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Zdůvodnění výběru práce: 

V současné době patří fenomén migrace k jednomu z nejdiskutovanějších témat v celé Evropě 

a Česká republika není v tomto ohledu žádnou výjimkou. V roce 2015 začal na evropský 

kontinent směřovat velký počet migrantů z Blízkého východu a subsaharské Afriky. Růst počtu 

příchozích migrantů z těchto oblastí způsobil v Evropské unii mezinárodní politickou krizi. 

Téma imigrace bylo vždy součástí agend většiny politických stran, jednalo se však vždy o 
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témata mimo oblast hlavních zájmu. Vše se pomalu začalo měnit po první vlně lidí migrujících 

do Evropy, kdy se migrace stala jedním z nejprobíranějších a nejpalčivějších témat současnosti. 

Veřejnost vždy vnímala tuto problematiku velmi citlivě, proto reakce na události související 

s migrační krizí, na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve společnosti začal tento problém velmi 

silně rezonovat, a v této souvislosti se postupně proměňovala i nálada. Lidé se postupem doby 

začali čím dál více vymezovat vůči tolerantní migrační politice. Česká společnost se pomalu 

rozdělovala na dva názorové tábory- obyvatele, kteří začali projevovat solidárnost 

s přistěhovalci, a na obyvatele, kteří nesouhlasí s přijímáním uprchlíků. V tomto směru se 

musely přizpůsobit i politické strany, které na vznikající problematiku začaly bez výjimek 

reagovat a začleňovat migraci do svých agend. Především se musely názorově vyhranit velké 

mainstreamové strany, které se touto tématikou, po celou dobu své existence, nikdy důkladněji 

nezabývaly. 

 

Předpokládaný cíl: 

Ve své bakalářské práci „Problematika migrace v programech ČSSD a ODS" si kladu za cíl 

hodnocení přístupů dvou mainstreamových politických stran k migraci v období let 2012-2017. 

V první části stručně představím mezinárodní migraci a odůvodním výběr politických stran a 

použité metodologie, v druhé části poté provedu komparaci přístupu k migrační problematice 

obou velkých mainstreamových stran pomocí rozboru volebních programů, tiskových 

prohlášení a stranických sjezdů. V práci se zaměřím na jejich přistěhovaleckou strategii, a 

jakým způsobem je jimi imigrační problematika prezentována. Mým cílem bude porovnání 

postojů obou zkoumaných politických stran k migrační problematice v průběhu času a nalezení 

odlišností a podobností v jejich přístupu.  

 

 

Metodologie práce: 

V úvodu práce V první části stručně představím mezinárodní migraci a odůvodním výběr 

politických stran, volebních materiálů a použité metodologie. Před samotným zkoumáním ještě 

popíši poslední vývoj v obou mainstreamových stranách a nastíním jejich základní ideové 

myšlenky. V hlavní části se bude studium zabývat především komparací volebních programů 

ČSSD a ODS. Volební programy ovšem nebudou jediným zdrojem, ze kterého bude práce 

čerpat, zohledněny budou také tisková prohlášení či stranické sjezdy. 

 



Základní charakteristika tématu: 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat problematice imigrace v kontextu dvou ideově 

odlišných politických stran, které měly v Parlamentu České republiky od roku 1993 stále 

zastoupení, tj. ČSSD a ODS. Svojí analýzu začnu rokem 2012, kdy v programech a mediích 

nebyl tomuto tématu přikládaný větší význam a celé zkoumání povedu až do současnosti, tzv. 

do roku 2017. Problematiku budu studovat úhlem pohledu obou mainstreamových stran: jak se 

k tématu imigrace vyjadřují v daném časovém úseku a zda se snaží využít proti-

přistěhovaleckých nálad tím, že do svého programu zahrnují negativní postoj vůči migraci. 

Mimo jiné se v práci budu zabývat také tím, jak se k celému problému tyto dvě politické strany 

staví, jaké varianty řešení navrhují, nebo jak velkou část svého programu celému problému 

věnují. Budu také zkoumat, jakým způsobem se zmíněné otázky vyvíjely v průběhu celého 

období. Politické strany patří k jedněm z nejdůležitějších aktérů politického procesu, proto si 

budu všímat i toho, jakou důležitost těmto tématům strany přikládají a do jaké míry se díky 

němu snaží zviditelnit. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na migrační politiku 

zmiňovaných politických stran a její vývoj v průběhu doby.  
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