechta se 

udržela u moci. Není tak překvapením, že skotské zájmy dostaly rychle politický podtext, 

který již v roce 1885 zaznamenal úspěch v podobě vzniku Scottish Office jako prvního 

zárodku skotské administrativní devoluce. Velšská identita vycházela primárně z kulturní a 

náboženské podstaty a klíčovou roli sehrál jazyk. Na přelomu 19. a 20. století se i ve Walesu 

probudila národní vlna zaměřená na oddělení církví a školství, nebo uznání velšského 

jazyka. O částečné administrativní devoluci v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství 

lze hovořit až na počátku 20. století. Welsh Office byla ustanovena ale až v roce 1965 

(Salmon a Keating, 2001: 8-10). Scottish Office a Welsh Office byly exekutivními orgány 

britské vlády a v čele těchto ministerstev vždy stál člen britského kabinetu (Fiala a Říchová, 

2002: 253).3 První polovina 20. století se však nesla spíše ve znamení centralizace a 

unionismu, zejména z důvodů dvou světových válek, meziválečné hospodářské krize a 

vysoké nezaměstnaností.  

 Definujícím prvkem 60. a 70. let byl narůstající regionální nacionalismus, který se 

promítl i do volebních výsledků v podobě zisku mandátů pro Skotskou národní stranu a Plaid 

Cymru. Ve volbách roku 1974 žádná ze stran nedokázala získat parlamentní většinu.4 

Labour Party nakonec sestavila vládu, ale s podporou Skotské národní strany a Plaid Cymru 

výměnou za slib legislativní devoluce. V roce 1979 se uskutečnila referenda o vzniku 

regionálních legislativních shromáždění ve Skotsku i Walesu, obě však byla neúspěšná. 

Národní shromáždění odmítlo téměř 80 % velšských voličů. Ve Skotsku se sice voliči 

vyslovili 52 % pro vznik legislativní instituce, Callaghanova vláda však přijala 

Cunninghamův dodatek, dle kterého se pro muselo vyslovit 40 % všech oprávněných voličů. 

S volební účastní jen necelých 64 % se v intencích dodatku však pozitivně vyjádřilo pouze 

                                                        
3 Výjimkou bylo období první světové války. 
4 Nárůst nacionalismu je ve Skotsku dán zejména nálezem ropy a ve Walesu zaměřený na záchranu upadající 

jazyka. 
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33 % registrovaných voličů. Výsledek referend i konec labouristické vlády znamenal i konec 

nadějím na změnu (Deacon, 2012: 5-6). 

Jakékoliv snahy o devoluci státu v době konzervativní vlády Margaret Thatcherové 

zůstaly upozaděny, a naopak některé pravomoci například z oblasti vzdělávání vláda 

přesunula zpět do Londýna. Margaret Thatcherová devoluční procesy označila za „kluzký 

svah vedoucí k rozpadu Velké Británie“ (Deacon, 2012: 6). Vláda Konzervativní strany 

paradoxně požadavky na devoluci v regionech naopak posilovala. Tato situace vycházela 

zejména z regionálních volebních výsledků: ve Skotsku i Walesu nejsilnější stranu 

představovala Labour Party, ale vládnoucí stranou zůstávala Konzervativní strana, volená 

především v Anglii. Paul Cairney (2011: 23) danou situaci označuje jako „demokratický 

deficit“, v jehož důsledku řady stoupenců devoluce posilovaly za účelem zabránění dalšímu 

pokračování thatcheristické antidevoluční politiky.  Jediná strana schopná změnit 

protidevoluční vládní situaci byla Labour Party, která však v této době nedokázala 

konzervativce ve volbách porazit. Další strany jako Liberální demokraté nebo regionální 

strany byly příliš slabé, než aby mohly prosadit jakoukoliv změnu.  

Devoluce se stala zásadním tématem voleb v roce 1997: v této otázce poprvé došly 

ke shodě i obě nejvýznamnější prodevoluční strany. Liberální demokraté se zavázali Labour 

Party podpořit v případě, že ve volbách zvítězí a složí vládu. Ve svém volebním programu 

labouristé přislíbili nová referenda o devoluci již v první polovině volebního období 

(Deacon, 2012: 7). Pod vedením Tonyho Blaira Labour Party téměř po dvou dekádách ve 

volbách drtivě zvítězila a započala nový proces devoluce ve Spojeném království. 

2.3 Skotský parlament a Velšské národní shromáždění 

Na rozdíl od roku 1979 se Tony Blair rozhodl nejprve uspořádat referenda a teprve 

na základě výsledku hlasování podniknout legislativní kroky ve Westminsteru. Skotsko 

nehlasovalo pouze o vzniku regionálního parlamentu, ale také zda skotský parlament bude 

disponovat pravomocemi v oblasti daní. Kampaň vedená ve Skotsku byla značně 

jednostranná, proti vzniku parlamentu se postavila pouze slabá a neorganizovaná 

Konzervativní strana. Referendum ve Skotsku se uskutečnilo 11. září 1997.  Při účastí  

60,2 % se pro ustavení skotského parlamentu vyslovilo 74,3 % voličů, a pro pravomoci 

v oblasti úpravy daní 63,5 %. Situace ve Walesu byla ve vztahu k referendu a vzniku 

shromáždění o něco složitější, zejména proto, že Labour Party ve Walesu nebyla v této 

otázce sjednocena stejně jako jednotlivé velšské regiony. Nejednotnost se projevila i ve 
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výsledku referenda, kdy rozdíl činil necelých 7 000 hlasů. Pro vznik národního shromáždění 

hlasovalo 50,3 % voličů. Ve výsledku hlasování se odrazil i historický vývoj Walesu. Proti 

se vyslovily zejména oblasti, které byly dobyty a připojeny k anglickému království již 

Edwardem I., zatímco na stranu nového shromáždění se postavili voliči koncentrovaní 

primárně ve velšsky hovořících oblastech (Bogdanor, 1999: 198-199; Salmon a Keating, 

2001: 28).  

Skotský parlament byl ustanoven na základě Scotland Act 1998. Tento legislativní 

dokument určoval základní charakteristiky nově vzniklé regionální instituce, způsob voleb, 

vztah s celostátním parlamentem a pravomoci, které mu náleží. Do jednokomorového 

parlamentu se sídlem v Edinburghu probíhají volby jednou za čtyři roky. Skotský parlament 

i vláda se staly trvalou součástí konstitučního pořádku Spojeného království na základě 

Scotland Act 2016: Westminster tak nemůže Skotský parlament zrušit dle vlastního 

rozhodnutí, ale pouze se souhlasem skotského lidu. Kompetence Skotského parlamentu 

nebyly v dokumentu taxativně vymezeny, nýbrž se vymezily pouze oblasti, které budou 

ponechány ve Westminsteru. Jedná se zejména o ústavní uspořádání státního celku, 

zahraniční politiku, obranu, zaměstnanost, rovnost příležitostí, vysílání, sociální bezpečnost, 

imigraci nebo obchod a průmysl. Úprava přenesených pravomocí následovala ve Scotland 

Act 2012 a 2016, kdy skotský parlament získal nové kompetence například v daňové oblasti. 

V roce 2012 došlo k přejmenování skotské exekutivy na Skotskou vládu, které předsedá 

První ministr. Vláda je odpovědná Skotskému parlamentu a její členy vybírá předseda vlády. 

Společně s westminsterským parlamentem se v době vzniku jednalo o jedinou instituci, která 

disponovala možností vytvářet vlastní primární legislativu. (Scotland Act 1998, 1998; 

Scotland Act 2012, 2012; Scotland Act 2016, 2016).  

Při ustavení Velšského národního shromáždění se projevila asymetričnost devoluce 

ve Spojeném království. Government of Wales Act 1998 určil, že Wales nebude disponovat 

primárními legislativními pravomocemi, ale pouze sekundárními.5 Kompetence na rozdíl od 

Skotska byly pevně vymezeny a exekutivní složka shromáždění nebyla přímo oddělena od 

legislativní. Mezi hlavní oblasti, ve kterých může shromáždění přijímat své zákony, patří 

například zemědělství, kultura, životní prostředí, zdravotnictví nebo velšský jazyk. Vlastní 

exekutivu shromáždění získalo až přijetím Government of Wales Act 2006 a primární 

                                                        
5 Velšské shromáždění mohlo ve vymezených oblastech přijímat pouze nařízení, a nikoliv plnohodnotné 

zákony. Rozhodující tak zůstávaly zákony přijaté ve Westminsteru, které vymezily pole působnosti pro 

Velšské shromáždění. 
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legislativní pravomoci až na základě úspěšného referenda v roce 2011. Další rozšíření 

pravomocí a posílení Velšského shromáždění přinesl Wales Act 2017, nastavujíc obdobný 

model přenesených pravomocí, kterým disponuje Skotský parlament. Stejně jako ve Skotsku 

je vláda odpovědná Velšskému národnímu shromáždění a v čele stojí První ministr, který 

z členů shromáždění vybírá další ministry. Velšské národní shromáždění ale i nadále může 

být zrušeno na základě rozhodnutí parlamentu Spojeného království (Government of Wales 

Act 1998, 1998; Government of Wales Act 2006, 2006; Wales Act 2017, 2017). 

Obě regionální instituce mají fixně vymezené volební období na čtyři roky. Výjimka se 

uskutečnila pouze mezi lety 2011 a 2016, kdy byly volby posunuty o jeden rok, aby 

neprobíhaly souběžně s volbami do Westminsteru. Do Skotského parlamentu i Velšského 

národního shromáždění se volí pomocí smíšeného volebního systému označovaného jako 

Additional Member System (AMS). Voliči mají k dispozici dva hlasy. Prvním volí svého 

zástupce v jednomandátových volebních obvodech totožných s obvody pro volbu celostátní. 

Tato volba funguje na principu „vítěz bere vše“, tedy kandidát s nejvyšším počtem hlasů 

získává mandát. Pro zajištění větší proporcionality slouží obvody vícemandátové, které 

odpovídají obvodům pro volby do Evropského parlamentu.  V těchto obvodech voliči 

odevzdávají hlasy již pro celé kandidátní listiny jednotlivých stran. Rozhodujícím je 

výsledek z většinové volby, teprve na jeho základě se dopočítávají mandáty ze složky 

poměrné. Skotsko je rozděleno do 73 jednomandátových obvodů a osmi sedmimandátových 

obvodů. Wales disponuje 40 jednomandátovými obvody a pěti čtyřmandátovými. Celkově 

se ve Skotsku tedy volí 129 poslanců a ve Walesu 60 (Říchová, 2010).  

Smíšený volební systém umožnil zapojení většího počtu stran, které se na celostátní 

úrovni vlivem dvoustranického systému a většinového volebního systému jen těžko 

dokázaly významněji prosadit. Nové politické prostředí tak poskytlo velkou příležitost i pro 

Skotskou národní stranu a Plaid Cymru k získání většího vlivu v rámci nových institucí a 

regionálním politickém systému.  

3 Skotská národní strana  

3.1 Vznik a vývoj do roku 1999 

Vznik moderního nacionalismu ve 20. letech dal za vznik i novým politickým 

uskupením. Jednou z prvních organizacích se stala Scots National League požadující úplnou 

nezávislost Skotska. Ve stejné době působila i Scottish Home Rule Association usilující o 

zřízení skotské samosprávy pomocí již zavedených politických stran (Newell, 1998: 106). 
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Právě v těchto organizacích lze nalézt i kořeny pro pozdější vznik Skotské národní strany 

(SNP). Žádná z organizací se však nedokázala v této době výrazněji prosadit. Britskou 

politickou scénu zcela ovládala Konzervativní strana a Labour Party, zatímco Liberální 

strana, která podporovala vznik Home Rule na přelomu století, se ve 20. letech stala až třetí 

stranou a její význam začal upadat. Britská politika se v té době mimo to spíše soustředila 

na problematiku Irska a poválečného uspořádání Evropy. Skotské požadavky na vlastní 

samosprávu tak nebyly vyslyšeny. „SNP sice nevznikla ve 20. letech, ale z 20. let se 

narodila“ (Lynch, 2002: 25). Za jeden z důvodů lze považovat i nejednotnost a roztříštěnost 

politických organizací požadujících skotskou nezávislost. Ve 20. letech sice vznikl moderní 

skotský nacionalismus, ale postrádal jednotného politického aktéra, který by tyto tendence 

dokázal proměnit v politickou realitu.  

Daný problém si začaly uvědomovat i roztříštěné nacionalistické skupiny (Scottish 

National Movement, The Scots National League, Glasgow University Scottish Nationlist 

Association and The Scottish Home Rule Association) a v roce 1928 se zformovaly do 

Národní strany Skotska. Přestože se pod touto hlavičkou nacházeli jak radikálové, jejichž 

cílem byla nezávislost, tak i umírnění požadující pouze skotskou samosprávu, strana 

dokázala nalézt shodu pomocí pragmatického vyjednávání a kompromisů. The Scots 

National League měla na nově vzniklou stranu velký vliv, zejména v socioekonomické 

otázce, kde přijala středo-levicovou politickou rétoriku. V roce 1932 se zformovalo i druhé 

politické uskupení Skotská strana, kterou založili bývalí členové Konzervativní a Liberální 

strany. Jejich cílem bylo posílit slabou myšlenku skotské samosprávy. Přestože se jednalo o 

pravicovou stranu a jejich politika odporovala myšlence skotské nezávislosti, představitelé 

Národní strany Skotska v čele s Johnem MacCormackem ji začali brát jako potenciálního 

soupeře ve volbách, který by mohl na svou stranu získat část již tak nepříliš početné voličské 

základny (Lynch, 2002: 35; Lynch, 2009: 625). 

 Oba politické subjekty se sloučily v roce 1934 a vznikla Skotská národní strana, která 

tak již od svého počátku musela bojovat s vnitřní nejednotností jak v socioekonomických, 

tak nacionalistických otázkách. Několik členů Národní strany Skotska, kteří byli považováni 

za příliš radikální, bylo vyloučeno ještě před samotným sjednocení, aby tento cíl mohl být 

splněn (Finlay, 2004). SNP se po svém vzniku nechtěla v socioekonomických otázkách 

programově definovat, aby zabránila vnitřním konfliktům, které by mohly vyvstat z faktu, 

že předchůdci strany byli z opačných pólů ideologického spektra. Strana měla být 

orientována primárně v nacionálním směru se zaměřením na celé Skotsko, a nikoliv jen na 
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vymezenou sociální skupinu. Socioekonomické motivy byly vnímány jako potenciální 

hrozba, která by mohla stranu odklonit od myšlenky nacionalismu (Lynch, 2009: 624).  

 První zkouškou pro nově vzniklou SNP se staly parlamentní volby v roce 1935. SNP 

však dokázala postavit pouze osm svých kandidátů, zejména proto, že stále bojovala s 

nedostatkem vlastních členů, financí a slabou organizační strukturou. Nevýhodou zůstávala 

i ekonomická a mezinárodní situace, neboť ani v jedné oblasti SNP nebyla dostatečně 

programově vyprofilována, aby mohla jakýmkoliv způsobem konkurovat ostatním stranám 

(Lynch, 2002: 48). Série volebních porážek a vnitřních sporů vyvrcholila odtržením skupiny 

okolo Johna MacCormacka a vznikem The Scottish Convention. Rozštěpení SNP však také 

znamenalo, že do čela strany se dostali noví členové jako Robert McIntyre, kteří představili 

i novou strategii strany. Jejich cílem bylo nastavení základních organizačních pravidel ve 

straně, která by zajistila i lepší stranickou disciplínu. Nejdůležitějším bodem se však stalo 

vytvoření vlastní politické identity, jež by zapůsobila i na samotné voliče a zvýšila straně 

volební podporu ve volbách. V období druhé světové války SNP těžila z dohody vládních 

stran nenasazovat protikandidáty v doplňovacích volbách a pouze podpořit stranu, která 

mandát v dané oblasti držela. Robert McIntyre dokázal získat první mandát pro SNP 

v doplňovacích volbách v dubnu 1945. Na volební úspěch strana však nenavázala a mandát 

ztratila o tři měsíce později v celostátních volbách. Dalších více než dvacet let se strana 

nedokázala ve volbách prosadit a její role v politickém systému byla zcela marginální 

(Finlay, 2004: 193-5). 

 Po druhé světová válce Skotsko těžilo ze svého válkou nedotčeného těžkého 

průmyslu, se kterým zruinovaná evropská ekonomika jen obtížně mohla soupeřit. Tato 

situace však neměla dlouhého trvání a Skotsko bylo velice rychle zasaženo novou krizí 

(Finlay, 2007: 207). Zhoršující se ekonomická situace v 50. a 60. letech společně s nárůstem 

nezaměstnanosti znamenala odklon voličů od konzervativní strany a nárůst voličské podpory 

nejen pro Labour Party, ale částečně i pro SNP. S oslabením konzervativců ve Skotsku se 

strana začala více vymezovat i v socioekonomických otázkách. Logicky se přiklonila spíše 

k sociální demokracii než k pravé straně spektra, která byla v úpadku (Lynch, 2009: 628). 

Kladně se projevily i vnitrostranické faktory jako lepší organizace a zaměření se na zisk 

nových členů, aby strana mohla nasazovat kandidáty ve více volebních obvodech. Zatímco 

v roce 1955 ve volbách měla své kandidáty pouze ve dvou obvodech, v roce 1966 jich bylo 

23 a ve volbách 1970 již 65 z celkového počtu 73 volených poslanců ve Skotsku  

(Tabulka č. 4).  První větší úspěch strana slavila znovu v doplňovacích volbách v roce 1967, 
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kdy Winnie Ewing překvapila svým vítězstvím v obvodu Hamilton a započala nepřetržitou 

přítomnost SNP ve Westminsterském parlamentu. 

Tabulka č. 4: Volební výsledky Skotské národní strany do roku 1997 

Rok Počet hlasů Počet kandidátů Zisk mandátů 

1935 29 517 8 - 

1945 26 707 8 - 

1950 9 708 3 - 

1951 7 299 2 - 

1955 12 112 2 - 

1959 21 738 5 - 

1964 64 044 5 - 

1966 128 474 23 - 

1970 306 802 65 1 

1974 (únor) 633 180 70 7 

1974 (říjen) 839 617 71 11 

1979 504 259 71 2 

1983 331 975 72 2 

1987 416 473 71 3 

1992 629 564 72 3 

1997 621 550 72 6 

Tabulka vytvořena na základě údajů z: (Boothroyd, c2019) 

Následující léta se nesla ve znamení růstů a pádů. SNP si nebyla schopná zajistit 

stabilní podporu voličů, která byla závislá na posilování či oslabování celostátních stran. 

V době ekonomické nestability se voliči více zajímali o skotské řešeních skotských 

problémů a podpora strany rostla. Skotští voliči však měli větší zájem o určitou formu 

samosprávy spíše než o celkovou nezávislost, která byla i nadále hlavním cílem SNP. 

Nejednalo se tak o přesvědčené voliče SNP, ale spíše o jejich protestní hlasy. Po 

překvapivém vítězství SNP v roce 1967 v doplňovacích volbách i celostátní strany začaly 

SNP vnímat více jako svého potenciálního soupeře a znovu i přebírat myšlenku skotské 

samosprávy (Newell, 1998: 106; Finlay, 2007: 209). Důležitým okamžikem se pro SNP stal 

nález ropy v Severním moři blízko Skotska roku 1969. Stále špatná ekonomická situace 

udělala z tohoto nálezu politické téma, kterého využila zejména SNP před volbami v roce 

1974. Svou kampaň zaměřila právě na nalezenou ropu a svůj velmi úspěšný předvolební 

slogan nazvala It`s Scotland`s Oil: tímto krokem se SNP podařilo dát ekonomickým 

otázkách nacionalistický podtext, který si mohla implementovat do svého programu. Strana 

se snažila akcentovat nejen makroekonomické výhody nalezené ropy, ale hlavně finanční 
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benefity, díky kterým by Skotsko mohlo přestat být finančně závislé na Velké Británii, a tím 

si i otevřít cestu k celkové nezávislosti (Lynch, 2002: 126).6 Rok 1974 přinesl SNP největší 

volební úspěchy v předdevoluční historii, když probíhaly volby v únoru a později předčasné 

volby v říjnu. SNP nejdříve získala sedm mandátů a v říjnu svou pozici dokázala ještě 

zlepšit, když přidala další čtyři (Tabulka 5). 

Tabulka č. 5: Výsledky celostátních voleb ve Skotsku 1970-1997 

 SNP Labour Party 
Konzervativní 

strana 

Liberální 

demokraté 

Rok 
Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

1970 1 11,4 44 44,5 23 38,0 3 5,5 

1974 

(únor) 
7 21,9 40 36,6 21 32,9 3 7,9 

1974 

(říjen) 
11 30,4 41 36,3 16 24,7 3 8,3 

1979 2 17,3 44 41,5 22 31,4 3 9,0 

1983 2 11,8 41 35,1 21 28,4 8 24,5 

1987 3 14,0 50 42,4 10 24,0 9 19,2 

1992 3 21,5 49 39,0 11 25,6 9 13,1 

1997 6 22,1 56 45,6 0 17,5 10 13 

Zdroj: (House of Commons Library, 2001a) 

Volební výsledek byl ovlivněn dobře vedenou kampaní, ale také úpadkem dvou 

hlavních celostátních stran. Zatímco ve volbách roku 1970 obě strany dohromady získaly 

více než 80 % všech hlasů ve Skotsku, v únorových volbách v roce 1974 jim svůj hlas dalo 

jen necelých 70 % a v říjnových pouze 61 % voličů (Tabulka č. 5). Vysoká volatilita tím 

otevřela prostor i pro další menší strany. Vedení SNP si v 70. letech uvědomilo, že 

neexistence jednoznačného ideologického vymezení kromě původního nacionalismu stranu 

ve volbách znevýhodňuje. Přestože uvnitř strany i nadále existoval jak pravicový, tak 

levicový proud, SNP se napřímo ideově přiklonila k sociální demokracii. V roce 1975 

předseda strany Billy Wolfe na sjezdu dokonce navrhl, aby se sociální demokracie přidala i 

do názvu strany, nicméně návrh byl zamítnut bez jakékoliv debaty (Lynch, 2002: 133). 

V průběhu volebního období 1974-1979 vítězná Labour Party ztratila svou většinu 

ve Westminsteru a byla nucena hledat podporu u menších, zejména regionálních stran. 

Labour Party již po prvních volbách začala připravovat plán na začátek debaty o devoluci. 

                                                        
6 Za hlavní výhody označila navýšení zaměstnanosti nebo rozvoj průmyslu. 
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Po říjnových volbách přišel na řadu i Scotland Act zavazující vládu k uspořádání referenda 

o vzniku Skotského shromáždění. SNP byla v tématu devoluce vnitřně rozdělena. 

Radikálnější skupina ji nechtěla podpořit, protože by vznik shromáždění mohl upozadit 

jakékoliv snahy o dosažení nezávislosti. Podpora devoluce přicházela od členů, kteří jí 

naopak vnímali jako cestu, která je k nezávislosti dovede (Finlay, 2004: 336). SNP se stalo 

jednou z hlavních sil kampaně s názvem Yes for Scotland. Přijetí Cunninghamova dodatku 

rok před referendem znemožnilo vznik Skotského parlamentu. Z nevydařeného referenda 

SNP vinila právě Labour Party a požadovala nápravu v kampani Scotland Said Yes. O 

několik týdnů později SNP hlasovala společně s konzervativci o vyslovení nedůvěry 

Callaghanově vládě a podílela se tak na jejím konci (Lynch, 2002: 152-3).   

V následujících volbách roku 1979 SNP ztratila více než 300 000 voličů a obhájila 

pouze dva své mandáty. Volby předznamenaly i následující vývoj na další téměř dvě dekády. 

Aliance liberálů a sociálních demokratů a jejich pozdější sloučení do strany Liberálních 

demokratů znamenalo pro SNP propad až na čtvrtou příčku na žebříčku politických subjektů 

ve Skotsku (Tabulka č. 5). V 80. letech strana znovu začala mít organizační problémy, které 

se projevovaly ztrátou vlastních členů, neschopností rekrutovat nové členy a finančními 

obtížemi. Vnitrostranické problémy vyústily ve vznik rozlišných frakcí uvnitř strany. 

Nejznámější uskupení Group 79 vzniklo ještě před samotným referendem o skotském 

shromáždění a požadovalo nejen skotskou nezávislost, ale vznik skotské republiky se 

socialistickým zřízením. Hlavními cíli Group 79 tak byla nezávislost, republikanismus a 

socialismus. Skupina byla nejdříve ze strany vyloučena, později se však většina členů do 

SNP vrátila. Členem Group 79 byl také Alex Salmond, pozdější předseda strany (Keating, 

2010: 70). Ve stejné době ve straně fungovalo i radikální militantní uskupení Siol Nan 

Gaidheal (SNG). Zatímco Group 79 požadovala změnu skrze ovlivňování politiky SNP, 

SNG vyzýval k přímé akci, podpoře stávek a demonstrací. Militantní členové SNG byli 

ochotni přistoupit i k teroristickým akcím, když se v Glasgow neúspěšně pokusili o instalaci 

výbušného zařízení a byli zatčeni. Vedení strany si brzy začalo uvědomovat, že veřejné 

vystupování SNG by mohlo výrazně poškodit obraz SNP a v roce 1982 došlo k jejich 

vyloučení (Lynch, 2002: 176-7). Předseda strany Gordon Wilson si uvědomoval problémy, 

se kterými se strana potýkala a po volbách v roce 1983 se pokusil stranu reformovat. Pro 

organizační změny zřídil samostatnou interní komisi, jejíž členy byli i budoucí předsedové 

strany Alex Salmond nebo John Swinney. Gordon Wilson se zaměřil i na změnu politického 

směřování v otázkách devoluce, Evropské unie a obrany, neboť se obával, že strana v těchto 
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tématech příliš vzdaluje od veřejného mínění a tím i skotských voličů. Poprvé od svého 

vzniku se SNP také dokázala shodnout na svém socioekonomickém postoji, když podpořila 

stávku vůči zavedení daně z hlavy koncem 80. let (Mitchell, Bennie a Johns, 2012: 29).7 

Politika Margaret Thatcher tak měla za následek posílení antikonzervativního bloku ve 

Skotsku, který pro SNP byl klíčový v ideologických otázkách, neboť straně umožnil ustálit 

se na levé straně socioekonomického spektra (Lynch, 2002: 161-3). Centralistická politika 

kabinetu Margaret Thatcher posilovala i skotské požadavky na devoluci. Nejsilnější stranou, 

která tyto myšlenky propagovala, byla však Labour Party, a SNP nedokázala této situace 

využít. V roce 1989 vznikla Scottish Constitutional Convention za účelem iniciace nového 

devolučního plánu a vytvoření nové skotské legislativní instituce, která by vyrovnávala 

„demokratický deficit“ (Deacon, 2012: 66).8 SNP vedla rozsáhlé debaty, zda se shromáždění 

účastnit, odpůrci v něm ale viděli hrozbu dominance Labour Party a strana si nakonec 

odhlasovala svou neúčast (Mitchell, Bennie a Johns, 2012: 31).  

Strana pod vedením Gordona Wilsona a zejména od roku 1990 Alexe Salmonda se 

dokázala vyrovnat se svým bouřlivým obdobím v počátku 80. let a její voličská základna 

začala znovu narůstat. Poslední dekáda 20. století zaznamenala pro SNP znovu sérii 

volebních úspěchů, které vyvrcholily v prvních volbách do nově vytvořeného Skotského 

parlamentu. Nesouhlas skotských voličů s politikou Margaret Thatcher a později Johna 

Majora naprosto deklasoval počet skotských mandátů držených Konzervativní stranou, a ve 

své podstatě ji vyřadil z volební soutěže ve Skotsku. Svého dna konzervativci dosáhli v roce 

1997, kdy nezískali žádný mandát. Tony Blair v čele Labour Party si byl vědom nutnosti 

reformy strany a posunul ji více ke středu socioekonomického spektra. Tímto krokem však 

také otevřel cestu SNP, aby skotským voličům nabídla jinou levicovou alternativu. SNP ve 

volbách v roce 1997 se ziskem 6 mandátů a 22 % všech hlasů stala druhou nejsilnější stranou 

ve Skotsku (Tabulka č. 5). Vítězství Labour Party přineslo nové referendum o vzniku 

skotského parlamentu a přenosu daňových pravomocí. Legislativa, která umožňovala 

uspořádání nového referenda a vznik parlamentu, byla ve velké shodě s návrhem, který 

vypracovala v průběhu let Scottish Constitutional Convention. Vzhledem k tomu, že se 

v roce 1989 SNP odmítla stát součástí tohoto shromáždění, měla na legislativní podobu 

devoluce malý vliv (Mitchell, Bennie a Johns, 2012: 31). SNP v čele s Alexem Salmondem 

se rozhodla přijmou pragmatický postoj k referendu a devoluci podpořit. Devoluce tentokrát 

                                                        
7 Daň z hlavy byla jednotná obecní daň pro všechny fyzické osoby zavedená vládou Margaret Thatcher.  
8 Součástí nebyly pouze politické strany, ale i různé organizace nebo Skotská církev. 
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nebyla vnímána jako ohrožení cesty k nezávislosti, ale naopak cesta, která k jejímu dosažení 

významně pomůže.  

3.2 Ideologické ukotvení 

Skotská národní strana vznikla primárně jako nacionalistická strana, která se nechtěla 

zabývat socioekonomickými otázkami, jež by mohly upozadit požadavek na nezávislost. 

Druhým důvodem pak byla nejednotnost strany pramenící ze spojení dvou odlišných stran. 

Mimo to už ve svém počátku strana chtěla hájit zájmy všech obyvatel Skotska, a nejen 

vymezené skupiny obyvatelstva. Nicméně v době zhoršující se ekonomické situace v 50. a 

60. letech si SNP začala uvědomovat, že pokud se chce stát relevantní stranou, musí se daný 

přístup změnit. Již v 60. letech se tak strana začala ideologicky blížit k sociální demokracii. 

Podle Petera Lynche (2009: 627-8) k tomu stranu vedly jak interní faktory, tak nutná změna 

volební strategie. SNP zaznamenala v 60. a 70. letech nárůst počtu členů a také začalo 

docházet ke generační obměně. Starší členové zastávající neideologickou pozici strany se 

dostávali do pozadí a ztráceli vliv, tím se otevřela cesta k přijmutí nového, již ideologického 

postoje. Ve stejnou dobu došlo ke změně i ve skotském stranickém systému. Konzervativní 

strana začala ztrácet podporu a do popředí se dostala Labour Party. Tento stav vyvolal 

uvnitř SNP debatu, ke které straně se přiklonit. SNP sice získávala voliče od konzervativců, 

ale přesun voličů k labouristům a jejich celkový posun doleva přispěl k rozhodnutí o 

směřování k sociální demokracii. Myšlenka jasného ideologického postoje ještě posílila po 

neúspěšném referendu v roce 1979 a následným propadem ve volbách. Přestože SNP 

vyloučila socialistické uskupení Group 79, některé jejich požadavky přijmula za své. 

V následujících letech se SNP ustálila na levé straně spektra, kdy se stala jedním z největších 

kritiků daně z hlavy ve Skotsku a vznik New Labour Tonyho Blaira jim umožnil se na dané 

pozici ukotvit a přebrat některé levicové voliče. SNP se i nadále považuje za středolevou 

sociálně demokratickou stranu (SNP, c2019a). 

Hlavním bodem programu SNP zůstávala nezávislost Skotska. Ve straně však po 

dlouhou dobu probíhal spor mezi fundamentalisty a gradualisty. Fundamentalisté, kteří měli 

jediný cíl, a to celkovou nezávislost Skotska. Na druhé straně gradualisté chtěli 

k nezávislosti dospět postupně od skotské samosprávy přes autonomii k vlastnímu 

nezávislému státu (Fiala a Říchová, 2002: 332). Daný spor se nejvíce projevil v době prvního 

referenda v roce 1979, kdy strana nebyla schopna přijmout jednotnou pozici, neboť pro 

fundamentalisty nebylo vytvoření skotského shromáždění dostačující. Změna nastala až pod 



 

 26 

vedením Alexe Salmonda a před druhým referendem, kdy ve straně zvítězili gradualisté a 

kampaň již byla vedena jednotně.  

Sociální a ekonomická témata společně s požadavkem na nezávislost tvoří základ 

většiny volebních programů i po vzniku Skotského parlamentu. SNP však rozlišuje mezi 

volbami do Skotského a Westminsterského parlamentu. Zatímco při volbách do Dolní 

komory Westminsterského parlamentu byla až do roku 2015 nezávislost hlavním bodem, při 

volbách do Skotského parlamentu se SNP od roku 2007 zaměřuje primárně na řešení 

regionálních problémů a regionální vládnutí (SNP, 2001; 2005; 2007; 2010; 2011; 2016). 

Určitý posun nastal po neúspěšném referendu o skotské nezávislosti v roce 2014, kdy SNP 

pro další celostátní volby zvolila jinou strategii a rétoriku zaměřila na vládnoucí 

konzervativce a kritiku jejich úsporných opatření (SNP, 2015). Požadavek nezávislosti byl 

zaměněn na nutnost přesvědčit většinu obyvatel Skotska, že nezávislost je přínosem pro 

Skotsko (SNP, 2017). Další obrat však nastal po referendu o vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie (EU). SNP se zaměřila na fakt, že Skotsko hlasovalo pro setrvání 

v EU a v případě odchodu, by byl hlas Skotska potlačen. Z tohoto důvodu by obyvatelé 

Skotska měli dostat novou příležitost se vyjádřit v novém referendu, zda by preferovali 

odchod z EU v rámci Spojeného království nebo vznik nového státu, který by byl schopný 

o svém členství sám rozhodnout (The Scottish Government, 2016). 

Graf č. 1 zobrazuje ideologickou pozici čtyř nejsilnějších stran ve Skotsku dle 

expertního výzkumu provedeného Chapel Hill Data Survey. Odborníci se shodli, že SNP 

byla do roku 2014 nejlevicovější stranou ve Skotsku. Změna nastala mezi lety 2014 a 2017, 

kdy do čela Labour Party v roce 2015 nastoupil Jeremy Corbyn a stranu výrazně posunul 

doleva. SNP dle expertů od roku 1999 až do současnosti zastává pozici v levé části 

ideologického spektra.  
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Graf č. 1: Ideologická pozice stran podle Chapel Hill Data Survey (SNP) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 

 V současné době se jedním z hlavních témat ve Spojeném království stala 

problematika Evropské unie. Graf č. 2 vyobrazuje vnímání EU z pohledu čtyř hlavních stran 

působících ve Skotsku dle expertního výzkumu provedeného Chapel Hill Data Survey. SNP 

je tradičně od 80. let vnímána jako proevropsky smýšlející strana. Dle grafu se vnímání EU 

mezi lety 2002 a 2010 lehce zhoršilo. V době referenda 2014 se tématika EU stala jednou 

z rozhodujících otázek a SNP se prezentovala znovu jako více proevropská strana. Nárůst 

pozitivního vnímání EU strana zaznamenala i k roku 2017 po referendu o vystoupení 

Spojeného království z EU, neboť se ve Skotsku většina vyslovila pro setrvání v EU. 

V kontextu ostatních stran se SNP v současné době staví na roveň s Liberálními demokraty. 

Chapel Hill Data Survey zobrazuje data celostátních stran, lze se proto domnívat, že 

skutečná pozice regionálních poboček se může mírně odlišovat. 

Graf č. 2: Postavení k Evropské unii stran podle Chapel Hill Data Survey (SNP) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 
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3.3 SNP po roce 1997 

3.3.1 Skotská národní strana v době opozice 

 Vznik Skotského parlamentu byl pro SNP velkou příležitostí. Smíšený volební 

systém, slabá Konzervativní strana v regionu a nový politický prostor znamenal pro stranu 

velkou šanci pro zisk většího vlivu a pro realizaci své politiky. SNP sice podporovala 

devoluci, ale jejím hlavním cílem i po vzniku Skotského parlamentu byla úplná nezávislost 

Skotska. Zatímco v předchozích celostátních volbách hlavní bod programu byla nezávislost, 

již v prvních regionálních volbách v roce 1999 svůj program zaměřila spíše na problematiku 

Skotska a vymezení se vůči hlavním celostátním stranám. SNP ve svém programu vytyčila 

14 základních bodů, prvních šest témat se věnuje zdravotnictví, školství a bydlení, zejména 

investicím do těchto oblastí, nebo bezplatnému školství. Další body se zaměřují například 

na problematiku drog, mezinárodní obchod a turismus, malé podnikatele, lokální politiku 

nebo podporu skotské kultury a výuku galštiny. Jako tři hlavní skotské pilíře strana vytyčila 

podnikání, sociální tématiku a demokracii. Ačkoliv je požadavek na referendum o 

nezávislosti zařazen až na poslední místo čtrnáctibodového výčtu, tak se téma nezávislosti 

vyskytuje téměř u všech bodů programu, kdy SNP předpokládá výrazné zlepšení situace 

v případě samostatného státu. Přestože Skotský parlament nedisponuje pravomocemi 

v oblasti zahraniční politiky, SNP se v programu profiluje jako proevropská strana. Skotsko 

by teprve jako samostatný stát podle SNP mohlo naplnit svůj potenciál v rámci EU a 

zahraničního obchodu (SNP, 1999).  

Poněkud kontraproduktivním se stalo téma s názvem „Penny for Scotland“, čímž 

SNP deklarovala, že pokud vyhraje volby, nebude implementovat požadavek ministra 

financí Gordona Browna o snížení daně o jednu penny. Tento krok jí umožňovala pravomoc 

Skotského parlamentu v oblasti daní, která byla součástí referenda v roce 1998. Strana se 

svůj krok snažila odůvodnit ziskem větších finančních prostředků právě pro zdravotnictví, 

školství a sociální podporu. Tento bod programu však nebyl přijat příliš pozitivně a ovlivnil 

i další průběh kampaně, kdy se SNP stala terčem kritiky od ostatních kandidujících stran 

(SNP, 1999; BBC, 1999a). Svým prvním programem však strana ukázala, že nezávislost je 

i nadále hlavním cílem strany, a že hodlá využívat všech pravomocí, které jí nový parlament 

nabízí již od počátku. SNP také programem potvrdila, že cílí na levicovější voliče Labour 

Party.     

 První volby se uskutečnily 6. května 1999. Vítězem voleb se dle očekávání stala 

Labour Party, která po volbách složila koaliční vládu s Liberálními demokraty. SNP 
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potvrdila svou pozici druhé nejsilnější strany ve Skotsku se ziskem 35 mandátů z celkového 

počtu 129. Ve volbách sehrál velkou roli volební systém. SNP těžila zejména z regionální 

volby, kde získala se ziskem 27 % hlasů 28 mandátů, zatímco v jednomandátových 

obvodech se dokázalo prosadit pouze sedm kandidátů (Tabulka č. 6). Výsledek však 

znamenal nárůst hlasů v jednomandátových obvodech v porovnání s celostátními volbami 

v roce 1997 o více než 6 %. Již první volby tak nastavily trend, kdy SNP je 

v jednomandátových obvodech při volbách do regionálního parlamentu schopná oslovit více 

voličů než při volbách do Dolní komory Westminsterského parlamentu. Mimo to ukázala i 

svůj možný potenciál obsazením 51 druhých míst v jednomandátových obvodech (House of 

Commons Library, 1999a). 

Tabulka č. 6: Volby do Skotského parlamentu 1999 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  908 250 38,80 53 786 818 33,60 3 56 

SNP 672 768 28,70 7 638 644 27,30 28 35 

Konzervativní 
strana 364 505 15,60 0 359 109 15,40 18 18 

Liberální 

demokraté 333 169 14,20 12 290 760 12,40 5 17 

Skotská 
strana 

zelených - - - 84 023 3,60 1 1 

Skotská 

socialistická 
strana 24 718 1,10 0 46 635 2,00 1 1 

 Ostatní  38 052 1,70 1 132 925 6,00 0 1 

 Zdroj: (House of Commons Library, 1999a) 

Labour Party a Liberální demokraté po volbách utvořili koaliční vládu a SNP poprvé 

získala možnost stát se nejsilnější opoziční stranou. SNP se potýkala se zcela novou situací. 

Pro většinu nově zvolených poslanců se jednalo o první větší politickou funkci a pro 

zkušenější poslance zasedající již předtím v Dolní sněmovně Westminsteru nutnost dojít ke 

kompromisu mezi daleko větším počtem vlastních členů. Alex Salmond byl zvyklý 

předsedat pouze úzké skupince poslanců ve Westminsteru, nyní jejich počet narostl téměř 

šestkrát. První volební období bylo také poznamenáno častou změnou Prvního ministra 
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z Labour Party.9 Nestabilní situace však SNP nebyla schopná využít zejména kvůli svým 

vlastním vnitřním problémům, které vyústily v rezignaci předsedy strany Alexe Salmonda. 

Ve funkci ho nahradil dosavadní místopředseda John Swinney. Pod jeho vedením ve straně 

započala vnitrostranická reforma, jež měla zlepšit organizaci, komunikaci a finanční situaci 

(Mackay, 2009). 

 Velice podobná témata SNP zvolila i pro následné volby do Skotského parlamentu 

v roce 2003. Pod vedením Johna Swinneyho se hlavním bodem programu znovu stala 

nezávislost Skotska na základě hlasování v referendu, neboť omezené pravomoci 

regionálního parlamentu neumožňovaly napravit chyby koaliční vlády Labour Party a 

Liberálních demokratů. V rámci pravomocí skotského parlamentu znovu kladla důraz na 

dostupnost zdravotnictví, bezplatné a kvalitní školství, právní stát nebo životní prostředí. 

Oproti předchozímu programu však strana upustila od navyšování daní za účelem zisku 

peněz na veřejné výdaje. Více se začala vymezovat proti centrální vládě, která dle SNP 

dostatečně nepodporovala skotskou ekonomiku a tím bránila Skotsku v ekonomickém růstu, 

jenž by umožnil zisk více peněz pro rozvoj skotského sociálního státu, vzdělání nebo 

zdravotnictví (SNP, 2003).  

 Ve volbách však strana výrazně ztratila, když obhájila pouhých 27 mandátů. Pokles 

hlasů byl znatelný především v regionální složce, kde rozdíl oproti předchozím volbám byl 

téměř 7 % a strana ztratila 10 mandátů. Ačkoliv v jednomandátových obvodech obdržela o 

5 % méně hlasů, podařilo se jí získat o dva mandáty více a obsadila tedy devět křesel. 

Výsledek voleb byl ovlivněn především nárůstem hlasů pro menší strany a nezávislé 

kandidáty (Tabulka č. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Donald Dewar zemřel v roce 2000, Henry McLeish rezignovat v roce 2001, Jack McConell dokončil 

volební období.  
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Tabulka č. 7: Volby do Skotského parlamentu 2003 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  663 585 34,50 46 561 879 29,40 4 50 

SNP 455 772 23,70 9 399 659 20,90 18 27 

Konzervativní 

strana 318 279 16,60 3 296 929 15,60 15 18 

Liberální 
demokraté 294 347 15,30 13 225 810 11,80 4 17 

Skotská 

strana 
zelených - - - 132 138 6,90 7 7 

Skotská 

socialistická 

strana 116 013 6,00 0 128 126 6,70 6 6 

Scottish 
Senior 

Citizens 

Unity Party  1 597 0,10 0 28 966 1,50 1 1 

Nezávislí 

kandidáti 34 452 1,80 1 31 942 1,70 1 2 

Ostatní 37 574 2,00 1 103 145 5,50 0 1 

Zdroj: (House of Commons Library, 2003a) 

Druhé volební období pro SNP znamenalo, že znovu usedne opozičních lavicích, 

neboť vládu znovu složila vítězná Labour Party s Liberálními demokraty. Protože SNP 

utrpěla porážku i v následných volbách do Evropského parlamentu John Swinney se rozhodl 

rezignovat a v roce 2004 se do čela strany znovu vrátil Alex Salmond.10 Staronový předseda 

strany nebyl ale členem Skotského parlamentu, proto po jeho boku jako místopředsedkyně 

stanula Nicola Sturgeon, která vedla tamní poslance. Jednotné vystupování SNP v opozici 

mělo pozitivní dopad i na samotné voliče. Oproti Labour Party byla SNP vnímána pozitivněji 

ve vztahu ke skotské problematice a voliči začali shledávat SNP jako lepší variantu pro 

zabývání se a řešení skotských otázek (Johns et al., 2009: 220). 

3.3.2 Menšinová vláda 

Před volbami v roce 2007 SNP zcela změnila svou strategii a představila se jako 

alternativa vůči předchozí koaliční vládě Labour Party a Liberálním demokratům. Program 

i celou kampaň se SNP snažila vést v pozitivním duchu. Alex Salmond byl znovu zvolen do 

                                                        
10 Ve volbách do Evropského parlamentu SNP sice obhájila své dva mandáty, ale celková podpora pro stranu 

poklesla o 1,3 %. 
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čela strany v roce 2004 a stal se hlavním bodem celé předvolební strategie. Důraz tak nebyl 

kladen na jednotlivé politické oblasti jako dříve, ale spíše na způsob a schopnost program 

naplnit. Strana se více zaměřila na fungování vlády, aby byla co nejefektivnější. V rámci 

každého oddílu představila body, kterými by se měla zabývat na místo pouhého klasického 

výčtu priorit. Například v případě prvního ministra se zaměřila na efektivní vládu a zajištění 

vybudování bohatšího a úspěšnějšího Skotska (SNP, 2007). Kampaň se spíše soustředila na 

tzv. Second vote strategy, tedy Alexe Salmonda jako možného Prvního ministra. Voliči tak 

získali možnost rozhodovat nejen o vládních prioritách, ale také o osobnosti, která by se 

stala Prvním ministrem (Lynch, 2013: 267). Dlouholetý reprezentant Skotska ve 

Westminsteru Alex Salmond byl skotskou veřejností vnímán pozitivněji než labouristický 

kandidát Jack McConnell. SNP si tohoto faktu byla vědoma a snažila této situace maximálně 

využít. Na regionálním volebním lístku tak nestál název strany, ale „Alex Salmond Prvním 

ministrem“ (Johns et al., 2009: 221). Oproti předchozím volbám všechny strany navýšily 

finanční výdaje na kampaň a Labour Party i SNP se částkou dostaly přes 1 milion liber. 

Zatímco celkové navýšení u Labour Party nepřekonalo ani 400 000 liber, SNP své výdaje 

oproti volbám v roce 2003 navýšila téměř trojnásobně, tedy o více než 900 000 liber. 

Nejvyšší nárůst nastal v oblasti reklamy, propagačních materiálů a průzkum trhu  

(Graf č. 3 a 4).  

Graf č. 3: Finanční výdaje na kampaň (v GBP) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (The Electoral Commission, c2019) 
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Graf č. 4: Finanční výdaje na kampaň SNP (v GBP) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (The Electoral Commission, c2019) 

Volby v roce 2007 se staly pro SNP klíčové a nová strategie se projevila jako velice 

úspěšná. Naopak kampaň Labour Party byla voliči vnímána jako negativní. Roli sehrálo i 

zhoršující se hodnocení předchozí exekutivy, zejména Labour Party, a to jak v regionu, tak 

v celé Velké Británii (Johns et al., 2009: 216). SNP poprvé dokázala porazit Labour Party o 

jediný mandát. V obou složkách volebního systému se počet hlasů navýšil o téměř 10 %. 

Přestože v jednomandátových obvodech získala o 16 000 víc hlasů, její voliči nebyli tak 

koncentrovaní jako voliči Labour Party. SNP obsadila „jen“ 21 mandátů, zatímco Labour 

Party 37. Rozhodující roli tak sehrála regionální složka, kde SNP získala 26 křesel.  

S celkovým ziskem 47 mandátů jí však k většině chybělo dalších 18 křesel (Tabulka č. 8). 

Právě zde se ale projevil hendikep SNP, neboť strana nedisponuje koaličním potenciálem. 

Požadavek na nezávislost jí znemožňuje nalézt koaličního partnera. SNP oslovila za účelem 

složení menšinové koaliční vlády liberální demokraty, ti však na dohodu nepřistoupili právě 

kvůli požadavku nezávislosti (BBC, 2007a). Protože však ani nechtěli participovat na třetí 

koaliční vládě s Labour Party, liberální demokraté raději zvolili neúčast při hlasování o 

Prvním ministrovi. Strana zelených podpořila SNP, a ta dokázala složit menšinovou vládu 

v čele s Alexem Salmondem (Birrell, 2012: 46).  
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Tabulka č. 8: Volby do Skotského parlamentu 2007 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

SNP 664 227 32,90 21 633 401 31,00 26 47 

Labour Party 648 374 32,20 37 595 415 29,20 9 46 

Konzervativní 

strana 334 742 16,60 4 284 005 13,90 13 17 

Liberální 
demokraté 326 232 16,20 11 230 671 11,30 5 16 

Skotská 

strana 
zelených 2 971 0,10 0 82 584 4,00 2 2 

Ostatní 40 431 2,00 0 215 973 10,60 1 1 

 Zdroj: (House of Commons Library, 2007) 

Hned na počátku vládního angažmá SNP neoficiálně přejmenovala Skotskou 

exekutivu na Skotskou vládu. Ve změně názvu lze vidět snahu o alespoň symbolické 

přiblížení se britské vládě. SNP nezůstala jen u změny názvu, ale snížila i celkový počet 

ministrů z dvanácti na šest za účelem zefektivnění vlády. Menšinová vláda v průběhu čtyř 

let musela často hledat podporu pro své politické cíle pomocí složitého vyjednávání a 

kompromisů. Čtyřleté volební období bylo ve znamení konsenzuálních řešení. Jak 

upozorňuje Kaare Strøm (1990), výhodou pro jednobarevnou menšinovou vládu je, že vládní 

strana může hledat podporu napříč politickým spektrem, a naopak ostatní strany tak mohou 

ovlivňovat politiku, aniž by za ní byly odpovědné. Stejné chování lze pozorovat i u stran ve 

Skotsku v daném volebním období. V případě, že SNP nesehnala dostatečnou podporu pro 

své návrhy, mohla se odkázat na opoziční strany, které jí v prosazení bránily. Dlouhá 

vyjednávání o podpoře pro jednotlivé návrhy a neexistence stálé většiny v legislativním 

procesu se projevily i na počtu představených a přijatých návrhů zákona. Zatímco v prvním 

volebním období bylo představeno 73 legislativních návrhů a ve druhém období dokonce 

81, mezi lety 2007 a 2011 počet klesl na 62. SNP se i tak projevila jako schopná vláda, která 

potřebnou podporu dokáže vyjednat, neboť počet odvolaných nebo nepřijatých 

legislativních návrhů klesl oproti předchozímu volebnímu období na devět (Graf č. 5).  
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Graf č. 5: Počet legislativních návrhů ve Skotském parlamentu 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (The Scottish Parliament, c2019) 

Malý počet poslanců zastávajících požadavek na nezávislost Skotska znemožnil 

SNP, aby došlo k referendu. Nová skotská vláda nicméně hned srpnu 2007 představila 

dokument s názvem Choosing Scotland’s Future - A National Conversation. Vládní 

dokument se zaměřoval na možné budoucí směřování Skotska. SNP viděla ve směřování tři 

cesty: (1) zachování stávajícího systému, jak byl přijat v roce 1998 s možností pouze dílčích 

změn; (2) úplnou revizi pravomocí náležících parlamentu a vládě a jejich rozšíření;  

(3) rozšíření pravomocí Skotské parlamentu až na úroveň nezávislosti. Součástí dokumentu 

se stal i návrh na zákon o referendu. Ústavní otázky však nepatří k přeneseným pravomocem, 

proto navrhnutá otázka zněla: „(Ne)souhlasíte, aby Skotská vláda vyjednala s vládou 

Spojeného království dohodu vedoucí k nezávislosti Skotska?“ (The Scottish Executive, 

2007). Ani jedna z opozičních stran ale dokument nepodpořila, a naopak iniciovaly vznik 

Komise pro Skotskou devoluci neboli Calmanovu komisi. Návrh na vznik komise ve 

Skotském parlamentu prošel 76 ku 46 hlasů. Jedinou stranou proti návrhu se stala SNP, která 

tak jako vládní strana utrpěla porážku. Formálně byla komise ustanovena v březnu 2008 

vládním ministrem pro Skotsko. Cílem Calmanovy komise bylo přezkoumat fungování 

systému s ohledem na Scotland Act 1998 a na základě výsledků komise doporučit změny, 

které by napomohly k lepšímu fungování parlamentu. SNP vznik komise nepodpořilo, 

protože komise neuvažovala o možnosti plné devoluce a nezávislosti. Komise představila 

v červnu 2009 celkem 63 doporučení. Podpořila rozšíření pravomocí Skotského parlamentu 
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odpovědnost. Zdůraznila, že by se mělo pracovat na zlepšení vztahů mezi Skotským a 

Westminsterským parlamentem a jejich vládami, a tak dojít i k větší kooperaci. Některé 

závěry komise i SNP přijala za své a podpořila jejich implementaci. Kladně se k výsledkům 

komise stavěla i labouristická vláda ve Westminsteru. Volby v roce 2010 a změna vlády ale 

implementaci zpomalily (House of Commons Library, 2010a).  

SNP se požadavku na referendum nevzdala a v únoru 2010 publikovala návrh zákona 

o referendu – Scotland’s Future. S vědomím toho, že celková nezávislost není jedinou 

možnou variantou, představila celkem tři možnosti. Zaprvé full devolution zajištující skotské 

vládě a parlamentu odpovědnost za téměř všechny oblasti domácí politiky. Naopak 

Parlamentu Spojeného království by zůstala zahraniční a obraná politika, měna a měnová 

politika nebo finanční regulace. Druhá možnost byla založená na závěrech Calmanovy 

komise, přenos pravomocí by byl tedy jen omezený. K této možnosti se vláda postavila 

negativně, neboť se domnívala, že není dostačující. Třetí možnost, preferovaná ze strany 

SNP, požadovala přesun všech pravomocí, které by zajistily skotskou nezávislost. Dle 

předpokladů však SNP nenalezla pro návrh zákona v parlamentu dostatečnou podporu  

(The Scottish Government, 2010).  

3.3.3 Většinová vláda 

Na čtyři vládní roky strana chtěla navázat ve volbách v roce 2011, kdy kampaň 

založila na úspěšném působení své menšinové vlády. Formulace volebních témat strany byla 

ale ovlivněna špatnou ekonomickou situací způsobenou hospodářskou krizí. Jedním 

z hlavních bodů se stalo vytvoření nových pracovních míst, která by přinesla zlepšení 

situace. Důležitou součástí byl i požadavek na rozšíření pravomocí Skotského parlamentu, 

zejména v oblasti financí a daní. Další témata se od předchozích voleb výrazněji nezměnila. 

SNP se ale snažila navázat na vydařenou strategii z minulých voleb. Vyhnula se přílišné 

kritice ostatních stran a zaměřila se primárně na silného lídra a své doručení požadovaných 

politik. Důraz na ekonomicky zaměřená témata a zlepšení ekonomické situace znamenal, že 

požadavek nezávislosti nebyl hlavním bodem celého programu (SNP, 2011).  

 Labour Party při vzniku Skotského parlamentu navrhla volební systém AMS proto, 

aby zabránila SNP získat většinu nutnou pro prosazení referenda o nezávislosti. V roce 2011 

SNP však dokázala tento záměr volebního systému překonat. V jednomandátových 

obvodech pro SNP hlasovalo více než 900 000 voličů, kteří ji zajistili, že z 79 obvodů jich 

v 53 zvítězili kandidáti za SNP. 44 % voličů odevzdalo svůj hlas SNP i v regionální volbě, 
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kde strana získala dalších 16 mandátů. Ve 129členném parlamentu tak strana obsadila všech 

69 křesel a otevřela si cestu k jednobarevné většinové vládě (Tabulka č. 9). 

Tabulka č. 9: Volby do Skotského parlamentu 2011 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

SNP 902 915 45,40 53 876 421 44,00 16 69 

Labour Party 630 437 31,70 15 523 559 26,30 22 37 

Konzervativní 

strana 276 652 13,90 3 245 967 12,40 12 15 

Liberální 

demokraté 157 694 7,90 2 103 472 5,20 3 5 
Skotská 

strana 

zelených - - - 86 939 4,40 2 2 

Ostatní 21 534 1,10 0 154 568 7,80 1 1 

Zdroj: (House of Commons Library, 2011a) 

Volební úspěch SNP umožnil utvořit většinovou vládu znovu pod vedením Alexe 

Salmonda, která však již nebyla závislá na podpoře ostatních stran a mohla se tak zaměřit na 

plnění svého programu. Již v předchozím volebním období byl oběma parlamenty schválen 

Scotland Act 2012, který z velké části vycházel ze závěrů Calmanovy komise. Formální 

královský souhlas však zákon obdržel až v květnu 2012. Skotsko tak získalo nové daňové 

pravomoci, dále kompetence v oblasti dopravy nebo vzduchových pistolí. Mimo to Scotland 

Act 2012 formálně potvrdil přejmenování Skotské exekutivy na Skotskou vládu (House of 

Commons Library, 2018). 

V předvolební kampani lídr SNP deklaroval, že se znovu pokusí o uspořádání 

referenda o skotské nezávislosti, konkrétněji ve druhé polovině volebního období. Přípravy 

na referendum začaly vzápětí po volbách. První problém nastal s legalitou samotného 

hlasování, neboť ústavní otázky nespadají ani po rozšíření do kompetencí Skotského 

parlamentu a vlády. Cameronova koaliční vláda se rozhodla respektovat výsledky voleb a 

nebránit Skotsku v uspořádání referenda. Britská vláda vedla dlouhá jednání se 

Salmondovou vládou a v říjnu 2012 zástupci obou vlád podepsali Edinburské dohody, které 

měly zajistit legálnost a legitimitu referenda. Na základě Scotland Act 1998 článku 30 došlo 

k dočasnému přesunu pravomocí nutných pro uspořádání referenda Skotským parlamentem. 

Dohodou se Skotská vláda zavázala, že referendum se uskuteční do konce roku 2014 a bude 

založené na jediné otázce s odpověďmi ano nebo ne (The Scottish Government, 2012). 
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Původní navržená otázka „Souhlasíte, že by Skotskou mělo být nezávislou zemí?“ byla na 

základě doporučení volební komise nahrazena přímočařejší „Má být Skotsko nezávislou 

zemí?“. Otázka začínající na „Souhlasíte…“ byl shledána jako potenciálně navádějící ke 

kladné odpovědi a nejednoznačná (The Electoral Commission, 2013). 

Otázka elektorátu byla ponechána v rukou Skotské vlády, která se zasadila, aby právo 

hlasovat v referendu získali občané starší 16 let. Hlasovat v referendu mohli všichni 

obyvatelé s trvalým pobytem na území Skotska, včetně britských občanů, dále občanů 

ostatních zemí Commonwealthu nebo občanů EU. Výjimku získali britští vojáci a královští 

zaměstnanci s volebním právem ve Skotsku (The Electoral Commission, 2014). Došlo tak 

k vyloučení Skotů žijících mimo Skotsko, a naopak mohli volit obyvatelé, kteří se 

nepovažují za Skoty, ale mají trvalý pobyt v regionu. Dané vymezení se setkalo s kritikou 

zejména ze strany Labour Party, která otevřela debatu, zda by neměli mít možnost volit i 

Skotové žijící mimo území Skotska, kteří mají ve Skotsku volební právo. Skotská vláda však 

tuto možnost zamítla (BBC, 2012a). Vláda SNP tak z referenda vyloučila i Skoty žijící v jiné 

části Spojeného království, u kterých se předpokládalo, že by hlasovali pro setrvání.  

V březnu 2013 Skotská vláda oznámila, že se referendum bude konat 18. září 2014. 

V listopadu 2013 Salmondova vláda zveřejnila dokument s názvem „Scotland`s Future“, 

kde představuje Skotsko v případě jeho nezávislosti. Dokument se zaměřuje na ústavní 

pořádek, měnu, účast v mezinárodních organizacích apod. Předpokladem bylo, že měnou 

zůstane libra, britský monarcha bude i nadále formální hlavou státu a zachováno bude i 

členství v EU (The Scottish Government, 2013). Některé body se projevily jako 

problematické. Britská vláda se postavila proti zachování měnové unie, pokud by se Skotsko 

stalo nezávislým státem: jedním z důvodů byla například odlišná velikost obou ekonomik, 

jež by mohla ohrozit stabilitu měny. Nejisté se stalo i členství v EU, kde by nezávislé 

Skotsko muselo znovu projít celým procesem nabytí členství (Gov.uk, 2014).   

SNP jako hlavní iniciátor referenda spolupracovala s kampaní Yes, Scotland 

podporující samostatnost. Od vyhlášení referenda až do srpna 2014 průzkumy ukazovaly 

větší podporu pro setrvání s 60 %. V posledním měsíci se však deklarované pozice začaly 

vyrovnávat a necelé dva týdny před referendem dokonce v některých průzkumech vedl tábor 

pro odtržení. Vyrovnávání průzkumů započalo v době druhé debaty mezi Prvním ministrem 

Alexem Salmondem a předsedou kampaně Better Together, labouristickým poslancem ve 

Westminsteru Alistairem Darlingem. Alex Salmond přesunul debatu od skotské měny 

k tématu Národní zdravotní služby ve Skotsku, jejíž financování by bylo více chráněno 
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v případě skotské nezávislosti (YouGov, 2014).11 Na vyrovnávající se průzkumy 

zareagovaly dva dny před referendem tři hlavní britské strany. David Cameron, Nick Clegg 

a Ed Miliband vydali prostřednictvím nejčtenějšího skotského bulvárního časopisu slib, že 

pokud Skotové budou hlasovat pro setrvání, tak Skotský parlament získá nové pravomoci 

(Daily Record, 2014).  

Zájem o hlasování 18. září 2014 o nezávislosti Skotska byl obrovský, zúčastnilo se 

ho celkem 4 283 938 oprávněných voličů, tedy 84,6 %. Proti nezávislosti se vyjádřila většina 

voličů ve 28 z 32 obvodů. Pro nezávislost se vyslovila většina pouze v oblastech: Dundee, 

Glasgow, North Lanarkshire a West Dunbartonshire. Pro setrvání v unii bylo celkem 

odevzdáno 2 001 926 platných hlasů, tedy 55 % (Graf č. 6).  

Graf č. 6: Výsledky referenda o nezávislosti Skotska v roce 2014 

 

Zdroj: (House of Commons Library, 2014) 

V reakci na výsledek referenda a na základě slibu třech britských představitelů byla 

ustanovena Smithova komise. Výsledkem komise byla dohoda všech pěti skotských 

politických stran o dalším směřování Skotského parlamentu. 12 Smithova komise se ve své 

zprávě zaměřuje na postavení a posílení Skotského parlamentu i vlády v britském politickém 

systému, rozšíření pravomocí v oblasti sociální spravedlnost, bydlení, pracovních pozic a 

zejména v oblasti daní a tím i finanční odpovědnosti (The Smith Commission, 2014). Britská 

vláda v květnu 2015 na základě doporučení komise vypracovala návrh zákona, který později 

v březnu 2016 schválily obě komory parlamentu. Scotland Act 2016 ustavil Skotský 

parlament a vládu stálými institucemi v rámci ústavního pořádku Spojeného království. 

Zrušeny nově mohou být pouze se souhlasem skotského lidu, který se tak musí vyslovit 

                                                        
11 Národní zdravotní služba (NHS) ve Skotsku je veřejně financovaný zdravotnický systém. 
12 SNP, Labour Party, Konzervatiní strana, Liberální demokraté a Strana zelených. 
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v referendu. Skotský parlament dále získal možnost stanovit sazby a hodnoty daní z příjmu, 

dále odpovědnost za leteckou dopravu, silniční limity, dopravní značení, herní automaty, 

podporu a poradenství spotřebitelů nebo problematiku potratů. Dále došlo k rozšíření 

pravomocí v oblasti sociálního zabezpečení a zajišťování voleb. Ne všechny pravomoci ale 

Skotský parlament získal hned po přijetí zákona, přesun kompetencí byl rozplánovaný do 

několika následujících let. Dle britského ministra pro Skotsko, Davida Mundella, Scotland 

Act 2016 ze Skotského parlamentu udělal jednu z nejsilnějších devolučních institucí na světe 

(BBC, 2016a). 

Velký vliv mělo referendum i na SNP. Alex Salmond ihned po referendu rezignoval 

a do čela strany i Skotska se postavila jeho zástupkyně ve straně i ve vládě Nicola Sturgeon. 

SNP stále disponovala většinou ve Skotském parlamentu, která zabezpečila tranzici na postu 

Prvního ministra, resp. První ministryně. Neúspěšné referendum pro SNP znamenalo, že se 

musí adaptovat na zcela novou situaci, neboť její hlavní programový bod během několika 

posledních volebních cyklů byl odmítnut samotnými voliči. Referendum mělo pro SNP i 

pozitivní důsledky v podobě mobilizace nacionálních voličů. Mezi lety 2013 a 2015 

významně narostl počet členské základny a SNP se stala třetí nejpočetnější politickou 

stranou ve Spojeném království.13 Navýšení počtu členů přineslo nový finanční i lidský 

kapitál, kterého mohla strana v budoucnu využít. S navýšením kompetencí se SNP jako 

vládnoucí strana musela také vypořádat s větší odpovědností za hospodaření v regionu.  

3.3.4 Podruhé v menšině 

Kvůli neúspěšnému referendu SNP musela svůj hlavní požadavek na nezávislost ve 

volbách v roce 2016 upozadit. Svého záměru se však zcela nevzdala a do voleb vstoupila 

s cílem přesvědčit obyvatele Skotska, že nezávislost jim zajistí lepší budoucnost. Regionální 

parlament získat v letech 2012 a 2016 nové pravomoci v oblastech daní, dopravy, volebního 

práva nebo sociálních věcí, které strana reflektovala i ve svém programu. V oblasti daní 

například podpořila progresivní pozemkovou a stavební transakční daň.14 Strana se pod 

novým vedením Nicoly Sturgeon zaměřila znovu více na regionální témata s důrazem na 

zdravotnictví, školství nebo rozvoj podnikání (SNP, 2016). Volby v roce 2016 zaznamenaly 

oproti všem předešlým a ostatním volbám ve Spojeném království zásadní změnu, svůj hlas 

                                                        
13 V roce 2018 SNP přeskočila i Konzervativní stranu a nyní disponuje druhou největší členskou základnou 

po Labour Party. 
14 Land & Building Transaction Tax (LBTT) 



 

 41 

mohli přijít odevzdat voliči již od 16 let. SNP tímto zákonem zacílila na mladší voliče jako 

nový potenciální elektorát.  

SNP sice znovu zaznamenala nárůst voličské podpory, ale tentokrát se jí většinu 

všech mandátů získat nepodařilo. Velký vliv měl na výsledek znovu volební systém. SNP 

získala jednomandátových obvodech o šest mandátů více než v předchozích volbách, ale i 

s nárůstem počtu hlasů v regionální volbě strana ztratila 12 křesel. Celkově se do Skotského 

parlamentu dostalo 63 poslanců za SNP, tedy o šest méně než v předchozích volbách. Velký 

pokles zaznamenala Labour Party, která poprvé v regionálních volbách ztratila pozici druhé 

nejsilnější strany, když obhájila jen 24 mandátů. Na druhé místo se díky vydařené kampani 

dostala s 31 úspěšnými kandidáty Konzervativní strana.15 Úpadek Labour Party nejvíce 

podtrhuje výsledek v Glasgow, kde ještě v roce 2007 zvítězila v devíti z deseti 

jednomandátových obvodů, zatímco v roce 2016 všechny mandáty ztratila ve prospěch SNP 

(Tabulka č. 10).  

Tabulka č. 10: Volby do Skotského parlamentu 2016 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

SNP 1 059 898 46,5 59 953 587 41,7 4 63 

Konzervativní 
strana 501 844 22 7 524 220 22,9 24 31 

Labour Party 514 261 22,6 3 435 919 19,1 21 24 

Liberální 

demokraté 178 238 7,8 4 119 284 5,2 1 5 

Skotská strana 
zelených 13 172 0,6 0 150 426 6,6 6 6 

Ostatní 11 741 0,5 0 102 315 4,4 0 0 

Zdroj: (House of Commons Library, 2016a) 

Vítězství těchto dvou subjektů značí, že skotský stranický systém prochází další 

změnou. SNP a Konzervativní strana nestojí na opačné pozici pouze v socioekonomických 

otázkách, ale zejména v otázkách nezávislosti. Zatímco SNP neustále usiluje o plnou 

nezávislost Skotska, Konzervativní strana zastává pozici pro zachování statu quo (Massetti, 

2008: 12). Skotský politický systém začal procházet zásadní změnou, kdy otázka uspořádání 

regionu upozadila socioekonomické aspekty. Nejvíce je tento trend vidět při pozorování 

                                                        
15 Ve své kampani se zaměřila na silnou a schopnou opozici vůči vládě SNP. 
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změn v jednomandátových obvodech, kde nejvíce mandátů Labour Party získala právě SNP 

(House of Commons Library, 2016). Z tohoto důvodu lze konstatovat, že hlavní štěpící linií 

se ve volbách stala problematika státního uspořádání. Nicola Sturgeon ihned po volbách 

avizovala vznik menšinové vlády SNP, když vyloučila možnost vlády koaliční. Menšinová 

vláda znovu znamená změnu ve vztahu Skotské vlády a parlamentu. Absence většiny nutí 

SNP znovu ke konsenzuálnějšímu přístupu, který po volbách požadovala i nová lídryně 

hlavní opoziční strany Ruth Davidson (Independent, 2016). 

Rezonujícím tématem celého volebního období se stalo téma odchodu Spojeného 

království z EU (Brexit). SNP nastolila jako téma možnost znovu otevřít otázku druhého 

referenda o skotské nezávislosti, necelé dva roky po uskutečnění prvního hlasování. 

Hlavním důvodem je odlišný postoj Skotska v referendu o vystoupení z EU oproti zbytku 

Velké Británie.16 Nicola Sturgeon se brzy vyjádřila pro nové referendum na základě nových 

skutečností, které SNP zdůraznila již ve svém předvolebním programu: „… Skotský 

parlament by měl mít možnost uspořádat další referendum […] v případě, že dojde 

k významným změnám okolností, které v roce 2014 převládaly, jako je například odchod 

z EU proti naší vůli.“ (SNP, 2016: 23). Díky šesti mandátům Skotské strany zelených 

disponují strany podporující nezávislost ve Skotském parlamentu většinou. V říjnu 2016 

První ministryně ohlásila vznik nového návrhu zákona o referendu, a v březnu se Skotský 

parlament vyslovil pro uskutečnění referenda před tím, než Spojené království opustí EU 

(BBC, 2017a). Referendum se tentokrát nesetkalo s pochopením u Britské vlády jako v roce 

2014. Po předčasných celostátních volbách se Skotská vláda rozhodla posunout plány na 

nové referendum až na rok 2021 (BBC, 2017b). Situace SNP přivedla i k překračovaní 

pravomocí, kterými Skotská vláda disponuje. Ihned po referendu o vystoupení z EU, Nicola 

Sturgeon jednala s nejvyššími představiteli EU, ačkoliv zahraniční politika zůstává 

rezervovanou kompetencí Westminsteru. Skotský parlament také hlasoval o dohodě, kterou 

uzavřela Theresa May, přestože výsledek hlasování neměl žádný legislativní dopad. SNP 

v čele skotské vlády tak i nadále usiluje, aby výsledek referenda ve Skotsku byl brán v potaz. 

Opozice však naopak vidí ve snahách SNP spíše snahu o vyvolání konfliktu, který by straně 

pomohl přesvědčit voliče o výhodnosti Skotské nezávislosti (BBC, 2016b; BBC, 2018a). 

                                                        
16 Ve Skotsku se 62 % hlasujících vyslovilo pro setrvání v EU, zatímco ve Spojeném království jako celku 

hlasovalo 51,9 % pro odchod z EU. 



 

 43 

3.3.5 Skotská národní strana v celostátních volbách 

 Od ustavení Skotského parlamentu SNP zaznamenala posun i v celostátních volbách, 

přestože se až do roku 2015 nedokázala výrazněji prosadit. Jejím stabilním výsledkem 

zůstávalo pět až šest mandátů i v době, kdy se stala vládní stranou ve Skotsku. Voliči tak 

sice začali SNP důvěřovat na regionální úrovni, ale ve Westminsteru chtěli být raději 

reprezentováni jinou celostátní stranou. Klíčovým faktorem zůstávalo odlišné chápání cílů 

voleb do obou parlamentů. Zatímco do Skotského parlamentu voliči volili na základě dění 

ve Skotsku, tak při volbách do Westminsteru se jednalo spíše o dění britské. SNP získala 

důvěru vládnout ve Skotsku, ale její regionální zaměření a minimální koaliční potenciál byl 

v celostátních volbách pro voliče překážkou (Curtice, 2009: 92). Na volební průlom si SNP 

musela vyčkat až do celostátních voleb v roce 2015 (Tabulka č. 11).  

Tabulka č. 11: Celostátní volby ve Skotsku od roku 1997 – výsledky Skotské národní 

strany  

Rok Počet hlasů  % Počet mandátů 

1997 621 550 22,1 6 

2001 464 314 20,1 5 

2005 412 267 17,7 6 

2010 491 386 19,9 6 

2015 1 454 436 50,0 56 

2017 977 568 36,9 35 

Tabulka vytvořena na základě údajů z: (House of Commons Library) 

Hlavní cíl SNP se v celostátních volbách od regionálních nelišil. Ve všech 

celostátních volbách do roku 2015 se strana zaměřila primárně na referendum o skotské 

nezávislosti a benefity samostatného státu. Podobně jako v regionálních volbách po 

referendu musela nezávislost nahradit jiným tématem. Pro volby v roce 2015 se tématem 

číslo jedna stala úsporná opatření, které zavedla Konzervativní strana, a jejich kritika. Volby 

v roce 2017 se pak nesly stejně jako ve zbytku státu ve znamení odchodu Spojeného 

království z EU. Kromě tradičních témat, která strana akcentovala i v regionálních volbách, 

prosazovala více pravomocí pro Skotský parlament a logicky se zaměřila na oblasti mimo 

jeho kompetence. V bezpečností sféře se SNP vymezuje vůči nukleárním zbraním 

umístěným na území Skotska a usiluje o odstranění Tridentu.17 Od 80. let byla strana i proti 

                                                        
17 Ve Skotsku se nachází vojenská základna, kde kotví jaderné ponorky vybavené nukleárními střelami 

Trident.   
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členství v NATO, změna nastala až v roce 2012, kdy si odhlasovala změnu a členství 

podpořila (BBC, 2012b). Stabilní však zůstává orientace na EU a snaha o zisk většího vlivu 

uvnitř unie. V EU strana vidí důležitého ekonomického spojence, a hlavně obchodního 

partnera.  

 Vzestup SNP od roku 2007 vyvrcholil celostátními volbami v roce 2015. SNP získala 

50 % všech hlasů odevzdaných ve Skotsku a její kandidáti zvítězili v 56 obvodech z 59. Po 

volbách tak ve Westminsterském parlamentu zasedlo o 50 poslanců za SNP více než 

v předchozím volebním období. Za Labour Party se tak definitivně uzavřela kapitola 

nejsilnější skotské strany a SNP potvrdila svou dominanci v regionu. V celostátním měřítku 

dokázala překonat i Liberální demokraty a stala se třetí nejsilnější stranou ve Westminsteru. 

Největší ztrátu utrpěla právě Labour Party, z jejíchž 41 poslanců se do Westminsteru vrátil 

jen jeden. Deset poslanců ztratili Liberální demokraté. Jedinou stranou, pro kterou volby 

neznamenaly změnu, se stala Konzervativní strana, která obhájila své jediné křeslo.  

Graf č. 7 znázorňuje masivní nástup SNP a pád labouristů v roce 2015. 

Graf č. 7: Počet skotských mandátů čtyř hlavních stran v Dolní komoře Parlamentu  

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

 Důvodů pro prudký nárůst podpory SNP lez nalézt několik. SNP se v úřadu Skotské 

vlády projevila jako strana schopná hájit zájmy Skotska, a voliči jí tak dali možnost se 

prokázat i ve Westminsteru. Velký podíl na působení Skotské vlády a volebním výsledku 

měla i nová předsedkyně a První ministryně Nicola Sturgeon. Oproti Alexi Salmondovi 

zvolila modernější přístup, který se projevoval i osobní aktivitou na sociálních sítích, aby 

rychle voliče SNP přesvědčila o své schopnosti vykonávat úřad. S přezdívkou „Red Qeen“ 

se po svém zvolením stala jednou z nejpopulárnějších političek v zemi (Macwhirter, 2015: 

75-76). Dalším odůvodněním je dle Jane Green a Christophera Prossera (2016) mobilizace 
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podporu pro setrvání Skotska v rámci Spojeného království, stejně jako Labour Party byla o 

devět procentních bodů před SNP. Až do referenda se však oba tábory vyrovnávaly a s ním 

i rozdíl mezi oběma stranami. Po referendu na začátku roku 2015 již v průzkumech vedla 

SNP o deset procentních bodů.  

 Obdobně překvapující byl i výsledek předčasných voleb v roce 2017, kde SNP sice 

obhájila pozici nejsilnější skotské strany, ale zároveň přišla o 21 mandátů. Nejvyšší počet 

ztracených mandátů SNP neočekávaně získala Konzervativní strana, která se 13 křesly 

prožila svůj nejlepší skotský výsledek od 80. let 20. století. Stejně jako celý britský politický 

systém, tak i tyto volby byly ovlivněny Brexitem. Požadavky nového referenda o 

nezávislosti Skotska se nesetkaly u veřejnosti s velkým pochopením. SNP tak dostala 

najevo, že ne všichni voliči preferují nové referendum, které by pouze přililo olej do ohně 

v již tak nestabilní situaci způsobené potenciálním odchodem Spojeného království z EU.  

4 Plaid Cymru 

4.1 Vznik a vývoj do roku 1999 

 Nacionalismus ve Walesu nikdy nedosáhl intenzity srovnatelné se Severním Irskem 

nebo Skotskem. První hnutí požadující samosprávné zřízení pro Wales, Cymru Fydd, 

vzniklo koncem 19. století.18 Nejednalo se však o politickou stranu, cílem hnutí bylo pouze 

ovlivnit politiky z Liberní strany, aby podpořili vznik velšské samosprávy (Cole, 2006: 50). 

V počátku 20. století si jistý stupeň politického nacionalismu udržovaly obě hlavní celostátní 

strany ve Walesu, liberálové i labouristé, a ubíraly tak prostor pro vznik čistě velšské 

nacionalistické strany. O změnu se pokusili až členové dvou nacionalistických uskupení, 

Biddin Yereolwyr Cymru a Mudiad Cymreig v roce 1925 ustavením první velšské 

nacionalistické strany Plaid Genedlaethol Cymru.19 Ve svém počátku se však strana spíše 

skládala z jednotlivců reprezentujících různé organizace, a tak i jiné cíle; od požadavků 

samosprávy Walesu, po náboženské a kulturní zaměření na ochranu jazyka. Dvacátá léta 

dala za vznik politickému uskupení, které se však vnitřní nejednotností nemohlo stát 

rovnocenným soupeřem dominující Labour Party (McAllister, 2001: 23).  

 Plaid Genedlaethol Cymru v počátkách své existence bojovala o své vlastní přežití. 

Nakloněné ji nebylo ani rozpoložení Velšské společnosti, ve které nevznikla silná potřeba 

                                                        
18 Cymru Fydd - Future Wales 
19 Biddin Yereolwyr Cymru - The Welsh Home Rule Army; Mudiad Cymreig - The Welsh Movement; Plaid 

Genedlaethol Cymru - National Party of Wales 
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po vlastní samosprávě jako v Irsku nebo ve Skotsku. Podle Alistaira Cola (2006: 51) byla 

myšlenka Walesu vlivem silného postavení Labour Party založená spíše na sociálně 

demokratickém a kolektivistickém principu než na romantickém vztahu k Walesu jako 

území a etnickému požadavku na autonomní zřízení. Plaid Genedlaethol Cymru si i přesto 

za svůj cíl zvolila vznik autonomního velšského zřízení za účelem ochrany velšské kultury, 

identity a jazyka. Strana ale nedokázala definovat přesnou strategii, jak cíle dosáhnout 

(McAllister, 2001: 24). Velký podíl na vnitřní fungování a vnější vnímání strany měl první 

předseda Saunders Lewis. Tento uznávaný básník se sice jevil jako dokonalá volba pro 

vnější vnímání, opak byl však pravdou. Saunders Lewis se svým intelektuálním vzhledem a 

chováním, požadavkem na velšskou industrializaci v době hospodářské krize, a katolickou 

vírou spíše dělnické a nonkonformní voliče odrazoval (Jenkins, 2007: 293). Odmítnutí 

industrializace vycházelo z vývoje průmyslového jihu, který vlivem průmyslové revoluce 

ztratil svou velšskou autentičnost. Naopak v klasických zemědělských oblastech došlo 

k zachování velšských tradic, kultury a historicity (Fiala a Říchová, 2002: 325-6). 

 Plaid Genedlaethol Cymru se poprvé zúčastnila voleb v roce 1929 v jediném obvodu 

Caernarfonshire. Reverend Lewis Valentine získal pouhých 609 hlasů z 38 000. Ještě před 

volbami strana deklarovala, že v případě vítězství její kandidát neusedne ve Westminsteru, 

aby zdůraznila odmítnutí anglické dominance. Výsledek voleb vyvolal ve straně debatu 

ohledně potenciálního bojkotu parlamentu, jejíž výsledkem bylo zrušení této strategie 

(McAllister, 2001: 26). Členové strany ve 30. letech tak došli k závěru, že bez politického 

vymezení nelze počítat s volebním progresem. Za tímto účelem publikoval v roce 1934 

Saunders Lewis dokument s názvem The Ten Points of Policy. Jednalo se sice o subjektivní 

pohled na další směřování strany, avšak některé myšlenky se staly základem pro další 

směřování strany. V dokumentu byla poprvé artikulována i problematika ekonomiky. 

Zaměření se na odborové organizace nebo pracovní výbory předznamenalo inklinaci k levé 

části socioekonomického spektra. Dané směřování podpořili i manželé Daviesovi, jako 

bývalí členové Labour Party se přiklonili k požadavku statusu dominia pro Wales a nutnosti 

zahrnout do programu i ekonomické aspekty založené na hospodářské situaci ve Walesu. 

D.J. a Noelle Davies propojili nacionální smýšlení s ekonomickou problematikou. Dle jejich 

závěru byl Wales chudý kvůli imperialistické a vykořisťující politice Anglie, která 

využívala, a hlavně zneužívala velšské zdroje (Sandry, 2011: 72-3). Situaci strany nezlepšila 

ani protestní akce v září 1936, kdy Saunders Lewis, D.J. Williams a Lewis Valentine zapálili 

výcvikové středisko RAF v Penyberth, za kterou byly odsouzeni na devět měsíců vězení. 
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Členové strany tento akt vnímali jako vymezení se proti podřízenosti Anglie a zabránění 

výstavby anglického střediska uprostřed historicky velšské oblasti (McAllister, 2001: 28). 

Plaid Genedlaethol Cymru je ve svém počátku spíše považována za hnutí na ochranu kultury 

a jazyka než politickou stranu, jejíž primárním cílem by měl být zisk parlamentních mandátů 

za účelem prosazení své vlastní politiky (Sandry, 2011: 179). 

I přes změnu politické a ideologické strategie Plaid Genedlaethol Cymru nedokázala 

oslovit voliče a ve volbách uspět. Koncem války strana zůstávala slabě organizovaná 

s minimem finančních prostředků a bez jediného poslance. V roce 1945 se do čela strany 

postavil Gwynfor Evans, který za 36 let svého působení Plaid Genedlaethol Cymru 

pomalými kroky dokázal přivézt k volebnímu úspěchu (Jenkins, 2007: 293). Právě rok 1945 

je považován za počátek proměny Plaid Cymru z národního, sociálního a kulturního hnutí 

v politickou stranu (McAllister, 2001: 62; Sandry, 2011: 82). První náznak změny byl 

viditelný i prvních poválečných volbách v roce 1945: strana nasadila sedm kandidátů, tedy 

více než ve všech předchozích volbách dohromady. Plaid Genedlaethol Cymru svým novým 

přístupem dala najevo, že volby již nebudou pouhou doplňkovou kategorií ke kulturnímu 

hnutí, ale jedním z hlavních cílů strany. Na první volební úspěch v řádných volbách do Dolní 

komory Westminsterského parlamentu si však musela strana počkat dalších téměř 30 let 

(Tabulka č. 12). 
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Tabulka č. 12: Volební výsledky Plaid Cymru do roku 1997 

Rok Počet hlasů Počet kandidátů Zisk mandátů 

1929 609 1 0 

1931 2 050 2 0 

1935 2 534 1 0 

1945 16 017 7 0 

1950 17 580 7 0 

1951 10 920 4 0 

1955 45 119 11 0 

1959 77 571 20 0 

1964 69 507 23 0 

1966 61 071 20 0 

1970 175 016 36 0 

1974 171 374 36 2 

1974 166 321 36 3 

1979 132 544 36 2 

1983 125 309 38 2 

1987 123 589 38 3 

1992 148 232 38 4 

1997 161 030 40 4 

Zdroj: (Vlastní zpracování na základě údajů z Boothroyd, c2019) 

Impulz k proměně byl dán poválečnou situací, která přinesla změnu i v politickém, 

ekonomickém a sociálním prostředí. Nový předseda strany Gwynfor Evans vnímal propojení 

nacionalismu a ekonomické problematiky. Jeho myšlenky a postoje vycházely z dokumentu 

The Economic of Welsh Slef-Government, který vydal jeho spolustraník D.J. Davies. 

V počátku předsednictví Gwynfor Evanse se o straně začalo referovat jak o Plaid Cymru a 

nacionalistický dodatek zůstal vynechán. Mimo to se hlavní sídlo přesunulo z 

velšského Caernaforu do Cardiffu, kde většinu tvořili anglofonní obyvatelé  

(McAllister, 2001: 30, 64).  

Plaid Cymru ještě v 50. letech soustředila své kandidáty v převážně velšsky 

mluvících oblastech a teprve v roce 1970 se jí podařilo nasadit své kandidáty do všech 

volebních obvodů ve Walesu (Tabulka č. 12). Podobně jako ve Skotsku tak i ve Walesu 

volbám po druhé světové válce domilovaly dvě strany – labouristé a konzervativci. Obě 

strany dohromady mezi lety 1950 a 1970 získávaly přes 85 % všech odevzdaných hlasů ve 

Walesu (Tabulka č. 13). Pro stále slabě organizovanou Plaid Cymru tak zbývalo jen málo 

prostoru a jen s obtížemi po 25 let atakovala 5 % ve volbách. 
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 Tabulka č. 13: Výsledky celostátních voleb ve Walesu 1945-1997 

 Plaid Cymru Labour Party 

Konzervativní 

strana 

Liberální 

demokraté  

Rok 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

Počet 

mandátů 

Počet 

hlasů 

(%) 

1945 0 1,1 25 58,6 4 23,8 6 14,9 

1950 0 1,2 27 58,1 4 27,4 5 12,6 

1951 0 0,7 27 60,5 6 30,8 3 7,6 

1955 0 3,1 27 57,6 6 29,9 3 7,3 

1959 0 5,2 27 56,4 7 32,6 2 5,3 

1964 0 4,8 28 57,8 6 29,4 2 7,3 

1966 0 4,3 42 60,7 3 27,9 1 6,3 

1970 0 11,5 27 51,6 7 27,7 1 6,8 

1974 (únor) 2 10,8 24 46,8 8 25,9 2 16 

1974 (říjen) 3 10,8 23 49,5 8 23,9 2 15,5 

1979 2 8,1 21 47 11 32,2 1 10,6 

1983 2 7,8 20 37,5 14 31 2 23,2 

1987 3 7,3 24 45,1 8 29,5 3 17,9 

1992 4 8,9 27 49,5 6 28,6 1 12,4 

1997 4 9,9 34 54,7 0 19,6 2 12,3 

Zdroj: (House of Commons Library, 2001a) 

V 50. letech se novým hlavním cílem Plaid Cymru stala kampaň za vznik velšského 

parlamentu. Přestože se jednalo o neúspěšnou kampaň, strana získala novou možnost, jak 

propagovat své přední členy. Mimo to lze kampaň považovat za pokus o posílení 

nacionálního cítění Velšanů (McAllister, 2001: 99-100). Thomas Christiansen  

(1998: 126-7) popisuje tři dimenze proměny Plaid Cymru započaté v 60. letech a jejich vliv 

na fungování strany. Zaprvé se strana oprostila od prvotního intelektuálního a kulturního 

elitismu a přesunula se k radikálnímu a progresivnímu socialismu. Druhá a nejvýraznější 

proměna se proběhla ve vymezení hlavních cílů strany. Plaid Cymru do svého programu 

vedle jazykových bodů obsáhla i socioekonomické otázky a požadavek na velšskou 

samosprávu. Třetí změnou se stalo vnímání voleb jako primárního prostředku k prosazení 

své politiky a zavrhnutí násilných a nelegálních akcí. Posun od původních principů strany 

však ve straně zanechal i negativní následky. Plaid Cymru se vnitřně rozdělila na dva tábory, 

převažující modernisty a tradicionalisty, kteří v roce 1962 založili Welsh Language Society, 

aby mohli i nadále hájit původní hodnoty Plaid Cymru. Tradicionalisté se tak soustředili 

mimo Plaid Cymru, čímž modernisté získali prostor pro zaměření se na volby do 
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Westminsteru. Téma jazyka se nicméně z programu Plaid Cymru nevytratilo, strana jen 

začala usilovat o zrovnoprávnění velštiny a angličtiny, neboť bez anglofonního obyvatelstva 

nemohla počítat s větším volebním úspěchem (McAllister, 2001: 105).  

První volební úspěch Plaid Cymru se dostavil až v roce 1966, kdy stranický předseda 

Gwynfor Evans zvítězil v doplňujících volbách v obvodu Carmarthen. Dané vítězství pro 

stranu znamenalo i další zviditelnění, které se projevilo v následujících volbách v roce 1970. 

Plaid Cymru obdržela o 110 000 hlasů více než v předchozích volbách a poprvé se jí podařilo 

postavit kandidáty ve všech velšských obvodech. Nárůst v počtu hlasů se nepodařilo ani 

tentokrát proměnit v zisk mandátů, navíc Gwynfor Evans nedokázal obhájit Carmarthen. 

Výsledek se stal předzvěstí únorových a říjnových voleb v roce 1974. Plaid Cymru se 

historicky poprvé dokázala prosadit, když v únoru uspěli dva a v říjnu tři její kandidáti 

(Tabulka č. 12 a 13). Menšinová labouristická vláda potřebující podporu regionálních stran 

znamenala pro Plaid Cymru stejně jako pro SNP možnost ovlivňování vládní politiky. 

Jedním z nejvýznamnějších momentů se stalo referendum o vzniku Velšského shromáždění 

v roce 1979. Podobně jako SNP nebyla Plaid Cymru v otázce podpory referenda sjednocená. 

Velšské shromáždění by podle návrhu zákona disponovalo jen velmi omezenými 

pravomocemi, Plaid Cymru však usilovala o plnou samosprávu i s ekonomickými 

kompetencemi, které nebyly v zákoně obsaženy. Pro mnohé členy se potenciální instituce 

stala nedostatečnou. Přesto se v roce 1978 rozhodla podpořit kampaň pro vznik 

Shromáždění, ale s důrazem na neopuštění původní myšlenky celkové samosprávy. 

Rozdělená v otázce devoluce byla i samotná Labour Party a kampaň za ustavení 

Shromáždění byla velmi slabá, čemuž odpovídal i výsledek referenda (McAllister, 2001: 

131-3). Pro vznik Velšského shromáždění se vyslovilo pouhých 20 % hlasujících. I v oblasti 

s největší koncentrací velšsky hovořícího obyvatelstva hlasovalo proti 60 % zúčastněních 

voličů.  

Plaid Cymru v nadcházejících volbách 1979 znovu neobhájila mandát 

v Carmarthenu a straně zůstali jen dva poslanci. Díky koncentraci voličů v zejména 

historicky velšsky hovořících zemědělských oblastech strana nezaznamenala tak velkou 

ztrátu jako SNP. Plaid Cymru se po referendu znovu výrazněji zaměřila na prosazování 

velštiny, zejména za vznik velšského televizního kanálu S4/C. Předseda strany Gwynfor 

Evans se rozhodl za tímto účelem držet hladovku a donutit tak konzervativní vládu dodržet 

slib a program zřídit. Gwynfor Evans byl ve svém snažení úspěšný, a nový kanál byl spuštěn 

v roce 1982 (Říchová, 2009: 12). 80. léta znamenala pro stranu i změnu v socioekonomické 
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perspektivě. Velšský politický systém se vyvíjel v podobném duchu jako Skotský. Zatímco 

v Anglii vítězila Konzervativní strana, které vládla téměř 20 let, ve Walesu nejsilnější 

stranou zůstávala Labour Party. Vzrůstající tendence Labour Party, ekonomické změny a 

úpadek těžkého průmysl posunul Plaid Cymru v sociekonomických otázkách vlevo. Aby se 

strana vymezila vůči Labour Party, přišla s novým konceptem komunitního socialismu a 

hlavním cílem strany se stal požadavek na decentralizovaný socialistický stát (Christiansen, 

1998: 127). Strana se i nadále potýkala s úbytkem voličů a na počet hlasů zůstávala až 

čtvrtou velšskou stranou. Volební systém nejvíce znevýhodňoval Liberální demokraty, 

jejichž podpora na rozdíl od Plaid Cymru nebyla koncentrovaná v určitých oblastech, a tak 

přestože měli větší podporu, nedokázali ji proměnit v zisk mandátů.  

V poslední dekádě 20. století se téměř naplnil požadavek Plaid Cymru na 

zrovnoprávnění velštiny, když v roce 1993 vešel v platnost The Welsh Language Act 1993, 

který postavil velštinu na roveň s angličtinou ve veřejném sektoru. Velšané tak mohli nově 

užívat velštinu v komunikaci se všemi institucemi ve veřejném sektoru a také soudních 

jednání. Mimo to došlo v roce 1995 ke zřízení Velšské jazykové rady, která nejen velštinu 

veřejně propaguje, ale také rozšiřuje její využívání širokou veřejností (Říchová, 2009:  

12-13). Plaid Cymru se tak mohla zaměřit na jiné záležitosti a soustředit se na oslovení 

dalších anglofonních voličů. Situace se pro Plaid Cymru začala znovu měnit v 90. letech. Ve 

volbách v roce 1992 nejprve dosáhla svého nového maxima se ziskem čtyř mandátů, které 

obhájila v nadcházejících volbách v roce 1997 a stala se na počet mandátů druhou nejsilnější 

velšskou stranou. Konzervativní strana v těchto volbách ztratila všechny své mandáty držené 

ve Walesu na úkor Labour Party, kromě jediného obvodu, který získali Liberální demokraté 

(Tabulka č. 13).  Přestože se Plaid Cymru svým postojem snažila být alternativou vůči 

Labour Party, jen s velkými obtížemi dokázala oslovit nové voliče zejména v anglofonních 

a průmyslových oblastech. Návrat Labour Party do vlády znamenal i obnovení snah o 

devoluční zřízení. Plaid Cymru podpořila vznik Velšského národního shromáždění a vedla 

kampaň za jeho vznik po boku svého největšího soupeře Labour Party. Proti se postavilo 

pouze několik jednotlivců, kteří nesouhlasili zejména se spolupráci s Labour Party 

v kampani, a nikoliv se vznikem devolučního Velšského národního shromáždění. 
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4.2 Ideologické ukotvení 

 Za vznikem Plaid Genedlaethol Cymru stojí především úpadek velšského jazyka a 

kultury. Ve svém počátku se spíše než o politickou stranu jednalo o nacionální hnutí 

s jediným cílem, a sice záchranou velšské kultury a jazyka, které byli vlivem anglikanizace 

zejména jižní části regionu ohroženy. Saunders Lewis se snažil zaměřit více na Wales před 

průmyslovou revolucí a zastával myšlenku deindustrializace. Právě průmyslová revoluce a 

následná industrializace spojená s urbanizací byla v jeho očích vnímána jako hlavní motor 

anglikanizace velšské společnosti na jihu regionu, zatímco rurální severní oblast si dokázala 

uchovat svou velšskou identitu, tradice a především velšský jazyk (Christiansen, 1998: 125). 

Protože hlavním cílem Saunderse Lewise nebylo získat mandáty a vliv v parlamentu, tak 

Plaid Cymru neměla v prvních dekádách své existence jednotné socioekonomické 

vymezení.  

 Jednoznačně se vymezit v socioekonomických tématech nebylo pro Plaid Cymru 

jednoduché, neboť sami členové v této otázce nebyli jednotní. Plaid Cymru od svého vzniku 

spíše inklinovala k levé části spektra a primárně k socialismu, zejména vlivem manželů 

Daviesových nebo Kate Roberts. D.J. Davies také stranu upozorňoval, že pokud se rozhodne 

vydat směrem k socialistické straně, je nutné se odlišit od politiky Labour Party. V roce 1938 

se členové strany z Bangor College neúspěšně pokusili stranu přesvědčit o přijetí 

socialistického programu. Kritický postoj ke kapitalismu propojili s nacionálním smýšlením, 

kdy za špatnou velšskou ekonomickou situaci mohla kapitalistická Anglie vykořisťující 

Wales (McAllister, 2001: 160-4). S novým poválečným předsedou strany Gwynforem 

Evansem a změnou strategie se zaměřením na zisk parlamentních mandátů, nastal čas i pro 

rozšíření politické platformy. Zaměření na velšský jazyk se stal velmi limitujícím ve volební 

soutěži, neboť se strana zaměřila pouze na úzkou skupinu lidí v regionu. Zásadním krokem 

byl posun k bilingvnímu směřování strany a zrovnoprávnění angličtiny a velštiny. Velšská 

identita přestala být definována na základě etnicity, ale začala uznávat všechny obyvatele 

žijící na území Walesu. Novým potenciálním elektorátem se tak stali všichni obyvatelé na 

území Walesu, a nikoliv jen jazykově vymezená oblast. V počátku 60. let se Plaid Cymru 

pomalu začala přiklánět k socialismu a vymezovat se i v jiných než jazykových a 

nacionalistických otázkách. Nový přístup podpořila i převaha modernistů nad 

tradicionalisty, a tak možnost přijetí i dalších politických témat (Christiansen, 1998: 126).  

Klíčovým okamžikem se v otázce přijetí jednoznačné ideologické pozice stalo 

neúspěšné referendum 1979. Plaid Cymru pochopila, že pokud chce ovlivnit velšskou 
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politiku, musí oslovit i voliče v anglofonní části Walesu, kde držela nejsilnější postavení 

Labour Party. Východiskem se tak stalo přijetí levicové politiky a rozhodnutí konkurovat 

právě Labour Party. Aby však strana odlišila svou politiku a nemohla být kritizována, že je 

pouhým imitátorem Labour Party, přijala za svůj koncept komunitního neboli 

decentralizovaného socialismu. Plaid Cymru se decentralizovaným socialismem vymezila 

vůči státu a propojila velšskou regionální nacionální dimenzi s ekonomickou situací velšské 

dělnické třídy (Elias, 2009: 537-8). Důležitou součástí stranické platformy se stal i 

pacifismus, environmentální tématika a nukleární odzbrojení. Enviromentalismus byl 

zakořeněn v Plaid Cymru již od začátku, kdy strana akcentovala ochranu rurální oblasti 

Walesu. Větší zaměření na environmentální problematiku strana zaznamenala v roce 1992 

po zvolení koaličního kandidáta společně se Stranou zelených Cynoga Dafise do 

Westminsterského parlamentu (Christiansen, 1998: 129). Od vzniku Velšského národního 

shromáždění došlo ke značné radikalizaci Plaid Cymru. Pouhá ochrana kultury a jazyka 

přestala být dostačující, proto si za svůj dlouhodobý cíl strana vytyčila nezávislost Walesu. 

V krátkodobém horizontu pak Plaid Cymru požaduje prohloubení přenesených pravomocí 

Velšského shromáždění a vlády. I nadále se však zaměřuje i na sociální, ekonomická i 

environmentální téma, která tvoří základ všech volebních programů strany  

(Plaid Cymru, 1999, 2001; 2005; 2007; 2010; 2011; 2015; 2016; 2017). 

Velšský stranický systém z pohledu ideologie prochází stejnou proměnou jako 

skotský. Od 90. let a posunem Labour Party pod vedením Tonyho Blaira ke středu se Plaid 

Cymru stala nejlevicovější stranou ve Walesu. Tendence potvrzuje i Chapel Hill Data 

Survey mezi odborníky v letech 1999 až 2017. Plaid Cymru stabilně udržuje svou 

ideologickou pozici v levé části spektra. V současné době se vlivem posunu Labour Party s 

nástupem Jeremyho Corbyna do čela strany Plaid Cymru stala druhou nejlevicovější stranou 

(Graf č. 8).  
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Graf č. 8: Ideologická pozice stran podle Chapel Hill Data Survey (PC) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 

 Od vstupu Spojeného království do Evropských společenství Plaid Cymru zastává 

pozitivní přístup k tomuto projektu a k evropské integraci. Zejména vývoj evropské 

integrace v 80. a 90. letech přesvědčil Plaid Cymru, že historické národy a regiony v rámci 

sjednocené Evropy získají zpět do svých rukou budoucí vývoj. Jedním z hlavních požadavků 

Plaid Cymru se stal zisk samostatného statusu v rámci Evropské unie. Dle strany se v EU 

rozhoduje z velké části o velšském zemědělství i průmyslu, a proto by Wales měl mít své 

vlastní samostatné zastoupení v rámci evropských institucí. Dle Chapel Hill Data Survey se 

Plaid Cymru od roku 1999 k evropské tématice stále staví pozitivně. Referendum o 

vystoupení Spojeného království z EU stranu neodradil, a naopak dle odborníků přijala 

kladnější přístup, přestože se Wales většinově vyslovil pro odchod z EU. Proti odchodu se 

ve Walesu postavily tradiční velšské oblasti s nejsilnější podporou Plaid Cymru. I nadále se 

tak strana řadí po bok Liberálních demokratů jako výrazně proevropská strana (Graf č. 9). 
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Graf č. 9: Postavení k Evropské unii stran podle Chapel Hill Data Survey (PC) 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 

4.3 Plaid Cymru po roce 1999 

4.3.1 Plaid Cymru v opozici 

 Vznik nové regionální legislativní instituce se smíšeným volebním systémem byl pro 

Plaid Cymru stejně jako pro SNP velkou příležitostí k posílení svého vlivu ve Walesu. Jeden 

z hlavních cílů strany byl po dlouhou dobu ustavení velšské samosprávy, Plaid Cymru tak 

hrozilo, že vyčerpala svůj program. Ve svém programu pro první volby do Velšského 

národního shromáždění v roce 1999 se Plaid Cymru zejména vymezila vůči Labour Party. 

Britskou vládní stranu kritizovala za svou novou středo-levou pozici a že se stala anglickou 

stranou pokračující v nepopulární politice konzervativců. Plaid Cymru se naopak představila 

jako primárně velšská strana s velšským programem, který tvořili Velšané. Velšské 

shromáždění získalo pouze omezené pravomoci se sekundární legislativou a nedisponovalo 

žádnými daňovými pravomocemi. Plaid Cymru se proto zaměřila i na vztah s londýnskou 

vládou, kde se chápala jako lepší alternativa, neboť na ní na rozdíl od Labour Party nebyla 

napojená. Programem se zaměřila na vzdělávání, sociální stát, komunální politiku, 

zdravotnictví nebo i Evropskou unii. Plaid Cymru se také vymezila vůči pravomocem 

Shromáždění, které pro stranu nebyly dostačující, zejména kvůli absenci primární legislativy 

a daňových pravomocí (Plaid Cymru, 1999). Před volbami došlo také k modifikaci 

oficiálního názvu na Plaid Cymru – the Party of Wales.20 Změna názvu měla straně 

napomoci proniknout i mimo velšsky mluvící oblast do anglofonního Walesu. Mimo to 

dovětek měl vyvrátit i doposud existující domněnku, že Plaid Cymru je stranou pro pouze 

velšsky hovořící Wales (Jones a Balsom, 2000: 214). 

                                                        
20 Plaid Cymru – Strana Walesu 
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První volby do Národního shromáždění dle očekávání vyhrála Labour Party se 

ziskem 28 mandátů z 60. Plaid Cymru se poprvé stala druhou nejsilnější stranou ve Walesu 

i na počet obdržených hlasů. Nárůst v jednomandátových obvodech oproti celostátním 

volbám z roku 1997 byl téměř o 130 000 hlasů. Devět kandidátů zvítězilo ve většinové volbě 

a dalších osm se k nim připojilo v rámci regionální volby. Velký vliv na výsledek volby měla 

právě korekce z regionální složky. Nejvíce hlasů obdržela Labour Party, ale vlivem systému 

získala ve druhé složce pouze jediný mandát. Plaid Cymru a Konzervativní strana získaly 

shodně po osmi mandátech, ale rozdíl mezi druhou Plaid Cymru a třetími konzervativci činil 

téměř 150 000 hlasů (Tabulka č. 14). 

Tabulka č. 14: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 1999 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  384 671 37,60 27 361 657 35,50 1 28 

Plaid Cymru 290 572 28,40 9 312 048 30,60 8 17 

Konzervativní 

strana 162 133 15,80 1 168 206 16,50 8 9 

Liberální 

demokraté 137 857 13,50 3 128 008 12,50 3 6 

Ostatní 47 992 4,80 0 50 068 5,00 0 0 

Zdroj: (House of Commons Library, 1999b) 

  Labour Party po volbách složila menšinovou vládu s Alunem Michaelm jako Prvním 

tajemníkem, přestože straně k většině chyběly tři mandáty. Plaid Cymru se tak poprvé ve 

své historii stala nejsilnější opoziční stranou.21 Menšinová vláda byla pro Plaid Cymru 

výhodná, neboť labouristé byli nuceni hledat konsenzuální řešení mezi všemi opozičními 

stranami. Situace se však brzy začala zhoršovat kvůli krizi v zemědělské oblasti a 

neschopnosti tajemnice pro zemědělství Christine Gwyther zajistit podporu z fondů 

Evropské unie. Odmítnutí jejího odvolání i neochota k rezignaci vyvolala první hlasování o 

nedůvěře Michaelovy vlády ze strany Konzervativní strany. Plaid Cymru ale tento návrh 

nepodpořila a Alun Michael se ve funkci udržel. Podpoření Michaelovy vlády při hlasování 

o nedůvěře rozdmýchala debatu i uvnitř Plaid Cymru, jejíž vedení bylo v září 1999 svými 

členy kritizováno za příliš laxní přístup k labouristické vládě a vyzváno k sjednání nápravy. 

Další eskalace situace ohledně peněz z Objective One pro velšské oblasti nutila Plaid Cymru 

                                                        
21 Velšské národní shromáždění bylo původně založeno na systému komisí bez oddělené exekutivní složky 

od legislativní.  
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k přijetí jasnějšího postoje, neboť se přerozdělováním evropských peněz zabývala již ve 

svém předvolebním programu. Oblasti, kam peníze měly být směřovány, se navíc překrývaly 

s obvody s nejsilnější podporou Plaid Cymru nebo s obvody, ve kterých probíhala největší 

soutěž s Labour Party (Jones a Balsom, 2000: 266-8). V únoru 2000 se Plaid Cymru 

rozhodla, že vyvolá nové hlasování o nedůvěře. Alun Michael rezignoval ještě před 

samotným hlasováním. Situace se pro Plaid Cymru zhoršila vstupem Liberálních demokratů 

do koalice s Labour Party (Deacon, 2012: 129-130), čímž se ustavila většinová koaliční 

vláda, která výrazně omezila prostor pro politiku Plaid Cymru.  Strana se však již v prvním 

volebním období představila jako silná opoziční strana, která se nebrání přistoupit 

k radikálním krokům. 

 Dle Anwena Eliase (2009: 543) Plaid Cymru v první volebním obdobím upozadila 

své dlouhodobější cíle týkající se teritoriálních požadavků a snažila se více ovlivňovat 

velšskou politiku skrze všechny dostupné kanály Velšského shromáždění. Za hlavní důvod 

udává velice těsný výsledek referenda z roku 1998. Plaid Cymru se snažila nejdříve 

přesvědčit velšské voliče, že Shromáždění může kvalitně fungovat a být pro Wales velkým 

přínosem. Za tímto účelem pak upozadila své požadavky na prohloubení devoluce. Jako 

druhý důvod uvádí snahu představit se voličům jako strana schopná vytváření politiky ve 

všech oblastech, a nikoliv jen v těch s čistě regionální tématikou. 

 Proti fungování menšinové i koaliční vlády se Plaid Cymru vymezila ve svém 

volebním programu před volbami v roce 2003. Strana kritizovala menšinovou vládu Labour 

Party za přílišné napojení na britskou New Labour a upřednostnění implementace její 

westminsterské politiky. Následná koalice Labour Party a Liberálních demokratů dle Plaid 

Cymru upozadila řešení velšských problémů kvůli vnitřním koaličním sporům. Program 

strana založila na principech sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje. Konkrétními 

hlavními tématy programu se stalo dostupné zdravotnictví a prevence, školství, ekonomický 

rozvoj se zaměřením na jednotlivé oblasti Walesu, které procházejí odlišným ekonomickým 

vývojem, zemědělství a zajištění jeho podpory pomocí evropských fondů. Mezi své další 

priority strana tradičně zařadila ochranu životního prostředí a ochranu velšské kultury. 

Ve většině oblastí se vyslovila pro nutnost přenosu primární legislativy na Velšské 

shromáždění. Přestože se Plaid Cymru i tentokrát zabývala posílením postavení Walesu 

v EU, své požadavky výrazně umírnila a více se zaměřila na regionální problémy Walesu a 

jejich řešení (Plaid Cymru, 2003).  
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 Vítězem druhých voleb do Velšského shromáždění v roce 2003 se opět stala Labour 

Party se ziskem poloviny, tedy 30 mandátů. Velkou roli znovu sehrál smíšený volební 

systém. Všechny své mandáty však získala v jednomandátových obvodech, a to i přesto, že 

její regionální kandidátní listiny obdržely nejvyšší počet hlasů. Plaid Cymru zaznamenala 

největší úbytek hlasů ze všech kandidujících stran. V obou složkách přišla o více než  

110 000 hlasů. Ve většinové volbě obhájila pouhých pět mandátů a v regionální volbě jen 

sedm. Celkově tak ztratila pět svých zástupců ve Velšském shromáždění, přesto se  

s 12 poslanci znovu stala druhou nejsilnější stranou ve Walesu (Tabulka č. 15). Plaid Cymru 

ztratila svou podporu téměř rovnoměrně ve všech volebních obvodech jak 

jednomandátových, tak regionálních. Volby poznamenala i nízká volební účast, která klesla 

ze 46 % v roce 1999 na 38 %. Jedinou stranou, která zaznamenala navýšení počtu hlasů 

oproti předchozím volbám, se stali konzervativci a získali o dva mandáty více. Mimo to více 

voličů tentokrát hlasovalo i pro kandidáty mimo hlavní čtyři strany (House of Commons 

Library, 2003b).   

Tabulka č. 15: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2003 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  340 515 40,00 30 310 658 36,60 0 30 

Plaid Cymru 180 183 21,20 5 167 653 19,70 7 12 

Konzervativní 

strana 169 432 19,90 1 162 725 19,20 10 11 

Liberální 
demokraté 120 220 14,10 3 108 013 12,70 3 6 

Ostatní 40 053 4,70 1 100 503 11,90 0 1 

Zdroj: (House of Commons Library, 2003b) 

Výsledek voleb znovu umožnil Labour Party ustavit jednobarevnou vládu. Dafydd 

Elis-Thomas, poslanec za Plaid Cymru, obhájil post předsedy Velšského shromáždění a 

místopředsedou se stal nezávislý John Marek, který porazil labouristického kandidáta Petera 

Lawa. Labour Party tak získala většinovou výhodu, neboť předseda ani místopředseda 

Velšského shromáždění se nesmí účastnit plenárního hlasování  

(The National Assembly for Wales, 2018). Plaid Cymru i druhé volební období setrvala 

v řadách opozice. 

Ihned po volbách oznámil dosavadní předseda Ieuan Wyn Jones, že po třech letech 

skončí v čele strany, od svého původního rozhodnutí vzdát se i funkce lídra strany ve 
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Velšském shromáždění však nakonec upustil. Nově zvoleným předsedou se stal velšský 

zpěvák Dafydd Iwan. Emanuele Massetti (2011: 17) za největší rozdíl mezi oběma předsedy 

označuje postoj k nezávislosti Walesu. Dafydd Iwan jako zastánce nezávislého Walesu 

požadoval změnit i celkový cíl strany na plnou nezávislost regionu, zatímco Ieuan Wyn 

Jones zastával umírněnější pragmatickou pozici zaměřenou spíše na posílení pravomocí 

Velšského shromáždění. Změna ve vedení strany, vyvolaná zejména špatným výsledkem 

regionálních voleb, zlepšení nepřinesla. Radikálnější pozice Dafydda Iwana stranu téměř 

izolovala a ve volbách do Evropského i Westminsterského parlamentu utržila další 

porážky.22 

Ještě v průběhu prvního volebního období rostl počet členů Velšského shromáždění, 

kteří podporovali prohloubení devoluce, tehdejší koaliční vláda Labour Party a Liberálních 

demokratů proto jmenovala v dubnu 2002 Richardovu komisi za účelem přezkoumání 

pravomocí a fungování Velšského národního shromáždění. Hlavní závěry komise 

publikovala až v březnu 2004. Richardova komise doporučila, aby Velšské shromáždění 

získalo primární legislativní pravomoci s možností vytváření vlastní politiky ve všech 

oblastech kromě vymezených rezervovaných kompetencí ponechaných Westminsteru. 

Komise se zabývala i možností přenesení daňových pravomocí, které dle jejího závěru by 

byly žádoucí, ale nikoliv nezbytné. Dále se zaměřila na fungování samotného Shromáždění, 

jehož korporátní charakter by měl být nahrazen exekutivní a legislativní složkou. Počet členů 

se měl zvýšit na 80 a AMS by měl být nahrazen systémem jednoho přenosného hlasu (White, 

2004).23 Výsledky komise byly publikovány až v době menšinové labouristické vlády, která 

nebyla příznivcem všech doporučení. Základem pro přijatý Government of Wales Act 2006 

se stal dokument Better Governance for Wales publikovaný velšskou labouristickou vládou, 

která však bez nutnosti brát ohled na prodevolučního koaličního partnera přijala za své 

minimum pouze závěrů Richardovy komise. Government of Wales Act 2006 oddělil 

exekutivní složku od legislativní, kandidáti se nově nesměli ucházet o mandát v obou 

složkách volebního systému a Prvního ministra oficiálně jmenuje do funkce britský 

panovník. Zákon také umožnil konání referenda za účelem rozšíření pravomocí Velšského 

                                                        
22 Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 Plaid Cymru obhájila pouze jeden mandát ze dvou. Ve 

volbách do dolní sněmovny westminsterského parlamentu získala pouze tři mandáty, když neobhájila svojí 

pozici v Ceredigionu.  
23 Při změně systému by volič měl pouze jeden hlas pro jednoho kandidáta ve vícemandátovém obvodě. 

Následně však volič může určit své preference pro další kandidáty. Aby byl kandidát zvolen musí překonat 

Droopovu kvótu. V případě, že nejsou přerozděleny všechny mandáty, dojde k přerozdělení hlasů na základě 

dalších preferencí.  
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shromáždění (Government of Wales Act 2006, 2006). Pro Plaid Cymru nebyly dostačující 

ani samotné závěry komise, neboť strana požadovala primární legislativu nad všemi 

přenesenými pravomocemi, fiskální pravomoci a reformu Barnettovy formule (White, 2004: 

14).24  

V roce 2006 se Plaid Cymru rozhodla interně změnit nejen v organizačních 

záležitostech, ale také ve své vlastní prezentaci. Celkové vedení Plaid Cymru se skládalo 

z lídra poslanců ve Velšském shromáždění, lídra poslanců ve Westminsteru a předsedy 

strany. Nově však došlo k propojení funkce lídra poslanců Velšského shromáždění a 

předsedy strany. Tento krok měl především napomoci k ujasnění vztahů ve vedení strany 

nejen pro samotné členy, ale i pro média a veřejnost. Do čela strany se tak znovu vrátil Ieuan 

Wyn Jones, zatímco Dafydd Iwan se přesunul na pozici předsedy dobrovolnického křídla 

(BBC, 2006). S Ieuanem Wynem Jonesem byla upozaděna i myšlenka celkové nezávislosti 

a Plaid Cymru znovu přijala více pragmatický a gradualistický přístup (Massetti, 2011: 17). 

Na jarní konferenci Plaid Cymru změnila i svou sebeprezentaci. Původní logo s drakem a 

třemi vrcholy reprezentujícími hlavní principy strany, a sice samosprávu, kulturní prosperitu 

a ekonomickou prosperitu, nahradila velšskou národní květinou – žlutým mákem, čímž 

strana změnila svou tradičně zelenou barvu na žlutou. Oficiálně název strany zůstal Plaid 

Cymru – the Party of Wales, strana se však začala prezentovat pouze jako Plaid. Změna je 

často spojována se snahou o modernizaci strany a pokusu o zajištění větší podpory zejména 

v jižní části Walesu, kde je její podpora tradičně nejslabší (Deacon, 2012: 149).  

4.3.2 Plaid Cymru ve vládě 

 Pragmatický přístup Plaid Cymru se projevil i před regionálními volbami v roce 

2007. Strana se podobně jako SNP přestala výrazněji vymezovat vůči vládnoucí Labour 

Party a zaměřila se především na svou vlastní politiku a potenciální velšskou vládu.  Ve 

svém programu s názvem „Make a difference!“ představila sedm priorit pro vládu a pod 

vedením Ieuana Wyna Jonese se primárně zaměřila na regionální tématiku. Mezi hlavní 

body strana zařadila životní prostředí, péči o děti, podporu vzdělávání nebo zřízení nové 

komunitní zdravotnické služby. Pro Plaid Cymru se sociální a environmentální tématika 

stala již tradiční, za nový lze však označit přístup k těmto tématům, a sice důraz na své vlastí 

řešení bez negativní kampaně. Program navázal i na nové pravomoci Velšského 

shromáždění na základě Government of Wales Act 2006 a přislíbil konání referenda za 

                                                        
24 Barnettova formule určuje výši veřejných výdajů přerozdělovaných ve Spojeném království do 

jednotlivých regionů na základě velikosti populace a přenesených pravomocí. 
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účelem rozšíření pravomocí Shromáždění a přiblížení se modelu Skotského parlamentu 

(Plaid Cymru, 2007). 

 Nová strategie přinesla značné zlepšení volebního výsledku, který se však 

nevyrovnal výsledku z prvních voleb v roce 1999. Plaid Cymru ve většinové i regionální 

volbě získala o téměř 40 000 hlasů více než v roce 2003. V jednomandátových obvodech se 

prosadilo sedm kandidátů z tradičně nejsilnějších oblastí Plaid Cymru – Střední a západní 

Wales a Severní Wales. Další pokles naopak strana zaznamenala v jihovýchodním Walesu. 

Ve všech regionálních obvodech Plaid Cymru navýšila svůj počet hlasů a obsadila zde osm 

křesel.  Celkově si tak polepšila o tři mandáty oproti předchozím volbám a ve Velšském 

shromáždění zasedlo 15 poslanců za Plaid Cymru. Doposud nesilnější Labour Party 

zaznamenala svůj nejhorší volební výsledek, ale udržela si pozici nejsilnější velšské strany. 

Strana celkově ztratila čtyři mandáty a obsadila 26 křesel ve Shromáždění. Naopak 

Konzervativní strana si znovu polepšila o jeden mandát a s 12 poslanci obhájila pozici třetí 

strany ve Walesu. Liberální demokraté si i nadále udrželi všech šest mandátů  

(Tabulka č. 16). 

Tabulka č. 16: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2007 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  314 925 32,20 24 288 954 29,60 2 26 

Plaid Cymru 219 121 22,40 7 204 757 21,00 8 15 

Konzervativní 
strana 218 730 22,40 5 209 154 21,50 7 12 

Liberální 
demokraté 144 410 14,80 3 114 500 11,70 3 6 

Ostatní 80 906 8,20 1 157 420 16,20 0 1 

 Zdroj: (The National Assembly for Wales, 2007) 

 Výsledek voleb znamenal, že pokračování menšinové vlády Labour Party bude více 

než problematické. Koaliční vyjednávání započala napříč stranickým spektrem, neboť 

volební ztráty Labour Party pro ostatní strany znamenaly možnost přímo se podílet na vládě. 

Plaid Cymru se poprvé ve své historii ocitla na prahu vstupu do velšské vlády, poté co 

Liberální demokraté vyloučili koalici s labouristy i podporu menšinové vlády. Pro Plaid 

Cymru se otevřely dvě koaliční alternativy – spolupráce s Labour Party jako juniorní partner 

nebo tzv. duhová koalice s konzervativci a liberálními demokraty, kde by získala post 

Prvního ministra. Prvním výsledkem jednání s Labour Party se stal Stability Cooperation 



 

 62 

Agreement obsahující pět základních pilířů spolupráce zaměřených na další konstituční a 

kulturní vývoj Walesu, podporu podnikání, ochranu životního prostředí, investice do 

zdravotnictví a na sociální spravedlnost (Osmond, 2007: 19-20). Přestože si Plaid Cymru 

v dohodě dokázala prosadit významnou část svého volebního programu včetně referenda o 

přesunu nových pravomocí, dohoda nebyla podpořena vnitřním hlasováním a členové 

vedení strany se přiklonili k duhové koalici (Moon, 2015: 289). Spolupráce Plaid Cymru, 

Konzervativní strany a Liberálních demokratů se od počátku jevila jako problematická, 

neboť jak ukazuje Graf č. 8 strany zastávají naprosto jinou ideologickou pozici a postoj 

k další devoluci: tato odlišnost byla nejvýraznější mezi Plaid Cymru a Konzervativní 

stranou. Ačkoliv se politické požadavky potenciálních koaličních partnerů zcela lišily, strany 

dospěly k dohodě All-Wales Accord. Dohoda předpokládala obsazení postu Prvního ministra 

z řad Plaid Cymru a jeho dvou zástupců z Konzervativní strany a od Liberálních demokratů. 

Celkem se měl kabinet skládat ze čtyř zástupců Plaid Cymru, tří konzervativců a dvou 

liberálních demokratů. Schopnost stran najít společnou půdu pro vznik dohody měla 

pozitivní dopad i na vnímání duhové koalice veřejností. Zatímco ještě před volbami duhovou 

variantu podporovalo 6,9 %, v červnu potenciální koalici preferovalo 41 % respondentů 

(Osmond, 2007: 27). Výsledek hlasování předsednictva liberálních demokratů, které 

dopadlo nerozhodně devět pro ku devíti proti, znamenal nepřijetí dohody a konec šancí na 

složení koalice bez Labour Party. Vyloučení duhové koalice znovu otevřelo možnost 

koaličního spojení dvou nejsilnějších velšských stran. Výsledkem tentokrát úspěšného 

jednání obou stran se stala dohoda One Wales: A progressive agenda for the government of 

Wales založená na syntéze programů obou stran. Plaid Cymru i jako menší koaliční partner 

si dokázala vyjednat zahrnutí několika svých klíčových bodů. Mezi nejvýznamnější patřilo 

přislíbení uskutečnění referenda o zisku primárních legislativních pravomocí. Obě strany 

dohodu schválily vnitrostranickým hlasováním a 19. července oznámily vznik koaliční 

vlády. Plaid Cymru získala tři ministry v desetičlenném kabinetu. Předseda Plaid Cymru 

Ieuan Wyn Jones se kromě ministra pro ekonomiku a dopravu stal i zástupcem Prvního 

ministra (Dorey, 2007: 321-2; The Welsh Assembly Government, 2007).  

 Spojení dvou nejsilnější velšských stran znamenalo zisk pohodlné většiny ve 

Velšském shromáždění, dohromady Labour Party a Plaid Cymru držely 41 mandátů 

z celkových 60. Plaid Cymru sice neobsadila post Prvního ministra, ale účast na vládě 

s nejsilnější velšskou stranou a vládní britskou stranou jí dala možnost prosadit velkou část 

svých priorit. Koaliční vláda například zřídila komisi pro revizi financování Velšského 
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shromáždění se zaměřením i na Barnettovu formuli. V únoru 2011 také obdržel královský 

souhlas nový jazykový zákon potvrzující oficiální status velštiny a zřízení Velšského 

jazykového komisaře, který dohlíží na veřejné orgány, aby umožnili velšsky hovořícímu 

obyvatelstvu komunikovat s úřady v jejich jazyce (Deacon, 2012: 177). Hlavním tématem 

volebního období se však stalo referendum o získání primárních legislativních pravomocí. 

V koaličním dokumentu One Wales se obě strany zavázaly k podpoře úspěšného výsledku 

referenda. Datum pro konání referenda bylo stanoveno na 3. března 2011 a voliči odpovídali 

na otázku: „Chcete, aby Shromáždění nyní mohlo vytvářet zákony ve všech 20 oblastech, ve 

kterých má pravomoci?“ (The National Assembly for Wales, 2011a). Koaliční partneři dle 

předpokladu podpořili kampaň Yes for Wales, proti získání primárních legislativních 

pravomocí se postavila část poslanců Konzervativní strany s kampaní True Wales. Výsledek 

referenda dopadl jednoznačně, pro se vyslovilo 21 z 22 volebních obvodů, celkem se jednalo 

o 63,5 % voličů. Proti se vyslovil voliči jen v Monmouthshire. Stinnou stránkou se znovu 

stala volební účast, k hlasování se dostavilo jen 35,6 % oprávněných voličů. Volební účast 

se zařadila k jedné z nejnižších v postdevoluční historii (The National Assembly for Wales, 

2011b).25 Kladný výsledek referenda byl klíčový zejména pro Plaid Cymru, neboť právě 

možnost uspořádání referenda považovala za hlavní důvod vstupu do koalice s Labour Party. 

Pro Plaid Cymru se úspěšné referendum stalo primárním cílem, kterému podřídila své 

působení ve vládě i svou volební kampaň před regionálními volbami v roce 2011 (McAngus, 

2013a: 221-2).  

Graf č. 10: Výsledky referenda ve Walesu v roce 2012 

 

Zdroj: (The National Assembly for Wales, 2011b) 

                                                        
25 Nižší účast byla zaznamenána jen ve volbách do Evropského parlamentu v letech 1999 a 2009. 

63,49

36,51

Ano Ne



 

 64 

4.3.3 Plaid Cymru znovu na ústupu 

 Účast ve velšské vládě po boku Labour Party dala Plaid Cymru možnost dokázat 

voličům, že se stala stranou schopnou hájit velšské zájmy a prosazovat velšské záležitosti. 

Úspěšné referendum Plaid Cymru vnímala jako osobní výhru, která může pomoci přesvědčit 

voliče o schopnostech strany dostát svým závazkům. Mimo to úspěšné referendum vzbudilo 

ve vedení Plaid Cymru dojem, že došlo k mobilizaci voličů se silným národním cítěním jako 

po referendu v roce 1997. Regionální volby v roce 2011 však přinesly hořké vystřízlivění. 

Ve svém volebním programu se Plaid Cymru snažila poukázat na pozitivní dopady svého 

čtyřletého působení ve vládě a vymezila se vůči některým krokům svého koaličního 

partnera, zejména v oblasti zdravotnictví nebo směřování ekonomiky. Pro svůj program 

vymezila čtyři základní pilíře – vzdělání, ekonomiku, zdravotnictví a moderní technologie. 

Mimo čtyři pilíře se program zaměřil i další pro stranu tradiční témata orientovaná na životní 

prostředí, a hlavně ochranu velšské kultury. Konáním úspěšného referenda o přenosu 

primárních legislativních pravomocí byl naplněn jeden z hlavních cílů strany. Plaid Cymru 

tak znovu do svého programu zakomponovala dlouhodobý cíl, a sice nezávislý Wales jako 

plnoprávný člen Evropské unie (Plaid Cymru, 2011). Strana se tak přidržela svých tradičních 

sociálně zaměřených témat a přijala i nová témata, která měla ukázat, že Plaid Cymru je 

moderní stranou, která usiluje o moderní autonomní Wales. 

 Samotní členové strany si byli vědomi negativního dopadu špatně a slabě 

zorganizované kampaně. Uvnitř strany rostla kritika předsedy strany Ieuana Wyn Jonese a 

jeho způsobu vedení strany. Vymezení se vůči některým politickým počinům Labour Party 

mnozí členové vnímali jako pomyslnou střelbu do vlastních řad, neboť se jednalo po celé 

volební období o koaličního partnera. Mimoto považovali kampaň za velmi slabě vedenou, 

s programem postrádajícím údernou myšlenku, která by dokázala oslovit nové voliče 

(McAngus, 2013a: 222). Kritika vlastních členů se ukázala jako oprávněná, protože 

regionální volby přinesly pro Plaid Cymru nejhorší volební výsledek od vzniku Velšského 

shromáždění a propad na třetí pozici za Konzervativní stranu. Horší výsledek strana 

zaznamenala ve všech volebních obvodech v regionální i jednomandátové volbě a v obou 

případech ztratila po dvou mandátech. Celkově se dokázalo prosadit pouze 11 kandidátů. 

Nárůst podpory naopak zaznamenala Labour Party, která znovu dokázala získat polovinu 

všech mandátů, a Konzervativní strana, jež se 14 poslanci dokázala nahradit Plaid Cymru 

v pozici druhé nejsilnější velšské strany (Tabulka č. 17).  
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Tabulka č. 17: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2011 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  401 677 42,30 28 349 935 36,90 2 30 

Konzervativní 

strana 237 389 25,00 6 213 773 22,50 8 14 

Plaid Cymru 182 907 19,30 5 169 799 17,90 6 11 
Liberální 

demokraté 100 259 10,60 1 76 349 8,00 4 5 

Ostatní 27 021 2,80 0 139 032 14,70 0 0 

Zdroj: (House of Commons Library, 2011b) 

 Výsledek voleb pro Plaid Cymru znamenal, že ztratí možnost podílet se na vládě, 

neboť Labour Party se 30 mandáty vyloučila možnost duhové koalice a v úřadu pokračovala 

jako menšinová vláda. Plaid Cymru tak znovu po čtyřech letech zůstala v opozici, kde se 

však nejsilnější stranou stali konzervativci. Předseda Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones po 

volbách oznámil svůj konec ve funkci v první polovině volebního období. Strana si 

uvědomovala nutnost další revize vnitřního fungování i prezentace, s tímto cílem vydala 

počátkem roku 2012 rozsáhlý dokument Moving Forward: Renewing Plaid for Wales  

s 95 doporučeními zabývajícími se změnou názvu strany, přístupem k Velšskému 

shromáždění nebo dlouhodobého cíle strany zaměřeného na nezávislost (Guardian, 2012a). 

V březnu 2012 si členové do čela strany zvolili levicovou političku a republikánku Leanne 

Wood. Jednalo se o první ženu v čele Plaid Cymru a také první předsedkyni s angličtinou 

jako hlavním jazykem (McAllister a Cole, 2013: 179). Zvolení Leanne Wood posunulo 

stranu znovu k radikálnější požadavkům na nezávislost a odklon od pragmatického postoje 

Ieuana Wyna Jonese. Dle Leanne Wood jedině nezávislost může napomoci vyřešit problémy 

Walesu (BBC, 2012c). Současně ale také zvolení anglicky hovořící předsedkyně znamenalo 

další přiblížení a zacílení na anglofonní voliče. Plaid Cymru prošla změnou i v oblasti 

organizační struktury, došlo zejména posílení předsednictva strany a zaměření se na 

přilákání nových členů do strany (McAngus, 2013b). Rychlé vyřešení vnitřních problémů 

Plaid Cymru bylo důležité i pro další fungování strany ve Velšském shromáždění, které 

ziskem primární legislativy posílilo svou pozici ve velšském systému a nabylo na důležitosti.  

Poslední dvě volební období byla charakterizována i debatou o dalším rozšíření 

devolučních pravomocí Velšského shromáždění. V roce 2011 byla britskou vládou ustavena 

Silkova komise za účelem další revize přenesených pravomocí na Velšské shromáždění a 

vládu. První část závěrů komise vydala koncem roku 2012 zaměřené na finanční 
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kompetence, druhá část publikovaná v roce 2014 doporučila přiblížení se skotskému 

devolučnímu systému s pouze vymezenými pravomocemi příslušícími westminsterskému 

parlamentu. Na základě obou doporučení britská vláda předložila návrhy zákonů, které byl 

později schváleny westminsterským parlamentem jako Wales Act 2014 a Wales Act 2017. 

Wales Act 2014 byl zaměřen na přenos daňových pravomocí, které ale musí být 

odsouhlaseny v referendu, a Wales Act 2017 nastavil skotský model přenesených pravomocí 

(The National Assembly for Wales, c2019a; c2019b).  

Následující volby do Velšského národního shromáždění byly naplánovány až na rok 

2016, aby neprobíhaly ve stejný rok jako volby celostátní. Dvojjazyčný volební program 

Plaid Cymru s názvem The Change Wales Needs za základní tři pilíře určil tradičně školství, 

zdravotnictví a ekonomiku Walesu. V rozsáhlém programu o téměř 200 stranách se Plaid 

Cymru zaměřuje i na další rozšíření pravomocí a plnou implementaci závěrů Silkovy 

komise: tento krok považuje za první etapu velšského národního vývoje. Druhá etapa 

představuje nové konfederační uspořádání celého Spojeného království, na základě práva na 

sebeurčení a s rovnoprávnými národními parlamenty. Dlouhodobým cílem a posledním 

stupněm i nadále zůstává nezávislost Walesu, k tomu však strana považuje za nutné 

přesvědčit obyvatele Walesu o výhodách nezávislého Walesu (Plaid Cymru, 2016a). Plaid 

Cymru se svým programem posouvá za hranice pravomocí Velšského shromáždění a vlády. 

Svou kampaní se strana snažila voličům ukázat, že po sedmnácti letech labouristické vlády 

je čas na změnu a Plaid Cymru je připravena ujmout se úřadu. Leanne Wood také v kampani 

vyloučila koaliční spolupráci s Labour Party a preferovala menšinovou vládu Plaid Cymru 

(BBC, 2016c).  

Vnitrostranická reforma a ambiciózní kampaň se Plaid Cymru vyplatila a znovu 

zaznamenala nárůst voličské podpory napříč téměř všemi obvody.26 Pozitivně byla vnímána 

nejen kampaň i vystupování předsedkyně strany Leanne Wood. Její popularita vyústila ve 

vítězství v jednomandátovém obvodu Rhondda, který tradičně patřil Labour Party. Jednalo 

se také o jedinou změnu, která v jednomandátových obvodech nastala (Scully a Larner, 

2017: 517-9). Plaid Cymru si tímto ziskem polepšila o jeden mandát, přestože v regionální 

volbě obdržela o 3 % více hlasů než v přechozích volbách, obhájila pouze svých šest křesel. 

Celkově se ale s 12 mandáty znovu stala druhou nejsilnější velšskou stranou, poté co 

Konzervativní strana ztratila tři křesla. Nejsilnější stranou zůstala i nadále Labour Party  

                                                        
26 Pokles podpory nastal jen ve středním a západním Walesu. 
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s 29 poslanci. Největším překvapením voleb se stal první úspěch UKIP se sedmi křesly 

z regionální volby a propad Liberálních demokratů, kteří obhájili jediný mandát  

(Tabulka č. 18). 

Tabulka č. 18: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2016 

Strana 

Většinová 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Regionální 

volba  % 

Počet 

mandátů 

Celkový počet 

mandátů 

Labour Party  353 865 34,70 27 319 196 31,50 2 29 

Plaid Cymru 209 374 20,50 6 211 548 20,80 6 12 

Konzervativní 
strana 215 597 21,10 6 190 846 18,80 5 11 

UKIP 127 038 12,50 0 132 138 13,00 7 7 

Liberální 

demokraté 78 165 7,70 1 65 504 6,50 0 1 

Ostatní 35 341 3,50 0 95 511 9,40 0 0 

Zdroj: (House of Commons Library, 2016b) 

Předseda velšské Labour Party Party Carwyn Jones předpokládal pokračování 

labouristické menšinové vlády a znovuobsazení postu Prvního ministra. Plaid Cymru však 

nominovala na pozici První ministryně Leanne Wood, a s podporou Konzervativní strany a 

UKIP dopadlo hlasování nerozhodně 29-29. Opoziční strany v čele s Plaid Cymru tímto 

krokem chtěly demonstrovat, že Labour Party bude muset s jejich přítomností počítat a 

hledat širší konsenzus. Elin Jones, poslankyně za Plaid Cymru, byla zvolena do funkce 

předsedkyně Shromáždění, její zástupkyní se stala labouristka Ann Jones (BBC, 2016d). 

Labor Party byla nucena přistoupit ke společnému jednání s Plaid Cymru a vyjednání 

podpory pro Carwyna Jonese a jeho vládu. Výsledkem jednání obou stran se stal program 

pro prvních 100 dní zavazující vládní stranu k upřednostnění témat, která mají podporu 

napříč politickým spektrem (Guardian, 2016). Plaid Cymru vzápětí vydala svůj historicky 

první program pro opozici jako alternativu k politice vládní strany. Dokument se zabýval 

nejen regionálními, ale i národními a nadnárodními zájmy Walesu. Za tři základní cíle 

stanovil – ochranu před negativními dopady Brexitu, budování národa pro naplnění 

dlouhodobého cíle nezávislosti a zaměření na celý Wales v distribuci investic, příležitostí a 

zdrojů (Plaid Cymru, 2016b). Plaid Cymru se dokumentem snažila ukázat, že chce být silnou 

vládní opozicí s konkrétními vizemi. Ne všichni členové však s politikou a směřováním 

strany souhlasili. Bývalý předseda Plaid Cymru Lord Elis-Thomas kritizoval postup strany 

při volbě Prvního ministra a vstup do opozice. Prodevoluční strany by spolu dle Lorda Elis-



 

 68 

Thomase měly spíše spolupracovat a zajistit zachování devolučního zřízení, a to zejména 

v době proměny politického systému ovlivněného odchodem Spojeného království z EU. 

Vyvrcholení situace nastalo v říjnu 2016, kdy opustil Plaid Cymru, ale zůstal nezávislým 

poslancem a podpořil labouristickou vládu (BBC, 2016e). V roce 2018 došlo k dočasnému 

vyloučení ze strany dalšího poslance Neila McEvoye kvůli veřejnému rozporování politiky 

Plaid Cymru (BBC, 2018b). Od začátku pátého volebního období Plaid Cymru ztratila dva 

své poslance a tím i pozici nejsilnější opoziční strany ve Velšském shromáždění. V září 2018 

také došlo ke změně ve vedení strany, kdy byl novým předsedou zvolen bývalý poslanec ve 

Westminsteru Adam Price, který od počátku vylučoval jakoukoliv koalici s Labour Party i 

Konzervativní stranou. Jeho zvolením došlo i k potvrzení směřování Plaid Cymru 

k nezávislosti Walesu (BBC, 2018c).  

Referendum o vystoupení z EU ovlivnilo politickou diskuzi i ve Walesu. Plaid 

Cymru jako proevropská strana podpořila kampaň pro setrvání v EU, nicméně většina  

52,5 % velšských občanů se vyslovila pro odchod z EU. Výsledek referenda znovu prokázal 

vnitřní nejednotnost Plaid Cymru. Zatímco bývalá předsedkyně Leanne Wood kritizovala 

požadavky na další referendum, nový předseda Adam Price již od počátku podporoval 

referendum o budoucí dohodě s EU (WalesOnline, 2016). Nejistý výsledek vyjednávání 

Brexitové dohody přispěl k další radikalizaci strany. Adam Price po svém zvolení se vyjádřil 

pro uskutečnění referenda o velšské nezávislosti, pokud by strana vyhrála volby v roce 2021 

(BBC, 2018d). Přestože se ale mezi členy jedná o populární požadavek, je vysoce 

nepravděpodobné, že by strana našla pro uspořádání referenda našla dostatečnou podporu 

nejen mezi ostatními politickými subjekty, ale také mezi velšským obyvatelstvem.  

4.3.4 Plaid Cymru v celostátních volbách 

Wales reprezentuje v dolní komoře Westminsterského parlamentu 40 poslanců. 

Velšskému stranickému systému již od druhé světové války dominuje Labour Party, která 

tradičně obsazuje více než 50 % všech mandátů. Labour Party sice od vzniku Velšského 

shromáždění oslabila, ale ze situace dokázala vytěžit pouze Konzervativní strana, která se 

od roku 2001, kdy nezískala ani jeden mandát, dokázala znovu vypracovat na druhou 

nejsilnější velšskou stranu. Plaid Cymru svou pozici udržet nedokázala a propadla se tak až 

na pozici třetí strany ve Walesu (Graf č. 11). 
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Graf č. 11: Počet velšských mandátů čtyř hlavních stran v Dolní komoře Parlamentu  

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

Změnu pro Plaid Cymru na celobritské úrovni vznik devolučního systému nepřinesl. 

Dominantní pozice Labour Party ve velšském stranickém systému znemožňuje Plaid Cymru 

jako regionální straně s teritoriálně omezenou voličskou základnu, zisk většího vlivu ve 

Westminsteru. Plaid Cymru si ve Walesu udržuje stabilní podporu kolem 10 % a díky vysoké 

koncentraci voličů ve velšsky hovořících oblastech je dokáže proměnit ve tři až čtyři 

mandáty (Tabulka č. 19). 

Tabulka č. 19: Celostátní volby od roku 1997 – výsledky Plaid Cymru 

Rok Počet hlasů  % Počet mandátů 

1997 161 030 9,9 4 

2001 195 893 14,3 4 

2005 174 800 12,6 3 

2010 165 400 11,3 3 

2015 181 700 12,1 3 

2017 164 000 10,4 4 

Tabulka vytvořena na základě údajů z: (House of Commons Library) 

Témata svých volebních programů Plaid Cymru volí podobná jako při regionálních 

volbách. Společná témata tradičně tvoří sociální spravedlnost, školství, zdravotnictví, 

ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, zemědělství, ekonomický růst nebo ochrana 

velšské kultury a jazyka. Hlavním bodem se zůstává rozšíření pravomocí Velšského 

shromáždění, včetně primární legislativy nebo daňových pravomocí. V programech a 

kampani Plaid Cymru často kritizuje vládní strany pro nedostatečné zaměření na velšský 

region a zejména slabé financování. Za hlavní problém v oblasti financování označuje 
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Barnettovu formuli, kvůli které je Wales podfinancován. Východisko strana vidí ve stejných 

daňových pravomocech, jimiž disponuje Skotský parlament. Devoluční proces ve Skotsku 

je také vnímán jako cesta, kterou by měl směřovat i Wales, a rozdíl v pravomocech 

Skotského parlamentu a Velšského shromáždění by měl být smazán. V roce 2005 se do 

popředí znovu dostal pacifismus jako jeden ze základních pilířů strany. Plaid Cymru se 

vymezila vůči politice Tonyho Blaira a s ním spojené podpory války v Iráku, čímž došlo k 

upozadění etické zahraniční politiky. V roce 2010 se vyslovila pro stažení britských vojáků 

z Iráku a Afghánistánu a zajištění kvalitnější podpory pro veterány. V otázce bezpečnosti se 

vymezuje i vůči nukleárním zbraním a jejich možnému přesunu do velšských vod.  Přestože 

se Plaid Cymru charakterizuje jako proevropská strana v roce 2015 požadovala reformu 

Evropské unie primárně v sociálních oblastech. Hlavním cílem strany je i nadále nezávislý 

Wales, který by zůstal součástí nejen EU ale také OSN. Nezávislost v daných organizacích 

by zaručila lepší reprezentaci Walesu než současné zastoupení skrze Britskou vládu. 

 Plaid Cymru od počátku devoluce nedokázala rozšířit svou voličskou základnu a 

prosadit se v Dolní komoře Westminsteru. Jak zobrazuje graf č. 12, při porovnání počtu 

odevzdaných hlasů pro Plaid Cymru v jednomandátových obvodech v regionálních a 

celostátních volbách lze pozorovat lehce vyšší podporu ve volbách do Velšského 

shromáždění. Jedinou výjimkou se stal rok 2003, kdy Plaid Cymru v jednomandátových 

obvodech obdržela méně hlasů než v předešlých celostátních volbách. V roce 2001 strana 

v celostátních volbách zaznamenala pro zatím největší podporu ziskem téměř  

196 000 hlasů tedy více než 14 % hlasů ve Walesu, výsledek však nedokázala proměnit 

v navýšení počtu mandátů. Plaid Cymru se tak jeví pro voliče jako přijatelnější varianta 

v regionálním shromáždění než v celostátním parlamentu. Straně nepomohlo ani 

zviditelnění v době účasti na velšské vládě mezi lety 2007 a 2011. Naopak v době koalice 

s Labour Party podpora strany v celostátních volbách v roce 2010 poklesla a Plaid Cymru 

zaznamenala druhý nejhorší volební výsledek od vzniku Velšského shromáždění.  
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Graf č. 12: Porovnání počtu hlasů odevzdaných pro Plaid Cymru v celostátních volbách a 

v regionálních volbách v jednomandátových obvodech od roku 1997  

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

5 Srovnání Skotské národní strany a Plaid Cymru 

 Při vzniku Skotského parlamentu a Velšského shromáždění měly obě regionální 

strany téměř totožnou výchozí pozici. Vlivem obdobně se vyvíjejícího stranického systému 

shodně přijaly ideologické principy sociální demokracie, jejich nejvýznamnějším soupeřem 

byla Labour Party a v Dolní komoře Westminsterského parlamentu sehrávaly pouze úlohu 

marginálních stran. Podobné tendence obě strany zaznamenaly i prvních dvou volebních 

období v regionu. V regionálních volbách 1999 potvrdily svou pozici druhé nejsilnější 

strany ve svých regionech a staly se opozičními stranami. Vnitrostranické problémy se 

odrazily v následujících volbách 2003, kdy SNP i Plaid Cymru výrazně ztratily na Labour 

Party. Před volbami 2007 obě strany přijaly novou strategii, v podobě vedení pozitivní 

kampaně zaměřené primárně na vlastní politiku a svojí potenciální účast na vládě. 

K výsledkům voleb napomohla i klesající popularita vládnoucích labouristů v Londýně.  

 Regionální volby 2007 se staly mezníkem zejména pro SNP, která nahradila Labour 

Party a stala se nejsilnější stranou ve Skotsku. Povolební vyjednávání ukázalo jeden ze 

zásadních rozdílů mezi SNP a Plaid Cymru. Zatímco Plaid Cymru dokázala ve stejnou dobu 

jednat o koalici se všemi třemi stranami, a nakonec se stala koaličním partnerem Labour 

Party, SNP zasedla ke společnému stolu pouze s Liberálními demokraty, kteří však kvůli 

požadavku SNP na nezávislost koalici odmítli. Obě regionální strany se tak poprvé účastnily 

vlády, ale jejich pozice nemohla být více odlišná. U SNP vyjednávání potvrdila chybějící 

koaliční potenciál, který ve Skotsku vedl k sestavení menšinové vlády závislé na 

konsenzuálních řešeních. Plaid Cymru mezitím participovala na vládě se stabilní většinou 
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ve Shromáždění a zasadila se o uspořádání úspěšného referenda o prohloubení devoluce. 

Další směřování regionálních stran nemohlo být více odlišné, jak ukazuje graf č. 13. 

Graf č. 13: Procentuální zisk SNP a PC v regionálních volbách 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

 Zhodnocení představení se SNP a Plaid Cymru ve vládních pozicích ze strany voličů 

přinesly regionální volby 2011. SNP zaznamenala historicky nejlepší volební výsledek a 

zisk většiny v Parlamentu, naopak Plaid Cymru ztratila i na Konzervativní stranu a klesla až 

na třetí místo. Zatímco první vládní období pro SNP znamenalo úspěch v podobě posílení 

své postavení ve Skotsku a možnost sestavení jednobarevní většinové vlády, Plaid Cymru 

svou účastí na koaličním vládnutí s Labour Party naopak ztratila i pozici nejsilnější opoziční 

strany. Většinová jednobarevná vlády umožnila SNP zasadit se o referendum o skotské 

nezávislosti, které sice nebylo z pohledu SNP úspěšné, ale dokázalo mobilizovat nacionálně 

smýšlející voliče, kteří SNP zajistili historický výsledek i v celostátních volbách v roce 

2015.27 Voliči tak SNP nedůvěřovali již jen v regionálním vládnutí, ale i v reprezentaci 

skotských zájmů ve Westminsteru. Přestože v regionálních volbách 2016 i v celostátních 

2017 zaznamenala ztrátu mandátů, i nadále dominuje skotské politické scéně. Plaid Cymru 

si ve volbách do Velšského shromáždění v roce 2016 polepšila a znovu se stala druhou 

nejsilnější stranou v regionálních volbách, pozici Labour Party však ohrozit nedokáže.  

5.1 Geografické a demografické rozložení elektorátu 

 SNP jako nacionalistická strana se od svého vzniku zaměřuje na celý skotský region, 

a nikoliv pouze na určitou skupinu zde žijících obyvatel. Z volebních výsledků 

v jednotlivých obvodech lze vysledovat, že od roku 1999 má strana nejsilnější podporu 

                                                        
27 SNP obsadila 56 z 59 skotských mandátů v Dolní komoře Westminsteru. 
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v Severovýchodním regionu, kde jí tradičně voliči v obou složkách volebního systému 

odevzdávají nejvyšší počet hlasů ze všech kandidujících stran. V posledních regionálních 

volbách 2016 nejlepšího výsledku SNP dosáhla v Centrálním Skotsku, kde 

v jednomandátových obvodech získala dohromady více než 50 % všech hlasů a v regionální 

volbě více než 47 %. Naopak mezi nejslabší obvody se řadí Severní Skotsko, Západní 

Skotsko a Lothian. V těchto obvodech SNP dosahovala špatných výsledků zejména 

v jednomandátových obvodech ve volbách v roce 1999 a 2003, kdy se její kandidáti 

nedokázali prosadit. Od roku 2007 i v těchto obvodech však popularita narostla, a i zde se 

SNP stala nejsilnější stranou. V posledních dvou regionálních volbách má strana stabilní 

podporu a je nejsilnější stranou ve všech regionálních obvodech. Graf č. 14 ukazuje, že 

podpora SNP není výrazněji koncentrovaná v některé oblasti, ale je téměř rovnoměrně 

rozprostřená po celém regionu. V posledních volbách rozdíl mezi nevyšším ziskem hlasů 

v Centrálním Skotsku a nejslabším obvodem Jižním Skotskem tvořil jen málo přes 10 %, 

přičemž i zde strana obdržela více než 40 % všech hlasů. 

Graf č. 14: Procentuální výsledek SNP v jednotlivých regionech 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

Podle Michalea Keatinga (2010:69) měla SNP historicky nejvyšší podporu mezi 

voliči ze střední třídy z malých měst. Později v 80. letech SNP začala lákat i více voličů 

z dělnické třídy, podporu však jen těžko přeměnila v parlamentní zastoupení kvůli silné 

pozici Labour Party v industriálních oblastech Skotska. Situace v průmyslových obvodech 

se pro SNP začala s devolucí měnit. Tento trend nejlépe vyobrazuje nárůstů vysoký 
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popularity SNP v Glasgow (Graf č. 15), kde tradičně dominovala Labour Party. Úpadek 

labouristů v Glasgow je nejvíce viditelný v prozatím posledních regionálních volbách, kdy 

ve všech jednomandátových obvodech zvítězila SNP.  

Graf č. 15: Podíl hlasů SNP a Labour Party v jednomandátových obvodech v Glasgow  

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (House of Commons Library) 

Rozšíření programové platformy, přijetí dvoujazyčného názvu a zaměření se i na 

industriální část Walesu měla Plaid Cymru napomoci k rozšíření své voličské základny na 

celý Wales. Graf č. 16 zobrazuje procento obdržených hlasů v regionální volbě do Velšského 

shromáždění. Graf ukazuje, že Plaid Cymru má dodnes vyšší podporu v regionech s vyšší 

úrovní znalosti velštiny. Stabilně nejsilnější podporu si udržuje v regionech Středního a 

západního Walesu a Severního Walesu, kde se vyskytuje i nejvyšší procento velšsky 

hovořících obyvatel. Naopak ve všech třech regionech jižního Walesu strana ztrácí. Nižší 

podpora se nejvýrazněji projevuje v jednomandátových obvodech, kde od vzniku Velšského 

shromáždění dokázala získat mandát jen třikrát. Naopak zde ale těží z volebního systému, 

díky kterému zde v regionální části získává dohromady čtyři až šest poslanců.  
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Graf č. 16: Procentuální výsledek Plaid Cymru v jednotlivých regionech a procento velšsky 

hovořící populace v regionu 

 

Zdroj: (Vlastní zpracování na základě údajů z House of Commons Library a The Welsh 

Government) 

Wales lze rozdělit do tří oblastí dle identity – (1) Velšsky hovořící srdce regionu na 

západě a severu; (2) Velšský Wales, ale nikoliv velšsky hovořící na jihu regionu a  

(3) ambivalentní Britský Wales na východě a podél jižního pobřeží (Cole a Deighan, 2012: 

164). Plaid Cymru se ani po devoluci nedokázala výrazněji prosadit mimo první oblast, 

ačkoliv se snažila přizpůsobit svou politiku levicově smýšlejícím voličům, aby získala 

podporu i mezi dělníky v industriálních městech na jihu Walesu, nejsilnější voličská 

základna zůstala v zemědělské oblasti v západní a severní části regionu.  

SNP po vzniku Skotského parlamentu dokázala posílit v tradičně labouristických 

oblastech jako je například Glasgow. O převzetí labouristických voličů se dlouhodobě snaží 

i Plaid Cymru, zatím však neúspěšně. V jižní části Walesu, kde je podpora Labour Party 

tradičně nejsilnější, Plaid Cymru je schopná získat mandáty v regionálních volbách jen díky 

smíšenému volebnímu systému a jeho kompenzační složce.  

  Významným faktorem u voličů regionálních stran je jejich vlastní národní identita. 
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dotazovaného vzorku, ve Walesu se s danými kategoriemi ztotožnila jen třetina (Scully, 

2013: 598). Mezi elektorátem regionálních stran lze očekávat značné rozdíly, v případě že 

se volič cítí být více Skotem/Velšanem nebo naopak více Britem. John Curtice  

(2009: 62-63) porovnal jednotlivé odpovědi respondentů s jejich volebními preferencemi. 

Pokud se volič identifikuje jako Brit nikoliv Skot svůj hlas s největší pravděpodobností dá 

jiné straně než SNP. Respondenti řadící se naopak do první kategorie zejména v regionálních 

volbách téměř v polovině případů dají svůj hlas SNP. Výzkum byl veden pouze pro první tři 

volební období. Lze však očekávat, že následná vzrůstající podpora SNP dané procento 

navýšila. Pokud se někdo cítí být Skotem nikoliv Britem a volí SNP nutně neznamená, že je 

i zastáncem nezávislosti. Další průzkumy vedené před regionálními volbami v roce 2011 

ukázaly, že pouze 26 % voličů SNP současně podporuje i nezávislosti Skotska (Lynch, 2013: 

278).  

5.2 Politické směřování a předvolební kampaň 

Analýza volebních programů ukazuje, že SNP na rozdíl od Plaid Cymru od prvních 

regionálních voleb významně pozměnila svou strategii, kdy se zaměřila na valenční témata 

a své vlastní kandidáty, kteří by tato témata měli prosazovat, čímž došlo i k větší 

personalizaci kampaně.28 Hlavním požadavkem zůstává nezávislost Skotska, tento 

požadavek však musí být odsouhlasen v referendu. Ačkoliv nezávislost je po celou dobu 

hlavním cílem, přechodně může optikou SNP ke zlepší situace přispět i přenesení dalších 

pravomocí na Skotský parlament. V regionální oblasti došlo k většímu zaměření se na 

problematiku veřejných politik samotného regionu. SNP od vzniku Skotského parlamentu 

klade důraz především na sociální stát s kvalitním zdravotnictvím a vzděláváním, vytváření 

nových pracovních pozic a podporu v oblasti podnikání. Jedním z faktorů, který měl na 

vytváření politiky SNP vliv, je možné označit i proces dealignmentu.29 Strana sice zůstala 

zaměřená na silný sociální stát a ideu sociální demokracie, ale současně se také začala více 

věnovat podpoře podnikání. SNP zůstalo i nadále orientováno na Skotsko jako celek, a 

nikoliv na etnické obyvatelstvo. Přesto se ale snaží podporovat rozvoj a vědomí o skotské 

kultuře a výuku galštiny na základních školách. Z programového hlediska směřování SNP 

                                                        
28 Valenční témata jsou taková témata, na jejichž cílech panuje mezi politiky i volič téměř absolutní shoda. 

Mezi klasické případy patří hospodářský růst, kvalitní zdravotnictví a školství nebo boj proti korupci. 

Rozhodujícím kritériem pro voliče je schopnost stran těchto cílů dosáhnout. Opakem valenčních témat jsou 

poziční témata, kde voliči zaujímají buď pozici pro či proti. V britském prostředí lze jako poziční téma 

označit například válku v Iráku (Johns et al., 2009). 
29 Při dealignmentu (odcizování) se oslabuje socioekonomické štěpení a třídní hlasování. 
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od prvních voleb do Skotského parlamentu nedošlo k další radikalizaci strany ani přílišnému 

ideologickému posunu. Hlavním cíle SNP byla vždy plná nezávislost Skotska, proto ani po 

vzniku Skotského parlamentu nepozbyla svůj raison d'être. 

Pro Plaid Cymru byla nezávislost Walesu považována až za dlouhodobý cíl strany. 

Krátkodobě se zaměřila na rozšíření pravomocí Velšského shromáždění, které by se mělo 

stát srovnatelným se Skotským parlamentem. Posilování pravomocí Velšského shromáždění 

se však nutně muselo projevit i ve směřování politiky Plaid Cymru, aby raison d'être nebyl 

vyčerpán a strana měla svým voličům stále co nabídnout. Od vzniku Velšského shromáždění 

tak došlo ke značné radikalizaci strany, kdy se do čela Plaid Cymru postavili předsedové 

podporující nezávislost Walesu. Ke změně postoje přispělo i referendum o vystoupení z EU. 

V případě uzavření dohody o vystoupení, která by nebyla pro Wales výhodná. Mimo to se 

Plaid Cymru zaměřuje na obdobné oblasti jako SNP – silný sociální stát, podpora 

zdravotnictví a vzdělávání. V porovnání s SNP dochází k většímu zaměření na 

environmentální tématiku. Plaid Cymru i nadále klade důraz na ochranu velšské kultury a 

jazyka. Změna sebeprezentace z roku 2006 měla napomoci k oslovení i anglofonní části 

Walesu, a tak dokázat voličům, že již není zaměřena pouze etnicky, ale celoregionálně. 

Graf č. 17 ukazuje, že dle Chapel Hill Data Survey si obě strany v ideologické rovině 

jsou velice podobné. Plaid Cymru i SNP byly nuceny rozšířit svou politickou platformu za 

účelem zisku větší volební podpory v regionech. Vývojem stranického systému a dominancí 

Labour Party se obě strany přiklonily k levicové orientaci a sociální demokracii. Vznikem 

New Labour v 90. letech se staly nejlevicovějšími stranami ve svých regionech v porovnání 

s celostátními stranami. Tato pozice jim vydržela až do zvolení Jeremyho Corbyna do čela 

Labour Party.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

Graf č. 17: Porovnání ideologických pozic stran podle Chapel Hill Data Survey 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 

Ačkoliv ani jeden z regionů nemá pravomoci v utváření své vlastní zahraniční 

politiky, obě strany se často z zaměřují na vztah s EU, kde by rády posílily svou pozici. SNP 

i Plaid Cymru od 80. let zastávají pozitivní přístup k EU, kterou vnímají jako důležitého 

obchodního partnera. EU sehrála důležitou roli i při referendu o Skotské nezávislosti, neboť 

by v případě vzniku samostatného Skotska bylo ohroženo členství v této organizaci. Obě 

strany před referendem o vystoupení z EU roce 2016 podporovaly kampaň pro setrvání. 

Přestože regiony hlasovaly odlišně, SNP i Plaid Cymru si svůj postoj zachovaly. Pozitivní 

přístup potvrzují i data z Chapel Hill Data Survey. Graf č. 18 zobrazuje obdobné tendence 

SNP i Plaid Cymru ve vztahu k EU od roku 1999. 

Graf č. 18: Porovnání postoje stran k Evropské unii podle Chapel Hill Data Survey 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (Chapel Hill Data Survey) 
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V průběhu let nedošlo pouze ke změně předvolební strategie u SNP a sebeprezentace 

u Plaid Cymru, ale také ke změně financí vynaložených v kampani. Jak již bylo u SNP 

představeno výše, největší rozdíl strana zaznamenala mezi volbami v roce 2003 a 2007, kdy 

se zaměřila především na reklamu a začala více využívat marketingových nástrojů. Svoje 

výdaje více než ztrojnásobila a v kampani vynaložila nejvíce finančních prostředků ze čtyř 

hlavních stran. Obdobný trend byl zaznamenaný i ve Walesu. Zatímco volbách v roce 2003 

do Velšského shromáždění Plaid Cymru investovala ze čtyř hlavních velšských stran 

nejméně, tedy 70 000 liber, o čtyři roky později ostatní strany vyrovnala a přesáhla částku 

250 000 liber. Podobně jako SNP nejvyšší nárůst zaznamenala v oblasti reklamy a 

marketingu. Nejvyšším výdajem i nadále však zůstaly další propagační materiály. V roce 

2011 byla kampaň ovlivněna ekonomickou krizí a výdaje všech stran mírně poklesly. 

Jedinou výjimkou se stala Konzervativní strana ve Walesu. SNP i Plaid Cymru pokračovaly 

ve svém trendu a nejvíce prostředků vynaložily na reklamu, průzkum trhu a především 

propagační materiály. V prozatím posledních volbách roku 2016 SNP vydala na kampaň své 

dosavadní maximum, více než 1 400 000 liber. Více než polovinu z celkové částky SNP 

znovu dala na reklamu pro svou stranu a více než 500 000 vydala na propagační materiály. 

Změnu oproti předchozím letem lze pozorovat u položky průzkum trhu, za který strana 

oproti předchozím volbám zaplatila o 180 000 méně. Zatímco ve Skotsku Labour Party 

vydala na kampaň nejmenší částku od vzniku parlamentu, Konzervativní strana svoje 

finanční výdaje více než ztrojnásobila. Ve Walesu Plaid Cymru ve volbách 2016 nedokázala 

vyrovnat své maximum z roku 2007, i přesto investovala do kampaně přes 200 000 liber. 

Plaid Cymru upustila od drahých marketingových kampaní, neboť výdaje na reklamu, 

vysílání i průzkum trhu znovu poklesly. Vysoký nárůst lze pozorovat pouze u propagačních 

materiálů a mírný nárůst u položky programu. Nejdražší kampaň znovu vedli velšští 

konzervativci. 
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Graf č. 19: Finanční prostředky vynaložené na kampaň (v GBP) 

 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (The Electoral Commission, c2019) 
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Graf č. 20: Finanční prostředky vynaložené na kampaň (v GBP) 

 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: (The Electoral Commission, c2019) 
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nicméně ve volbách 2016 se znovu zaměřila více na spíše tradiční vedení kampaně pomocí 
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SNP disponuje, zejména díky vysokému počtu členů financujících stranu.  
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5.3 Vnitřní fungování a členská základna 

 Historicky SNP i Plaid Cymru byly mimoparlamentními stranami se slabou vnitřní 

strukturou a malým počtem členů. Po vzniku Skotského parlamentu a Velšského 

shromáždění se strany od základu proměnily. SNP měla do roku 1999 pouze několik 

zaměstnanců a minimum profesionálních politiků. Vznik regionálního parlamentu znamenal 

pro členy strany šanci na zisk politické funkce. Někteří členové si uvědomovali nutnost 

změny vnitřního fungování, neboť právě nově utvořená skupina skotských poslanců byla 

potenciálním zdrojem nových třecích ploch mezi jednotlivými skupinami uvnitř strany. 

Spory uvnitř strany před volbami v roce 2003 vyústily ve změnu ve výběru kandidátů pro 

nadcházející volby. SNP se tak před volbami více než na kampaň zabývala vnitřními 

problémy. Špatný volební výsledek přinesl snahu o modernizaci strany a vnitřní 

restrukturalizaci. Pod vedením Johna Swinneyho došlo k reformám hlavního sídla strany, 

kampaně nebo k založení telefonické centrály v Glasgow. Na jaro roku 2004 byla svolána 

mimořádná konference, která přinesla potřebné změny ve vnitřní organizaci. Zaprvé došlo 

ke snížen počtu funkcionářů Národní výkonné rady. Dále byla vytvořena pozice předsedy 

strany nahrazující funkci Národního Convenera.30 Na výběru nového předsedy a 

místopředsedy získal možnost participovat každý člen, neboť byl zaveden nový volební 

systém – jeden člen, jeden hlas (Mitchell, Bennie a Johns, 2012: 36-41). John Swinney sice 

odešel jako poražený a nepříliš úspěšný lídr strany, ale jeho reformy pomohly SNP 

v následujících letech k postupnému úspěchu. 

 Nutnost proměny organizační struktury zaznamenala i Plaid Cymru. Přestože se o 

první změny snažila už v roce 2001, kdy například obnovila pozici viceprezidenta, který měl 

zlepšit komunikaci mezi poslanci ve Velšském shromáždění a ostatními členy strany 

(McAllister, 2003: 215), největší organizační změny nastaly až po regionálních volbách 

v roce 2011. Vnitřní reorganizace byla primárně reakcí na špatný volební výsledek a měla 

vést zejména k větší profesionalizaci strany. Klíčovým se stalo vytvoření vedoucího týmu, 

který převzal některé funkce od Národní exekutivy. Hlavním cílem zřízení úzké skupiny lidí 

v čele strany bylo zefektivnění vnitřních procesů. Tento tým získal větší kontrolu nad 

určováním stranické politiky nebo vedením kampaně. Současně se strana snažila o 

                                                        
30 Národní Covener byl součástí kolektivního vedení strany, nemohl samostatně vytvářet strategii strany a byl 

odpovědný stranickým konferencím. Změnu započal již v roce 1990 Alex Salmond, když byl poprvé zvolen 

do funkce. Salmond zvolil ve funkci nový prominentní přístup, díky kterému začal být vnímán jako leader 

strany, ačkoliv tato funkce formálně stále neexistovala. 
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zachování demokratičnosti a nově se hlasovávání na konferencím mohli účastnit všichni 

členové strany, a nikoliv jen delegáti. Plaid Cymru se v některých změnách nechala 

inspirovat proměnou SNP, se kterou svou reorganizaci i konzultovala (McAngus, 2013b). 

 Veřejně dostupná data o počtu členů SNP od roku 2002 ukazují, že členská základna 

mezi lety 2003 až 2014 mírně narůstala. Referendum o nezávislosti Skotska zmobilizovalo 

vysoký počet podporovatelů SNP, kteří vzápětí vstoupili do strany. Počet nově vstoupivších 

členů se mezi lety 2013 a 2015 pohybuje kolem 90 000. SNP tím získala nejen finanční 

kapitál, ale také novou lidskou sílu. Strana nemá jednotné členské poplatky pro všechny, ale 

podle kategorií, standartní poplatek je jedna libra za měsíc, snížené poplatky pak mají 

členové mladší 16 let, studenti nebo důchodci (SNP, c2019b). Graf č. 21 ukazuje, že 

s počtem členů SNP získává i na podpoře ve volbách ať už v regionálních tak i 

v celostátních. Nejnižší členskou základnu strana měla v roce 2003, kdy rovněž utržila 

nejhorší výsledek v regionálních volbách. Naopak v celostátních volbách v roce 2015 a 

s členskou základnou poprvé větší než 100 000 dosáhla na historický volební výsledek. Je 

tedy možné předpokládat, že straně k výsledku namohlo i navýšení financí, a hlavně 

pracovní síly v kampani. 

Graf č. 21: Výsledky voleb a členská základna SNP 

 

Graf vytvořen na základě údajů z: House of Commons Library 
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o které se Plaid Cymru z velké části zasloužila, nedokázalo přimět podporovatele ke vstupu 

do strany, jako tomu bylo o tři roky později u skotského referenda a SNP. 2 000 nových 

zájemců, se k Plaid Cymru připojilo až v roce 2012. Hlavním faktorem se stala změna ve 

vedení strany po neúspěšných volbách 2011 a obměna strategie, která se více zaměřila na 

nové potenciální členy (The Guardian, 2012b). Jednalo se ale spíše o jednorázovou aktivitu, 

neboť až do roku 2018 se počet stabilizoval na 8 000 (MAPP, c2019). Přes 10 000 se strana 

dostala až na přelomu roku 2018 a 2019, kdy byl do čela strany zvolen Adam Pryce (Nation 

Cymru, 2018). Strana tak nedokázala využít zviditelnění ve Velšském shromáždění a přimět 

své podporovatele ke vstupu jako to dokázala SNP, díky čemuž by získala i nový finanční i 

lidský kapitál, který by straně mohl významně napomoci zejména v předvolebních 

obdobích.31 

5.4 Teoretická reflexe 

Z teoretického hlediska, jak bylo představeno v první kapitole, lze zařazení 

regionálních stran rozdělit dle jejich vzniku a jejich vztahu k centru a teritoriálně-

politickému uspořádání. Podle klasifikace Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela 

(2016) zaměřené na dobu a charakter ustavení regionálních stran, se obě zkoumané strany 

řadí do období před vznikem regionální instituce. V daném období však v britském 

politickém systému sehrávaly pouze marginální roli. Charakter vzniku SNP a Plaid Cymru 

se mírně odlišuje. Plaid Cymru byla ve Walesu ustanovena jako zcela nová regionální strana, 

za účelem ochrany kulturního dědictví a jazyka bez předchozího napojení na jiné politické 

strany. Proces vzniku SNP a její následné zařazení je značně problematičtější, neboť její 

vznik je spojen se sloučením dvou předchozích regionálních subjektů – Národní strany 

Skotska a Skotské strany. Zatímco první zmíněná je výsledkem konfliktu centrum – periferie 

a propojením nacionálně smýšlejících skupin, Skotskou stranu založili bývalí členové 

Konzervativní a Liberální strany za účelem posílení myšlenky samosprávy. Charakter 

vzniku obou skotských regionálních stran měl po sloučení značný vliv i na vývoj SNP, a to 

zejména ve vymezení se v socio-ekonomických tématech, kde se strana nedokázala dlouho 

profilovat kvůli vnitřní nejednotnosti. V kontextu klasifikace Maxmiliána Strmisky  

(2005: 10) ani Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela (2016) tak nelze SNP označit jako 

zcela novou regionální stranu, neboť je výsledkem sloučení jiných regionálních stran, ale 

                                                        
31 Členský poplatek je stanoven na £3 měsíčně nebo £12 ročně, pokud se jedná o člena s nižším příjmem než 

£15 000 (Plaid Cymru, c2019). 
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nespadá ani do kategorie odštěpených regionálních stran, protože s jejím vznikem došlo 

k zániku obou předchozích regionálních stran. Případ SNP upozorňuje na mezery 

v klasifikačních kritériích regionálních stran, neboť ani jeden z autorů nepočítají s případem 

spojení dvou specifických regionálních stran. 

 Postavení zkoumaných stran k centru a teritoriálně-politickému uspořádání 

v průběhu jejich existence procházelo značnými změnami v závislosti na soudobé politické 

situaci. V předdevolučním období se SNP prezentovala jako výrazně radikálnější strana 

z hlediska požadavků na centrum než Plaid Cymru. V kontextu rozdělení regionálních stran 

podle Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela (2013) lze SNP charakterizovat jako 

secesionistickou stranu a předdevoluční Plaid Cymru jako stranu autonomistickou bez 

požadavků na nezávislost Walesu. Podrobnější klasifikace Régise Dandoye (2010) 

umožňuje bližší zařazení obou stran. SNP se od svého vzniku prezentuje jako strana 

nezávislosti usilující o samostatnost skotského regionu. Plaid Cymru prošla od svého vzniku 

významnou proměnou. V první etapě se Plaid Cymru soustředila na vznik samosprávného 

zřízení za účelem ochrany kultury a jazyka, čímž splňovala kritérium decentralistické 

autonomistické strany.  

Vznik Skotského parlamentu a Velšského shromáždění byl z hlediska směřování 

stran klíčový zejména pro další vývoj Plaid Cymru. Pro SNP nikdy nebylo hlavním cílem 

ustavení autonomního parlamentu, ale vždy usilovala o celkovou nezávislost skotského 

regionu. Plaid Cymru jako umírněná regionální strana požadující vznik autonomního zřízení 

přistoupila po vzniku Velšského shromáždění k ideologické radikalizaci. Vyvrcholení 

nastalo v březnu 2019, kdy předseda strany vyzval k referendu o nezávislosti, pokud by 

strana zvítězila v regionálních volbách. Plaid Cymru se od vzniku Velšského shromáždění 

přesunula od decentralizační strany ke straně secesionistické usilující o nezávislost 

velšského regionu. 

Závěr 

Od vzniku Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění prošly 

zkoumané regionální strany značnou proměnou za účelem posílení svého postavení v obou 

regionech. Smíšený volební systém a slabá Konzervativní strana v obou regionech 

znamenaly obrovskou příležitost pro posílení jejich vládního potenciálu. Již první volby 

v roce 1999 ukázaly, že voliči jsou ochotní spíše podpořit regionální strany v regionálních 

volbách, než v celostátních. Obě strany se však v prvních dvou volebních obdobích snažily 
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spíše vyrovnat s novou situací, kterou jim devoluce přinesla. SNP se zaměřila na 

modernizaci své vnitrostranické organizace, a před volbami roku 2007 změnila svou volební 

strategii. Pozitivní kampaň zaměřená na její vlastní potenciální vládu, zmírnění kritiky 

ostatních celostátních stran a pokles popularity britské labouristické vlády přineslo navýšení 

podpory ve regionálních volbách a možnost své historicky první účasti na vládě. SNP 

dokázala o jediný mandát porazit Labour Party a ustavit menšinovou vládu, která však 

zůstala závislá na konsenzuálním jednání ve Skotském parlamentu. Plaid Cymru přijala 

zásadní proměnu ve své sebereprezentaci za účelem oslovení i anglofonního obyvatelstva 

Walesu, a podobně jako SNP se snažila vést spíše pozitivní kampaň. I přes nárůst podpory 

Plaid Cymru zůstala ve volbách až za Labour Party. Po neúspěšných vyjednáváních o 

duhové koalici s liberálními demokraty a konzervativci se stala koaličním partnerem 

labouristů. Obě regionální strany ve svém prvním vládním období zaznamenaly značný 

úspěch. SNP sice nedisponovala v parlamentu většinou, dokázala však vyvolat debatu, která 

vedla k rozšíření pravomocí Skotského parlamentu. Obdobně Plaid Cymru se zasadila o 

uspořádání referenda, ve kterém voliči potvrdili zisk primárních legislativních pravomocí 

pro Velšské shromáždění. Čtvrté regionální volby však nemohly dopadnout odlišněji. Plaid 

Cymru se propadla až na třetí pozici za Konzervativní stranu a ztratila možnost se dále 

podílet na vládě. Naopak SNP zaznamenala obrovský nárůst podpory, díky které překvapivě 

získala většinu v parlamentu. Ustavení většinové vlády SNP zajistil možnost uspořádat 

referendum o skotské nezávislosti v roce 2014. Přestože referendum bylo z pohledu SNP 

neúspěšné, Skotský parlament zaznamenal další přesun pravomocí a stal se jedním 

z nejsilnějších devolučních parlamentů vůbec. Prozatím poslední regionální volby v roce 

2016 potvrdily dosavadní tendence obou stran. SNP se ustálila jako nejsilnější strana ve 

Skotsku, zatímco Plaid Cymru svádí souboj o pozici hlavní opoziční strany s konzervativci. 

Podobný trend lze vysledovat i v případě celostátních volbeb. Zatímco Plaid Cymru 

nedokázala oslovit větší počet voličů, kteří by jí zajistili zisk více než čtyř mandátů, SNP se 

podařilo přesvědčit voliče o schopnosti hájit skotské zájmy i ve Westminsterském 

parlamentu. Společně s vysokou mobilizací po referendu o nezávislosti SNP dokázala v roce 

2015 obsadit 56 mandátů z celkových 59. Přestože o dva roky později její podpora poklesla 

i nadále jí zůstává třetí nejpočetnější zastoupení v dolní komoře Westminsterského 

parlamentu. 

Výsledek práce poukazuje na několik aspektů odlišného vývoje stran 

v postdevolučním období. Jeden z důvodů lze nalézt již v historickém vývoji nejen 
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regionálních stran, ale i samotných regionů. Ve Skotsku vždy existovalo silné národní cítění, 

a proto se Skotská národní strana již od svého počátku zaměřovala na celkovou nezávislosti 

Skotska, kterou akcentovala i po ustavení Skotského parlamentu. Vznik Skotského 

parlamentu byl vnímán jen jako cesta k plánované nezávislosti. Hlavní cíl SNP se tak ani po 

vzniku Skotského parlamentu nemusel měnit. Plaid Cymru byla založena pouze za účelem 

ochrany velšské kultury a jazyka, a až později přijala požadavek na ustavení samosprávného 

zřízení. Plaid Cymru tak více než SNP po vzniku devolučních legislativ hrozila ztráta raison 

d’etre. Politika Plaid Cymru v posledních dvou dekádách prošla značnou radikalizací 

požadavků, kdy strana za svůj hlavní cíl přijela nezávislost velšského regionu. Jak však 

ukázal průzkum zaměřený na národní identitu, více než polovina obyvatel Walesu se cítí být 

spíše Brity než Velšany, a lze tak předpokládat, že Plaid Cymru pro svůj požadavek nezíská 

podporu. 

Zásadní rozdíl byl prokázán v geografickém rozložení voličstva. SNP nikdy nebyla 

pouze etnicky zaměřená, ale vždy se soustředila na celý region. Tento fakt odráží i voličská 

podpora, která je rovnoměrně rozprostřená po celém regionu. Od vzniku Skotského 

parlamentu SNP dokázala tuto podporu navýšit a získat mandáty i v oblastech, kde měla 

tradičně nejsilnější postavení Labour Party. V současné době se podpora SNP ve všech 

regionech pohybuje mezi 40 % a 50 %. Přestože Plaid Cymru vyvinula značné snahy, aby 

začala být vnímána jako celovelšská strana, její voliči zůstali koncentrováni v tradičně 

velšsky hovořících zemědělských oblastech ve západním a severním Walesu. Na rozdíl od 

SNP tak nedokázala svou podporu výrazněji rozšířit do anglofonní jižní části Walesu, kde 

stále dominuje Labour Party.  

Analýzou volebních programů společně se zpracováním dat z The Chapel Hill Expert 

Surveys bylo prokázáno podobné směřování v ideologických otázkách. SNP i Plaid Cymru 

lze charakterizovat jako sociálně demokratické strany se zaměřením na sociální 

spravedlnost, podporu zdravotnictví a školství nebo ekonomický růst v regionu. Plaid Cymru 

na rozdíl od SNP klade větší důraz i na environmentální tématiku. Společné tendence byly 

vysledovány i v případě vztahu k Evropské unii. Obě strany se reprezentují jako silně 

proevropské a tato pozice posílila i po referendu o vystoupení z Evropské unie. Analýza také 

ukázala, že SNP i Plaid Cymru často téma Evropské unie zmiňují před regionálními volbami, 

přestože Skotský parlament ani Velšské shromáždění nedisponuje pravomocemi k určování 

zahraniční politiky. Od prvních voleb došlo i ke značnému navýšení finančních prostředků 

na vedení kampaně. SNP v posledních třech regionálních volbách svou kampaň 
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modernizovala, vydala více financí na reklamu a překročila hranici 1,1 milionu liber. Ve 

Walesu se Plaid Cymru drží spíše tradičního vedení kampaně a od roku 2007 se její výdaje 

pohybují mezi 170 000 a 270 000 librami. 

Obě strany musely s nárůstem počtu poslanců přejít k vnitřní reorganizaci strany a 

větší profesionalizaci vedení, které získalo hlavní slovo v určování směru stranické politiky 

a kampaně. Zatímco SNP hlavní reformy provedla v roce 2003, Plaid Cymru první reformy 

započala dříve roku 2001: ty se nicméně neprojevily jako dostačující a po volbách roku 2011 

musela přistoupit k jejich posílení. Součástí reforem se stalo i větší zaměření na nové 

potenciální členy. Počet členů Plaid Cymru až do roku 2012 spíše klesal, v posledních sedmi 

letech sice strana zažila nárůst, nicméně členská základna se i nadále pohybuje na hranici 

10 000. Počet členů SNP od roku 2003 konstantně narůstal, zásadní nárůst nastal po 

referendu o nezávislosti, které dokázalo mobilizovat nacionálně smýšlející podporovatele, 

jež následně vstoupili do strany. Mezi lety 2013 a 2015 tak strana zaznamenala nárůst o 

90 000 členů a celkově překonala hranici 110 000. Počet členů je podstatný zejména pro 

financování strany a v době vedení kampaně, kdy SNP získala výhodu početné lidské síly.  

V závěrečné teoretické reflexi došlo zařazení obou regionálních stran do dříve 

představených klasifikačních schémat. V kontextu doby a charakteru vzniku bylo stanoveno, 

že Plaid Cymru lze klasifikovat jako novou předdevoluční stranu. Zařazení SNP se projevilo 

jako značně komplikované s ohledem na vznik spojením dvou politických subjektů. Případ 

SNP tak upozorňuje na nedostatek klasifikace Emanuele Massettiho a Arjana H. Schakela 

(2016) i Maxmiliána Strmisky (2005), kdy ani jeden z autorů s tímto modelem nepočítají. 

Druhý přístup zohledňuje vztah k centru a postoj k teritoriálně-politickému uspořádání. SNP 

od počátku usiluje o nezávislost svého regionu, a lez jí tak zařadit do kategorie 

secesionistických stran nezávislosti. U Plaid Cymru došlo k radikalizaci pozice a přesunu 

z kategorie autonomních stran k secesionistickým stranám (Dandoy, 2010; Emanuele 

Massetti a Arjan H. Schakel, 2013). 

Skotská národní strana i Plaid Cymru prošly po vzniku regionálních institucí 

značnými změnami, které měli vliv i na jejich volební výsledky. Změna strategie u SNP se 

s ohledem na volební výsledky dá považovat za úspěšnější než v případě Plaid Cymru. SNP 

napomáhá i silnější národní cítění ve Skotsku, které se projevuje i ve výsledku referend 

konaných v obou regionech. Plaid Cymru prošla nejvýraznější ideologickou proměnou, kdy 

za svůj hlavní cíl přijala velšskou nezávislost. Její posun tak znamená, že obě strany lze nyní 

z hlediska požadavku na centrum zařadit do stejné kategorie secesionistických stran. 
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S ohledem na odlišný vývoj obou regionálních stran po roce 1999 v současné době nelze 

předpokládat, že by Plaid Cymru pro svůj požadavek nezávislosti nalezla dostatečnou 

podporu nejen mezi ostatními politickými aktéry, ale zejména mezi samotnými voliči. 

Naopak Skotská národní strana již při referendu o nezávislosti v roce 2014 ukázala, že 

dokáže mobilizovat významnou část nacionálně smýšlejících voličů. Zařazení do stejné 

kategorie tak v současné době neznamená, že obě strany budou mít na teritoriálně-politický 

vývoj regionu stejný vliv.  

 

Summary 

Since the establishment of the new Scottish Parliament and National Assembly for Wales, 

the Scottish National Party and Plaid Cymru went through a great transformation. 

Devolution in the United Kingdom with the new electoral system created a new opportunity 

for the SNP and Plaid Cymru to gain more influence on policymaking in Scotland and Wales. 

During the 20 years of existence of the devolution institutions, the SNP became the largest 

party in Scotland, while Plaid Cymru struggles to remain the largest party of the opposition. 

Both parties joined the regional government in 2007. SNP formed a minority government 

and Plaid Cymru become a junior partner in a coalition with the Labour Party. After this 

point, SNP remains in government and has been able to strengthen its position to such extent 

that following the 2011 regional election, it gained a majority in the Scottish Parliament, 

allowing it to arrange the referendum about independence. Plaid Cymru, on the other hand, 

fell to the third position in terms of support, just behind the Conservative Party. The analysis 

of the SNP and Plaid Cymru showed some differences affecting their respective electoral 

strengths. First of all, the raison d’etre of both parties. The main goal of the SNP was always 

the independence of Scotland and the creation of the Parliament was just a means to an end. 

Plaid Cymru was formed mainly to protect Welsh culture and language via the devolved 

legislature. Plaid Cymru adapted to the new situation by radicalizing their demands, which 

have little support in Wales. Second, electoral support of Plaid Cymru remained 

concentrated mostly in Welsh-speaking areas, while the SNP has stable support across the 

whole of Scotland. Moreover, SNP was able to strengthen the support in Labour-based areas 

and gain their seats. Both parties went through major organizational reforms creating a more 

professional structure. However, based on electoral performance and positive impact on the 

membership, reforms and the adaptation to the new political environment were more 
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successful for SNP than Plaid Cymru. The analysis concludes that the radicalization of Plaid 

Cymru has led to it becoming the same type of secessionist party as the Scottish National 

Party.  



 

 91 

Seznam použité literatury 

Monografie 

BIRRELL, Derek, 2012. Comparing devolved governance. New York: Palgrave Macmillan. 

ISBN 978-023-0389-793.  

BOGDANOR, Vernon, 1999. Devolution in the United Kingdom. New York: Oxford 

University Press. ISBN 01-928-9310-6. 

CAIRNEY, Paul, 2011. The Scottish Political System Since Devolution: From New Politics to 

the New Scottish Government. Exeter: Imprint Academic. ISBN 978-1-845-40202-0. 

CHRISTIANSEN, Thomas, 1998. Plaid Cymru: Dilemmas and ambiguities of Welsh regional 

nationalism. WINTER, Lieven de a Huri TÜRSAN, ed. Regionalist parties in Western Europe. 

New York: Routledge, s. 125-142. ISBN 0-415-16437-0. 

COLE, Alistair, 2006. Beyond devolution and decentralisation: building regional capacity in 

Wales and Brittany. New York: Distributed exclusively in the USA by Palgrave. ISBN 

0719070929. 

COLE, Matthew a Helen DEIGHAN, 2012. Political parties in Britain. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. ISBN 978-074-8669-035. 

CURTICE, John, 2009. Devolution, the SNP and the Electorate. In: HASSAN, Gerry. The 

modern SNP: from protest to power. Edinburgh: Edinburgh University Press, 55 - 67. ISBN 

9780748639908. 

DEACON, Russell, 2006. Devolution in Britain today. 2nd ed. Manchester: Manchester 

University Press. Politics today. ISBN 0-7190-7527-0. 

DEACON, Russell, 2012. Devolution in the United Kingdom. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. Politics study guides. ISBN 978-0-7486-4651-7. 

FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ, 2002. Úloha politických aktérů v procesu 

decentralizace. Praha: Moneta-FM. ISBN 80-900-9658-1. 

FINLAY, Richard J., 2004. Modern Scotland: 1914-2000. London: Profile Books. ISBN 

1861972997. 

FINLAY, Richard J., 2007. Neklidné století: Skotsko po roce 1900. In: WORMALD, Jenny, 

ed. Dějiny Skotska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. 192-214. ISBN 978-80-

7106-875-4. 

FITJAR, Rune Dahl, 2010. The rise of regionalism: causes of regional mobilisation in Western 

Europe. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-49475-5. 



 

 92 

HEYWOOD, Andrew, 2008. Politické ideologie. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-137-3. 

JENKINS, Geraint H., 2007. A concise history of Wales. New York: Cambridge University 

Press. ISBN 0521823676. 

JONES, J. Barry a Denis BALSOM, 2000. The road to the national assembly for Wales. 

Cardiff: University of Wales Press. ISBN 070831483X. 

KEATING, Michael a John LOUGHLIN, 1997. The political economy of regionalism. 

Portland, OR: Frank Cass. ISBN 07-146-4187-1. 

KEATING, Michael, 2001. Nations against the state: the new politics of nationalism in 

Quebec, Catalonia, and Scotland. 2nd ed. New York: Palgrave. ISBN 03-339-2151-8. 

KEATING, Michael, 2010. The government of Scotland: public policy making after devolution. 

2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 9780748638499. 

KOHN, Hans, 2003. Nacionalismus. In: HROCH, Miroslav, ed. Pohledy na národ a 

nacionalismus: čítanka textů. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 87-99. Studijní 

texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-20-2. 

LYNCH, Peter, 2002. SNP: The History of the Scottish National Party. Cardiff: Welsh 

Academic Press. ISBN 1-86057-004-6. 

LYNCH, Peter, 2013. SNP: The history of the Scottish National Party. 2nd ed. Cardiff: Welsh 

Academy Press. ISBN 978-1-86057-057-5. 

MACKAY, Colin, 2009. The SNP and the Scottish Parliament: The Start of a New Sang? In: 

HASSAN, Gerry. The modern SNP: from protest to power. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 79 - 92. ISBN 9780748639908. 

MACWHIRTER, Iain, 2015. Tsunami: Scotland's democratic revolution. Glasgow: Freight 

Books. ISBN 978-191-0449-639. 

MCALLISTER, Laura, 2001. Plaid Cymru: the emergence of a political party. Bridgend, 

Wales: Seren. ISBN 1854113100. 

MCALLISTER, Laura, 2003. Plaid Cymru In: OSMOND, John a James Barry JONES. Birth 

of Welsh democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: Institute of 

Welsh Affairs, 211-226. ISBN 18-717-2694-8. 

MITCHELL, James, Lynn G. BENNIE a Robert JOHNS, 2009. Who are the SNP Members? 

In: HASSAN, Gerry. The modern SNP: from protest to power. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 68 - 78. ISBN 9780748639908. 

MITCHELL, James, Lynn G. BENNIE a Robert JOHNS, 2012. The Scottish National Party: 

transition to power. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958000-2. 



 

 93 

NEWELL, James L., 1998. The Scottish National Party: Development and Change. In: 

WINTER, Lieven de a Huri TÜRSAN, ed. Regionalist parties in Western Europe. New York: 

Routledge, s. 105-123. ISBN 0-415-16437-0. 

OSMOND, John a James Barry JONES, 2003. Birth of Welsh democracy: The First Term of 

the National Assembly for Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs. ISBN 18-717-2694-8.  

OSMOND, John, 2007. Crossing the Rubicon: coalition politics Welsh style. Cardiff: Institute 

of Welsh Affairs. ISBN 978-190-4773-269. 

ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2010. Additional Member System a volby do Velšského národního 

shromáždění (1999-2007). In: MLEJNEK, Josef. Smíšení volební systémy a většinové 

modifikace systému poměrných. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1782-4. 

SALMON, Trevor C. a Michael KEATING, 2001. The dynamics of decentralization: Canadian 

federalism and British devolution. Montreal: McGill-Queen's University Press. The Canada-

United Kingdom colloquia series. ISBN 0-88911-895-7. 

SANDRY, Alan, 2011. Plaid Cymru: an ideological analysis. Cardiff: Welsh Academic Press. 

ISBN 978-1-86057-116-9. 

SARTORI, Giovanni, 2005. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury. ISBN 80-7325-062-4. 

STRMISKA, Maxmilián, 1998. Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká 

Británie a Severní Irsko. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Politologická řada. 

ISBN 80-85959-32-1. 

STRMISKA, Maxmilián, 2005. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně politický 

pluralismus: pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických 

soustav. Brno: AP. ISBN 80-902-6525-1. 

STRØM, Kaare, 1990. Minority government and majority rule. New York: Cambridge 

University Press. ISBN 05-213-7431-6.  

SWENDEN, Wilfried a Bart MADDENS, 2009. Territorial party politics in Western Europe. 

New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-52162-9. 

WAGSTAFF, Peter, 1999. Regionalism in the European Union. Portland, Or.: Intellect. ISBN 

18-415-0001-1. 

WINTER, Lieven de a Huri TÜRSAN, 1998. Regionalist parties in Western Europe. New 

York: Routledge. ISBN 04-151-6437-0. 



 

 94 

Odborná periodika 

BRANCATI, DAWN, 2008. The Origins and Strengths of Regional Parties. British Journal of 

Political Science. 38(01), 135–159. DOI: 10.1017/S0007123408000070. ISSN 0007-1234.  

DANDOY, Régis, 2010. Ethno-regionalist parties in Europe: a typology. Perspectives on 

Federalism. 2(2), 194-220. ISSN 2036-5438. 

DOREY, Peter, 2007. THE WELSH ASSEMBLY ELECTION 2007. Representation. 43(4), 

315-321. DOI: 10.1080/00344890701574823. ISSN 0034-4893.  

ELIAS, Anwen, 2009. From Protest to Power: Mapping the Ideological Evolution of Plaid 

Cymru and the Bloque Nacionalista Galego. Regional. 19(4/5), 533-557. DOI: 

10.1080/13597560903310253. ISSN 13597566. 

GORDIN, Jorge P., 2001. The Electoral Fate of Ethnoregionalist Parties in Western Europe: A 

Boolean Test of Extant Explanations. Scandinavian Political Studies. 24(2), 149-170. DOI: 

10.1111/1467-9477.00051. ISSN 0080-6757.  

GREEN, Jane a Christopher PROSSER, 2016. Party system fragmentation and single-party 

government: the British general election of 2015. West European Politics. 6(39), 1299 – 1310. 

DOI: 10.1080/01402382.2016.1173335. ISSN 1743-9655. 

JOHNS, Robert et al., 2009. Valence Politics in Scotland: Towards an Explanation of the 2007 

Election. Political Studies. 57(1), 207-233. DOI: 10.1111/j.1467-9248.2008.00762.x. ISSN 

0032-3217.  

LYNCH, Peter, 2009. From Social Democracy back to No Ideology? — The Scottish National 

Party and Ideological Change in a Multi-level Electoral Setting. Regional and Federal 

Studies. 19(4-5), 619-637. DOI: 10.1080/13597560903310402. ISSN 1359-7566.  

MASSETTI, Emanuele a Arjan H SCHAKEL, 2016. Decentralisation Reforms and Regionalist 

Parties’ Strength: Accommodation, Empowerment or Both? Political Studies. 65(2), 432-451. 

DOI: 10.1177/0032321716644612. ISSN 0032-3217. 

MASSETTI, Emanuele a Arjan H. SCHAKEL, 2013. Ideology matters: Why decentralisation 

has a differentiated effect on regionalist parties' fortunes in Western democracies. European 

Journal of Political Research. 52(6), 797-821. DOI: 10.1111/1475-6765.12015. ISSN 

03044130.  

MASSETTI, Emanuele, 2008. The Scottish and Welsh Party Systems Ten Years after 

Devolution: Format, Ideological Polarization and Structure of Competition [online]. 

University of Sussex. SEI Working Paper No 107. [cit. 2017-04-10]. Dostupné také z: 



 

 95 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-paper-no- 

107.pdf&site=266. 

MCALLISTER, Laura a Michael COLE, 2013. The 2011 Welsh General Election: An Analysis 

of the Latest Staging Post in the Maturing of Welsh Politics. Parliamentary Affairs. 67(1), 172-

190. DOI: 10.1093/pa/gss036. ISSN 0031-2290.  

MCANGUS, Craig, 2013a. Office and Policy at the Expense of Votes: Plaid Cymru and the 

One Wales Government. Regional & Federal Studies. 24(2), 209-227. DOI: 

10.1080/13597566.2013.859579. ISSN 1359-7566.  

MEES, Ludger, 2015. Nationalist Politics at the Crossroads: The Basque Nationalist Party and 

the Challenge of Sovereignty (1998–2014). Nationalism and Ethnic Politics. 21(1), 44-62. 

DOI: 10.1080/13537113.2015.1003487. ISSN 1353-7113.  

MOON, David S., 2015. We’re Internationalists, not Nationalists: The Political Ramifications 

of Welsh Labour’s Internal Power Struggle over the ‘One Wales’ Coalition in 

2007. Contemporary British History. 30(2), 281-302. DOI: 10.1080/13619462.2015.1099439. 

ISSN 1361-9462.  

ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2009. Velština: od národního k evropskému jazyku? Proměny postavení 

velštiny ve Walesu na přelomu 20. a 21. století. Politologická Revue [online]. 15(2), 3-22 [cit. 

2019-04-19]. ISSN 12110353. 

SARTORI, Giovanni, 1970. Concept Misformation in Comparative Politics. American 

Political Science Review. 64(04), 1033-1053. DOI: 10.2307/1958356. ISSN 0003-0554.  

SCULLY, Roger a Jac LARNER, 2017. A Successful Defence: the 2016 National Assembly 

for Wales Election. Parliamentary Affairs [online]. 70(3), 507-529. DOI: 10.1093/pa/gsw033. 

ISSN 00312290. 

SCULLY, Roger. More Scottish than Welsh? Understanding the 2011 Devolved Elections in 

Scotland and Wales. Regional & Federal Studies. 2013, 23(5), 591-612. DOI: 

10.1080/13597566.2013.810147. ISSN 1359-7566.  

Primární zdroje 

GOV.UK. Scotland analysis [online]. 2014 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/collections/scotland-analysis 

Government of Wales Act 1998, 1998. London: Stationery Office. ISBN 0-10-543898-7. 

Government of Wales Act 2006, 2006. The National Archives. London: The Stationery Office 

Limited. 



 

 96 

House of Commons Library, 1997. General Election results, 1 May 1997 [online]. [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP01-

38 

House of Commons Library, 1999a. Scottish Parliament Elections: 6 May 1999 [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP99-50 

House of Commons Library, 1999b. Welsh Assembly Elections: 6 May 1999 [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP99-51 

House of Commons Library, 2001a. UK election statistics 1945 – 2000 [online]. [cit. 2019-04-

19]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP01-37 

House of Commons Library, 2001b. General Election results, 7 June 2001 [online]. [cit. 2019-

04-19]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP01-

54 

House of Commons Library, 2003a. Scottish Parliament Elections: 1 May 2003 [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP03-46 

House of Commons Library, 2003b. Welsh Assembly Elections: 1 May 2003 [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP03-45 

House of Commons Library, 2005. General Election 2005 [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné 

z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP05-33 

House of Commons Library, 2007. Scottish Parliament Elections: 3 May 2007 [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP07-46 

House of Commons Library, 2010a. The Commission on Scottish Devolution – the Calman 

Commission [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04744#fullreport 

House of Commons Library, 2010b. General Election 2010 [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP10-36 

House of Commons Library, 2011a. Scottish Parliament Elections: 2011 [online]. [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP11-

41 



 

 97 

House of Commons Library, 2011b. National Assembly for Wales Elections: 2011 [online]. 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP11-40 

House of Commons Library, 2014. Scottish Independence Referendum 2014 [online]. [cit. 

2019-03-18] Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP14-50 

House of Commons Library, 2015. General Election 2015 [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné 

z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7186 

House of Commons Library, 2016a. Scottish Parliament Elections: 2016 [online]. [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-

7599 

House of Commons Library, 2016b. National Assembly for Wales Elections: 2016 [online]. 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7594 

House of Commons Library, 2017. General Election 2017: results and analysis [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7979 

House of Commons Library, 2018. Membership of UK political parties [online]. [cit. 2019-03-

28]. Dostupné z: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05125 

Plaid Cymru, 1999. The Manifesto of Plaid Cymru The Party of Wales. [online]. [cit. 2019-03-

28]. Dostupné z: http://www.politicsresources.net/area/uk/ass/plaid/plaid99.htm 

Plaid Cymru, 2003. Manifesto 2003. [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.maniffesto.com/documents/plaid-cymru-assembly-election-2003/ 

Plaid Cymru, 2007. Make a difference: National Assembly Election Manifesto 2007. [online]. 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/documents/plaid-cymru-assembly-

election-2007/ 

Plaid Cymru, 2011. Ambition is Critical: A Manifesto for a Better Wales [online]. [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/documents/plaid-cymru-assembly-election-

manifesto-2011/ 

Plaid Cymru, 2016a. The Change for Wales: 2016 Manifesto [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: http://www.maniffesto.com/documents/plaid-cymru-assembly-election-

manifesto-2016/ 

Plaid Cymru, 2016b. Programme for Opposition 2016-2021 [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: 



 

 98 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plaid2016/pages/710/attachments/original/147366967

3/Programme_for_Opposition.pdf?1473669673 

Scotland Act 1998, 1998. London: Stationery Office. ISBN 01-054-4698-X. 

Scotland Act 2012, 2012. London: Stationery Office. ISBN 978-0-10-541112-3. 

Scotland Act 2016, 2016. London: Stationery Office. ISBN 978-0-10-540037-0. 

SNP, 1997. Yes we can. Win the best for Scotland. The SNP General Election Manifesto 1997. 

[online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: www.politicsresources.net/area/uk/man/man97.htm 

SNP, 1999. Scotland`s Party Manifesto for Scotland`s Parliament 1999 Election [online]. [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: www.politicsresources.net/area/uk/ass/snp/man99.pdf 

SNP, 2001. Heart of the Manifesto 2001. [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

www.politicsresources.net/area/uk/e01/man/snpman01.pdf 

SNP, 2003. The Complete Case for a Better Scotland [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

www.politicsresources.net/area/uk/ass03/.../snp/.../snp_english.pdf 

SNP, 2005. If Scotland matters to you make it matter in May. [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: www.politicsresources.net/area/uk/man/man05.htm 

SNP, 2007. Manifesto 2007. It`s Time [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

www.politicsresources.net/area/uk/ass07/man/scot/snp.pdf 

SNP, 2011. Re-elect a Scottish Government working for Scotland [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: 

http://worldofstuart.excellentcontent.com/repository/SNP_Manifesto_2011_lowRes.pdf 

SNP, 2015. Stronger for Scotland. Manifesto 2015. [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/ukmanifestos2015/localpdf/SNP.pdf 

SNP, 2016. Re-elect. Manifesto 2016 [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/thesnp/pages/5540/attachments/original/1461753756/

SNP_Manifesto2016-accesible.pdf?1461753756  

SNP, 2017. Stronger for Scotland. Manifesto 2017 [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/thesnp/pages/9544/attachments/original/1496139998/

Manifesto_2017.pdf?1496139998 

The Electoral Commission, 2013. Referendum on Independence for Scotland [online]. [cit. 

2019-03-18] Dostupné z: 

https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/153691/Referendum-on-

independence-for-Scotland-our-advice-on-referendum-question.pdf 

The Electoral Commission, 2014. The 2014 Scottish Independence Referendum Voting Guide 

[online]. [cit. 2019-03-18] Dostupné z: 



 

 99 

https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/170400/The-2014-

Scottish-Independence-Referendum-Voting-Guide.pdf 

The National Assembly for Wales, 2007. 2007 Assembly Election Results (updated) [online]. 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.assembly.wales/Research%20Documents/2007%20Assembly%20Election%20Re

sults%20(Updated)%20-%20Research%20paper-20062007-55004/07-069-English.pdf 

The National Assembly for Wales, 2011b. Results of the National Assembly for Wales 

Referendum 2011 [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.assembly.wales/Research%20Documents/Results%20of%20the%20National%20

Assembly%20for%20Wales%20Referendum%202011%20-%20Research%20paper-

04032011-211809/11-017-English.pdf 

The Scottish Executive, 2007. Choosing Scotland`s Future. A National Conversation [online]. 

[cit. 2019-03-18] Dostupné z: 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20170701181541/http://www.gov.scot/Publ

ications/2007/08/13103747/0 

The Scottish Government, 2010. Scotland`s Future. Draft Referendum (Scotland) Bill 

Consultation Paper. [online]. [cit. 2019-03-18] Dostupné z: 

https://www2.gov.scot/Publications/2010/02/22120157/1 

The Scottish Government, 2012. Agreement between the United Kingdom Government and the 

Scottish Government on a referendum on independence for Scotland [online]. [cit. 2019-03-18] 

Dostupné z: 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20170701045319/http://www.gov.scot/Abo

ut/Government/concordats/Referendum-on-independence 

The Scottish Government, 2013. Scotland's future: your guide to an independent Scotland. 

Edinburgh: The Scottish Government. ISBN 978-178-4120-689. 

The Scottish Government, 2016. Scotland's Place in Europe [online]. [cit. 2019-03-28]. 

Dostupné z: https://www.gov.scot/publications/scotlands-place-europe/ 

The Smith Commission, 2014. Report of the Smith Commission for further devolution of powers 

to the Scottish Parliament [online]. [cit. 2019-04-02] Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20151202171017/https://www.smith- 

commission.scot/  

The Welsh Assembly Government, 2007. One Wales: A progressive agenda for the government 

of Wales [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: http://www.maniffesto.com/documents/one-

wales/ 

http://www.maniffesto.com/documents/one-wales/
http://www.maniffesto.com/documents/one-wales/


 

 100 

Wales Act 2017, 2017. London: Stationery Office. ISBN 978-0-10-540065-3. 

Webové stránky 

BBC. AMs fail to elect new first minister [online]. 11 May 2016d [cit. 2019-03-20]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-politics-36257904  

BBC. Brexit: Spain and France oppose Scotland EU talks [online]. 29 June 2016b [cit. 2019-

03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36656980 

BBC. Ex-leader Lord Elis-Thomas left Plaid Cymru over Labour stance [online]. 15 October 

2016e [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-37667070  

BBC. Holyrood gains new powers under Scotland Act 2016 [online]. 23 May 2016a [cit. 2019-

03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36353498 

BBC. Independence on the table after Brexit - Plaid's Price [online]. 5 October 2018d [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-45745696 

BBC. Jones 'to return as Plaid leader' [online]. 16 February 2006 [cit. 2019-03-20]. Dostupné 

z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/4718082.stm 

BBC. Lib Dems rule out SNP coalition [online]. 7 May 2007a [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6631053.stm 

BBC. MSPs set to vote against Brexit deal [online]. 29 November 2018a [cit. 2019-03-20]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-46390097 

BBC. Neil McEvoy's Plaid Cymru expulsion cut by six months [online]. 16 May 2018b [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-44142173  

BBC. Nicola Sturgeon puts Scottish independence referendum bill on hold [online]. 27 June 

2017b [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-40415457 

BBC. Plaid Cymru 'preparing to govern', says Leanne Wood [online]. 24 February 2016c [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-35653209  

BBC. Plaid Cymru leadership contest: Adam Price wins [online]. 28 September 2018c [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-45656718  

BBC. Profile: Plaid Cymru leader Leanne Wood [online]. 15 March 2012c [cit. 2019-03-20]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-17368526 

BBC. Scottish independence: SNP dismisses expat voting call [online]. 18 January 2012a [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-16607480 

BBC. Scottish Parliament backs referendum call [online]. 28 March 2017a [cit. 2019-03-20]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-39422747 



 

 101 

BBC. SNP members vote to ditch the party's anti-Nato policy [online]. 19 October 2012b [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-19993694 

BBC. UK Politics Scotland campaign turns on a penny [online]. 18 March 1999a [cit. 2019-

03-20]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/299261.stm 

BOOTHROYD David, c2019. United Kingdom Election Results [online]. [cit. 2019-03-24]. 

Dostupné z: http://www.election.demon.co.uk/  

Chapel Hill Data Survey, 1999. Chapel Hill expert survey [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné 

z: https://www.chesdata.eu/1999-chapel-hill-expert-survey 

Chapel Hill Data Survey, 2002. Chapel Hill expert survey [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné 

z: https://www.chesdata.eu/2002-chapel-hill-expert-survey 

Chapel Hill Data Survey, 2006. Chapel Hill expert survey [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné 

z: https://www.chesdata.eu/2006-chapel-hill-expert-survey 

Chapel Hill Data Survey, 2010. CHES expert survey [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: 

https://www.chesdata.eu/2010-chapel-hill-expert-survey 

Chapel Hill Data Survey, 2014. Chapel Hill expert survey [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné 

z: https://www.chesdata.eu/2014-chapel-hill-expert-survey 

Chapel Hill Data Survey, 2017. Chapel Hill Expert FLASH Survey (CHES) [online]. [cit. 2019-

03-24]. Dostupné z: https://www.chesdata.eu/1999-2014-chapel-hill-expert-survey-ches-trend-

file-1 

Daily Record. David Cameron, Ed Miliband and Nick Clegg sign joint historic promise which 

guarantees more devolved powers for Scotland and protection of NHS if we vote No [online]. 

15 September 2014 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/david-cameron-ed-miliband-nick-4265992 

Independent. Scottish Election 2016: Nicola Sturgeon promises to work with opposition parties 

after SNP loses majority [online]. 7 May 2016 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scottish-election-2016-nicola-sturgeon-

promises-to-work-with-opposition-parties-after-snp-loses-a7018156.html 

MAPP, c2019. UK - Party Membership Figures [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

http://www.projectmapp.eu/database-country/  

MASSETTI, Emanuele, 2011. Plaid Cymru – The Party of Wales: The On-Going Transition of 

a Regionalist Populist Party from Opposition to Government [online]. ECPR Joint Sessions. 

Workshop No. 20, Populists in Public Office [cit. 2017-04-10]. Dostupné také z: 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2594c2b1-a9a9-489d-9cb3-8a23c32ca3f2.pdf 



 

 102 

MCANGUS, Craig, 2013b. Plaid edges closer to being party of government [online]. Institute 

of Welsh Affairs. 22 February 2013 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.iwa.wales/click/2013/02/plaid-edges-closer-to-being-party-of-government/ 

Nation Cymru. Plaid Cymru see 25% membership boost following Adam Price’s leadership 

victory [online]. 12 October 2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://nation.cymru/news/plaid-cymru-see-25-membership-boost-following-adam-prices-

leadership-victory/  

Plaid Cymru, c2019. Why Join Plaid Cymru? [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://www.partyof.wales/whyjoin 

SNP, c2019a. About [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: https://www.snp.org/about/ 

SNP, c2019b. Join the SNP [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://www.snp.org/join/member/ 

The Electoral Commission, c2019. Political party spending at previous elections. [online]. [cit. 

2019-03-18] Dostupné z: https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-

subject/political-parties-campaigning-and-donations/political-party-spending-at-

elections/details-of-party-spending-at-previous-elections 

The Guardian. Plaid Cymru and Labour reach Welsh assembly deal [online]. 17 May 2016 [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2016/may/17/plaid-cymru-

and-labour-reach-welsh-assembly-deal  

The Guardian. Plaid Cymru may adopt English name [online]. 17 January 2012a [cit. 2019-03-

20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2012/jan/17/plaid-cymru-english-name  

The Guardian. Plaid Cymru membership increases by 23% [online]. 17 January 2012b [cit. 

2019-03-20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2012/jan/27/plaid-cymru-

membership-increases  

The National Assembly for Wales, 2011a. The Referendum: Your questions answered [online]. 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/newreferendum_qa_english.pdf%20-

%2005082010/newreferendum_qa_english-English.pdf 

The National Assembly for Wales, 2018. Presiding Officer and Deputy Presiding Officer – A 

Constitution quick guide [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

http://www.assembly.wales/research%20documents/18-

013%20presiding%20officer%20and%20deputy%20presiding%20officer/18-013-web-

english1.pdf 



 

 103 

The National Assembly for Wales. Constitutional Developments [online]. c2019b [cit. 2019-

03-20]. Dostupné z: https://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/research-

powers-purpose.aspx 

The National Assembly for Wales. The Silk Commission and Wales Act 2014 [online]. c2019a 

[cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.assembly.wales/en/bus-

home/research/Pages/research-silk-commission.aspx#Silk%20Part%202 

The Scottish Parliament, c2019. Previous Bills by Session [online]. [cit. 2019-03-18] Dostupné 

z: https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/Bills/29732.aspx 

The Welsh Government, 2011. Welsh speakers by local authority, gender and detailed age 

groups, 2011 census [online]. Last updated in December 2012 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/welshspeakers-by-localauthority-

gender-detailedagegroups-2011census 

WalesOnline. Leanne Wood says voters 'must be respected' - and criticises calls for a second 

EU referendum [online]. 4 July 2016 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.walesonline.co.uk/news/politics/leanne-wood-says-voters-must-11564187 

WHITE, Isobel, 2004. Report of the Commission on the Powers and Electoral Arrangements 

of the National Assembly for Wales. House of Commons Library [online]. [cit. 2019-04-22]. 

Dostupné z: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN03018  

YouGov. How YouGov told the story of the Scottish referendum campaign [online]. 19 

September 2014 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://yougov.co.uk/news/2014/09/19/how-

yougov-told-story-scottish-referendum-campaign/ 

 



 

 104 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Klasifikace dle Emanuela Massettiho a Arjana H. Schakela 

Tabulka 2: Klasifikace dle Maxmiliána Strmisky 

Tabulka 3: Klasifikace dle Régise Dandoye 

Tabulka č. 4: Volební výsledky Skotské národní strany do roku 1997 

Tabulka č. 5: Výsledky celostátních voleb ve Skotsku 1970-1997 

Tabulka č. 6: Volby do Skotského parlamentu 1999 

Tabulka č. 7: Volby do Skotského parlamentu 2003 

Tabulka č. 8: Volby do Skotského parlamentu 2007 

Tabulka č. 9: Volby do Skotského parlamentu 2011 

Tabulka č. 10: Volby do Skotského parlamentu 2016 

Tabulka č. 11: Celostátní volby ve Skotsku od roku 1997 – výsledky Skotské národní strany  

Tabulka č. 12: Volební výsledky Plaid Cymru do roku 1997 

Tabulka č. 13: Výsledky celostátních voleb ve Walesu 1945-1997 

Tabulka č. 14: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 1999 

Tabulka č. 15: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2003 

Tabulka č. 16: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2007 

Tabulka č. 17: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2011 

Tabulka č. 18: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění 2016 

Tabulka č. 19: Celostátní volby od roku 1997 – výsledky Plaid Cymru 



 

 105 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Ideologická pozice stran podle Chapel Hill Data Survey (SNP) 

Graf č. 2: Postavení k Evropské unii stran podle Chapel Hill Data Survey (SNP) 

Graf č. 3: Finanční výdaje na kampaň (v GBP) 

Graf č. 4: Finanční výdaje na kampaň SNP (v GBP) 

Graf č. 5: Počet legislativních návrhů ve Skotském parlamentu 

Graf č. 6: Výsledky referenda o nezávislosti Skotska v roce 2014 

Graf č. 7: Počet skotských mandátů čtyř hlavních stran v Dolní komoře Parlamentu  

Graf č. 8: Ideologická pozice stran podle Chapel Hill Data Survey (PC) 

Graf č. 9: Postavení k Evropské unii stran podle Chapel Hill Data Survey (PC) 

Graf č. 10: Výsledky referenda ve Walesu v roce 2012 

Graf č. 11: Počet velšských mandátů čtyř hlavních stran v Dolní komoře Parlamentu  

Graf č. 12: Porovnání počtu hlasů odevzdaných pro Plaid Cymru v celostátních volbách a 

v regionálních volbách v jednomandátových obvodech od roku 1997  

Graf č. 13: Procentuální zisk SNP a PC v regionálních volbách 

Graf č. 14: Procentuální výsledek SNP v jednotlivých regionech 

Graf č. 15: Podíl hlasů SNP a Labour Party v jednomandátových obvodech v Glasgow  

Graf č. 16: Procentuální výsledek Plaid Cymru v jednotlivých regionech a procento velšsky 

hovořící populace v regionu 

Graf č. 17: Porovnání ideologických pozic stran podle Chapel Hill Data Survey 

Graf č. 18: Porovnání postoje stran k Evropské unii podle Chapel Hill Data Survey 

Graf č. 19: Finanční prostředky vynaložené na kampaň (v GBP) 

Graf č. 20: Finanční prostředky vynaložené na kampaň (v GBP) 

Graf č. 21: Výsledky voleb a členská základna SNP



 

 

Teze diplomové práce 

 

Příjmení, jméno: Skutilová Marie 

Název práce: Skotská národní strana a Plaid Cymru v kontextu devoluce 

Název práce anglicky: Scottish National Party and Plaid Cymru in the context of devolution 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 

Studijní program: Politologie 

Semestr zadání: Letní semestr akademického roku 2017/2018 

 

Zdůvodnění tématu: 

Devoluce ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska znamenala významnou 

změnu pro celý politický systém této země. Skotsko i Wales získali vlastní legislativní instituce, resp. 

exekutivní instituce a pravomoci. Regionální strany usilovaly o devoluční zřízení po desetiletí, jejich 

požadavky však v době konzervativní vlády zůstaly upozaděny. Změna nastala až s labouristickou 

vládou Tonyho Blaira. V referendech v roce 1998 ve Skotsku a Walesu se voliči vyslovili pro vznik 

nových legislativních orgánů v těchto regionech. Po vzniku Skotského parlamentu a Velšského 

národního shromáždění se ve svých regionech začaly prosazovat výrazněji i regionální strany, tj.  

Skotská národní strana a Plaid Cymru.  

Studium regionálních stran, konkrétně Skotské národní strany a Plaid Cymru, tak lze označit za 

určující, zejména v kontextu přenosu dalších pravomocí na regionální legislativy a snahy Skotské 

národní strany o plnou samostatnost Skotska.  

Předpokládaný cíl práce: 

Skotská národní strana a Plaid Cymru se typologicky (Massetti a Schakel, 2017; Strmiska 2005) 

jeví jako dvě velmi si podobné strany, které pouze působí v jiných regionech. Již při prostém pohledu 

na dějiny a vývoj těchto stran se však toto tvrzení značně komplikuje. Zatímco Plaid Cymru byla vždy 

zaměřena na ochranu velšského jazyka a kultury, Skotská národní strana se soustředila na celý skotský 

region a jeho postavení ve Velké Británii. Již v počátcích fungování těchto stran lze nalézt zásadní 

rozdíly, které se promítají i do současnosti. Analýza ideologického vývoje a postavení Skotské národní 

strany a Plaid Cymru v regionu by tak měla určit, nejvýraznější odlišnosti obou stran. Dále by analýza 

měla zodpovědět otázku, jak regionální strana reaguje na nově vzniklou situaci po vzniku regionálního 

legislativního orgánu. Hlavní téma strany, tedy požadavek na autonomii a ochrany zájmů regionu, se 

může jevit jako vyčerpané, s čímž se daná strana musí vyrovnat. Práce má za cíl zachytit postavení a 

vývoj Skotské národní strany a Plaid Cymru se zaměřením na postdevoluční období. Práce by měla 

rovněž sledovat kroky, které obě strany podnikly, aby oslovily voliče. Cílem je zhodnotit úspěšnost 



 

 

těchto kroků na základě volebních výsledků v regionálních a celostátních volbách. Otázky, na které se 

bude práce snažit odpovědět, zní: 

1. Jak Skotská národní strana a Plaid Cymru reagovala na vznik regionálních institucí 

z hlediska jejich strategie? 

2. Jak se tyto změny promítly do volebních výsledků Skotské národní strany a Plaid 

Cymru?  

3. Proč lze považovat Skotskou národní stranu za odlišný typ regionální strany než Plaid 

Cymru? 

Metodologie práce: 

Práce se v teoretické části zaměří na koncept regionálních stran, které se pro následující analýzu 

stanou klíčové. Jak již bylo zmíněno Skotská národní strana a Plaid Cymru se na venek jeví jako velmi 

podobné typy stran. Komparativní analýza bude vycházet primárně z politických dokumentů se 

zaměřením nejen na jejich obsah, ale také vývoj, konkrétně konzistentnost a stabilitu či významné 

programové změny. Představená analýza by měla zodpovědět otázku, zda je zařazení stran do jedné 

kategorie oprávněné, nebo se jedná o zařazení nevhodné. Práce se tak zaměří nejen na jednotící rysy 

stran, ale také na jejich odlišnosti, zejména v postavení k socioekonomickým otázka nebo vývoji 

regionu, v němž působí. Současně se také bude zabývat ideologickém rozpínáním těchto stran po vzniku 

devolučních legislativ, a zda se tyto změny promítly do fungování daných stran, struktury jejich voličské 

základny, a tak i volebních výsledků.  

Základní charakteristika tématu: 

Regionální strany ve Skotsku a Walesu díky devoluci získaly možnost rozhodovat o svém 

regionu. V předešlých letech ovlivňování politiky v regionu bylo pro tyto strany obtížné kvůli 

centralizaci a malému zastoupení v dolní komoře parlamentu Spojeného království. Skotská národní 

strana se od doby vzniku Skotského parlamentu dokázala stát nejsilnější skotskou stranou nejen 

v regionálních volbách ale i ve volbách do parlamentu ve Westminsteru. Plaid Cymru v počátku šla 

podobnou cestou jako Skotská národní strana, ve Velšském shromáždění se z ní okamžitě stala 

relevantní strana s koaličním potenciálem (Sartori, 2005). Zatímco u Skotské národní strany lze 

pozorovat nárůst voličské podpory, Plaid Cymru v tomto ohledu spíše stagnuje. Nikdy se jí nepodařilo 

porazit Labour Party a zůstává druhou nejsilnější stranou ve Walesu.  
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