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Anotace
Tématem diplomové práce je evropeizace parlamentních politických stran ČR.
Ústřední část textu je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první čtyři oddíly poskytují
teoretický rámec pro pátou, analytickou část práce. Rozbor relevantních politických
stran (politické strany, jež získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006
zastoupení; ČSSD, KDU-ČSL (Koalice), KSČM, ODS, SZ) vychází z pětibodového
schématu politologa Roberta Ladrecha. Evropeizace politických stran ČR je tedy
analyzována v těchto rovinách: 1) změny programatiky, 2) organizační změny, 3)
změny vzorců stranické soutěže, 4) vztahy strana-vláda, 5) vztahy nad úrovní
stranického systému. Výsledná data získaná kombinací metodologických postupů
kvantitativní (obsahová analýza volebních programů) a kvalitativní analýzy po
vzájemné komparaci a doplněná o kontextuální rovinu českého „životního prostředí“
pak prezentují komplexní podobu evropeizace parlamentních politických stran ČR.

Abstract
The topic of the thesis is the Europeanization of the Czech political parties
represented in the parliament. The core part of the text is divided in five chapters,
where the first four sections provide the theoretical framework for the fifth, analytical
part of the thesis. The analysis of the relevant political parties (political parties that
have gained representation in the lower chamber of the parliament based on the results
of the elections 2006 (ČSSD, KDU-ČSL (Coalition), KSČM, ODS, SZ) was executed
based on the five-point scheme of Robert Ladrech. The europeanization of the
political parties of the Czech Republic is analyzed in the scope of the following: 1)
programmatic change, 2) organizational changes, 3) patterns of party competition, 4)
party – government relations, 5) relations beyond the national party system. The data
gathered using the methodological approaches of quantity and quality analysis

(content analysis of party manifestos) was compared and the description of the Czech
„environment“ was then added in order to depict a complex assessment of
Europeanization of the parliamentary political parties of the Czech Republic.
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ÚVOD 1
Evropský integrační proces a jeho institucionální „zhmotnění“ ve formě EU
(Evropské unie) představuje v evropských, ale i světových dějinách zcela jedinečnou a
bezprecedentní událost. Samotná EU je mnohdy považována za systém sui generis,
jakousi těžko definovatelnou dynamickou soustavu vzájemně propojených souvislostí
a struktur. Existence EU se však nevyznačuje pouze interními procesy, aktivity a
činnost tohoto fenoménu mají rovněž dalekosáhlé konsekvence pro dění okolo sebe.
Snaze zachytit změny konfigurace vnitřních mechanismů Unie, stejně tak jako
interpretaci jejich dopadů na okolní prostředí je v akademické sféře věnována
dlouholetá pozornost. V souvislosti s akcelerací integračního procesu na přelomu
tisíciletí a následným prohlubováním vzájemných vazeb členů směrem k unifikaci
navíc „evropské téma“ opustilo čistě vědeckou půdu a stalo se námětem mnoha
laických debat a diskuzí. V důsledku zvýšení počtu členů EU rovněž došlo
k v podstatě geometrickému nárůstu okruhu témat, jež vyžadují další rozbory a
interpretace; to platí zejména pro nově příchozí státy – adaptace na evropské operační
prostředí, či konvergence legislativy a politik přinášejí těmto zemím nové výzvy a
tlaky, s nimiž se musejí vyrovnávat.
Jak vyplývá z předchozího odstavce, EU poskytuje badatelům nepřeberné
množství témat. Pokud však odhlédneme od interní roviny Unie, nejvýraznější jev
poslední dekády představuje z pohledu nově příchozích zemí, mezi něž patří i ČR,
problematika koordinace národní a evropské politické dimenze, resp. konsekvence,
které s sebou členství těchto států v EU přináší. Spektrum důsledků, jimiž se existence
EU promítá do národních politik jejích příslušníků (tzv. evropeizace), je opět značně
širokou kategorií – nicméně v rámci této diplomové práce bude pozornost zaměřena
na evropeizaci parlamentních stran ČR (České republiky). Hlavní inspirací pro volbu
1

Diplomová práce volně navazuje na projekt working paperu Kubini, K., Kučerová, L. (2010): „Evropská

integrace, evropeizace a politické strany – Česká republika a Slovensko“ publikovaného Pražskými sociálně
vědními studii. Dílčí poznatky tohoto textu jsou využity v i rámci některých pasáží (kap. 4. 1 a kap. 5. 2) této
závěrečné práce.
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tohoto tématu byla kromě jeho značné atraktivnosti a aktuálnosti rovněž snaha doplnit
dosud poměrně skromné empirické poznatky dané oblasti o další soubor dat a
hodnocení.
Počáteční

známky

evropeizace

politických

stran

byly

zaznamenány

v souvislosti s konáním prvních historických voleb do EP (Evropského parlamentu)
v roce 1979. Od této chvíle je pak možné v rámci stranických systémů jednotlivých
zemí sledovat kontinuální nárůst projevů, reakcí či vnitrostranických modifikací
bezprostředně souvisejících s aktivitami EU. Pro státy středoevropského regionu se
vstup do EU stal realitou až o více než dvě desítky let později; nástup do již „naplno
rozjetého vlaku“ je však donutil na situaci urychleně reagovat – konkrétní forma a
způsob jakým se jednotlivé politické strany přizpůsobují/nepřizpůsobují evropskému
diskursu, tvoří stěžejní výzkumný motiv mé diplomové práce.

Výzkumné otázky, metodologie
Problematika evropeizace představuje velmi komplexní a rozsáhlé téma, jehož
praktickou aplikaci navíc významně ztěžuje neexistence jednotné metodologie a
terminologie. Ve své práci se tudíž budu soustředit na dvě roviny výzkumu. První,
teoretická dimenze bude zaměřena na vymezení termínu evropeizace – jasná definice
významu v kontextu zkoumaného fenoménu předejde případným desinterpretacím a
vytyčí zřetelné hranice analýzy. Výstupy teoretické sekce práce se stanou podkladem
pro druhou – empirickou část textu. Zde budou jednotlivé politické strany podrobeny
detailnímu rozboru. Právě data vycházející z takto nastavených kritérií a jejich
zhodnocení v kontextu údajů ostatních politických stran i interpretace reflektující
okolní souvislosti (např. aktuální politickou situaci, výměnu stranických leaderů
apod.) mají tvořit hlavní přínos této práce.
Rozdělení práce do dvou sekcí je principiální rovněž z hlediska užité
metodologie. V rámci teoretické části budou popsány a vysvětleny nejdůležitější
souvislosti, přístupy a dosavadní koncepce výzkumů evropeizace. Nároky takovéto
formy zpracování dané problematiky nejlépe reflektuje deskriptivní metoda; té je
4

využito také při představení rámce výzkumu pro empirickou část textu. Přechod mezi
teoretickým a analytickým oddílem práce probíhá pozvolnou formou, kdy se
deskripce objevuje ještě na počátku empiricky laděného úseku; stane se tak
v souvislosti s nastíněním kontextuální situace politického prostředí ČR. Následující
empiricky zaměřený rozbor politických subjektů vychází z koncepce Roberta
Ladrecha, který ve svém schématu definuje 5 základních oblastí výzkumu. Při aplikaci
tohoto modelu bude užito kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy.
Kvantitativní dimenze – konkrétně obsahová analýza, poslouží k zisku matematických
údajů ohledně zjištění míry evropeizace programatiky politických stran. Částečně je
z kvantitativního rozboru vycházeno také u ostatních kategorií, zejména v souvislosti
s užitím statistických dat nebo analýzy hlasování. Komplex matematických hodnot je
pak následně doplněn o kvalitativní dimenzi reflektující procesy, jež nebylo možné
zachytit kvantitativním postupem. Nedílnou součástí závěrečné sekce analytické
kapitoly je rovněž komparativní metoda, jež umožní provedení relevantních srovnání
a vyvození komplexních závěrů.
Na základě provedených šetření se na závěr práce pokusím odpovědět na
následující výzkumné otázky: 1) co znamená termín evropeizace?; 2) jak působí EU
na politické strany v ČR?; 3) dochází k prohlubování změn v závislosti na čase
stráveném jakožto člen EU?; 4) které politické strany podléhají evropeizaci více, které
méně?; 5) co je důvodem této inklinace k větší „evropeizovanosti“?; 6) které kategorie
v rámci politických stran jsou evropeizací zasaženy nejvíce (programy či chování)?;
7) jaké postoje zaujímají jednotlivé politické strany k EU/integračnímu procesu?; 8)
mění se tyto postoje v závislosti na čase?. Prostřednictvím celkové komparace všech
zjištěných informací budu v závěru práce schopna potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že
vstup do ČR do EU měl pro všechny relevantní politické strany značný a stále se
prohlubující účinek, jenž se promítl do vnitřní struktury stran i do jejich přístupu a
postoje k EU.
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Rozbor evropeizace českých parlamentních stran2 je spíše než do šířky
zaměřen na zachycení hloubky průniku evropské dimenze do struktury jednotlivých
subjektů; období před vstupem ČR do EU je tak zmíněno velmi stručně – stěžejní
pozornost je věnována etapě od roku 2002 dosud, kdy se evropský kontext pro české
strany stal reálným činitelem.

Struktura práce
Struktura práce je vystavěna na 3 základových pilířích: na úvodu, ústředním
tematickém oddílu a závěru. Stěžejní koncept práce, obsažený ve stati bude dále
rozčleněn do jednotlivých kapitol, přičemž v průběhu analýzy evropeizace se, jak již
bylo zmíněno výše, bude prolínat teoretický (kapitoly 1 až 4) a empiricko-analytický
(kapitola 5) přístup.
„Vstupní branou“ uvozující prvotní seznámení se s danou problematikou
diplomové práce je tradičně úvod. Hlavní úlohou úvodu je představit zkoumanou
tematiku, základní koncept celé práce a případně také zdůvodnit výběr daného tématu.
Nutností je rovněž stanovení výzkumných otázek a hypotéz, na něž budou v průběhu
textu nacházeny odpovědi. Charakter celkové podoby práce doplňuje způsob členění
textu a zdroje, z nichž je při rozborech vycházeno.
První kapitola přestavuje jakýsi podrobný úvod do problematiky pojmu
evropeizace. Vyjma terminologie a jejího užití zde bude fenoménu evropeizace
věnován prostor zachycující širší konsekvence, tedy co již bylo o evropeizaci napsáno,
v jakých souvislostech či s jakými přístupy k evropeizaci se lze setkat.
Na obecnou charakteristiku termínu a jeho pozici v rámci společenských věd
navazuje úsek reflektující evropeizaci v kontextu politických věd. V rámci této části
jsou představeny přístupy, konceptualizace a definice, jichž je v souvislosti s pojmem

2

Relevantními stranami pro výzkum evropeizace jsou: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a SZ. Více

k důvodům volby těchto politických stran viz kap. 4.
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využíváno. Speciální pozornost je věnována otázce evropeizace v regionu Střední a
Východní Evropy, jakožto nově se etablujícímu prostoru pro výzkum.
Třetí část textu se pak již detailně věnuje evropeizaci politických stran.
Zásadním bodem této sekce je představení koncepce, na jejímž základě byl výzkum
evropeizace parlamentních politických stran v ČR proveden. Prostor je věnován
rovněž jevům, které s evropeizací politických stran bezprostředně souvisejí
(euroskepticismus, politické strany na evropské úrovni).
Následující pasáž představuje čistě technickou, nicméně nezbytnou složku
diplomové práce. Kapitola s titulem „Analytický rámec a metodologie“ se, jak již sám
název napovídá, zaměřuje na detailní popis postupu aplikace schématu Roberta
Ladrecha na politické strany ČR. S ohledem na využití specifické metody zisku dat
zejména v souvislosti s prvním bodem Ladrechovy koncepce je dané metodě
(obsahové analýze) a způsobu jakým bude aplikována vyhrazena samostatná sekce.
Vyústěním předchozích teoretických částí je poslední, pátá kapitola, v níž
budou představené koncepce, přístupy a náhledy aplikovány na praxi českých
politických stran. Jednotlivé položky Ladrechova modelu jsou z důvodu rozdílných
metod, jež jejich rozbor vyžaduje analyzovány v rámci samostatných oddílů.
Kompletní obraz evropeizace parlamentních stran ČR vytvořený kombinací výsledků
všech kategorií pak přinese poslední, sedmý úsek dané kapitoly.
Diplomovou práci zakončí třetí základový pilíř – závěr, v němž dojde
k celkovému shrnutí zkoumané problematiky a taktéž k rekapitulaci zjištěných
výsledků. Na základě těchto informací pak budu schopna odpovědět na výzkumné
otázky a hypotézy vznesené v úvodu textu.

Zdroje
Závěrem úvodní části práce bych ještě ráda alespoň stručně poukázala na
zdroje, jichž jsem během psaní využívala. Tyto prameny se dají v zásadě rozdělit do
tří základních kategorií; první skupinu lze označit souhrnným názvem tištěné zdroje.
7

Informace z monografií, sborníků či tištěných periodik byly využity zejména
v souvislosti s obecnou teoretickou rovinou výzkumu.
Neméně významnou pozici z hlediska užití jejich údajů zaujímá druhá
kategorie pramenů – elektronické zdroje a internet. Z českého prostředí jsem při
zpracovávání tématu nejvíce využívala elektronickou verzi Politologického časopisu a
periodika Sociální studia, čerpala jsem taktéž z on-line časopisu Středoevropské
politické studie. V seznamu zahraničních periodik se pak nejčastěji objevovaly názvy
West European Politics, Journal of Common Market Studies nebo European Union
Politics. Do skupiny elektronických zdrojů by z hlediska svého původu náležely taktéž
working papery prezentované na serverech různých institucí. Dalších internetových
zdrojů a portálů bylo využíváno veskrze jako doplňkových pramenů poskytujících
aktuální informace. Nejvíce využívanými portály se v kontextu této práce staly
zejména stránky EP, jednotlivých politických stran v ČR ale i v EP (EU), server
Českého statistického úřadu nebo stránky Vlády ČR.
Posledním pramenem informací se v souvislosti s empirickým charakterem
části práce staly primární dokumenty vydávané jednotlivými politickými stranami. Ty
zahrnují kromě volebních programů a dokumentů, také nejrůznější prohlášení, stanovy
a deklarace.
V rámci teoretické sekce diplomové práce jsem při definování pozice
evropeizace ve společenských vědách a následně i politologii vycházela zejména
z prací autorů Radaelliho, Featherstona, Börzelové, nebo Olsena. Z českých autorů
jsem se inspirovala pracemi zejména brněnského politologického pracoviště (Havlík,
Fiala, Pitrová). Při stanovení formy výzkumu českých politických stran se primárním
zdrojem staly díla Roberta Ladrecha. Praktická aplikace Ladrechova konceptu na
české politické strany byla realizována na základě postupů vytvořených politology
Rayem, Gabelem a Hixem nebo Penningsem.
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1. POJEM EVROPEIZACE
V souvislosti s proměnami mezinárodního prostoru na konci 20. století došlo
k otevření nových dimenzí a perspektiv výzkumu z hlediska času i prostoru. (Goetz,
Mair, Smith 2008: 3) Konec studené války a rozpad bipolárního uspořádání měly
dalekosáhlé důsledky pro další světový vývoj. Jedním z nejvýznamnějších fenoménů
nového milénia se stal evropský integrační proces a jeho důsledky. V průběhu 90. let
se ve vědeckém prostředí pro označení reflexe změn spojených s existencí EU a
integračního procesu vžil pojem evropeizace.
Význam termínu jako takového je však velmi široký – i přes rostoucí studie
věnované problematice EU a integrace je tak stále patrná jeho terminologická3 i
konceptuální nejasnost. Interpretační nedostatky vztahující se k tomuto fenoménu
popsal již v roce 1972 novinář Donald Puchala ve svém článku „Of Blind Men,
Elephants and International Integration“4. Ačkoli se jedná o více než třicet let starý
názor, lze bezpochyby konstatovat, že hlavní postřehy přesně vystihují podstatu
problému dodnes.
Samotný termín evropeizace není ve společenských vědách žádným nováčkem
– poprvé se objevuje již v 19. století a to v souvislosti s popisem historického vývoje.
(Fiala a kol. 2009: 15) V literatuře je tedy možné setkat se s tímto termínem již více
než sto let, pravá renesance výrazu evropeizace jak po formální tak obsahové stránce
však přichází až v posledním desetiletí minulého století. Evropeizace se stává novým
fenoménem pronikajícím téměř do všech sfér společenských věd – každá oblast však
definuje své vlastní pojetí evropeizace v závislosti na analyzované látce, což ve finále

3

Anglosaská literatura uvádí pojmy jak „europeization“, tak také „europeanization“. V České republice pak

nacházíme např. termíny „evropeizace“, „evropeanizace“, „europeizace“ i „europeanizace“. (Dančák, Fiala,
Hloušek 2005: 12)
4

Slepci se dohadují o tom, jak vypadá slon. Všichni vycházejí ze svého vjemu, ale každý má jinou zkušenost

(jeden se dotkl chobotu a tak jeho dedukce je, že slon musí být hubený a protáhlý, druhý sáhne na ucho a
jeho úsudek mu říká, že slon musí být placatý). Debata o jednoznačné definici pojmu je tak nekonečná.
(Kratochvíl 2008: 24)
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vede ke značné nekoherentnosti termínu. Nejasně definovaný koncept pak v další fázi
znemožní relevantní výzkum.5
Například v oblasti práva je možné setkat se s terminologickou verzí
europeanizace, přičemž se hovoří o procesu „postupného sbližování právních pravidel
napříč evropským kontinentem“ (Smekal 2005: 345). V kontextu NATO je zase
evropeizace vnímána jako posun a posílení evropského bezpečnostního pilíře, tedy
v podstatě zintenzivnění regionální bezpečnostní spolupráce, která vytváří protiklad
Atlanticismu. (Featherstone 2003: 10) Danielle Allen ve svém textu „Who Speaks
Europe? The Search for an Effective and Coherent External Policy“ označuje EU za
hlavního aktéra mezinárodních vztahů, přičemž k označení tohoto procesu užívá
termín „Bruselizace“. (Allen 1998: 56-57) Claudio Radaelli v souvislosti s vlivem EU
na veřejné politiky jednotlivých států uplatňuje spojení „EU-ization“. (Radaelli 2003:
27) Pojem evropeizace se objevuje také ve spojení s konflikty evropských států
v jiných částech světa, popřípadě s jejich vojenskou intervencí. (Featherstone 2003:
10) V podobném duchu by se dalo pokračovat ještě dlouho – jako ukázka diverzity
přístupů nám však výše zmíněné konkrétní příklady jistě postačí. Souhrnný přehled
rovin evropeizace a s nimi souvisejících procesů prezentuje tabulka v knize
„Evropeizace, nové téma politologického výzkumu“6.
Upřesnění významu termínu evropeizace je tak v poslední době věnována ze
strany mnoha badatelů zvýšená pozornost. Debaty jsou vedeny zejména v rovině, zda
je evropeizace užitečným pojmem nebo spíše módní záležitostí. (Loužek 2005: 243250) Jedním z vědců, kteří na tuto „hozenou rukavici“ reagují, je britský politolog
Kevin Featherstone. Ve své práci představuje jednoduché, dvoučlenné klasifikační
schéma, kdy v maximalistickém pojetí znamená evropeizace veškeré změny, které
souvisejí s Evropou. Druhý pól pak reprezentuje pojetí minimalistické - za evropeizaci
jsou považovány jen ty procesy, jež souvisejí přímo s EU. (Featherstone 2003: 3)
Svou typologii pak dále kategorizuje do čtyř základních významů evropeizace,
přičemž první dvě skupiny řadí k maximalistickému hledisku, zatímco třetí a čtvrtá
kategorie jsou více orientovány na EU. První kategorii tvoří pojetí evropeizace jakožto
5

Viz např. Buller and Gamble: „Conceptualising Europeanization“ (2002), či Featherstone (2003).

6

Tabulka viz Příloha č. 1.
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historického procesu. Za evropeizaci je v tomto smyslu považován export evropských
kulturních norem a způsobů chování koloniálními mocnostmi. Přizpůsobování se
západní kultuře patří do sféry zájmů rovněž u antropologů či religionistů.
(Featherstone 2003: 6) Problémem se zde však stává otázka vymezení toho, co je či
není evropské. (Havlík, Pšeja 2007: 8) Další skupinu dle Featherstona představuje
evropeizace jako záležitost transnacionální kulturní difuze. V tomto případě dochází
k difuzi idejí, kulturních norem či způsobů chování v rámci evropských národností.
Praktické užití tohoto přístupu je stejně jako v předchozím případě značně široké –
kromě změn politické kultury nebo redefinice občanství je zde možné setkat se i
s přístupy analyzujícími vztahy k fotbalu, případně užití alkoholu na Islandu.
Předposlední kategorii reprezentuje pojetí evropeizace jako procesu institucionální
adaptace; ústředním předmětem zájmu se v rámci tohoto přístupu stává otázka, jak
jsou jednotliví aktéři a instituce procesem evropské integrace zasaženi. Výčet
možných významů pak uzavírá nejběžněji užívané pojetí evropeizace alias adaptace
politik a politických procesů. Tento bod lze nejjednodušeji charakterizovat jako dopad
členství v EU na domácí politiky jednotlivých států. Konkrétně lze zmíněné procesy
sledovat z několika perspektiv – mezi nejčastější patří nahrazování národních
regulačních systémů evropskými, vymezení domácích politik ovlivněných regulacemi
či nepřímý efekt role EU v domácím diskursu. (Featherstone 2003: 7-10)
Otázku ne co je evropeizace?, ale jak a jestli může být tento termín efektivně
využit pro pochopení procesu evropské integrace?, si ve svém článku položil Johan P.
Olsen. Zásadním okamžikem se v jeho pojetí stává proces změny, v rámci nějž
rozlišuje pět možností. První z nich je evropeizace jako proces změny vnějších
teritoriálních hranic – tedy míra, do jaké se Evropský kontinent stává jednotným
politickým prostorem. Druhý bod představuje evropeizaci jako rozvoj institucí a
systému vládnutí na evropské úrovni. Další fáze zachycuje pojetí evropeizace alias
infiltrace a adaptace národních a subnárodních systémů evropskému politickému
centru a normám. Předposlední zobrazení chápe evropeizaci jako export forem
politické a vládní organizace do neevropských oblastí. A konečně poslední koncept
reprezentuje evropeizaci jako politický projekt mající za cíl vytvořit jednotnou a
politicky silnou Evropu. (Olsen 2002: 1-3)
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V podobném duchu analyzují koncept evropeizace také Buller a Gamble. Za
pomoci osmi kritérií stanovených Johnem Gerringem7 podrobují evropeizaci rozboru
s cílem stanovit možnost jejího využití. Analogicky s předchozími autory představují
evropeizaci jako vývoj vládnoucích institucí na centrální evropské úrovni, export
evropských vládních a organizačních norem mimo hranice kontinentu nebo dosažení
politické jednoty Evropy. V závěru textu autoři konstatují, že koncept evropeizace
v současné podobě je pouze provizorní a tudíž stále otevřený pro další revize a
upřesnění. (Buller, Gamble 2002: 1-3)
Z jiného úhlu nahlíží na problematiku evropeizace američtí antropologové
Nick Fowler a John Borneman. Při výzkumu evropeizace zdůrazňují především
historickou dimenzi celého procesu. Evropská integrace je důsledkem destruktivního
účinku dvou světových válek, které zapříčinily rozdělení Evropy do dvou bloků.
Amerikanizace působící v západní části a sovětizace východního bloku byly
v současné době nahrazeny procesem evropeizace. V rámci akcelerovaného nástupu
evropeizace pak Fowler s Bornemanem rozlišují dvě dimenze: teritoriální a lidskou.
Se zmizením supervelmocí zanikly rovněž síly, na něž by znovu svobodné státy
musely brát ohled. Evropa se tak ocitla před úkolem identifikovat samu sebe – a to
nejen vůči mezinárodnímu prostředí, ale také vůči sobě sama. Vnitřní identifikace je
ztotožňována s evropeizací, tedy s administrativní a organizační činností EU.
Evropská integrace a EU se tak díky svému stále rostoucímu vlivu stává cílem sama o
sobě, snaží se zastoupit procesy utváření národa (nation-making) a posílit uplatnění
pan-evropských standardů. Takovéto požadavky samozřejmě vzbuzují u mnohých
aktérů reakce, jejichž intenzita a podoba se v závislosti na nárocích případ od případu
liší. (Borneman, Fowler 1997: 486-488)
Jak poznamenávají v dalších částech studie, z historického hlediska nemá
Evropa se sebe identifikací žádné velké zkušenosti. I když se v průběhu dějin neustále
vůči někomu či něčemu vymezovala, neměl tento vývoj prakticky žádný vliv na pocit

7

Jedná se o kritéria: povědomosti, významnosti, jednoduchosti, koherentnosti, vnější odlišnosti (vymezení,

co termín není), hloubky, využitelnosti v oblasti tvorby teorií a využití termínu v rámci již existující
terminologie. (Buller, Gamble 2002: 6-9)
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jednoty a sounáležitosti. (Borneman, Fowler 1997: 486-489) Evropa totiž rozhodně
nepatřila ke stabilním subjektům. Významy, s nimiž byla v minulosti ztotožňována,
úzce souvisely s událostmi charakteristickými pro dané období (ať už se jednalo o
identifikaci s křesťanstvím, kulturní jednotou nebo humanismem). (den Boer 2003: 5)8
Jistým potvrzením předchozích řádek může být označení Evropy za „komplex náhod“,
případně také „hádanku“ natolik komplexní a neurčitou, aby se dala nalézt
fundamentální kritéria evropskosti. (Sloterdijk 1996: 37-39) Pevnějších kontur
dosáhla Evropa až během 18. století v souvislosti s ustavením národního státu
(propojením etnické a jazykové skupiny s určitým územím), konceptu lidských práv,
pluralismu a svobody. Současné uspořádání Evropy do podoby národních států se tak
stává rozhodujícím elementem v procesu pokračující integrace a sebeidentifikace EU
jakožto evropského superstátu. Identifikace lidí s národním státem založená na
náboženství, historické paměti, sdílených hodnotách a pocitu sounáležitosti se
vytvářela několik století. V tomto směru zatím nemá Evropská unie svým „občanům“
co nabídnout. Fowler s Bornemanem proto v této souvislosti označují evropeizaci
z hlediska kulturního obsahu za prázdný pojem. (Borneman, Fowler 1997: 490-497)
I přes všechny výše naznačené přístupy, na závěr této úvodní přehledové stati
je třeba poznamenat, že privilegovaně se termínu evropeizace užívá v souvislosti se
změnami domácích institucí, struktur a politik způsobených procesem evropské
integrace. Takto orientovaný výzkum spadá do sféry působnosti politických věd.
(Fiala a kol. 2009: 16)

8

Více o historickém vývoji Evropy např. Horyna 2001: 14-87, Duroselle (2002), Brunschvicg (2000), Veber

(2004), Davies (2000), Goněc (2000).
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2. EVROPEIZACE V POLITICKÝCH VĚDÁCH
Jakkoli se v posledním desetiletí stal výzkum evropeizace novým trendem,
politické vědy tento proces ve svých analýzách zpočátku opomíjely. Důvodem k tomu
byly dle Hixe a Goetze především nejasnost zařazení této problematiky v rámci
existující dělby práce mezi komparativní politologií (zaměřující se na domácí instituce
a procesy) a mezinárodními vztahy (jejichž specializací je výzkum mezinárodních
režimů a integračních procesů), skeptický pohled badatelů z oblasti komparativní
politologie ohledně přínosu výzkumu pro politické vědy a posouzení vlivu integrace
jakožto nerelevantní proměnné (vliv integrace na domácí politiky byl dlouho
zanedbatelný). (Hix, Goetz 2000: 1-3) Situace se změnila až v souvislosti
s akcelerovaným procesem integračního procesu v posledních letech. Výzkum
evropeizace v rámci politických věd tak stejně jako jeho vzor – integrační proces patří k velmi dynamickým a aktivním dějům. I zde je tedy možné setkat se s mnoha
přístupy, koncepty, zaměřeními a výzkumnými metodami, jež se snaží reflektovat
nejrůznější aspekty evropeizace v dané oblasti.

2. 1 Definice, přístupy, konceptualizace
Kromě snahy zachytit nejrůznější děje v rámci integračního procesu přispívá
k rozvětvenosti přístupů a náhledů na výzkum tohoto fenoménu i fakt, že ve sféře
evropeizace není možné se v rámci politických věd setkat s klasickými díly, které by
jednoznačně určily další směřování a postupy. (Fiala, Hloušek, Pitrová, Pšeja, Suchý
2006: 4-5) Koncepty výzkumu evropeizace tak kombinují nejrůznější přístupy a
metody,

vycházející

jak

z komparativní

politologie,

tak

také

např.

teorií

mezinárodních vztahů, analýzy policy, teorií evropské integrace (multilevel
governance), sociologického institucionalismu, či z výzkumu mezinárodní politické
ekonomie. (Featherstone, Radaelli 2003: 331-340; Hloušek, Pitrová 2009: 23; Fiala,
Hloušek, Pitrová, Pšeja, Suchý 2006: 4)
Zásadní je rovněž úhel pohledu, ze kterého je problematika analyzována, resp.
identifikace EU/integračního procesu jako závislé či nezávislé proměnné. Zde se lze
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setkat se dvěma úrovněmi – přístup „shora“ (top-down) a „zdola“ (bottom-up). Topdown perspektiva hodnotí jako hlavního činitele změn EU s tím, že domácí politiky na
měnící se prostředí na úrovni EU určitým způsobem reagují; EU je v tomto případě
vnímána jako nezávislá proměnná. Naopak model bottom-up přístupu vychází
z předpokladu, že struktury na úrovni EU jsou formovány na základě iniciativy
domácích politik. Evropská integrace je v tomto případě proměnnou závislou, zatímco
rovina národních diskursů je vnímána jako činitel nezávislý. (Börzel, Risse 2000: 1;
Fiala, Hloušek, Pitrová, Pšeja, Suchý 2006: 4-5; Havlík, Pšeja 2007: 4-5) Proces
evropské integrace však mnoho autorů9 hodnotí jako velmi komplexní proceduru, jíž
nelze jednoduše označit za postup jedním nebo druhým směrem. Reakcí na požadavky
reflexe obou směrů integračního procesu je model kombinující oba předchozí
přístupy, model bottom-up-down.10 V tomto případě vychází počáteční analýza
z domácích politik a jejich vlivu na podobu vytváření institucí a struktur na úrovni
EU, teprve ve druhé fázi je pak následně hodnocen a analyzován zpětný účinek
působení EU/integračního procesu na dimenzi jednotlivých národních politik.
(Graziano, Vink 2006: 9-10; Havlík, Pšeja 2007: 4-5)
Z předchozích řádků jasně vyplývá, že v rámci studia interakce mezi domácími
politikami jednotlivých států a struktur EU/integračního procesu je možné nalézt
mnoho rozličných přístupů a definic. Každá z nich pojímá evropeizaci svým vlastním
jedinečným způsobem; všechny níže prezentované definice se však ve své oblasti
staly výchozím bodem pro další výzkumy a analýzy. (srov. např. Featherstone 2003,
Bulmer a Radaelli 2005, Havlík a Pšeja 2007)
Jedním z prvních autorů, který se pokusil definovat proces evropeizace, byl
Robert Ladrech. Důraz ve svém pojetí kladl především na zachycení evropeizace
jakožto procesu. „Evropeizace je proces měnící směr a podobu politik na stupeň, kdy
9

Např. Radaelli (2003: 33-35), srov. Börzel (2005), Bulmer and Burch (2001), Goezt (2000).

10

S přístupy top-down, bottom-up i bottom-up-down úzce souvisí i pojmy down-loading a up-loading.

V souvislosti s top-down perspektivou je v praxi spojena adaptace a mechanismy přizpůsobení se
evropskému diskursu – a právě toto „stahování“ evropských politik na domácí úroveň je označeno termínem
down-loading. Opačný trend (tedy snahu prosadit domácí politiky na evropské úrovni) pak zachycuje pojem
up-loading. Bottom-up-down perspektivu, resp. pojetí evropeizace jakožto vertikálního transferu jednotlivých
politik by pak měl odpovídat termín cross-loading. (Howell 2004: 5-7)
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se politiky a ekonomická dynamika ES stanou součástí organizační logiky a tvorby
politik národních“ (Ladrech 1994: 69). Tanja Börzel definuje evropeizaci takto:
„proces, při němž se domácí politické prostředí postupně přemění na předmět
evropského politického rozhodování“ (Börzel 1999: 574). Často citované je rovněž
pojetí Risseho, Cowlese a Caporasa; evropeizace je: „vznik a vývoj evropské úrovně
vytvořené z odlišných struktur vládnutí, které jsou spojeny s politickými, právními a
sociálními institucemi založenými na politickém řešení problémů, a které formalizují
interakce mezi aktéry i politické sítě specializující se na tvorbu autoritativních
Evropských pravidel“ (Cowles, Caporaso, Risse 2001: 3). Evropeizace v pojetí Knilla
a Lehmkuhla znamená: „Ve své nejvíce explicitní formě tvorba Evropských politik
může aktivovat domácí změny formou předpisů konkrétních institucionálních
požadavků, kterým musejí členské státy vyhovět“ (Knill, Lehmkuhl 1999: 1).
V souvislosti s aplikací evropské dopravní politiky definuje Adrienne Héritier
evropeizaci jako: „proces vlivů vycházejících z Evropských rozhodnutí a zasahujících
politiky a politické a administrativní struktury členských států. Evropeizace zahrnuje
následující elementy: Evropská rozhodnutí, procesy vyvolané těmito rozhodnutími
stejně tak jako dopad těchto procesů na národní politiky, rozhodovací procesy a
institucionální struktury“ (Héritier 2001: 15). Všeobecně je pravděpodobně nejvíce
preferována definice Claudia Radaelliho (Rovná 2007: 9), který hovoří o evropeizaci
jako o: „procesu (a) utváření, (b) rozšiřování a (c) institucionalizace formálních a
neformálních pravidel, procedur, paradigmat politiky, stylů, způsobů „jak dělat věci“
a sdílených hodnot, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v rámci utváření
rozhodnutí EU a poté inkorporovány do logiky domácího diskursu, identit a
politických struktur a veřejných politik“ (Radaelli 2004: 3).
Stejně jako v předchozích případech i v oblasti přístupů k měření evropeizace
je možné narazit na celou řadu metod. I když každý model nabízí jiné mechanismy
výzkumu, nepsaným územ mezi vědci je předpoklad alespoň nějakého rozdílu mezi
evropskou a národní úrovní. Míra kompatibility ať už nazývaná „misfit“11 (Duina
1999), „mismatch“ (Héritier et al. 2001) případně „goodness of fit“ (Cowles,
Caporaso, Risse 2001) je v nějaké fázi součástí prakticky všech analýz míry
11

Nesoulad.
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evropeizace. Cowles, Caporaso a Risse představují třístupňový model reflexe vztahů
mezi evropskou a národní úrovní. Prvním krokem je zmapování relevantních procesů
evropeizace (formální i neformální pravidla a normy, regulace a praxe, které ovlivňují
domácí politiky). Krok číslo dvě je zaměřen na identifikaci míry kompatibility
(goodness of fit) nalezených rozdílů - velká diference mezi oběma úrovněmi může být
zdrojem zvýšeného adaptačního tlaku na domácí politiky. Jelikož se jedná o mnoha
úrovňový institucionální proces, je třeba brát v úvahu také nejrůznější mediační
faktory, které mohou adaptační procesy významnou měrou ovlivnit. Zachycení tohoto
problému se věnuje poslední stupeň prezentovaného modelu. (Buller 2003: 529-530)
Možností jak zkoumat procesy dopadů evropské integrace na domácí politiky je celá
řada12, rozsah a zaměření této práce však neumožňuje zabývat se touto problematikou
detailněji.
Mediační neboli zprostředkující faktory podobně jako detekce souladu či
kompatibility jednotlivých politik představují jakousi červenou nit v rámci analýzy
evropeizace. Jsou to právě ony, kdo způsobuje specifičnost reakcí na adaptační tlaky
evropských struktur. V literatuře pod tuto kategorii spadají např. označení jako
facilitating factors, formal institutions, veto players, veto points nebo multiple veto
points. V praxi se pak jedná o rozložení organizačních struktur na úrovni národních
států, tedy kdo může ovlivňovat politické rozhodování – čím více aktérů má
pravomoci ovlivňovat politický proces, tím obtížněji se změny prosazují (veto players,
veto points). Naopak faktory, které integraci napomáhají a usnadňují tak aplikaci
strukturálních změn jsou označovány facilitating factors (v této souvislosti jsou
nejčastěji zmiňovány instituce – formal institutions). Dalším mediačním faktorem
může být např. také politická kultura dané země. (Börzel, Risse 2000: 1-2; Börzel,
Risse 2003: 58 a 64-65; Hloušek, Pitrová 2009: 29)
Jedním ze základních faktorů výzkumu evropeizace je rovněž stanovení sfér
působnosti vlivu EU na národní politiky; tedy zjištění, ve kterých oblastech je možné
se s evropeizací setkat. Touto problematikou se ve své práci zabývali např. Tanja
Börzel a Thomas Risse13. Jejich poznatky vycházející z klasické strukturálně
12

Např. výzkum horizontálních a vertikálních mechanismů. (Radaelli 2003: 40-44)

13

Jinou klasifikaci domén působení evropeizace nabízí např. Claudio Radaelli, (viz Příloha č. 2).
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funkcionální analýzy14 umožnily přehlednou typologizaci a kategorizaci jednotlivých
politik. Na základě takto provedené analýzy došli Börzelová s Rissem k závěru, že
evropská integrace a její procesy ovlivňují domácí politiky ve všech rozměrech:
policy, polity i politics15. (Börzel, Risse 2003: 59-60) Ze strany badatelů byla zpočátku
větší pozornost věnována analýzám policy a polity, oblast politics se dostává „do
hledáčku“ politických vědců až o něco později. (Fiala, Hloušek, Pitrová, Pšeja, Suchý
2006: 4) I přes tento počáteční deficit se však brzy výzkum politických aktérů a jejich
interakcí (především pak politických stran) stává jedním z nejvíce exponovaných
témat evropeizační literatury. Nejinak je tomu i v případě následujícího textu –
problematice evropeizace politických stran, metodám a přístupům k jejímu měření
bude věnována následující kapitola. Analýza policy se objevuje např. v textech autorů
Knilla a Lehmkuhla, Kevina Featherstona, Claudia Radaelliho nebo Martina Brusise.
Studium institucí, struktur či ústavně právního rámce v souvislosti s reflexí existence
EU pokrývá oblast polity, jíž se ve svých pracích zabývají např. March a Olsen,
Bulmer a Radaelli, Vivien Schmitd, či Hussein Kassim.
Další kategorizační oblastí, logicky navazující a zároveň uzavírající
evropeizační cyklus je typologie dopadů integračního procesu na domácí prostředí
jednotlivých států. Již zmiňovaný Claudio Radaelli hovoří o čtyřech možných
reakcích států na evropeizační tlak. Prvním „výstupem“ je netečnost, tedy situace kdy
žádná změna neproběhne. Následuje absorpce, neboli přijetí požadovaných změn bez
výrazných změn domácího diskursu. Reálné změny na podměty z roviny EU označuje
termín transformace. Antireakci na činnost a existenci EU představuje poslední, čtvrtý
bod Radaelliho typologie a to stažení se (retrenchment), subjekt se v tomto případě
odvrací od EU a stává se ještě méně „evropským“, než byl na počátku integračního
procesu. (Radaelli 2003: 37-38) S jednodušším modelem efektů evropeizačního
procesu přicházejí Börzelová a Risse. Jejich typologie obsahuje jen tři možnosti: 1)
absorpci – členské státy jsou schopné přizpůsobit se požadavkům EU i bez zásadní
změny vlastních procesů, politik a institucí; 2) akomodaci – míra změny je zde vyšší
než v předchozím případě, přesto však jsou státy schopné přizpůsobit se nárokům EU
14

Viz např. Říchová 2000: 45-82.

15

Detailní zobrazení příslušnosti k jednotlivým sférám viz přílohy, (Příloha č. 3).
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bez esenciální transformace a 3) transformaci – členské státy zásadně změní
dosavadní praxi činnosti vlastních institucí, procesů a politik a vše nahradí novými,
odlišnými formami vládnutí. (Börzel, Risse 2000: 10) Další klasifikační schéma nabízí
např. také Trieb a Falknerová.16
Dosud byla pozornost věnována vymezení toho co je evropeizace, v duchu
Sartoriánského „rozbalování“ konceptu je však rovněž nutné uvést co evropeizace
není – vytvořit tak hranici mezi termínem evropeizace a jinými, byť možná zdánlivě
identickými pojmy. V první řadě: evropeizace není totéž, co konvergence – zde je
totiž nutné rozlišovat mezi procesem a jeho následky. Právě evropeizace je procesem,
který sbližování (ale i oddalování) způsobuje. Evropeizace není ani harmonizace;
každý stát totiž na požadavky EU reaguje jinak – v některých případech skutečně
k harmonizaci dochází, jinde však může nastat zcela opačná situace. Konečně,
evropeizace by neměla být ztotožňována ani s politickou integrací. Bez procesu
evropské integrace by evropeizace samozřejmě neexistovala, nicméně otázka politické
integrace spadá do oblasti ontologie, zatímco evropeizace jakožto následek
evropského integračního procesu přísluší do post-ontologické sféry17. (Radaelli 2003:
33-34)

2. 2 Střední a Východní Evropa v procesu evropeizace
U některých badatelů se objevuje skepse ohledně možností využití
evropeizačních přístupů a metod zformulovaných vědci ze západní Evropy pro oblast
tzv. postkomunistických zemí. Státy středo- a východoevropského prostoru se do
integračního procesu skutečně zapojily až o několik desítek let později než
západoevropské země, navíc se musely v mnoha oblastech vyrovnat s dědictvím
bývalých režimů a své systémy transformovat do podoby konsolidovaných
demokracií. A právě díky tomuto dědictví je nutné zdůraznit specifikum, ale na
16

Viz Příloha č. 4.

17

Jinými slovy (ontologické) integrační teorie se zaměřují např. na zjištění vztahu národního státu a evropské

integrace, post-ontologické perspektivy jako je evropeizace pak umožňují pokládat více sofistikované otázky
typu, jak se domácí instituce na probíhající integrační proces adaptují apod. (Börzel 1999: 576-577)
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druhou stranu rovněž značnou schopnost adaptability zemí tohoto regionu vůči
procesu evropské integrace.
Na počátku 90. let minulého století prošly země středo- a východoevropského
prostoru mnoha změnami. Tranziční procesy směrem k demokratizaci a liberalizaci
doposud disfunkčních centrálně řízených systémů si vyžádaly transformace v politické
oblasti (tvorba právního řádu, institucí), ekonomice (vznik tržního hospodářství) a
mnohdy také procesy tzv. nation-building (hledání vlastní identity). Jedním ze
stěžejních prvků obnovy demokracie se stala rovněž deklarace „návratu do Evropy“ –
přihlášení se k západním hodnotám a standardům. (Pridham 2000: 49; Havlík 2009;
Čmejrek 2004; Dürr, Marek, Šaradín 2004) Již v této chvíli by bylo možné spatřit jisté
zárodky „nevědomé“ evropeizace systémů nově demokratizovaných států v tom
smyslu, že ačkoli EU/ES nebyla aktivním iniciátorem změn, země se snažily
napodobit modely západoevropských struktur. (Grabbe 2003: 311-312) Nicméně,
většina badatelů se přiklání k názoru, že pro takovouto situaci je výstižnější pojem
westernizace, neboť reálně se ještě nejednalo o reakce na podněty EU/ES. 18 (Fiala,
Hloušek, Pitrová, Pšeja, Suchý 2006: 9) Za skutečný počátek evropeizace politických
systémů postkomunistických zemí je tak možné považovat až vznik „jízdního řádu“
pro vstup do EU – souboru pravidel vytvořených roku 1993 na summitu v Kodani. Od
této chvíle mohou státy reálně uvažovat o členství v Unii19 a této realitě vědomě
podřídit své jednání. (Fiala, Pitrová 2009: 151-160)
Ve vztahu k procesu začleňování se evropských států bývalého sovětského
bloku do EU je nutné kromě historické zátěže těchto zemí vzít v potaz rovněž změny
přístupových pravidel v rámci Unie. Zatímco kritéria vstupu byla pro nové členy před
rokem 2004 nastavena mnohem mírněji, tzv. pátá přístupová vlna byla posuzována

18

Podobně i Vít Hloušek s Markétou Pitrovou ve svém textu zastávají názor, že o evropeizaci se dá hovořit

až ve chvíli, kdy u zemí procházejících tranzicí dochází k fázi konsolidace. (Hloušek, Pitrová 2009: 42)
19

Geoffrey Pridham ve své práci uvádí několik typů konkrétních motivací, proč státy usilovaly o vstup do

EU: 1) historické, motivační a kulturní faktory; 2) vládnutí, obsahující politické přístupy a institucionální
aspekty; 3) politická aréna: politické strany, veřejnost, média; 4) socioekonomická sféra. (Pridham 2000: 5758)
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prizmatem Kodaňských kritérií20, souboru právních, ekonomických a politických
podmínek, dle nichž měla být určena připravenost země pro vstup do EU. Vznik
formálních přístupových kritérií v kombinaci se snahou postkomunistických států
získat členství dalo Unii bezprecedentní možnost ovlivnit domácí prostředí a národní
politiky těchto kandidátů. (Schimmelfennig, Sedelmeier 2004: 661) Nově nastavený
přijímací proces tak v podstatě donutil žadatelské země k větší konvergenci
s evropským modelem, než tomu bylo u dosavadních členských zemí. Kandidátské
státy musely v daném čase akceptovat přijetí institucionálních či právních změn bez
nároku na možnost odmítnutí těch částí agendy, které by jim nevyhovovaly21.
(Grabbe, 2003: 306-307)
Země středo- a východoevropského regionu se tak pod sic bezděčný, ale
stabilní tlak evropského integračního procesu dostávají v podstatě již ve chvíli, kdy
ještě nebyly ukončeny jejich transformační procesy. O skutečném procesu evropeizace
– tedy o adaptaci domácí dimenze politik požadavkům EU je pak v případě ČR
s jistotou možné hovořit od poloviny 90. let minulého století; rostoucí vliv evropského
diskursu je patrný v období počátku přístupových rozhovorů a zejména v době konání
referend o přístupu k EU. Z těchto důvodů je možné konstatovat, že postkomunistické
země jsou relevantním předmětem pro analýzy vývoje evropeizace stejně jako
dlouholetí členové Unie. (Dürr, Marek, Šaradín 2004: 35-40) Někteří autoři dokonce
preferují stanovisko, že dopady evropeizace jsou právě díky neukotveným změnám v
„nově demokratizovaných státech“ snadněji identifikovatelné. (Pridham 2000: 52)

20

Kodaňská kritéria: vytvořena na zasedání Evropské rady v Kodani (1993) v podstatě jakožto reakce na

novou situaci v Evropě; uznávají nárok zemí střední a východní Evropy na vstup do EU, pokud tyto splní
následující kritéria: a) politická (právní stát, stabilní demokratické instituce, ochrana lidských práv a respekt
k menšinám), b) hospodářská (funkční tržní ekonomika, konkurenceschopnost), c) přijetí právního rámce EU
acquis

communautaire.

(http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm, staženo 30.
3. 2010, 18:35)
21

Např. Spojené království Velké Británie a Severního Irska si vynutilo výjimky ze Sociální charty,

Schengenského prostoru či Měnové unie. (Grabbe 2003: 307)

21

2. 3 Dosavadní výzkum evropeizace v prostředí ČR
V souvislosti s rostoucí interakcí České republiky a EU/integračního procesu
na konci 90. let minulého století se problematika evropeizace domácích diskursů
politik stává aktuálním tématem rovněž v prostředí české politologické obce. Výzkum
evropeizace se v odborné literatuře objevoval zpočátku velmi nenápadně –
v posledních letech je však (stejně jako v ostatních zemích EU) možné pozorovat
obrovský nárůst textů zaměřených na analýzu nejrůznějších fenoménů evropeizace.
(Featherstone 2003:3) Čeští badatelé se v mnohém inspirovali svými západními
kolegy, pro něž je evropeizace již dlouholetým předmětem zájmu, a jimi
zformulované koncepty, metody a přístupy aplikovali na situace uvnitř vlastního státu.
V České republice je možné setkat se s několika typy „evropeizační“ literatury.
Obecné pojetí evropeizace, snažící se představit definice, přístupy nebo také genezi
pojmu jako takového prezentují např. Břetislav Dančák, Petr Fiala a Vít Hloušek ve
sborníku „Evropeizace, nové téma politologického výzkumu“, jenž se snaží
problematiku evropeizace pojmout komplexně a kromě základního představení
termínu a možností jeho užití v ČR doplňují přehled také o související aspekty
evropeizace (projevy vlivu EU na komunální politiku, přesuny voličů apod.).
Vymezení terminologie a detailnější formulace procesů evropeizace v českém
prostředí se rovněž objevují v pracích dalších českých autorů – např. Vlastimila
Havlíka, Markéty Pitrové, Pavla Pšeji, či Petra Suchého. (Havlík, Vykoupilová 2007:
122) V České republice se stejně jako v ostatních státech EU pravděpodobně nejvíce
analyzovaným tématem stal výzkum orientovaný na politické strany a stranické
systémy. (Havlík 2009: 13) Evropeizaci politických stran se věnuje zejména brněnské
politologické pracoviště Masarykovy univerzity – za všechny např. Vlastimil Havlík,
Petr Fiala, Markéta Pitrová, Aneta Valterová, Hana Vykoupilová či Vít Hloušek.
Jednou z prvních publikací na toto téma se v roce 2004 stal sborník Ladislava Cabady
a Alenky Krašovec: „Europeanization of National Party Politics“. V rámci výčtu
literatury věnované evropeizačnímu procesu České republiky je nutné zmínit rovněž
výzkum euroskepticismu. Skupinu takto zaměřených politologů reprezentují např. Petr
Kaniok nebo Vlastimil Havlík.
22

3. EVROPEIZACE POLITICKÝCH STRAN
Politické strany tradičně patří k nejvýznamnějším aktérům zastupitelské
demokracie. Vzhledem k této své značně exkluzivní pozici, zaujímají specifické místo
i v rámci výzkumu evropeizace; ačkoli rostoucí zájem politologů o tuto oblast
výzkumu (politics) je možné ve zvýšené míře pozorovat až od prvních přímých voleb
do EP v roce 1979, výzkum evropeizace politických stran se velmi brzy stal jedním
z nejvíce politologicky „lukrativních“ témat. (Ladrech 2009: 4)
V souvislosti se značnou extenzivitou prací, zaměřujících se na nejrůznější
aspekty a typy evropeizace politických stran, je možné na základě přístupu Petera
Maira identifikovat několik fundamentálních oblastí. První je vznik a vývoj
transnacionálních a především transevropských federací politických stran. Jedná se
tedy o výzkum tzv. eurostran a jejich činnosti v rámci EP22. Druhou oblastí je
charakter a dynamika fungování (národních) politických stran a stranické soutěže
uvnitř EP. V současné době pravděpodobně nejvíce exponovaný přístup k výzkumu
politických stran; zaměřuje se na druhy koaličních vazeb a na změny členství
národních politických stran v rámci evropských stranických federací, příp. frakcí
v EP23. Třetím a posledním bodem Mairovy klasifikace je rozsah přizpůsobení se
národních politických stran procesu evropské integrace. V této sféře se již klasickými
staly práce amerického politologa Roberta Ladrecha. (Mair 2007: 154-155; Havlík
2009: 13-14) Právě koncept výzkumu evropeizace politických stran vyvinutý
Robertem Ladrechem tvoří stěžejní konstrukci empirické sekce následujícího textu.

3. 1 Model evropeizace politických stran dle Roberta Ladrecha
Ladrech v rámci svého přístupu hodnotí existenci evropského integračního
procesu jakožto nezávislou proměnnou, zatímco důsledky z něj vyplývající – změna
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První práce v rámci této oblasti se objevují v polovině 70. let (např. Pridham 1975), za průlomovou je pak

do jisté míry považován text Simona Hixe a Christophera Lorda. (Mair 2007: 154; Havlík 2009: 13)
23

Např. Marks and Steenbergen. (Mair 2007: 155)
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operativního prostředí pro politické strany, evropeizace politických stran – jsou
považovány za proměnnou závislou. Politické strany jsou tedy individuálními aktéry,
jejichž reakce na tlak EU se může projevit v nejrůznějších formách, od transformace
politik (policies) až po výraznější změny strukturální povahy. Evropeizace politických
stran se tedy dá označit za velmi komplexní a vzájemně propojený fenomén. V rámci
jeho výzkumu se Robertu Ladrechovi podařilo extrahovat pět základních oblastí, na
nichž je dle jeho názoru proces evropeizace politických stran nejsnáze zachytitelný.
Jedná se o: změny v programatice, organizační změny, vzorce stranické soutěže,
vztahy strana - vláda a vztahy nad (mimo) úroveň stranického systému. (Ladrech
2002: 395-396)
Jakkoli je Ladrechovo schéma široce akceptováno, je možné nalézt zde několik
kritických momentů. Prvním z nich je počet identifikovaných oblastí evropeizace;
stávající koncept operuje s pěti oblastmi a jak někteří politologové (ale i sám Robert
Ladrech) připomínají, v průběhu prohlubujícího se integračního procesu se mohou
objevit nové sféry vyžadující detailní analýzu. (Havlík, Valterová 2007: 83, Ladrech
2002: 395) Jedním z takovýchto nových témat může být například změna financování
politických stran.24 Další nedostatek Ladrechova konceptu může tvořit obava vědců
z nově přistoupivších států střední a východní Evropy ohledně relevance platnosti
metody v případě těchto zemí, neboť model byl původně formován v prostředí
západoevropských politických stran.25 Z tohoto důvodu se někteří politologové staví
k užití Ladrechova vzoru s odstupem26. Nicméně s ohledem na nové výzvy způsobené
diferencemi „západních a východních“ politických systémů a výzkumných metod, se
kterými se již politická věda dokázala v minulosti vyrovnat, panuje opatrná shoda, že
Ladrechův přístup je aplikovatelný i v tomto prostoru.27 (Havlík, Valterová, 2007: 84)

24

Více viz Walecki, 2007.

25

Více k problematice evropeizace v prostoru států střední a východní Evropy viz kapitola 2. 2.
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Např. Cabada, Waisová (2004): „Czech Political Parties and their Position to the Institutions of the

European Union – Debate Before the First EP Elections“.
27

Typologii dopadů evropského integračního procesu zaměřenou na politické strany a stranické systémy

postkomunistických zemí představil maďarský politolog Zsolt Enyedi. Ačkoli ve svém schématu zachytil
jedenáct možných oblastí evropeizace, lze konstatovat, že v základních rysech se s Ladrechovým modelem
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Podívejme se nyní detailně na jednotlivé komponenty Ladrechova schématu:
(Ladrech 2002: 396-400, Fiala, Hloušek, Suchý 2009: 49-51)
1) Změny v programatice. Modifikace programů politických stran patří
k nejvíce explicitním možnostem, jak zjistit míru evropeizace politických stran.
Změny se mohou projevit kvantitativně (zvětšení prostoru, který je v rámci programů
věnován problematice evropské integrace/EU), či kvalitativně (EU/integrace jakožto
faktor, jenž ovlivňuje původní domácí politiky – zaměstnanost, imigrační politika).
Evropská dimenze politik se tak v podstatě stává referenčním rámcem národních
politik.
2) Organizační změny. Jedná se o reorganizaci vnitřních pravidel nebo statutů
strany směrem k většímu zohlednění poslanců EP k vedení strany příp. stranickým
kongresům. U některých politických stran se mohou objevit také odkazy na členství
v evropských stranických federacích ve stanovách strany. Důležitá je rovněž vazba na
eurostrany, neboť formalizace vzájemných vztahů může stranickým leaderům
poskytnout možnost získat díky činnosti dané eurostrany důležité informace
z evropských institucí.
3) Vzorce stranické soutěže. Díky strategii pro- vs. anti- EU zaměření se může
změnit rozhodování voličů, případně mohou být osloveni voliči zcela noví. S tímto
procesem pak úzce souvisí změna strategií a volební taktiky v souvislosti s prezentací
evropského tématu. V důsledku názoru na EU/integraci (pro/anti) může být rovněž
zasažen proces tvorby koalic, případně také vznik stranických frakcí nebo zcela
nových politických stran. Na základě prezentovaných změn je pravděpodobné že se
časem zformuje nová cleavage.
4) Vztahy strana - vláda. V tomto případě jsou hlavním subjektem výzkumu
kvalitativní změny ve vztahu mezi politickou stranou a jejími programovými zájmy na
straně jedné a stranickými leadery či vládními aktéry, kteří jsou nuceni čelit realitě
požadavků EU/integrace na straně druhé. (Vládní představitelé jsou ochotní ke
kompromisům, zatímco zbytek strany je pro maximalizaci programových slibů.)
shoduje (navíc uvádí např. sílu postavení politických stran uvnitř politického systému, struktura masových
postojů, či pozice politických stran „tváří v tvář“ evropské integraci). (Enyedi, 2005)
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5) Vztahy nad úroveň stranického systému. Vzrůstající nadnárodní spolupráce
politických stran může vést k postupnému sbližování programů, strategií i
institucionálně organizační dimenze.

3. 2 Koncept evropeizace Petera Maira
S odlišným přístupem ohledně analýzy evropeizace politických stran se lze
setkat v pracích politologa Petera Maira. Na rozdíl od Roberta Ladrecha posuzuje
Mair možnou míru evropeizace skrze optiku systémového přístupu, tedy na politické
strany není pohlíženo jakožto na individuální aktéry, ale jako na součást celku –
stranického systému. V rámci možných dopadů evropeizace rozlišil Mair dva typy
změn: přímé a nepřímé. Za přímý efekt „poevropštění“ je považováno např.
zformování specifických koalic a aliancí politických stran v důsledku přijetí
evropských pravidel a norem, případně také mobilizace a vznik nových politických
alternativ. Jako nepřímý dopad integračního procesu je vnímán např. posun
dosavadních exkluzivně národních politik do rozhodovacích kompetencí EU.28 (Mair
2007: 156-157) Na základě takto identifikovaných efektů evropeizace analyzuje Mair
stranické systémy za prvé z roviny formátu systému (dle počtu relevantních
politických stran) a za druhé z úrovně mechanismu systému (systém interakcí mezi
politickými stranami).
Po provedených šetřeních Mair konstatoval, že evropský integrační proces
nemá přímý vliv na proměnu formátu stranických systémů; v žádné zemi nebyla od
roku 1979 zformována stabilně relevantní politická strana existenčně spojená
s orientací na EU. Obdobně je tomu i ve druhém případě – mechanismu stranického
systému. Za přímý efekt evropeizace by se zde dala pokládat změna stranické soutěže
v důsledku profilace politických stran ohledně integračního procesu (tzn. existence
stran či bloků stran s pro nebo proti evropským zaměřením). Politické strany se však
trvale profilují především na základě tradiční ideologické identity (konzervativní,
28

Bližší pohled na Mairovu klasifikaci přímých a nepřímých efektů evropeizace v souvislosti s pojetím

evropeizace jakožto průniku a institucionalizace viz Příloha č. 5.
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liberální, socialistické..), téma evropské integrace tak v jejich identifikaci sehrává až
sekundární roli. (Mair 2000: 29-37, Havlík 2009: 21) Důvodem prakticky nulových
přímých dopadů evropeizace na stranické systémy členských zemí je dle Maira
především neexistence evropského stranického systému a soutěže politických stran,
jež by aktivovaly proces „přelévání“ z jedné dimenze na druhou. (Mair, 2000: 28)

3. 3 Politické strany na evropské úrovni - eurostrany
V souvislosti

s předkládaným

přehledem

základního

rámce

výzkumu

evropeizace politických stran se nelze – alespoň v krátkosti – nezastavit u fenoménu
tzv. evropských politických stran.
Podobně jako v případě samotného termínu evropeizace i u politických
subjektů

působících

na

evropské

úrovni

je

nutné

se

nejdříve

vyrovnat

s terminologickou nejasností a nestálostí29. I když například označení „politické strany
na evropské úrovni“ veskrze odpovídá realitě, ve snaze zachovat exaktní vymezení a
diferenciace daných subjektů se pravděpodobně nejlépe osvědčil termín „europarty“
pro nějž je v českém prostředí užíván ekvivalent „eurostrana“. (Fiala, Mareš, Sokol
2007: 9)
Dalším, do určité míry problematickým aspektem eurostran může být rovněž
neexistence jejich jednotné definice. (Kaniok, Hloušek 2007: 9) V rámci judikatury
EU byly politické strany na evropské úrovni nejkomplexněji definovány v nařízení
Evropského parlamentu a Rady ES o statutu a financování politických stran na
evropské úrovni (č. 2004/2003) z listopadu roku 2003. Nicméně nařízení pouze
stanovuje podmínky, jež musí daná politická strana splňovat30. Jakkoli je právní
29

V literatuře je možné setkat se s termíny např.: „evropské strany“, „evropské politické strany“,
„politické strany na evropské úrovni“ nebo také „panevropské strany“. (Více k debatě ohledně
terminologie viz Fiala, Mareš, Sokol 2007: 9)

30

Čl. 3: „Politická strana na evropské úrovni musí splňovat tyto podmínky: a) má právní subjektivitu
v členském státě, v němž se nachází její sídlo; b) je alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena
členy Evropského parlamentu nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo v
regionálních shromážděních; nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři
procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu; c)
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aspekt eurostran důležitým kritériem, politologie reflektuje i jiné skutečnosti, které
jsou pro určení přesnější definice signifikantní (např. podobnost politik, geografický
aspekt, existence organizační struktury). Dle těchto měřítek jsou eurostrany:
„organizace s evropskou působností, které sdružují politické strany z několika zemí
Evropské unie a případně i dalších evropských zemí. Tyto členské strany jsou si ideově
blízké a společně prosazují své zájmy. Při své činnosti disponují konzistentní
organizační strukturou“ (Fiala, Mareš, Sokol 2007: 24). Specifičnost problematiky
eurostran ilustruje rovněž přístup některých politologů, kteří srovnáním vlastností
„klasických“ národních stran a evropských stranických subjektů docházejí k názoru,
že v pravém slova smyslu se v podstatě nedá hovořit o žádných politických stranách
na evropské úrovni či o jejich stranickém systému.31 (Fink Hafner, 2004: 31)
Kořeny vzniku eurostran sahají až do 70. let 20. století, kdy se v souvislosti
s prvními historickými volbami do EP zformovaly první federace a konfederace
politických stran32. Tato úvodní tzv. „optimistická fáze“ byla v 80. letech vystřídána
etapou stagnace, kdy se ukázalo, že národní politické strany nemají přílišný zájem
více se integrovat do jednotlivých (kon)federací. (Krašovec 2004: 8-11) Zásadní
průlom pak přichází v 90. letech v souvislosti s uzavřením Maastrichtských smluv,
které politické strany na evropské úrovni označují za „významný faktor integrace
uvnitř Unie“33. Dílčí úpravy především ohledně financování přinesly i následné
dokumenty EU (Amsterodamská smlouva, smlouva z Nice apod.). Pro politické
subjekty z ČR se proces formování evropského stranického systému stává relevantním
až od 90. let minulého století. V důsledku změny politické situace prostoru střední a
východní Evropy vytvořily eurostrany podmínky pro začlenění těchto „nových“

dodržuje zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská
unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu;
d) účastnila se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřila úmysl se jich zúčastnit.“ Nařízení
Evropského
Parlamentu
a
Rady
(ES)
č.
2004/2003.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:CS:PDF)
31 Více viz Příloha č. 6.
32 Konfederace socialistických stran, Evropská lidová strana – Federace křesťanskodemokratických stran,
Federace liberálů a demokratických stran. (Fiala, Sokol, Mareš 2007: 17)
33

Čl.

138a

Maastrichtské

smlouvy.

(http://www.euroskop.cz/gallery/2/758-

smlouva_o_eu_puvodni_verze.pdf, staženo 29. 3. 2010, 16:33)
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subjektů. Politické strany střední a východní Evropy získávaly zpočátku statut
pozorovatele, který jim umožnil poznat prostředí jednotlivých stranických rodin.
Teprve později došlo k zisku statutu přidruženého člena, příp. plnoprávného
členství34.

(Kaniok,

Hloušek

2007:

15-17)

Právě

tato

rostoucí

interakce

s nadnárodními politickými subjekty (federacemi, politickými stranami) sehrála
zásadní roli v procesu socializace politických stran středo- a východoevropského
regionu na úroveň (západo-) evropského standardu. (Pridham 1999: 17) Další,
detailnější náhled do problematiky integrace národních politických stran ČR do
struktury evropského stranického systému poskytne analytická část práce.

3. 4 Euroskepticismus
Výzkum stranického euroskepticismu představuje další neopomenutelnou
koncepci, jež slouží k doplnění mozaiky analýz ohledně problematiky evropeizace
politických stran. V konkrétním slova smyslu se euroskepticismu a jeho výzkumného
rámce využívá ke zjištění postojů politických stran ohledně evropského integračního
procesu, resp. EU.
Termín, původně pocházející z oblasti žurnalistiky35, poprvé v souvislosti
s komplexním modelem typologie postojů politických stran využil v akademickém
prostředí v roce 1998 Paul Taggart. (Havlík 2009: 35) Jeho text byl reakcí na měnící
se prostředí uvnitř EU - nárůst politické dimenze díky transformaci ES do podoby EU
v roce 1993, zvýšená heterogenita společenství v souvislosti s rostoucím počtem členů
Unie měly za následek zvýšení počtu třecích ploch a změny dosavadních poměrně
koherentních názorů na proces evropské integrace. (Kaniok 2005: 152-153) Ve své
původní teorii definoval Taggart euroskepticismus jako „vyjádření myšlenky
skupinové nebo kvalifikované opozice, stejně jako zahrnutí ideje celkové a

34
35

Podrobněji tabulka v Příloze č. 7.
Původně se tohoto pojmu využívalo v souvislosti s označením politiků, kteří nesouhlasili se

zvětšováním politické a ekonomické integrace v rámci ES; typickým příklad představovala např.
Margaret Thatcherová. (Szczerbiak, Taggart 2008 240; 261)
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nekvalifikované opozice vůči procesu evropské integrace“ (Taggart, 1998: 365). O
čtyři roky později spolu s politologem Aleksem Szczerbiakem byl tento původní
koncept přepracován s ohledem na snahu přesněji reflektovat postoj aktérů k evropské
integraci. Základem se stala dichotomie „měkkého“ (soft) a „tvrdého“ (hard)
euroskepticismu, přičemž za tvrdě euroskeptické jsou považovány politické strany,
které jsou „v zásadní opozici k EU a evropské integraci, mají za to, že jejich stát by
měl vystoupit z EU. Politika těchto stran je zamířena proti projektu EU jakožto celku“
(Szczerbiak, Taggart 2008: 240). Naopak kritéria měkkého euroskepticismu splňují
subjekty, u nichž: „není žádná principiální opozice k evropské integraci nebo ke
členství v EU, v jejich programatice je ale přítomna alespoň jedna (nebo více)
politická oblast, která vzbuzuje kvalifikovaný nesouhlas s politikami EU, případně
pokud se zájmy EU střetávají s tzv. národními zájmy daného státu“ (Taggart,
Szczerbiak 2008: 241).
Takto pojatý euroskepticismus se stal předmětem kritiky politologů Petera
Kopeckého a Case Muddeho, kteří poukazovali zejména na nedostatky měkkého
euroskepticismu, jenž byl dle jejich názoru definován příliš široce a vágně, čímž
v podstatě jakožto vědecká kategorie ztratil svou vypovídací hodnotu. Druhým
kritickým bodem původní teorie se dle Kopeckého a Muddeho stal přílišný důraz na
otázku členství v EU jakožto dělícího kritéria. Na základě reflexe Taggartovy a
Szczerbiakovy typologie a jejích nedostatků vytvořili vlastní koncept, jehož dimenze
tvoří dva klíčové faktory: a) dichotomie mezi politickými stranami, které
podporují/oponují principu odevzdání suverenity na nadnárodní úroveň, b) dichotomie
mezi politickými stranami které podporují/oponují další plánované expanzi suverenity
EU. Na základě takto vytvořeného schématu vznikají čtyři možné kombinace: dvě
skupiny oponentů EU (europragmatici, euroodmítači) a dvě kategorie příznivců EU
(euroentuziasté, euroskeptikové)36. (Taggart, Szczerbiak 2008: 241; srov. Kaniok
2005 a 2006; Kopecký, Mudde 2002)
Při hodnocení postoje politických stran k EU si značnou oblibu získala rovněž
typologie Nicoló Contiho, která vychází z původního Taggartova a Szczerbiakova

36

Více viz tab; Příloha č. 8.
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konceptu měkkého a tvrdého euroskepticismu. Conti toto základní schéma rozvinul a
doplnil o kategorie pozic strany na ideologické ose a postavením (přítomnost/absence)
ve vládě. V důsledku takto nastavených kritérií vytvořil typologii čítající pět kategorií
od celkového odmítnutí integračního procesu po ztotožnění se s ideou EU37. (Conti:
2003; srov. Palovský 2004; Kaniok 2006)
V souvislosti s kritikami vůči svému schématu reagovali Taggart se
Szczerbiakem na konstruktivní poznámky Kopeckého a Mudda – výsledkem této
reflexe je modifikované pojetí měkkého a tvrdého euroskepticismu s ohledem na
podporu/odmítnutí transferu moci na supranacionální úroveň. Aktuálně je tvrdý
euroskepticismus definován jakožto: „principiální opozice k projektu evropské
integrace v podobě EU, tedy nesouhlas s postoupením moci na nadnárodní instituce
jako je EU“ (Taggart, Szczerbiak 2008: 247-248). Měkký euroskepticismus je
redefinován do následující podoby: „pokud neexistuje zásadní opozice vůči evropské
integraci jakožto projektu přesunu mocí na nadnárodní těleso jakým je EU, ale
existují námitky ohledně plánovaných směrů vývoje nebo rozšiřování pravomocí“
(Taggart, Szczerbiak 2008: 248). Takto modifikované pojetí euroskepticismu pak
rovněž nejlépe odpovídá možnostem analýzy postojů politických stran k EU/integraci
v prostoru střední a východní Evropy. (Kaniok 2006: 21)

37

Více viz Příloha č. 9.
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4. ANALYTICKÝ RÁMEC A METODOLOGIE
Cílem následující kapitoly je s využitím výše prezentovaných teoretických
konceptů představit výchozí proměnné a metody, jejichž prizmatem budou politické
strany

analyzovány.

Z nejobecnější

perspektivy

práce

vnímá

evropeizaci

z minimalistického hlediska, tedy jako proces úzce související s existencí evropského
integračního procesu a EU. Evropeizace sama o sobě je pak chápána jakožto odraz
evropské integrace v domácím diskursu; specifickou oblast zájmu představuje rozsah
a přizpůsobení se národních politických stran integračnímu procesu. Z takto pojaté
definice pak logicky vyplývá rovněž top-down perspektiva náhledu na zkoumaný jev
– evropská integrace/EU představuje nezávislou proměnnou, jejíž důsledky se
promítají v rovině domácí politiky.
Základní výzkumný rámec analýzy budou tvořit politické strany ČR, které
v parlamentních volbách v roce 2006 získaly zastoupení v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. Tedy: Občanská demokratická strana (ODS), Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Křesťanská a
demokratická unie-Československá strana lidová (KDU-ČSL)38 a Strana zelených
(SZ).39 Ústřední rovina časového rozpětí výzkumu pak bude zaměřena na období od
parlamentních voleb v roce 2002 do současnosti (předčasné parlamentní volby
2010)40.
Výchozím schématem pro analytickou část textu je, jak již bylo zmíněno,
pětibodový model Roberta Ladrecha. V rámci tohoto konceptu bude stěžejní prostor
věnován analýze změn programatiky politických stran a to ze dvou rozhodujících
38

V roce 2002 kandidovala KDU-ČSL do parlamentu v rámci politického subjektu Koalice (KDU-ČSL a

US-DEU) pro rok 2002 tedy bude v tabulkách užíván tento název.
39

Pro výzkum byly zvoleny pouze politické strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, neboť takto

nastavený rámec je pro výzkum podobného typu nejvhodnější. Všechny subjekty patří ke stabilním aktérům
českého stranického systému. SZ působí na nejvyšší úrovni sice až od roku 2006, součástí stranického
spektra je však stejně dlouho jako ostatní jmenované strany, navíc také patří k nejvíce proevropsky
zaměřeným subjektům politické scény ČR.
40

Vymezení časového rozsahu nicméně není striktní, zásadní události související s evropeizací a integračním

procesem spadající do období před vstupem do EU budou v textu rovněž zmíněny.
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důvodů. Za prvé, pro evaluaci změn bude využita specifická metoda obsahové analýzy
a za druhé, kategorie změn v programatice je politickými vědci považována za jeden
z nejviditelnějších a nejsnáze identifikovatelných projevů evropeizace. (Ladrech 2002:
396)

4. 1 Změny v programatice – obecný rámec41
Výzkum proměn podoby volebního programu politických stran může být
realizován ve dvou rovinách. První dimenzi představuje kvantitativní přístup, který
spočívá v zaznamenávání rostoucího počtu odkazů na evropskou integraci/EU
v jednotlivých programech. Druhou úroveň reprezentuje kvalitativní rozbor, jenž se
zaměřuje na proměny a vyznění konkrétních odkazů. (Ladrech 2002: 395; srov.
Havlík 2009: 22-23)
Pro zpracování tématu byla zvolena kombinace obou dimenzí s tím, že výchozí
rovinu představuje kvantitativní přístup – konkrétně obsahová analýza, kterou bude
v kontextuální a intepretativní oblasti doplňovat přístup kvalitativní. Ačkoli se
obsahová analýza, resp. dekódování textových pasáží stranických dokumentů do
podoby dat dle předem stanoveného vzorce (Havlík 2008: 352), musí vyrovnat
s některými

kritickými

body vznikajícími

v průběhu

analýzy42,

v porovnání

s alternativními metodami výzkumu se co do míry platnosti jejích výsledků umístila
obsahová analýza na druhém místě za expertním šetřením.43 Metoda expertního
výzkumu je však vhodnější pro případy rozsáhlejších komparací než v tomto rozboru,
a to především u komparací, jež zachytávají delší časové období a větší počet zemí

41

Kapitola 4. 1 byla již částečně publikována ve working paperu Kubini, Kučerová (2010): „Evropská

integrace, evropeizace a politické strany – Česká republika a Slovensko“.
42

Jedná se např. o technické problémy spojené s procesem dekódování, otázka komparovatelnosti různě

dlouhých dokumentů, „pravdivost“ jednotlivých programů apod. (Ray 2007: 16-17)
43

Viz např. výsledky faktorové analýzy Ray 2007: 19.
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s cílem získat dostatečně velký reprezentativní vzorek expertních posudků.

44

(Havlík

2008: 361)
Aby byl obraz evropeizace volebních manifestů politických stran kompletní, je
nutné doplnit rozbor míry „poevropštění“ rovněž o druhou dimenzi, která zásadním
způsobem konstituuje vztah politických stran k evropské integraci. Jedná se o zjištění
postojů daného politického subjektu k EU – tedy stanovení rozsahu pozitivního, resp.
negativního ladění jednotlivých stran vůči EU/integračnímu procesu45.
Primárním zdrojem pro analýzu změn programatiky politických stran se stanou
politické programy pro národní volby46 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které nejlépe splňují požadavek reflexe vlivu evropské integrace na národní úroveň.

4. 1. 2 Detailní postup
V rámci kvantitativní dimenze evropeizace programů politických stran bude
postupováno následujícím způsobem47. Analýza je zaměřena na četnost výskytů
odkazů na EU či evropskou integraci v předvolebních programech politických stran.
Základní proměnnou je počet ucelených výroků odkazujících na EU/evropskou
integraci. Určit relevantní výrok může z metodologického hlediska představovat jistý
problém48, nicméně z dalších nabízených možností stále představuje metodologicky
nejtransparentnější alternativu49, která je rovněž potvrzena již proběhnuvšími
44

Více o obsahové analýze např. Ray 2007; Havlík 2008.

45

Více o postojích politických stran k integračnímu procesu/EU a jejich evaluaci viz kapitola 3. 4.

46

Významu politický program pro národní volby budou v následujícím textu odpovídat rovněž termíny:

stranické dokumenty, politický program, program, dokument, manifest apod.
47

Postup a průběh představované analýzy byl vytvořen na základě studií provedených Gabelem a Hixem

(„Defining the EU political space: an empirical study of the European election manifestos, 1979-1999“) a
Marksem, Hooghem, Steenbergenem a Bakkerem („Crossvalidating data on party positioning on European
integration“).
48

Viz výše.

49

Jinou možnost by představovalo např. počítání vět. Takovýto přístup však nezohledňuje situaci, kdy je

v rámci jedné věty uvedeno hned několik relevantních výroků.
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analýzami (tímto způsobem např. Hix a Gabel poukazují na četnost výroků
„statement“, „sentence or part-sentence“ v rámci jednotlivých politických programů –
tzv. „raw scores“). (Gabel, Hix 2004: 98-99)
V praxi bude postup při analýze probíhat takto: v rámci vymezené oblasti
budou spočítány veškeré výroky, které kapitola obsahuje. Zaznamenány budou rovněž
výpovědi dotýkající se svým významem EU/integračního procesu. Tedy např. věta:
„Budeme podporovat výzkum v oblasti ekologického zemědělství, usilovat o dořešení
vlastnických vztahů k půdě, podpoříme propagaci zdravého životného stylu a
biopotravin a budeme podporovat jejich zpracovatele“, (Volební program SZ 2006:
29) bude vyhodnocena jakožto konstrukce 4 nezávislých a ucelených výroků
(výpověď každého výroku je z hlediska významu dostatečná). Naopak věta typu:
„Nezbytnou podmínkou zvýšení účinnosti úsilí o vymanění lidí trpících hmotnou nouzí
ze stavu sociálního vyloučení bude výrazné posílení počtu i kvalifikace sociálních
pracovnic a koordinace jejich činnosti se školami, zdravotními institucemi, finančními
úřady, policií, soudy a neziskovými organizacemi“, (Volební program ČSSD 2006:
20) v sobě obsahuje pouze 1 významově ucelený výrok. Názorným příkladem sdělení,
které je identifikováno, jakožto výrok o EU je: „Po vstupu ČR do EU se naši
zemědělci i český venkov učí žít podle nových pravidel unie“ (Volební program KDUČSL 2006: 32).
Data uvedená ve výsledných přehledech budou tedy vycházet z takto
nastaveného vzoru – ne vždy byla interpretace výroků jednoznačná, nicméně povaha
předchozích řádek byla respektována u všech analyzovaných manifestů.
Míra evropeizace jednotlivých stran bude posuzována na základě šetření
v rámci jejich předvolebních programů. Pozornost bude zaměřena na jednotlivé,
předem stanovené oblasti, jimiž jsou (v závorkách jsou uvedeny konkrétní politiky,
které byly pod dané kategorie také zařazeny)50:

50

Inspirací pro takto provedenou kategorizaci byla kódovací tabulka uvedená v práci Paula Penningse.

(Pennings, 2006: 260)
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1) ekonomika (hospodářství, prosperita, finance, podnikání, daňová politika –
reformy, měna, investice)
2) sociální politika (zaměstnanost, bydlení, rodina, senioři)
3) zemědělství, venkov a regionální politika (místní iniciativy)
4) vzdělání, věda a výzkum (děti, mládež, sport, výchova)
5) životní prostředí (udržitelný rozvoj, ekologická politika, odpady)
Volba konkrétních oblastí byla přizpůsobena realitě volebních programů51.
Toto užší vymezení umožní věnovat větší pozornost jednotlivým klíčovým oblastem.
Odstraní se tak rovněž ona absolutní „raw scores“ obsažená např. v preambulích, jež
jsou pro výzkum irelevantní a nemají žádný vypovídací charakter o míře
evropeizovanosti vnitřních politik. Na druhou stranu zvolený postup umožní reflexi
délky volebních manifestů, resp. jednotlivých oblastí. Délka volebních programů se
totiž může často poměrně dramaticky lišit a z toho důvodu představuje další
významnou proměnnou. Faktor rozsahu zůstane zachován právě v zastoupení
vymezených oblastí. Na jejich příkladu bude možné ukázat nejenom míru jejich
„poevropštění“, ale také, jaký prostor věnovaly politické strany dané politice. (Gabel,
Hix 2004: 98-99)
Veškeré zjištěné hodnoty budou převedeny do percentuálního počtu a
vyhodnoceny. Konkrétně tedy: celkový počet ucelených výroků v rámci vymezené
oblasti bude tvořit 100%. Hlavním cílem rozboru bude zjištění, kolik procent výroků
se dotýká EU, tedy jak jsou jednotlivé deklarované politiky evropeizované.
Druhá dimenze analýzy – postoje politických stran k EU/integraci - pak bude
naplněna skrze porovnání hodnoty konkrétních identifikovaných výroků o EU. Každý
relevantní výrok bude posouzen dle škály: pozitivní/neutrální/negativní (+, 0, -).
Posouzení příslušnosti výroku k jedné z uvedených kategorií v sobě opět obsahuje
51

Rozbor se zcela záměrně vyhýbá analýze sféry zahraniční politiky. Jelikož jedním z cílů práce je zjištění,

nakolik jsou evropeizované domácí (vnitřní) politiky jednotlivých politických stran – zaměření vně státu není
pro takto nastavený model relevantním.
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značnou míru individuálních interpretačních schopností recenzenta; jako pozitivní
budou hodnoceny výroky typu: „V období 2007 – 2013 bude ČR moci čerpat až 93
miliard korun ročně“ (Volební program SZ 2006: 21). Opozitum může pak být
vyjádřeno např. větou: „Navíc nevidí důvod52 ustupovat požadavkům EU na zvyšování
našich spotřebních daní“ (Volební program ODS 2002: 9). Výroky neobsahující
žádné emotivní zabarvení vůči EU budou zařazeny do kategorie „neutrální“ – např.
„Venkov je významně ovlivněn společnou zemědělskou politikou Evropské unie jako
jedinou opravdu společnou politikou nyní 25 států“ (Volební program ODS 2006: 57).
Na základě odečtu negativních výroků od pozitivních pak získáme celkovou bilanci
výroků, tedy, zda je integrační proces v rámci národních programů hodnocen kladně
nebo ne.
Statistická data vycházející z obsahové analýzy budou tvořit základ pro
následnou komparativní analýzu. Vzájemná komparace zjištěných dat (porovnání
míry evropeizace jednotlivých oblastí, komparace proměnlivosti programů z časového
hlediska apod.) pak umožní odpovědět na otázky vznesené v úvodu. V rámci tohoto
úseku budou jednotlivé výstupy rovněž doplňovány o kontextuální rámec, případně
také typologizovány a vysvětlovány s ohledem na objektivní situaci a postavení
jednotlivých politických stran.

4. 2 Organizační změny, vzorce stranické soutěže, vztahy
strana-vláda, vztahy nad úrovní stranického systému
Analýzy zbylých kategorií Ladrechova konceptu již nevyžadují užití
specifických metod výzkumu a tudíž je možné prezentovat následný postup rozboru
v rámci společné kapitoly. Dopady evropeizace na politické strany v ČR
v jednotlivých vymezených oblastech budou posuzovány prizmatem kvalitativní
analýzy; jelikož se mnohdy jedná o změny těžko identifikovatelného vztahového
charakteru, představuje právě kvalitativní analýza způsob metodologického postupu,
jenž je nejlépe schopen posuny jednotlivých souvislostí zachytit. Navzdory identické
52

ODS – pozn. autora.
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metodologii reflektuje každá ze zmíněných kategorií jinou dimenzi evropeizace
politických stran a tudíž

každý segment výzkumu je orientován na jinou oblast

interakce.
V rámci výzkumu efektů dopadu integračního procesu na organizační změny
jednotlivých subjektů tvoří zásadní zdroj informací vnitřní stanovy a mechanismy
fungování politických stran. Pozornost bude věnována zejména formálním a
institucionálním změnám reagujícím na měnící se „životní“ prostředí národních stran.
Znakem nově nastaveného modelu tak může být např. změna stanov s ohledem na
inkorporování zástupců EP v nejvyšším vedení strany, vznik specifických sekcí pro
zajištění vztahů s EU, vznik nové skupiny tzv. „eurospecialistů“ a z toho plynoucí
změny uvnitř stranické hierarchie apod. (Ladrech 2008: 14; Hix, Lord 1997: 2)
Změna stranické soutěže je oproti předchozí kategorii zaměřena spíše na reálné
chování politických stran tak, jak se projevuje navenek (strategie pro-/antievropského zaměření, tvorba koalic apod.). Pramenem pro posouzení míry
evropeizace v tomto případě se stanou především statistické údaje vycházející např.
z agentur pro výzkum veřejného mínění, Českého statistického úřadu; analyzováno
bude rovněž hlasování jednotlivých politických stran v Poslanecké sněmovně, či
profilace stran a jejích jednotlivých členů ohledně konkrétních evropských témat
(reflexe případného vzniku vnitrostranické frakce).
Předposlední bod Ladrechova schématu představují změny vztahů mezi stranou
a vládou. Výchozími body se zde stane komparace hlavních cílů volebních programů
politických stran a programových prohlášení vlády, případně vládních rozhodnutí
s ohledem na zachycení diferencí mezi množstvím prosazených deklarovaných
stranických politik a vládních rozhodnutí, která se s těmito neshodují a naopak
umožňují implementaci politik vycházejících z požadavků EU. Speciální pozornost
pak bude věnována rovněž srovnání programových záměrů českého předsednictví
Unii v první polovině roku 2009 s deklarovanými programovými záměry jednotlivých
koaličních stran.
Analýzy vztahů nad úrovní stranického systému se zaměří na rozbor
vzájemných interakcí mezi národními politickými stranami a evropskými politickými
38

subjekty vedoucí k jejich rostoucí vzájemné konvergenci. Konkrétně budou sledovány
a hodnoceny následující procesy: členství v nadnárodních stranických skupinách a
orgánech EU a odraz těchto vazeb v diskursu domácích politických stran (za projev
evropeizace jsou v tomto případě považovány nové programové nebo organizační
aktivity dané strany, pouhé členství není dle autora typologie dostatečným projevem
evropeizace) (Ladrech 2002: 399), činnost a kooperace zástupců jednotlivých
politických stran v EP, či aktivita při tvorbě nových politických subjektů na úrovni
EP.
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5. EVROPEIZACE PARLAMENTNÍCH STRAN
ČR – ANALYTICKÁ ČÁST
Výše definované kategorie evropeizace politických stran je - ještě než bude
přistoupeno k jejich konkrétní analýze - nutno zařadit do kontextuálního rámce uvnitř
prostředí stranického systému České republiky. Úvodní část analytické sekce textu tak
bude věnována krátkému exkurzu k počátkům formování stranického systému a jeho
následné konsolidaci, konfiguraci jednotlivých vlád a profilaci inkriminovaných
politických stran v rámci stranického systému ČR.53 Další kapitoly analytické části
budou uvedeny dle výše stanoveného schématu.

5. 1 Český stranický systém po roce 1989
Vývoj novodobého stranického systému České republiky je možné
periodizovat do několika fází – jednu z detailněji strukturovaných typologií nabízí
např. Fiala a Strmiska, kteří rozlišují následující etapy: první (listopad 1989 – červen
1990), období renesance a pokládání základů stranickopolitického pluralismu. Toto
stadium je symbolizováno především nedůvěrou k politickým stranám a formováním
širokospektrálního protitotalitního hnutí Občanského fóra. Druhá a třetí fáze (léto
1990 až březen 1991 a jaro 1991 až červen 1996) se odehrávají ve znamení
strukturování

nové

stranické

soustavy.

Politické

subjekty

tvořící

základ

polistopadového systému se rekrutují několika způsoby – vznik zcela nových
politických stran a uskupení, obnovení činnosti, transformací bývalých členů Národní
fronty. Čtvrtá etapa (léto 1996 - červen 1998) je označována za období stabilizace
formátu stranického systému, již se zde však objevují první projevy krize, která

53

Prezentace stranického systému představuje pouze okrajovou součást práce. Více o stranickém systému

ČR např. Pavel Pšeja: „Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998“; Dalibor
Čaloud, Tomáš Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna Matušková (eds.): „Volby do Poslanecké sněmovny v roce
2006“; Ladislav Cabada a David Šanc: „Český stranický systém ve 20. století“; případně Ladislav Cabada a
kol.: „Koalice a koaliční vztahy“.
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předznamenává pátou fázi vývoje (léto 1998 až červen 2002). Ve druhé polovině roku
1998 se naplno rozvinula krize koaličních formulí, tedy neschopnosti sestavit stabilní
koaliční vládu, jejímž řešením se měla stát zamýšlená, avšak nerealizovaná
rekonfigurace celého systému. Od roku 2002 prakticky dosud se pak hovoří o období
vyvažování sil, či pokračující stabilizaci systému, nicméně problémy s tvorbou
stabilních vládnoucích koalic přetrvávají. (Fiala, Strmiska 2005: 1359-1378; Fiala,
Hloušek 2003: 14-40; Šanc 2005; Pšeja 2005)

5. 1. 1 Přehled vlád ČR s ohledem na vztah k ES/EU
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Stěžejním bodem prvních svobodných voleb v roce 1990 se stala otázka
postoje české veřejnosti k období vlády KSČ. Vítězným subjektem se stalo OF, které
sestavilo nekomunistickou vládu a určilo další demokratické směřování země.
(Hloušek 2005: 443) Evropský integrační proces se v rámci ještě nevyjasněných a
rovněž značně vágně formulovaných zahraničně politických sekcí volebních
manifestů objevuje ve velmi sporadické formě odkazů k návratu do Evropy. (Dürr,
Marek, Šaradín 2004: 31)
K větší precizaci evropské tematiky dochází již v následujících volbách roku
1992. Nicméně stěžejní konfliktní linií, na jejímž základě byla vygenerována nová
vládní koalice (a rovněž všechny následující vlády), se stává socioekonomická
orientace politických stran. Pravicová vláda55 pod taktovkou vítězné ODS se stala
dosud nejefektivnější a nejstabilnější vládou. (Cabada 2006: 22) Právě subjekty této

54

Cílem této části textu je seznámení se s podobou stranického systému ČR s ohledem na složení vláda-

opozice. Jelikož se práce zaměřuje na rozbor evropeizace politických stran, nebudou v následujícím výčtu
reflektovány tzv. úřednické vlády, příp. změna vedení vlády, pokud nedošlo k reorganizaci koalice. Velmi
stručně bude v této souvislosti zmíněn rovněž postoj, případně reflexe existence EU/integrace u jednotlivých
relevantních subjektů. Období od roku 2002, jelikož bude detailně analyzováno v dalších kapitolách, bude
prezentováno jen v základních obrysech složení vlády a poslanecké sněmovny.
55

Koalice dvou pravicových stran ODS, ODA a dvou křesťanských politických subjektů KDU-ČSL a KDS.

V opozici se ocitají levicově zaměřené strany OH, HSD-SMS, LSU, ČSSD a KSČM. Nezařaditelnou
anomálii představuje populistická SPR-RSČ. (Cabada 2006: 22)
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vládní koalice (všechny kromě KDS) poprvé vyjádřily jasné stanovisko ohledně
nutnosti vstupu ČR do ES/EU. (Dürr, Marek, Šaradín 2004: 31)
Politické strany vycházející z voleb a volebního období 1996-1998 pak v takto
nastaveném trendu úspěšně pokračovaly a prostřednictvím přihlášky podané vládou
Václava Klause v lednu 1996 a následným obdržením statutu kandidátské země (13.
prosince 1997) se idea vstupu ČR do EU stává reálným cílem.56 Signifikantním
procesem této etapy je pak rovněž konsolidace a stabilizace stranického systému
vyznačující se zejména klesajícím počtem subjektů v poslanecké sněmovně (z 8
v předchozích volbách na současných 6). Vládní koalice v prakticky stejném složení
jako v minulém volebním období (pouze bez KDS) však již nedisponuje většinou –
v poslanecké sněmovně zaujímá pouhých 99 z 200 mandátů57. Tolerance ze strany
ČSSD, rostoucí nároky koaličních partnerů a následné neshody vedou na podzim 1997
k pádu vlády.
Nejasnou situaci se nepodařilo stabilizovat ani předčasnými volbami konanými
v roce 1998, řešením dlouhotrvajících a bezvýsledných negociací se nakonec stala tzv.
opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD58. Během nastávajícího čtyřletého vládního
období se ČSSD vyprofilovala jako nejsilnější proevropsky orientovaná strana – již ve
svém předvolebním programu propagovala nutnost většího propojení zahraniční
politiky resp. integračního procesu s domácím diskursem a rozšíření debaty ohledně
vstupu do EU na celonárodní úroveň. Členství ČR v Unii pak spatřuje jako
jednoznačný přínos. (ČSSD 1998) Podobně silně pozitivně naladěná vůči
integračnímu procesu je také KDU-ČSL. Naopak více realistický a pragmatický postoj
k plánovanému vstupu ČR do EU prezentují ODS a KSČM. Zatímco ODS své obavy
jasně pojmenovává (např. ztráta individuality, „rozplynutí“ se uvnitř EU, či obava
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Proces vstupu ČR do EU: http://www.euroskop.cz/803/sekce/vstup-cr-do-eu/, staženo 8. 4. 2010, 22:52.
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ODS, KDU-ČSL a ODA vytváří menšinovou vládu tolerovanou ČSSD (ta získává parlamentní a kontrolní

funkce), v opozici zůstávávají KSČM a SPR-RSČ. (Cabada 2006: 22)
58

V podstatě se jednalo o pokračování dohody z roku 1996, jen v obráceném pořadí a za účasti pouze dvou

nejsilnějších politických stran. ODS výměnou za zisk kontrolních a parlamentních pozic umožnila vznik a
udržení menšinové vlády ČSSD. (Cabada 2006: 24)
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z evropského sociálního státu) (ODS 1998), KSČM nezaujímá zcela zřetelné
stanovisko, omezuje se pouze na vágní a nejasné proklamace. (KSČM 1998)
Volby v roce 2002 potvrdily trend klesajícího počtu relevantních politických
subjektů – 5% hranici nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny překonala pouze 4
politická uskupení59. Vítězem voleb se stala ČSSD, která sestavila vládní koalici
ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU. V opozici zůstává KSČM a ODS. Původně
„pravicovější“ orientace vlády se mění s příchodem Jiřího Paroubka do vedení strany
a následně i do čela vlády. Neshody s koaličními partnery a následnou vládní
nestabilitu řeší ČSSD ustavením neformální parlamentní koalice s KSČM. (Čaloud,
Foltýn, Havlík: 2006: 9-10)
Doposud poslední uskutečněné volby v červnu roku 2006 přinesly oběma
hlavním politickým stranám bezprecedentní zisky hlasů. Ani tato situace však
nepřispěla k větší vládní stabilitě – po dlouhých vyjednáváních byla sestavena
koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ, která se však od počátku potýkala se zřetelnou
nekoherentností. Rostoucí nesoulad koalice, vnitřní problémy jednotlivých politických
stran i nespokojenost z řad opozice vedla k pádu vlády na jaře roku 2009. Od té doby
vládne tzv. „úřednická“, „překlenovací“ či „nepolitická“ vláda premiéra Jana Fischera,
jejímž cílem je dovést Českou republiku k předčasným volbám, které se mají
uskutečnit 28. – 29. května 2010.60
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Volby do PSP ČR 2010: http://www.denikpolitika.cz/volby-do-poslanecke-snemovny-2010, staženo 9. 8.
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5. 1. 2 Profily relevantních 61 politických stran ČR
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) představuje politický subjekt,
jehož kořeny sahají až do 19. století. Činnost této strany byla v roce 1948 násilně
ukončena nuceným sloučením s KSČ; pokusy o restauraci v roce 1968 skončily
nezdarem a tak byla strana plně obnovena až po revoluci 198962. Zásadním
okamžikem novodobé historie je rok 1993, kdy se do čela strany dostává Miloš
Zeman, díky jehož vedení se ČSSD v roce 1998 stává vládní stranou. Pozici jednoho
z nejdůležitějších aktérů politické scény a nejsilnějšího představitele levice (resp.
levého středu) si udržela dodnes. (Hloušek 2005: 448) Z programového hlediska
ČSSD zastává principy „humanitní demokracie, sociální spravedlnosti, solidarity,
rovnosti všech lidí a trvale udržitelného rozvoje“63. V praxi to znamená podpora plné
zaměstnanosti, kontrola a regulace ekonomického sektoru prostřednictvím odborů a
profesních organizací, hrazená zdravotní péče, či zajištění sociálních služeb.64
K politickým subjektům s velmi dlouhou tradicí patří rovněž Křesťanská a
demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL). Před rokem 1989
působila ČSL v rámci Národní fronty, po pádu komunistického režimu se
rekonfigurovala a ve spojení s KDU vytvořila novou politickou stranu, která zaujala
středovou pozici českého politického spektra. (Hloušek 2005: 449) V politickém
životě se strana hlásí ke křesťanským základům evropské kultury, vymezuje se vůči
liberalismu i sociální demokracii a prosazuje sociálně tržní hospodářství – v této
souvislosti je však nutné poznamenat, že v socioekonomických otázkách není strana
plně konzistentní a její stanoviska jsou mnohdy formována osobou současného
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Relevantní v kontextu této práce, tedy ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SZ.
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ČSSD představuje v kontextu postkomunistických zemí jistou anomálii, neboť jako jedna z mála nevznikla

transformací komunistické strany. (Šanc 2005: 171)
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vůdce.65 Jistou zajímavostí KDU-ČSL je důraz na duchovní hodnoty a vyzdvihování
role přirozených společenství. (Šanc 2005: 183)
Specifikum českého stranického systému symbolizuje radikálně levicová
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - ve středoevropském prostoru
představuje jediný případ takto ortodoxní a netransformované komunistické strany.
Díky tomuto profilu je strana od roku 1989 trvale v opozici a vztahuje se na ní
neformální dohoda o vyloučení. (Hloušek 2005: 447-448) Program KSČM vychází
z marxistické teorie, cílem strany je socialismus, resp. „moderní socialistická politicky
a hospodářsky pluralitní společnost“66. V ekonomické oblasti prosazuje rozšíření
státního sektoru a revizi dosavadních privatizací. KSČM klade důraz na sociální
otázky, prosazuje státem garantované školství a zdravotnictví. (Šanc 2005: 170)
Nejvýznamnější pravicovou politickou stranou ČR je Občanská demokratická
strana (ODS). V rámci českého stranického systému představuje ODS jednoho
z nejmladších politických aktérů; strana se zformovala okolo osobnosti Václava
Klause jakožto pravicová platforma OF. Definitivní ustavení strany pak proběhlo
v roce 1991. ODS se deklaruje jako moderní pravicová konzervativní strana
obohacená o prvky liberalismu, v její politice je patrný rovněž silný vliv pragmatismu.
(Šanc 2005: 190) Program strana postavila na principech „osobní svobody,
individuální odpovědnosti, parlamentní demokracie a tržního hospodářství“

67

.

V praktické politice klade ODS důraz na podnikavost, individualismus a soukromé
vlastnictví. Podporuje volný trh a prosazuje minimální zásahy státu do ekonomiky,
vymezuje se rovněž proti levicovému pojetí silného "sociálního" státu, jenž
v důsledku vede k hlubokým deficitům veřejných financí a zadlužování státu.68
Výčet relevantních politických stran uzavírá profil „služebně“ nejmladšího
aktéra politické scény ČR Strany zelených (SZ). Ačkoli na nejvyšší politické úrovni
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Programové cíle a zásady KDU-ČSL: http://www.kdu.cz/Dokumenty/Stanovy/Programove-zasady-a-

cile.aspx, staženo 9. 4. 2010, 9:21.
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Programové cíle KSČM: http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2680&category=, staženo 9. 4. 2010, 9:52.
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působí Zelení od voleb v roce 2006, součástí stranického spektra jsou již od roku
1990, kdy byla tato strana zaregistrována na Ministerstvu vnitra69. Doposud
marginální politický subjekt dokázal na parlamentní úroveň pozvednout pragmatický
leader Martin Bursík, který ve vedení strany stanul v roce 2005. Pro své poměrně
široké a nejasné zaměření (kombinace liberálních, ale i sociálních ekonomických
názorů, zaměření na postmateriální hodnoty či tematika ohledně rovnoprávnosti žen
nebo registrovaného partnerství70), se však strana stala nečitelnou a tudíž velmi těžko
zařaditelnou na klasické ose levice-pravice. SZ si vytyčila např. tyto programové cíle:
„vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti, co nejvyšší kvalitu
demokracie, rovnoprávnost a ochranu práv menšin, sociální spravedlnost a
solidaritu“71.

5. 2 Změny v programatice
První kategorie schématu Roberta Ladrecha – změny v programatice
politických subjektů – je obecně považována za nejexplicitnější sféru projevů
evropeizace. Jakým způsobem se korelace českého politického systému s evropským
odrazila na podobě volebních programů, prozradí následující kapitola. Výchozími
proměnnými pro analýzu modifikací programových dokumentů jednotlivých
politických stran se stanou – jak již bylo v předchozích částech práce avizováno - data
získaná obsahovou analýzou. Ta budou doplněna kvalitativní dimenzí reflektující
reálnou komplexní podobu manifestů; obsahová analýza totiž vychází z předem
stanovených oblastí domácích politik, a tudíž není schopna adekvátně zachytit odkazy
na EU/integraci např. v zahraničně-politické sféře. Při deskripci a interpretaci
zjištěných údajů bude postupováno chronologicky dle voleb do Poslanecké sněmovny.
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Veškerá zjištěná data jsou prezentována v souhrnné přehledové Tabulce č. 172,
přičemž jednotlivé sektorové politiky jsou zde rozděleny do sloupců „%“ a „+/0/-“.
Data pod označením „%“ zobrazují percentuální míru evropeizace příslušné politické
strany v daném roce a politické oblasti; sloupce „+/0/-“ pak představují poměr mezi
počtem pozitivních (+), neutrálních (0) a negativních (-) výroků na adresu
EU/integračního procesu.

Tabulka č. 1: Přehled vývoje evropeizace a postojů politických stran
k EU/integračnímu procesu
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Data pro určení míry evropeizace v letech 2002 (mimo SZ) a 2006 jsou převzata z working paperu Kubini,

K., Kučerová, L.: „Evropská integrace, evropeizace a politické strany – Česká republika a Slovensko“.
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5. 2. 1 Volby 2002
Volby do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2002 probíhaly v době vrcholících
debat o otázce a podmínkách vstupu ČR do EU. Politické strany v tuto chvíli mohly
prakticky naposledy veřejné mímění informovat o svých postojích k integračnímu
procesu - právě vláda zvolená v roce 2002 mohla zásadním způsobem ovlivnit finální
fázi přístupových procedur. Téma EU se tak promítlo do programových dokumentů
všech politických stran. Z čistě kvantitativního hlediska se evropská otázka nejvíce
odráží v národních politikách manifestu Koalice, kterou následují ČSSD, KSČM,
ODS a SZ.
Volební program koalice KDU-ČSL a US-DEU „Dáme věci do pořádku“ je
koncipován do 5 základních kapitol, přičemž speciálně EU je věnován prakticky celý
V. oddíl „Koalice pro evropskou budoucnost a bezpečnost naší země“. Jak je vidno
z tabulky – různé odkazy na integrační proces lze rovněž zaznamenat ve všech
analyzovaných oblastech, kromě sociální politiky. V rámci těchto čistě domácích
témat převažují neutrální (deklaratorní) výroky, jež jsou u zemědělství a životního
prostředí doplněny pozitivními odkazy (možnost čerpání dotací ze strukturálních
fondů, ekologické cíle). Otázce budoucího uspořádání EU a pozice ČR uvnitř ní se
program detailně věnuje v V. části: Koalice se hlásí k podpoře federálního modelu
Unie posíleného vznikem společné Ústavy; ve členství v EU spatřuje naplnění
národních zájmů, a tudíž by vstup měl proběhnout co nejdříve a za co největší
podpory občanů. (Koalice 2002)
ČSSD si pro volby v roce 2002 zvolila nekonvenční formu programového
dokumentu. Manifest „Člověk na prvním místě“ na příkladech 12 příslušníků rodiny
(děti, rodiče, prarodiče) představuje různé ideál-typy osob charakterizující určitý
segment společnosti a jeho potřeby. Vzhledem k takto strukturovanému textu tedy
není možné najít jednoznačně vymezenou oblast zabývající se výhradně
problematikou EU či zahraniční politikou. Výroky o evropské integraci jsou
rozptýleny mezi jednotlivé osoby, např. k ekonomickým záležitostem se v souvislosti
s EU vyjadřuje hned několik členů rodiny, zemědělství je naopak doménou strýce
Karla, zemědělce apod. Odkazy ilustrující postoje „příbuzenstva ČSSD“ k EU se
48

vztahují k jednotlivým politickým sektorům, přičemž převažují pozitivní výpovědi
poukazující na výhody, jež vstup do EU přinese. Jakékoli konkrétní vyjádření o
preferovaném institucionálním uspořádání Unie ovšem program neobsahuje. (ČSSD
2002)
V pořadí třetími nejvíce evropeizovanými národními politikami disponovala
dle obsahové analýzy KSČM. Dokument s názvem „S lidmi pro lidi“ je rozčleněn do 3
základních segmentů. Kromě tradičních témat program neobsahuje žádnou
specifickou kapitolu věnovanou EU nebo zahraniční politice, větší koncentraci odkazů
(5 odstavců) je ale možné identifikovat v poslední části III. oddílu „Národní zájem
prosadíme jen v bezpečném světě“. Zde prezentované postoje v podstatě kopírují
odkazy v dřívějších částech programu – pozitivně je vnímán očekávaný přínos
strukturálních fondů, negativně je naopak chápána reprezentace národních zájmů ČR
v EU, resp. nerovnoprávnost starých a nových členů. Z kvantitativního hlediska pak
nad oběma kategoriemi převažují neutrální, deklaratorní odkazy. Podobně jako u
ČSSD ani KSČM nepředstavila svou vizi dalšího uspořádání EU. (KSČM 2002)
ODS v roce 2002 vstupuje do předvolebního klání s programem „Volební
desatero“. Jak již sám název napovídá, dokument se skládal z 10 kapitol zaměřených
výhradně na určitá témata (jiné oblasti např. zemědělství nebo vzdělání naopak zcela
opomíjí). EU a integračnímu procesu se ve zvýšené míře věnují hned 2 body Desatera:
„ODS volí EU“ a jakýsi ekvivalent zahraničně politické stati „ODS volí národní
zájmy“. ODS tedy sice volí EU, nicméně jasně deklaruje svůj postoj k budoucímu
směřování Unie i pozici ČR jakožto jejího člena; staví se proti vzniku „evropského
superstátu“, požaduje zachování suverenity, odmítá sjednocování sociálních a
ekonomických systémů a budoucí Evropu vnímá jako otevřený prostor, nikoli jako
„pevnost“. V kapitole reflektující národní zájmy klade vstup do EU do širších
dějinných konsekvencí a upozorňuje na fakt, že ČR by měla do EU vstoupit s
„rovnými zády, nikoli po kolenou“ (ODS 2002: 15). Odkazy v souladu s takto
nastaveným naladěním se objevují také v dalších oddílech. (ODS 2002)
SZ rozdělila své náměty pro volby do 2 programových dokumentů. „Volební
manifest 2002“ v 15 odstavcích představuje základní cíle Zelených, ty jsou následně
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podrobněji zpracovány v textu „Novou vládu se Stranou Zelených“. Problematika EU
je zmíněna v odstavcích „Do Evropské unie hrdě, kriticky a odpovědně“ a „Zahraniční
politika nejen pro českou kotlinu a Moravské úvaly“. SZ se staví za zajištění
rovnoprávnosti všech členů Unie a prosazení práva na informace pro občany států EU.
Ostatní odkazy jsou obecného deklaratorního charakteru, v rámci jednotlivých oblastí
je pak možné nalézt pouze 1 (také neutrální) výrok související s EU/integračním
procesem. (SZ 2002)

5. 2. 2 Volby 2006
První volby po vstupu ČR do EU přinesly celkový kvantitativní nárůst odkazů
na EU/integrační proces uvnitř tradičně domácích politických témat. Evropský diskurs
se v programech politických stran objevil v průměru o 2,5 % více než v roce 2002. U
všech politických subjektů, resp. jejich manifestů došlo k nárůstu evropeizace –
výjimkou je Koalice, která z původních 4,1 % klesla na téměř 3,1 %. K dramatické
změně došlo také v rámci pořadí nejvíce a nejméně evropeizovaného programu, SZ
s původně nejnižší mírou evropské tematiky ve svém manifestu stanula nyní ve
vedení. Pořadí politických stran dle kvantitativní míry evropeizace jejich volebních
dokumentů je pro rok 2006 následující: SZ, ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM.
Oproti roku 2002 představila SZ rozsáhlý manifest s titulem „Kvalita života“,
čítající 56 stránek. Pro problematiku EU a integračního procesu je vyčleněn prostor
v rámci poslední, 7. kapitoly „Život v jednom světě: zahraniční politika zelených“. Zde
SZ poměrně obsáhle prezentuje své postoje a názory k evropské integraci; v prvé řadě
zdůrazňuje svou proevropskou orientaci a odkazuje na spolupráci se skupinou
Zelených v EP, dále propaguje nutnost hlubší a užší spolupráce, taktéž podporuje
vytvoření a přijetí jednotné evropské Ústavy.73 Odkazy na EU/integrační proces se ve
zvýšené míře objevují rovněž v jednotlivých sektorových politikách. Z daleka nejvíce
73

Podobě Smlouvy o ústavě pro Evropu je věnován samostatný odstavec, v němž Zelení detailně rozebírají

pozitiva (institucionální změny) a negativa (3. část Smlouvy) odmítnutého dokumentu a taktéž nastiňují další
možný vývoj situace. (SZ 2006: 54)
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se evropeizace projevila v oblasti zemědělství, resp. regionálního vývoje, kterému je
věnována samostatná kapitola. Rozvoj regionů klade SZ do přímé souvztažnosti
s evropskými fondy, jež mají zajistit regionální modernizaci a rozkvět. Valná většina
pozitivních výroků tedy pochází odsud; další kladné ohlasy vyzdvihují kromě
finančních kapacit strukturálních fondů zejména přínos legislativní konvergence.
Negativní výroky naopak kritizují regulační nařízení, která omezují trhy a způsobují
nezaměstnanost. (SZ 2006) Volební program SZ pro rok 2006 je tedy rozsáhlým
komplexním dokumentem reflektujícím jak obecnou úroveň EU a její odrazy
v domácím diskursu, tak také textem představujícím vlastní stanoviska a vizi budoucí
podoby vývoje evropského integračního procesu. Tento kvalitativní i kvantitativní
„skok“ lze interpretovat na základě 2 skutečností: 1) zásadním okamžikem pro další
směřování SZ byla výměna vedení a nástup pragmatického leadera, 2) dosud
marginální strana se díky voličským preferencím proměnila na relevantní politický
subjekt s potenciálem stát se parlamentní, ne-li vládní stranou.
ČSSD se v roce 2006 vrací k tradičnímu formátu volebního dokumentu.
Program „Jistoty a prosperita“ je rozčleněn do 8 kapitol – EU je věnován samostatný
oddíl s názvem „Evropská unie“. Členství ČR v EU je vnímáno jako zásadní okamžik
v dějinách, ČSSD se hodlá zasazovat o prohloubení a rozšíření společných politik,
zmiňuje také např. vstup do Schengenského prostoru, vyrovnání rozdílů mezi starými
a novými členy Unie, striktní vymezení pravomocí mezi státy a EU nebo prosazení
Ústavní smlouvy. Nicméně je potřeba poznamenat, že evropský kontext je
prezentován optikou vymezení se a nesouhlasu s přístupem ODS. Z kvantitativního
hlediska evropeizace jednotlivých politických oblastí se ČSSD ocitla v těšném závěsu
za SZ – téma evropské integrace se v různých souvislostech objevuje ve všech
analyzovaných segmentech, oproti Zeleným je tedy rozmístění odkazů mnohem
rovnoměrnější. Největší počet „evropeizovaných“ výroků je vůči EU a integračnímu
procesu naladěn neutrálně. Pozitivní hodnocení je možné zaznamenat zejména v
souvislosti s využitím potenciálu „evropských“ financí (prakticky v každé kapitole se
objevuje alespoň krátká zmínka o fondech EU). Naopak negativní výroky jsou
koncentrovány pouze v oblasti zemědělství – ČSSD nesouhlasí s restriktivními
politikami EU, diskriminujícím postojem k novým členům nebo se změnou právních
norem. (ČSSD 2006)
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Stejně jako předchozí politické strany i ODS přichází v roce 2006 s obsáhlým
dokumentem nazvaným „Společně pro lepší život“. Jednotlivé politické oblasti jsou
představeny na prostoru 14 kapitol, jež začínají spojením „PLUS pro..“ daný segment
politik. EU je věnována samostatná podkapitola v části „PLUS pro českou zahraniční
politiku“; původní rezervovaný postoj programu z roku 2002 je nahrazen spíše
pragmatickými hesly reagujícími na nutnost konvergence s evropským právním a
ekonomickým prostředím, využití finančních prostředků nebo odstranění omezujících
nerovností. Eurorealistická linie zůstává zachována v odkazech ke společným
politikám, jež mají být založeny na principu dobrovolnosti. Téma EU se kromě
zahraničně-politické oblasti objevuje rovněž v rámci národních politik, zejména
v oblastech dopravy, práva nebo zemědělství. V postojích převažují hodnotící a
deklarační nestranné výroky. Pozitivně se ODS vyjadřuje k možnosti čerpat dotace ze
strukturálních fondů, negativně však vnímá (kromě již zmíněného) např. složitá
pravidla pro jejich čerpání. (ODS 2006)
Nejrozsáhlejší volební manifest, co se počtu stránek týká, představila KDUČSL. Dokument s prostým označením „Volební program“ je rozdělen do 15 kapitol,
přičemž evropskému tématu jsou poskytnuty poslední stránky části „Zahraniční
politika“. Hlavní priority KDU-ČSL jsou např.: odstranění pracovních bariér
v některých státech EU, snížení rozdílů v hospodářské úrovni ČR a „Západem“, či
maximální využití prostředků z unijních fondů. V duchu předchozích deklarací lidovci
také zdůrazňují další prohlubování integrace a spolupráce mezi členskými státy,
vyjadřují se mimo jiné i k rozšiřování EU. V ostatních sektorových politikách
existenci evropské dimenze zcela opomíjí sociální oblast a vzdělání, nejvíce se odraz
EU projevil v zemědělství a regionální sféře. Podobně jako u ostatních politických
subjektů i v programu KDU-ČSL převažují neutrálně laděné výpovědi. Pozitivně jsou
tradičně hodnoceny finance a rozvojové strategie, záporné reakce jsou zaznamenány
v souvislosti s pracovními bariérami a restrikcemi v rámci trhu EU. (KDU-ČSL 2006)
Jak již bylo zmíněno, KDU-ČSL je jedinou politickou stranou, v jejímž volebním
manifestu došlo oproti předchozímu období k poklesu míry evropeizace. Příčinou této
degrese je prostý fakt, že v roce 2002 byla KDU-ČSL součástí koaličního partnerství
se silně proevropsky orientovanou US-DEU. Zvýšená míra evropeizace se tak dá
interpretovat jakožto reakce lidovců na požadavky koaličního druha.
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S 19 stránkami textu kvantitativně oproti ostatním dokumentům silně
podprůměrný „Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 20062010“ v mnoha odkazech navazuje na manifest z roku 2002. Motiv EU je uveden
především v rámci zahraničně-politicky orientované VII. části „Svět míru a bezpečí“.
V úvodní pasáži této kapitoly KSČM uvádí, že „s kritickými výhradami respektuje
členství ČR v Evropské unii“ (KSČM 2006:16), opět zdůrazňuje národní zájmy ČR a
úlohu evropské levice při prosazování demokratických a sociálních konceptů. Ačkoli
je dle tabulky celková míra evropeizace programu KSČM vyšší než v roce 2002,
paradoxní je, že reálná četnost zmínek v rámci analyzovaných politických sektorů je
stejná jako tehdy. Program resp. politické oblasti v roce 2002 čítaly v absolutních
číslech 369 výroků, o 4 roky později však pouze 250 výpovědí – 9 výroků z 369 je
menší percentuální počet než 9 z 250. Na základě této interpretace je tedy možné
konstatovat, že i přes reálnou stagnaci odkazů na EU/integrační proces, v kontextu
programu v roce 2006 skutečně došlo ke zvýšení evropeizace. V postojích KSČM
k integračnímu procesu tvoří majoritní část odkazů obecné, deklaratorní výpovědi,
pozitivní stanovisko zaujímá strana k fondům a ekologickým normám EU, negativní
konotace se pak objevuje v souvislosti s obavami přechodu na euro, nebo v požadavku
vyrovnání dotační politiky. (KSČM 2006)

5. 2. 3 Volby 2010
Analýza volebních dokumentů politických stran v pořadí již druhých voleb
„nejvyššího řádu“ po vstupu ČR do EU přinesla následující výsledky. Z hlediska
kvantitativního rozboru nebyl potvrzen předpoklad kontinuálního nárůstu odkazů na
EU/integrační proces se zvyšující se délkou členství v EU. Více výpovědí
souvisejících s evropskou rovinou bylo ve srovnání s texty v roce 2006 identifikováno
pouze ve volebních programech ČSSD a KDU-ČSL; naopak u SZ, ODS i KSČM byla
celková míra evropeizace jejich manifestů nižší než v roce 2006. Průměrná
evropeizace volebních dokumentů všech politických subjektů v roce 2010 je tedy
úhrnem o více než 0,5 % nižší než před 4 lety. Politickou stranou s nejvíce
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evropeizovaným programem je ČSSD, za ní – ovšem již se ztrátou bezmála 3 % SZ,
následuje KDU-ČSL, ODS a KSČM.
ČSSD pro nadcházející volby představila tradiční, i když poněkud
modifikovanou podobu volebního manifestu. „Program ZMĚNY A NADĚJE“ je
koncipován formou otázky „Co je naším závazkem?“, na kterou v rámci 15 sektorově
orientovaných kapitol-odpovědí ČSSD reaguje. Zahraniční politika je prezentována
v části s názvem „Evropská společnost – mírová sjednocená a demokratická“; kromě
zmínky o Lisabonské smlouvě, ochraně národních zájmů a identity se zde objevují
velmi aktuální témata, např. bezpečnostní otázky v souvislosti s narůstajícím
fanatismem a terorismem, klimatické změny nebo migrační a azylová politika.
Výpovědi odkazující na EU/integrační proces se objevují pouze ve 3 zkoumaných
kategoriích, nejvíce evropeizovanou je v tomto ohledu sféra ekonomiky, jejíž součástí
je samostatná pasáž „Připravíme zemi na zavedení eura“. Co se týče postojů ČSSD,
ve výrocích odkazujících na EU/integrační proces opět převažuje srovnávací, neutrální
nálada; kladně jsou obligátně hodnoceny „bruselské peníze“, záporně nerovné
podmínky jednotlivých členských zemí. (ČSSD 2010)
SZ a její obsáhlý 80 stránkový „Volební program Strany zelených volby do
Poslanecké sněmovny 2010“74, je sice v kontextu roku 2010 druhým nejvíce
evropeizovaným manifestem, v porovnání s volebním dokumentem z roku 2006 se
však jedná o více než 2 % pokles celkové míry evropeizace. Struktura programu je
vytvořena na půdorysu „čtyřlístku témat, která změní českou politiku“ (SZ 2010).
Evropské tematice je pak věnována pasáž „Zelení jsou evropští“ v rámci zahraničněpoliticky orientované poslední kapitoly „Život v jednom světě“. I zde je přístup k EU
předkládán prizmatem současných nejpalčivějších problémů – k jejich řešení bude dle
SZ zapotřebí silné a akceschopné Evropy, proto podporují další vytváření svazku mezi
členy Unie i přijímání případných nových zemí, jež splní stanovená kritéria přístupu.
Budoucí vývoj spatřují Zelení v modifikaci EU s organizace převážně ekonomického

74

SZ vydala kromě tohoto programového dokumentu ještě „Ekonomický program SZ pro volby do

Poslanecké sněmovny 2010“. Zde jsou však prezentována pouze vybraná témata, jež jsou obsažena a detailně
rozebrána již ve Volebním programu. (SZ 2010)
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charakteru na společenství zdůrazňující kulturní, ekonomický nebo sociální rozměr.
Stejně jako v dokumentu z roku 2006 je nejvíce evropeizovanou oblastí programu SZ
zemědělství a regionální rozvoj, odkazy na EU nebo integrační proces je však možné
zaznamenat ve všech ostatních politických sférách. Při srovnání poměru mezi
pozitivní neutrálními a negativními výroky se proti roku 2006 dostávají kladné odkazy
(ekologické reformy, rozvoj regionů, fondy) do rovnováhy s neutrálními obecnými
výpověďmi, záporná hodnocení (nedostatky evropské legislativy) jsou minimální. (SZ
2010)
Oproti roku 2006 KDU-ČSL ve svém současném volebním manifestu
překonává hranici 4,3 %, čímž předstihuje dosavadní nejvyšší míru evropeizace svých
předvolebních dokumentů. Lidovecký „Volební program 2010-2014“ je sestaven na
trojúhelníku 3 hlavních priorit, po jejichž „rozkliknutí“se objeví témata, jež jsou zde
zastoupena. Speciálně EU je věnován první a poslední bod části „Společnost bezpečí a
spravedlnosti“. Úsek nazvaný „Doma v Evropě“ na 2 stránkách prezentuje výhody a
příležitosti, které členství v Unii přináší; důraz je přitom kladen zejména na
maximální využití fondů EU. Více zahraničně-politicky je naladěna druhá ze
zmíněných kapitol „Spolehliví spojenci v silné EU“. Zde KDU-ČSL jako své cíle
označuje např.: „jednotnou, stabilní a konkurenceschopnou Evropskou unii, stanovení
hranic EU, či odpovídající vliv ČR v EU“ (KDU-ČSL 2010: 37). Téma EU a jejích
dopadů se promítá rovněž do národních politik; v tomto případě konkrétně především
do ekonomického sektoru, kde je zdůvodnění nutnosti zavedení eura věnována
samostatná kapitola. Většina výroků odkazujících na EU/integrační proces a jeho
konsekvence je přitom naladěna pozitivně (dotace, euro, ekologická legislativa),
kriticky se KDU-ČSL vyjadřuje pouze k přemrštěným nárokům maastrichtských
kritérií, které nereflektují dopady ekonomické krize. (KDU-ČSL 2010)
V aktuální podobě volebního programu „Řešení, která pomáhají“ ODS ve
vnitřních politikách odkazuje na EU nebo integrační proces o cca 1,5 % méně než
v manifestu pro předchozí volby. Text programu je koncipován do 10 kapitol
reprezentujících jednotlivé politické oblasti. EU a integrační proces představují
dominantní téma v oddílu „Zahraniční vztahy“. Ačkoli ODS považuje EU za „důležitý
pilíř mezinárodního postavení České republiky“ (ODS 2010: 44), nadále se vyhrazuje
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vůči federalistické koncepci (místo ní nabízí s odkazem na novou frakci v EP
formulaci alternativní vize), vadí jí rovněž regulační nařízení, protekcionismus,
sjednocování politik nebo zamýšlená daňová harmonizace. ODS neodmítá ani další
rozšiřování EU směrem na Balkán, ovšem za podmínek stabilizace tamější situace.
V celkovém kontextu programu se evropské téma objevuje bez zásadnějších výkyvů
rovnoměrně ve všech analyzovaných oblastech. Oproti programu z roku 2006 došlo
k absolutnímu poklesu negativních výroků (zaznamenán byl pouze 1 a to v souvislosti
s odmítnutím zavedení eura), majoritní skupinou jsou neutrální, obecné odkazy;
spektrum postojů je pak v několika případech doplněno také o pozitivní hodnocení –
zde jsou opět „v hlavní roli“ prostředky z fondů EU. (ODS 2010)
„Otevřený program KSČM pro volby do PS PČR 2010“ v podstatě kopíruje
strukturu, formát i rozsah volebních manifestů z let 2002 a 2006. Text je rozdělen do
10 oblastí s tematickým zaměřením na určité politické sektory. Zahraničně politický
oddíl je nahrazen pacifistickou pasáží „Život v míru, bez vojenských paktů, cizích
základen a válek“, v němž je EU sama o sobě zmíněna pouze jednou, další odkaz
vychází z kontextu bezpečnostní politiky. Existence evropské dimenze není až na 3
výjimky reflektována ani v sektorových politikách; první, pozitivní výpověď byla
nalezena v oblasti sociální politiky (odkaz na standardy EU), druhá, neutrální zmínka
odkazuje na rozšíření exportu a třetí, záporný výrok požaduje zrovnoprávnění českých
zemědělců. Dokument KSČM z roku 2010 tedy z kvalitativního ani kvantitativního
hlediska prakticky vůbec nebere existenci EU v potaz. (KSČM 2010)

5. 2. 4 Shrnutí
Po

provedení

kvalitativního

i

kvantitativního

rozboru

programových

dokumentů jednotlivých politických stran je nyní možné konstatovat, že projevy
kontinuálně rostoucí evropeizace volebních manifestů je možné identifikovat pouze u
ČSSD a v menší míře rovněž u KDU-ČSL. U obou subjektů je evropskému tématu
s rostoucím časem stráveným v EU v rámci sektorových politik věnován větší prostor,
pravidelnou součástí programů jsou rovněž speciální oddíly, pasáže, či celé kapitoly
zaměřené výlučně na problematiku EU. Kromě čistě obecných deklaratorních
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prohlášení se ČSSD i KDU-ČSL zabývají detailními otázkami budoucího vývoje,
institucionálních změn apod.
ODS se SZ tvoří druhou kategorii politických stran. Z hlediska kvantitativní
evropeizace došlo v programech obou stran ke stejnému jevu. Oproti roku 2002 se
v národních politikách manifestů ODS i SZ z roku 2006 evropský diskurs odrazil
s nebývalou razancí. V následující sadě programů však opět došlo k poklesu
evropeizace. Důvodem této degrese je s největší pravděpodobností orientace na řešení
aktuálních národních ekonomických a vnitropolitických problémů.
Samostatnou skupinu v otázce změn programatiky v souvislosti s existencí EU
a integračního procesu představuje KSČM. Z čistě kvantitativního hlediska se jedná o
subjekt s dlouhodobě nejméně evropeizovanými národními politikami. Kvalitativní
rozbor pak také odhalil, že EU není věnován v rámci volebních programů KSČM
žádný specifický prostor, podoba odkazů na EU/integrační proces by se dala
charakterizovat jako obecná výpověď zařazená do kontextu bezpečnostní – resp.
mírové sekce volebních dokumentů.
Pro ilustraci výše zmiňovaných procesů je tato pasáž doplněna o grafické
zobrazení vývoje evropeizace v programech politických stran, přičemž hlavní
proměnnou všech srovnání představuje časové hledisko (volby 2002, 2006 a 2010).
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5. 3 Evropeizace a organizační změny
Obecně přijímaným názorem ohledně evropeizace vnitřních mechanismů a
struktur fungování politických stran je předpoklad, že čím déle jsou strany součástí
EU, tím zásadnější a patrnější budou proměny jejich složení. (Havlík, Valterová 2007:
87) Zda a případně jakým způsobem se dosavadní vliv evropské integrace podepsal na
vnitřní podobě jednotlivých subjektů českého stranického spektra, ukáže následující
rozbor.
Analýza vnitřní struktury ČSSD prokázala, že zatímco v některých aspektech
stranické organizace se EU projevuje poměrně výrazně, jiná kritéria evropeizace
zůstávají nenaplněna. Jednoznačným projevem vlivu EU uvnitř sociální demokracie je
podoba stranických stanov. Již v preambuli tohoto dokumentu strana deklaruje svou
příslušnost k Evropské sociálně demokratické straně (PES), toto postavení dále rozvíjí
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i v rámci svých programových cílů: „ČSSD se hlásí k myšlenkám a programovým
cílům PES a SI75 a koordinuje s nimi svou zahraniční politiku. ČSSD je zastoupena
v orgánech těchto organizací, kde se aktivně účastní na tvorbě společné politiky“76.
Existenci EU reflektují v rámci stanov ještě další čtyři články, přičemž blíže je nutné
okomentovat články 12 a 31. Článek 12 uvádí, že příslušníci jiných států, pokud jsou
členy některé politické strany sdružené v PES, se mohou na vlastní žádost stát
spolupracovníky ČSSD. Takováto úprava ukazuje na prohlubující se spolupráci
v nadnárodním sektoru evropských politických stran77. Za modifikaci stanov vedoucí
k určité změně stranické hierarchie je možné považovat čl. 31, jenž stanoví, že:
„předseda skupiny poslanců v EP tvoří součást předsednictva“78. Zde je nutné
nicméně poznamenat, že i přes nové úpravy v nejužším vedení strany (grémiu) stále
zůstává zachována prvotní stranická hierarchie.
O poznání méně explicitních odkazů na EU než tomu bylo u ČSSD, je možné
identifikovat v rámci vnitřních struktur a stanov KDU-ČSL. Stejně jako v předchozím
případě nejvyšší vedení strany zůstává bez vlivu integračního procesu, resp. ani jeden
z poslanců KDU-ČSL v EP není součástí nejužšího předsednictva. Zástupci KDUČSL v EP jsou zmíněni v souvislosti s účastí na celostátním výboru a celostátní
konferencí strany (§ 17 a § 18). Další odkazy spojené s členy EP jsou ryze
instrumentálního charakteru; § 27 definuje, jakým způsobem jsou vybíráni kandidáti a
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Socialistické internacionály.
Stanovy ČSSD: http://www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/dokumenty/programove-dokumenty/stanovy.pdf,

staženo 13. 4. 2010, 11:00.
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V tomto případě tedy takto vyjádřená forma evropeizace zahrnuje hned dva body Ladrechova konceptu –

jak organizační změny uvnitř politické strany, tak rovněž vztahy nad úrovní stranického systému.
78

Stanovy ČSSD: http://www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/dokumenty/programove-dokumenty/stanovy.pdf,

staženo 13. 4. 2010, 11:00.
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sestavovány kandidátní listiny pro volby do EP79, § 31 pak stanovuje pravidla pro
jednání poslaneckého klubu v EP.80
Nejlevicovější subjekt českého stranického systému – KSČM explicitně
odkazuje na existenci EU pouze ve dvou článcích svých stanov. První z nich čl. 52 by
se podobně jako v předchozím případě dal označit jakožto instrumentální položka
stanovující postup v případě navrhování kandidátů a sestavování kandidátních listin.
Podstatnější význam z hlediska stranické organizace má pak čl. 58 týkající se procesu
volby a odvolání nejvyšších stranických orgánů. V článku se mimo jiné praví: „Za
členy ÚV KSČM mohou být zvoleni i představitelé KSČM ve vedoucích funkcích
zákonodárného sboru, zástupce poslanců KSČM v Evropském parlamentu, exekutivy,
dalších celospolečenských a mezinárodních organizací“81. Zdánlivě největší diferencí
organizačního profilu KSČM a ostatních parlamentních stran je v současnosti
přítomnost člena EP v předsednictvu strany. Jako zvýšený projev evropeizace vnitřní
stranické struktury se tento fakt nicméně hodnotit nedá, neboť i když výše zmíněný
článek 58 umožňuje volbu europoslance do nejvyššího vedení, v tomto případě byl
proces ustavení opačný. Jiří Maštálka byl místopředsedou ÚV KSČM zvolen v květnu
roku 2008, zatímco volby do EP se odehrály až o více než rok později - na počátku
června 2009.82 Přítomnost Jiřího Maštálky v nejužším vedení KSČM tedy logicky
nemohla vyplynout z jeho členství v EP a statutu europoslance.
Rozbor stanov a vnitřních ustanovení předposlední politické strany – ODS,
prokázal možná překvapivý fakt, že odkazům upozorňujícím na existenci a činnost EU
nebo EP a z nich plynoucích funkcí europoslanců není v rámci vnitřních stranických
směrnic věnována žádná specifická pozornost. Na činnost poslaneckého klubu v EP se
vztahuje čl. 16; obecná formulace složení, působnosti a činnosti poslaneckých, resp.

79

Detailně je výběr kandidátů a následné sestavování kandidátních listin popsán v Nominačním řádu
primárních
voleb
KDU-ČSL
a
ve
Volebním
řádu.
(http://www.kdu.cz/getattachment/Dokumenty/Vnitrostranicke-normy/nominacni-rad.pdf.aspx,
http://www.kdu.cz/getattachment/Dokumenty/Vnitrostranicke-normy/volebni-rad.pdf.aspx, staženo 13. 4.
2010, 11:45)
80

Stanovy KDU-ČSL: http://www.kdu.cz/Dokumenty/Stanovy.aspx, staženo 13. 4. 2010, 11:40

81

Stanovy KSČM: http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2680&category=, staženo 13. 4. 2010, 16:06.

82

KSČM: http://www.kscm.cz/subThema.asp?thema=2685&category=, staženo 13. 4. 2010, 16:36.
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senátorských nebo zastupitelských klubů. Ohledně pravomocí členů EP v rámci
stranické hierarchie, lze opět dle odkazů na obecné kompetenční nároky identifikovat
čl. 8 - členové parlamentních klubů disponují rozhodovacím hlasem na stranickém
kongresu a čl. 13, jenž stanoví, že součástí Grémia jsou i předsedové parlamentních
klubů.83 Ačkoli se tedy formulace jako Evropský parlament, europoslanec nebo
Evropský parlamentní klub ve stanovách ODS nevyskytují, reflexe existence EU je
patrná i zde; předseda klubu ODS v EP je z titulu této funkce součástí stranického
Grémia. V nejvyšším vedení strany (Výkonná rada) je možné nalézt hned několik
jmen ze seznamu europoslanců za ODS, v tomto případě však zastupují své regiony,
nikoli EU nebo EP.84
SZ odkazuje ve svých stanovách na EU/EP celkem ve třech článcích.
Z hlediska možných strukturálních změn způsobených přítomností zástupců SZ v EP
jsou relevantní články 16. a 17. Bod 5 čl. 16 udává, že Sjezd SZ je (mimo jiné) tvořen
delegáty s rozhodujícím hlasem, tedy také: „poslanci a senátory Parlamentu ČR a
poslanci EP zvolenými za SZ, jsou-li členy SZ“85. Sjezd strany rovněž schvaluje
zprávy o činnosti parlamentních klubů. Stejně jako v případě účasti na Sjezdu jsou
poslanci EP zmíněni i v případě Republikové rady (čl. 17), mezi jejíž kompetence
v souvislosti s EU patří schvalování „strategií voleb a kandidátů do zastupitelských
orgánů ČR v Evropské unii“86. Poslední článek stanov zmiňující existenci EU je ryze
formálního charakteru (seznam zkratek, čl. 29). Zahrnutí činnosti EU/EP do
stranických struktur je v případě SZ prozatím pouze teoretickou kategorií – v prvních
a druhých volbách do EP strana nezískala ani jeden mandát, tudíž praktické dopady na
činnost strany nelze v tuto chvíli posoudit.

83

Stanovy ODS: http://www.ods.cz/strana/stanovy#4, staženo 13. 4. 2010, 19:07.

84

ODS: http://www.ods.cz/lide/europoslanci, http://www.ods.cz/lide/vedeni-ods, staženo 13. 4. 2010, 19:20.

85

Stanovy SZ: http://strana.zeleni.cz/42/clanek/stanovy-strany-zelenych/, staženo 14. 4. 2010, 9:20.

86

Tamtéž.
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5. 3. 1 Shrnutí
Na základě rozboru provedeného u všech subjektů je možné konstatovat, že
vliv EU a integračního procesu na vnitřní stanovy a organizační struktury politických
stran v ČR není prozatím nijak signifikantním jevem. Z hlediska kritérií vytyčených
Robertem Ladrechem se za nejvíce evropeizovanou stranu dá považovat ČSSD, jež ve
stanovách několikrát explicitně deklaruje svou vazbu na evropskou rovinu. Přítomnost
člena EP ve vedení strany uvádí prakticky každá s politických stran, pokud se však
jedná o prezenci na celonárodních konferencích, nebo sjezdech (KDU-ČSL a SZ),
není možné považovat takovouto formu zahrnutí europoslanců na projev evropeizace;
vzhledem k počtu členů účastnících se podobných akcí je v takových případech
význam a pravomoc příslušníka EP zcela marginální. Změny ve stranické hierarchii
spojené s evropským diskursem tak lze spatřit pouze u ČSSD a ODS, u nichž mají
předsedové delegací EP automatický nárok na přítomnost v užším vedení, tedy ve
stranickém předsednictvu (ČSSD), resp. Grémiu (ODS). Statut europoslance za
KSČM neposkytuje automatický nárok na post v čele strany – člena EP pouze řadí do
pozice možných kandidátů na zvolení do vedení.
Dokladem nízké míry evropeizace vnitřních struktur českých politických stran
je i fakt, že v žádné straně nedošlo ke vzniku skupiny „eurospecialistů“, nebo
specifických sekcí věnujících se vazbám s EU/EP87. Odkazy na evropskou politickou
rovinu uvnitř stanov jednotlivých subjektů se s výjimkou určitých odchylek
zmíněných výše, tedy dají považovat spíše za logický postup začlenění existence EU a
z ní vyplývajících konsekvencí do života a struktur politických stran.

87

V rámci Poslanecké sněmovny a Senátu ČR sice působí Výbor pro evropské záležitosti a Výbor pro

záležitosti EU – kromě Cyrila Svobody, současného předsedy KDU-ČSL však členství jednotlivých politiků
nemá žádný vliv na jejich roli uvnitř vlastní strany. V případě Cyrila svobody se jedná spíše o současnou
politickou

konstelaci

a

nikoli

o

důsledek

jeho

činnosti

v rámci

výboru.

(http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=502, http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&par_2=225, staženo
14. 4. 2010, 11:17)
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5. 4 Vliv působení EU na podobu stranické soutěže
Existence evropské dimenze může podobu národní stranicko-politické soutěže
ovlivnit v několika směrech. Kromě změny kompetice mezi jednotlivými politickými
stranami (vedení předvolební kampaně, formování vlád, způsoby hlasování, resp.
podoba exekutivních a legislativních koalic), se téma EU a integračního procesu může
stát novým určujícím faktorem profilace elektorátu; v souvislosti se vznikem
vnitrostranických frakcí lišících se svým přístupem k EU může dojít rovněž
k modifikaci

vnitřní

struktury

jednotlivých

politických

subjektů.

Působení

integračního procesu se může promítnout i do vnější charakteristiky stranického
systému, a to především ve formě vzniku nových politických uskupení, jež svou
identitu zakládají na své orientaci k EU (tzv. single-issue party), ve změně
mechanismu stranického systému (vytvoření stranických bloků s identickým
zaměřením ohledně EU), či v podobě zformování nové evropské konfliktní linie.
(Ladrech 2002: 397-398)
Následující analýza, jejímž cílem je výše nastíněné efekty zachytit a
zdokumentovat, bude kromě avizovaného rozboru volebních (i předvolebních) období
2002 a 2006 vycházet také z výsledků a konsekvencí referenda o přistoupení ČR
k EU88, neboť v souvislosti se zkoumanou problematikou jde o velmi podstatný jev,
jenž nelze opomenout.
V kontextu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002 je přítomnost
„evropského“ tématu patrná již v rámci předvolební kampaně. Otázka postoje k EU,
resp. možnosti konání referenda v záležitosti vstupu ČR do Unie89 se stala novým
vítaným předmětem předvolebního klání a obohacením politického boje o další
dimenzi. Dle Vlastimila Havlíka se signifikantním jevem předvolební situace „stalo
rozdělení politické scény na dva tábory – jeden reprezentovaný jednoznačně
proevropskou, federalistickou vizí Evropské unie podporovanou ČSSD a Koalicí a
88

Historicky první všelidové hlasování v dějinách ČR - Referendum o přistoupení ČR k EU proběhlo

13. a 14. června 2003. (http://www.volby.cz/pls/ref2003/re?xjazyk=CZ, staženo 16. 4. 2010, 12:27)
89

Před volbami v roce 2002 ještě nebylo s definitivní platností jasné, jak se bude vztah ČR k EU dále

vyvíjet – o vstupu do Unie rozhodlo až referendum konané o rok později.
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druhý tvořený vůči Evropské unii kritickými ODS a KSČM“ (Havlík 2006: 37).
Jakožto významný diferenciační faktor je možné evropský diskurs označit v případě
Koalice, ostatní politické strany také deklarovaly své postoje k EU, avšak pro koalici
KDU-ČSL a US-DEU se pozitivní postoj k prohloubení integračního procesu stal
otázkou vlastní identity. (Program Koalice 2002, srov. Hloušek 2008; Havlík 2006)
Ačkoli se problematika EU stala výraznou složkou předvolební kampaně, na základě
sociologických šetření90 nelze potvrdit domněnku, že by se tento fakt stal
rozhodujícím faktorem při rozhodování občanů ohledně preference politických stran.
(CVVM 2002; srov. Hloušek 2008) Jakožto zřetelný projev evropeizace stranického
systému po volbách by se naopak dala považovat podoba vládní koalice. Její
definitivní složení bylo sice ovlivněno i jinými faktory91, postoje k evropské integraci
a EU se však staly rozhodujícím pojítkem mezi jinak ne úplně ideologicky
koherentními subjekty. (Havlík 2006: 38) V programovém prohlášení vládní koalice
ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU klade „vstup České republiky do Evropské unie při
vyjednání optimálních podmínek pro Českou republiku“92 na první místo v seznamu
vytyčených priorit. Na základě analýzy hlasování jednotlivých subjektů Poslanecké
sněmovny provedené Ondřejem Černým93 je možné dále doložit, že otázky dotýkající
se EU či role ČR v evropském kontextu (v tomto případě Vládní návrh zákona o
volbách do EP a Vládní návrh zákona o provádění referenda) spadaly do nekonfliktní
kategorie, kdy návrhy byly odhlasovány s drtivým souhlasem všech poslaneckých
klubů napříč politickým spektrem; pro takovéto návrhy tedy hlasovaly jak koaliční,
tak také opoziční politické strany. (Černý 2006: 101-108)

90

CVVM: „Aktuální postoje české veřejnosti ke vstupu do EU“. Zprávy publikovány: 2. 4. 2002, 16. 5.

2002. (staženo 16. 4. 2010: 14:36)
91

Např. osobní nepřátelství mezi leadery jednotlivých politických stran, obava před KSČM apod. (Více viz

např. Černý 2006)
92

Programové prohlášení vlády, srpen 2002. (http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 16. 4. 2010,
19:55).
93

Ondřej Černý na základě empiricko-analytické metody zkoumal, jakým způsobem hlasovaly politické

strany a jejich poslanci v Poslanecké sněmovně v období 2002-2006. (Více viz Černý: „Koaliční vládnutí
v České republice ve volebním období 2002-2006 (mýty a skutečné koalice v Poslanecké sněmovně)“.)
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Významnou kapitolu z hlediska analýzy interakce stranicko-politické dimenze
ČR a evropského diskursu vytváří rovněž referendum o přistoupení ČR k EU. Ačkoli
vládní koalice vstup do EU označila jako jednu se svých primárních priorit, během
první poloviny roku 2003 vydala většina politických stran další specifické materiály
vyjadřující jejich aktuální postoj k dané problematice. Otázka zda do Unie vstoupit, či
nevstoupit se v případě tzv. „EU-vyhraněných“ opozičních stran stala možným
základem pro vznik vnitrostranického konfliktu. Ačkoli předseda ODS Mirek
Topolánek deklaroval svůj vlažný souhlas se vstupem, někteří čelní představitelé
strany94 vstup do striktně EU odmítli. Jedinou politickou stranou, která ve finále svým
voličům nedoporučila souhlasit se vstupem ČR do EU, byla KSČM. I zde ale proběhl
názorový střet mezi zastánci mírnějšího kurzu k otázce evropské integrace a tvrdým
euroskeptickým křídlem. (Dürr, Marek, Šaradín 2004: 35) Ani u jedné z uvedených
politických stran však v důsledku existence EU a otázky vstupu nevznikla žádná trvalá
frakce; heterogenní názory na evropskou integraci sice v určitém smyslu zůstávají,
nicméně zvýšení vnitrostranického konfliktního potenciálu bylo v prvé řadě
důsledkem napjaté atmosféry před konaným referendem. Zajímavé informace ovšem
poskytuje rovněž pohled z druhé strany – tedy z pozice voličů. Na základě
sociologických šetření je možné odhalit míru relevantnosti/irelevance mezi postoji
voličů k EU a jejich polickými preferencemi, resp. zda je orientace voličů ohledně
integračního procesu shodná s postojem „jeho“ politické strany. Výzkumy odhalily, že
vstupu do EU/evropské integraci obecně jsou nejvíce nakloněni voliči ODS a USDEU, teprve za nimi následují voliči ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. (CVVM 2002) Exit
Poll společnosti SC&C dále prokázal, že pro vstup do EU hlasovalo v referendu 92 %
voličů US-DEU, 86 % ODS, 84 % KDU-ČSL, 82 % ČSSD a 37 % KSČM. (Šaradín
2003: 15) Na základě těchto dat je pak možné konstatovat, že politické preference
voličů byly v přímém souladu s postojem strany pouze v případě voličů US-DEU, u
ostatních politických stran byly mezi názorem voličů a strany patrné jisté diference.
V předvolební soutěži politických stran v roce 2006 se tematika evropské
integrace a EU prakticky vytrácí. Jedním z podstatných důvodů byl fakt, že vstupem
do EU 1. května 2004 ztratil pro mnohé politické strany „evropský“ motiv na
94

Např. Ivan Langer, Martin Říman. (Šaradín 2003: 6)
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atraktivitě. Původně negativně orientované strany ODS a KSČM ustoupily ze svých
protievropských pozic a v kampani se soustředily především na tradiční sociální a
ekonomická

témata.

Ke „zneviditelnění“

evropského

diskursu

přispěla

také

konfigurace jednotlivých stran na jaře 2006, kdy se politické strany zformovaly do
dvou ideologicky bipolárních bloků – ODS, KDU-ČSL vs. ČSSD a KSČM95.
Nesourodost členů jednotlivých uskupení ohledně postojů k EU pak v důsledku nejen,
že znemožnila jednotnou formulaci a expresi evropského tématu, ale celkově
problematiku EU odsunula mimo rozsah hlavního proudu volební kampaně,
v programech zůstaly pouze „povinné“ pasáže vyplývající z faktu, že ČR je členem
EU. (Havlík 2006: 38-38, srov. Hloušek 2008) Hlasování voličů v nadcházejících
volbách tedy proběhlo dle klasického socioekonomického schématu. Ačkoli na složení
vládní koalice neměly postoje politických stran k EU takový vliv jako v předchozím
období i zde lze evropský prvek identifikovat, a to zejména v přístupu SZ, která
avizovala ochotu spolupráce pouze v rámci proevropsky orientované koalice. (MF
DNES) Výsledkem dlouhých povolebních negociací se nakonec stala vláda ve složení
ODS, KDU-ČSL a SZ. Míra celkové „evropskosti“ vládní koalice se však dá označit
za instrumentální nutné minimum vyplývající s logiky členství ČR v EU. V preambuli
Koaliční smlouvy se sice strany hlásí k zapojení do mezinárodních struktur a deklarují
dokončení konvergence legislativy ČR a EU, detailně se však záležitostem EU věnují
až v 8. kapitole, daleko za tématy reforem daní, důchodů, či pracovního trhu.96
V podobném duchu se také realitě začlenění EU do národního diskursu přizpůsobují
Programová prohlášení obou vlád Mirka Topolánka97. Ohledně analýzy hlasování
politických stran v Poslanecké sněmovně je možné konstatovat, že hlavní diferencí od
95

SZ se v tuto chvíli profiluje jakožto subjekt nacházející se mimo klasické pravolevé pojetí politiky.

Jako jediná strana českého politického spektra také v rámci kampaně jasně deklaruje svou
proevropskou pozici. (Havlík 2006: 38).
96

Koaliční smlouva II. vlády M. Topolánka: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/3Ksmlouva.pdf, staženo 17. 4. 2010, 15:18.
97

I. vláda Mirka Topolánka byla sice 4. září 2006 prezidentem Klausem jmenována, 3. října 2006 jí však

nebyla Poslaneckou sněmovnou udělena důvěra. Druhou vládu sestavil Mirek Topolánek 9. ledna 2007, díky
odchodu dvou nezařazených poslanců Melčáka a Pohanky při hlasování o udělení důvěry se této vládě
poměrem
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období 2002-2006 je kvantitativní nárůst agendy související s evropskou tematikou.
Naopak prakticky nezměněný zůstal trend obecného konsensu všech politických stran
v případě schvalování námětů pocházejících z úrovně EU98.

5. 4. 1 Shrnutí
V rámci stranické soutěže ČR je možné zvýšenou míru evropeizace
identifikovat v případě voleb a volebního období 2002 – možnost konání referenda o
vstupu ČR do EU je jedním z ústředních témat předvolební kampaně, znakem
evropeizace je rovněž změna mechanismu stranického systému způsobená vznikem
dvou rozdílně EU-orientovaných bloků politických stran, zásadní roli hraje existence
EU rovněž v případě vzniku „proevropské“ vlády. V dalších letech se však rostoucí
vliv evropského diskursu neprojevil, ba naopak výskyt odkazů či tvorba strategií na
základě postojů k EU dramaticky klesly. V souvislosti s referendem o vstupu ČR do
EU sice vznikly náznaky vnitrostranických názorových neshod, nicméně spíše než o
trvalý jev se jednalo o současnou politickou konstelaci, která neměla dlouhotrvající
charakter. Podobně také ačkoli se téma evropské integrace stalo výraznou identitní
složkou Koalice i SZ, ani jedna ze stran nemá agendu založenou výhradně na profilaci
vůči EU – nejedná se tedy o single issue parties. Rozbory provedených voleb a
hlasování taktéž bezpečně prokázaly, že téma evropské integrace je pro politické
strany i voliče a jejich preference druhořadou záležitostí. Hlavní rovina rozhodování
probíhá na pozadí tradičního socioekonomického schématu; ohledně parlamentního
hlasování o otázkách EU volí všechny politické strany strategii všeobecného
konsensu.
Ivana Witzová ve své práci z roku 2000 predikuje, že vstup ČR do EU povede
k transformaci dosavadního zahraničněpolitického postoje politických stran do formy
stranicko-politického konfliktu. Důsledkem tohoto procesu dojde k modifikaci
98

Demonstrativním příkladem za všechny může být ratifikace Lisabonské smlouvy, která byla v českém

prostředí provázena mnoha emotivními a odmítavými reakcemi. I přes nesouhlasné postoje reprezentantů
zejména KSČM a některých členů ODS byl návrh 18. února 2009 výraznou většinou poslanců 125:61 přijat.
(http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48969&o=5, staženo 17. 4. 2010, 15:57)
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cleavage centrum-periferie a ke změně orientace tradičních ideologicko-politických
sporů, jež budou formovány především postoji politických stran k evropským
politikám a jejich dopadům v národním kontextu. (Witzová 2000: 41-42) V tuto chvíli
však na základě provedené analýzy lze konstatovat, že i když k jistým – spíše ale
formálním či instrumentálním změnám – v rámci stranického systému ČR dochází,
jakékoli zásadnější modifikace v důsledku působení EU nejsou prokazatelné. Naopak,
evropeizací „zasažený“ rok 2002 představuje v kontextu dalších rozborů výraznou
výjimku, jež by se dala interpretovat jakožto pragmatický krok politických stran ve
snaze oživit volební kampaň, případně vyřešit patovou povolební situaci.

5. 5 Vztahy strana – vláda
V rámci následující kapitoly bude pozornost věnována zachycení kvalitativních
proměn vztahů mezi vládou, resp. představiteli politických stran zasedajícími ve vládě
a ostatními – v tomto směru neangažovanými – „řadovými“ členy jednotlivých stran.
Stěžejním východiskem tohoto přístupu je předpoklad, že požadavky evropského
politického diskursu jsou na vrcholu vládní garnitury vnímány spíše konsensuálně a
kompromisně, zatímco na úrovni stranické platformy kraje hlavní roli nekompromisní
snaha prosadit původní programové cíle.
Dokončování vstupních rozhovorů a poslední možnost „doladění“ podmínek,
za kterých se ČR stane členem EU, se odehrálo v režii vládní koalice ČSSD, KDUČSL a US-DEU pod vedením premiéra Vladimíra Špidly (roky 2002-2004). Tato
koalice již ve svém Programovém prohlášení i Koaliční smlouvě vstup do EU a
zajištění maxima výhodných podmínek pro ČR označuje jakožto jednu z hlavních
priorit.99 Deklarované cíle se na úrovni EU snažili dojednat přední představitelé ČSSD
– již v tuto chvíli (tedy ještě před reálným vstupem ČR do EU) tak vznikl prostor pro

99

Vládní prohlášení a Koaliční smlouva vlády V. Špidly: http://www.vlada.cz/assets/clenove-

vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/Koalicni-smlouva.pdf,
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimirspidla/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 19. 4. 2010, 10:01.
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možný posun vztahů mezi vedením a straníky. Jelikož však silná kritika na
nedostatečnost zajištěných výhod přicházela od opozičních subjektů – zejména ODS,
výsledným efektem byla logická obranná reakce ČSSD. Strana se ve snaze
demonstrovat vnitřní jednotu semkla, a tudíž se žádný případný rozpor mezi
jednotlivými složkami jejích členů neprojevil. Unifikovaný přístup reprezentantů
všech koaličních politických stran k tématu EU se projevil rovněž před referendem
v roce 2003, kdy koaliční partneři bez výjimky svorně vyzývali občany k podpoře
vstupu ČR do Unie. Na takto proevropsky nastaveném trendu nic nezměnila ani
dvojnásobná výměna vedení ČSSD a tedy i celé vlády; Stanislav Gross i Jiří Paroubek
se ve svých Programových prohlášeních přihlásili k procesu prohlubování integrace a
k co nejbližšímu zajištění ratifikace Smlouvy o Evropě.100 I když se obě tyto vlády
musely vyrovnat s realitou členství ČR v EU101 a z toho plynoucích konsekvencí,
zejména nárůstu agendy vycházející z nutnosti konvergence evropské a české
legislativy, postoje vedení i „nižších pater“ stranické hierarchie zůstaly koherentní.
Příslibem zajímavého vývoje z hlediska kvalitativních změn vztahu strana –
vláda, se stal výsledek voleb v roce 2006. V čele vládní koalice stanula k procesu
evropské integrace dosud spíše kritická ODS. Právě ODS, která v kontextu
integračního procesu vždy zdůrazňovala národní diskurs a varovala před ztrátou
suverenity, se najednou ocitla v pozici, kdy musela na nově etablující se situaci
reagovat. Ačkoli oba koaliční partneři „občanských demokratů“ KDU-ČSL a SZ
jednoznačně

deklarovali

nutnost

proevropsky

orientované

vlády,

v rámci

Programového prohlášení vlády a v Koaliční smlouvě hraje evropská tematika ryze
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Programová prohlášení vlád S. Grosse a J. Paroubka: http://www.vlada.cz/assets/clenove-

vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/stanislav-gross/Programove-prohlaseni-vladyCeske-republiky_1.pdf,

http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-

cr/1993-2007-cr/jiri-paroubek/Programove-prohlaseni-vlady-Jiriho-Paroubka_1.pdf, staženo 19. 9. 2010, 10:
32.
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Obě vládly až po vstupu ČR do EU 1. května 2004; vláda Stanislava Grosse 4. srpna 2004 – 25. dubna

2005, vláda Jiřího Paroubka 25. dubna 2005 – 4. září 2006. (http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historieminulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/stanislav-gross/prehled-ministru-24637/, staženo 19. 4. 2010,
15:35).
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formální roli.102 Zástupci ODS jakožto nejvyšší státní činitelé se pak následně ocitli
prakticky v modelové situaci – na jedné straně zůstala potřeba zachovat stranickou
linii ohledně názoru na EU, na straně druhé realita probíhajících jednání nutila
politiky k redefinici postojů v závislosti na okolní realitě. Vládu ODS103 lze na
základě jejího přístupu k EU rozdělit na dvě období. V první etapě (od jmenování po
začátek předsednictví) je možné konstatovat, že i při adaptaci na povinnosti
vyplývající z členství v EU ODS zachovávala k integračnímu procesu jistý
rezervovaný postoj. Reprezentanti vládních delegací na summitech Unie poukazovali
na přetrvávající nedostatky evropského společenství, zejména na nerovnováhu mezi
starými a novými členskými zeměmi, v duchu mezivládního paradigmatu se rovněž
stavěli proti vytvoření federace evropských států. Druhá etapa je symbolizována
obdobím, kdy ČR v čele s vládou ODS stanula ve vedení EU. V tuto chvíli uvedl
Mirek Topolánek: „Nemíním teď půl roku preferovat své osobní názory nebo názory
stranické, ale vést zodpovědně Evropskou unii“104. Jakýmsi paralelním dějem, na
němž se dá vztah ODS k EU ilustrovat je osud tzv. Evropské ústavní smlouvy. Již ve
svém předvolebním programu ODS uvádí, že „odmítnutí tzv. Evropské ústavy není pro
evropskou integraci katastrofou“ (ODS 2006: 54). Dokument, koncipovaný jakožto
ústava byl pro představitele ODS nepřijatelný; během následujících negociací pak
došlo kompromisními ústupky všech zainteresovaných stran ke vzniku pouze reformní
tzv. Lisabonské smlouvy. ODS zde sice neprosadila všechny své požadavky, nicméně
v kontextu dosaženého výsledku označili jednatelé podobu smlouvy za úspěch.105
Ratifikace smlouvy proběhla již za českého předsednictví – v rámci ODS pro
hlasovalo 33 poslanců, z toho všichni členové představenstva, ratifikaci reformní
102

Programové prohlášení II. vlády M. Topolánka: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-

minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf,
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirektopolanek-2/3Ksmlouva.pdf, staženo 17. 4., 15:18.
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Hodnocení vztahů uvnitř KDU-ČSL a SZ je vzhledem k jejich dlouhodobému všeobecnému pozitivnímu

postoji k EU zbytečné rozsáhleji analyzovat.
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Archiv ODS: http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=8891, staženo 19. 4. 2010, 21:41.
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http://www.ods.cz/docs/listy/listy_03-2007.pdf,

http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=5674, http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=5698, staženo 19. 4.
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dohody odmítlo 37 poslanců.106 Právě tyto okamžiky – podoba Lisabonské smlouvy a
ratifikační proces - by se daly107 interpretovat jako odklon vedení od stranické linie a
posun vztahu mezi vládou a zbytkem strany. Nečekaný pád vlády Mirka Topolánka
v dubnu roku 2009 však jakékoli další možné procesy tohoto charakteru minimálně do
příštího volebního období zastavil.

5. 5. 1 Shrnutí
Ačkoli příležitost k možné změně konfigurace vztahů mezi stranou a vládou
vznikly již v roce 2002 u tehdy vládnoucí ČSSD, díky unifikovanému přístupu
nejvyššího vedení a ostatních straníků nelze žádný posun vzájemné relace během
celého volebního období zaznamenat. K velmi zajímavým dopadům blízkého kontaktu
nejužšího vedení s evropskou politickou dimenzí však mohlo dojít v případě ODS;
z původně rezervované pozice kritika evropského integračního procesu se během
svého volebního období a zejména ve chvíli, kdy její představitelé stanuli v čele EU
postupně změnila nejdříve na pragmatického hráče, jenž na požadavky EU reagoval
kladně, ale vždy v kontextu vlastní názorové linie, až po aktivního činitele
podílejícího se na tvorbě a ratifikaci Lisabonské smlouvy. Přestože k jistému posunu
vztahu mezi vedením strany a ostatními straníky došlo, je poměrně problematické
označit tento děj za projev evropeizace. Dle Roberta Ladrecha totiž musí mít změny
dlouhotrvající charakter - vzhledem k předčasnému pádu vlády a následnému návratu
ke statu quo nelze formující se rozpory relevantně posoudit a kategorizovat.
Na situaci (re)konfigurace vztahů mezi vládními aktéry a zbytkem strany lze
velmi dobře aplikovat interpretaci Anety Valterové a Vlastimila Havlíka, kteří
uvádějí, že federalisticky orientované politické strany (v tomto případě tedy ČSSD,
KDU-ČSL a SZ) jsou mnohem přístupnější kompromisním řešením, ačkoli tato
neodpovídají stranou vytyčeným cílům. Jelikož je prakticky každý posun směrem
k hlubší integraci vnímán jako úspěch, je v těchto typech stran rovněž velmi málo
106

Hlasování poslanecké sněmovny 18. února 2009: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48969&o=5,

staženo 19. 4. 2010, 22:13.
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I přes jakousi deklarovanou nadstranickost Mirka Topolánka.
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pravděpodobný vznik neshod mezi vedením a straníky. Oproti tomu v případě
politických stran s vyhraněným názorem ohledně EU (ODS), může politika ústupků
od původně deklarovaných priorit mnohem snáze vyvolat negativní reakce na nižších
úrovních a následně i kvalitativní změnu vztahů mezi více evropským vedením a
zbytkem strany. (Valterová, Havlík 2007: 93)

5. 6 Vztahy nad úrovní stranického systému
Politické strany ČR se v evropském kontextu ucházejí o přízeň voličů od roku
2004, kdy proběhly první historické volby do EP. Ačkoli k vzájemným interakcím
mezi českými politickými stranami a subjekty působícími na evropské úrovni
docházelo již v průběhu 90. let108, k zásadnímu nárůstu vztahů a vazeb dochází až
v souvislosti s možností jednotlivých stran začlenit se do reálného dění v rámci
evropských struktur. Jakýmsi středobodem veškeré stranické aktivity a místem, kde se
národní politické strany výrazně konfrontují s evropským politickým prostorem je EP.
Nově zvolení europoslanci – původně reprezentanti národních politických stran – se
na půdě EP organizují do tzv. politických skupin; nevytvářejí tedy sekce dle státní
příslušnosti ale na základě ideologické profilace. V současné době je „unijní
parlament“ složen ze 736 poslanců, kteří jsou rozděleni do 7, resp. 8 politických
frakcí109. Cílem následující stati je porovnat, jak se jednotlivé strany etablovaly na
novou, evropskou rovinu působnosti a zda je možné tyto interakce označit jakožto
projev evropeizace.
Interakce mezi socialistickou (sociálně demokratickou) složkou EP a českou
levicí v podání ČSSD probíhala již od první poloviny 90. let, kdy sociální demokraté
jako jedni z prvních v rámci středoevropského regionu získali status přidruženého

108
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Viz kap. 3. 3.
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(http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=4&language=CS,
staženo 21. 4. 2010, 14:05).
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člena evropského subjektu PES110. Prohlubující se kooperace byla dovršena v květnu
roku 2003 ziskem statutu plného členství. Na svou příslušnost k mezinárodním
organizacím (tedy k PES, ale také k IS) klade ČSSD velký důraz – důkazem tohoto
postoje je fakt, že na základě nového nadnárodního partnerství změnila strana vnitřní
stanovy111. Prakticky absolutní shoda panuje rovněž u hlavních programových priorit
obou subjektů; to však nelze považovat za projev evropeizace, ale spíše za důsledek
stejné ideologické profilace. Silná názorová koherence je pak patrná také z podoby
hlasování v EP, v nichž čeští zástupci v naprosté většině případů hlasují identicky
s ostatními

členy

PES.112

Ohledně

praktických

projevů

českých

sociálně

demokratických europoslanců v evropském politickém prostředí je nutné poukázat na
jejich poměrně vysokou adaptabilitu a aktivitu - a to nejen v kontextu vlastní frakce,
ale i na úrovni celého parlamentu, čehož důkazem je jmenování Libora Roučka
místopředsedou EP.113
Na rozdíl od jasné profilace ČSSD, KDU-ČSL během své historie koketovala
hned se dvěma evropskými subjekty. Krátce po vzniku strany sympatie „lidovců“
mířily spíše konzervativním směrem – spolupráci nejprve navázali s EDU114,
v polovině 90. let se však rozhodli pro výhradní podporu EPP115 a členství v EDU jim
110

PES (Strana sociálních demokratů) dlouhodobě patří mezi nejvlivnější subjekty evropské politické sféry,

od roku 1999 je celkově druhou nejsilnější politickou skupinou v EP. Jejími hlavními prioritami jsou např.
rovnost, solidarita, posílení evropského sociálního modelu, efektivní migrační politika apod. V souvislosti
s další existencí EU je podpora prohlubování integračního procesu ve formě společné ústavy.
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(http://www.pes.org/system/files/images/ManifestoBook_EN_Online.pdf, staženo 21. 4. 2010, 22:50)
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Viz kap. 5. 3.

112

Na základě analýzy hlasování v EP by se PES z obecného hlediska dala charakterizovat jako poměrně
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ČSSD v EP: http://eu.cssd.cz/aktivity-v-ep/a325.html, http://eu.cssd.cz/dokumenty/s65/, staženo 21. 4.
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Konzervativní pravo-středovou alternativou EPP.
EPP (Evropská lidová strana) je v současnosti nejsilnější politickou skupinou v EP, která sdružuje

středové a středo-pravicové konzervativní nebo křesťansko-demokratické proevropsky orientované politické
strany. Z programových priorit je na prvním místě snaha vytvořit jednotnou, federální Evropu, či společný
evropský trh; dále EPP vyzdvihuje roli tradičních hodnot, solidaritu – v poslední době se více zaměřuje také

73

pak bylo následně odebráno. (Sokol 2000) Ačkoli podobně jako u výše zmiňované
ČSSD jsou principiální programové cíle KDU-ČSL a EPP prakticky identické, na
úrovni národního politického diskursu se tento fakt nijak neprojevil. Členství
v nadnárodní struktuře je reflektováno pouze formálně, žádnou zvýšenou aktivitu
nelze v tomto smyslu zaznamenat. Reprezentanty KDU-ČSL v EP jsou stejně jako
v předchozím funkčním období Zuzana Roithová a Jan Březina, oba představitelé patří
na základě průzkumu parlamentní činnosti provedeného Analytickým centrem ve
skupině českých europoslanců k těm nejvíce aktivním; reálný dopad na modifikaci
pozice uvnitř EP, EPP nebo KDU-ČSL však jejich činorodost nemá. (ŠkáchaAnalytické centrum 2009)
O poznání pozvolnější intenzitu mělo navazování kontaktů s evropským
politickým prostředím u KSČM - třetí nejsilnější politická strana v ČR získala statut
pozorovatele v rámci eurostrany PEL116 až v roce 2003. Vysvětlením této poměrně
pozdní interakce jsou hned dvě skutečnosti: 1) KSČM se od počátku stavěla
k integračnímu procesu velmi negativně, jakékoli vztahy s evropskou rovinou pro ni
byly tedy nežádoucí, 2) PEL jakožto jediná možná alternativa kooperace s evropskou
rovinou se zformovala až v roce 1998. Z hlediska programové konsistence se KSČM
s PEL i její frakcí v rámci EP (GUE/NGL) sice v základních rysech shoduje (zejména
v odmítání dalšího rozšiřování a prohlubování stávají formy integrace, podpoře
sociálního modelu EU), nicméně vzhledem k dalším spíše postmoderně orientovaným
zaměřením strany sleduje KSČM v dalších tématech vlastní (zejména národně
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bezpečnostní

politiky.

(http://www.eppgroup.eu/home/en/aboutus.asp,

http://stream.epp-

ed.eu/Activities/docs/year2009/2009-2014group-priorities-en1.pdf, staženo 22. 4. 2010, 22:31)
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PEL (Strana evropské levice) sdružuje socialistické, komunistické a „rudo-zelené“ politické strany EU.

Strana vznikla v podstatě jakožto reakce na rozpad Sovětského bloku a potřebu profilace evropských
levicových stran na úrovni EU. V nejužším slova smyslu má PEL představovat alternativu politických stran
v EU/EP. Kromě konfrontační linie nutnosti vyrovnání se s minulostí a levicové ideologické orientace strana
poskytuje realizační prostor i radikálně levicovým ekologickým stranám. Obě tyto roviny se promítají rovněž
do jejího politického programu: např. odmítnutím historického revizionismu, antikapitalistickými postoji či
antimilitaristickým zaměřením. Na úrovni EP je strana zastoupena frakcí GUE/NGL. (http://www.europeanleft.org/, staženo 23. 4. 2010, 10:21.
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koncipovaný) diskurs.117. Závěrem odstavce věnovaného KSČM je nutné ještě
poznamenat, že i když komunističtí europoslanci patří v rámci své frakce k poměrně
vlivným činitelům, jejich aktivita i kooperace strany evropskými subjekty není
vzhledem k negativnímu naladění elektorátu ohledně evropského integračního procesu
příliš propagována ani reflektována z hlediska změny pozice uvnitř stranické
hierarchie. Působení poslanců KSČM na úrovni EP či EU tedy v kontextu celkového
postoje strany pravděpodobně nejlépe vystihuje pragmatický přístup: čím větší
zastoupení, tím větší pravděpodobnost prosazení levicových myšlenek.
Na počátku a na konci první dekády své existence si ODS vytvořila nadnárodní
vazby se světovými, resp. evropskými představiteli stejné ideologické platformy IDU
a EDU118. Členství v těchto subjektech je ale spíše formální akt deklarace stejné
ideové orientace bez relevantních dopadů na vnitřní podobu strany. Diametrálně
odlišné jsou však důsledky interakcí s rovinou EU. Již během negociací o přístupu ČR
k EU deklarovala ODS svůj tzv. euro-realistický postoj k integračnímu procesu.
Negativně se stavěla zejména k prohlubování centralizace a federalizaci Unie. První
kontakty s politickým prostředím EU tak navazuje v podstatě „z nutnosti“ a to po
prvních volbách do EP v ČR v roce 2004. Díky programové kompatibilitě
sektorových politik se zpočátku připojila k EPP, kvůli zásadnímu rozporu ohledně
formy evropské integrace však zvolila její pravicové křídlo ED. Tím si zajistila
alespoň částečnou autonomii od profederalistického frakčního mainstreamu.
Europoslanci za ODS pak v průběhu dalších dvou let vystupovali v souladu s vlastní
stranickou linií – obhajovali národní zájmy ČR, prosazovali zrovnoprávnění podmínek
tzv. starých a nových členů Unie a důsledně odmítali jakékoli pokusy prohloubit
stávající model EU (odmítnutí plánované Evropské ústavy, unifikace a omezování
vnitřních trhů apod.).119
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deklarováno právo na vlastní názor, dlouhodobý nesoulad mezi pozicí ODS a
majoritní skupiny EPP se stal neudržitelným. V polovině roku 2006 iniciovala ODS
společně se stejně naladěnou britskou Konzervativní stranou vznik nové názorové
platformy

Hnutí

pro

evropskou

reformu

(MER),

které

kromě

tradičních

konzervativních a liberálních témat bude prosazovat mezivládní paradigma
integračního procesu a „myšlenky více moderní, otevřené a flexibilní Evropy“120.
Během následujících dvou let získala původní ideová koncepce pevné kontury a
v roce 2008 se transformovala do nové politické skupiny ECR121 (v této podobě strana
poprvé kandidovala v roce 2009). V současnosti představuje tato frakce pátou
nejsilnější skupinu v rámci EP; kromě orientace na představení alternativních forem
dalšího vývoje EU se frakce odlišuje od ostatních také tím, že v jejím čtyřčlenném
předsednictvu zasedá pouze jeden reprezentant tzv. starých členů EU.122
„Služebně“ nejmladší parlamentní subjekt, SZ představuje v souvislosti
s analýzou vztahů nad úrovní stranického systému specifický případ hned z několika
důvodů. Počátky spolupráce českých Zelených s těmi evropskými je možné spatřit již
v roce 1997, kdy se strana stala součástí EFGP123. Do roku 2005, kdy se vedení ujal
Martin Bursík, však převažovaly pouze příhraniční kontakty se zelenými ze
sousedních států. Příčinou nevraživosti SZ k evropskému partnerovi byla kritika
údajného přílišného vměšování EGP do vnitrostranických záležitostí. K navázání
bližšího kontaktu dochází tedy prakticky až 8 let po zisku členství. (Votrubová 2007:
101-102) Ačkoli SZ ČR představuje v regionu středo- a východoevropských států
nejúspěšnější a nejviditelnější takto profilovanou politickou stranu, zatím se jí
120
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nepodařilo získat zastoupení v EP. Iniciativy mezi SZ a Evropskými Zelenými se tak
odehrávají na ryze teoretické rovině. Kromě Evropských Zelených se SZ hlásí rovněž
k Celosvětovým Zeleným, zvýšený odraz těchto odkazů ve vnitřních mechanismech
strany však stejně jako v případě EGP není možno zachytit. Programová stanoviska
vycházejí z obecných priorit zelených, ovšem spíše než projev jakýchkoli
nadnárodních vazeb se jedná o deklaraci příslušnosti k dané stranické rodině.

5. 6. 1 Shrnutí
Na základě závěrečné evaluace vycházející z kritérií evropeizace nastavených
Robertem Ladrechem je možné konstatovat, že výrazněji se změny ve vztazích nad
úrovní stranického systému prokazatelně vycházející z existence EU projevily pouze
ve dvou případech. U ostatních politických stran se dají identifikovat pouze určité
náznaky, které nelze z dlouhodobějšího hlediska považovat za evropeizaci.
Jednoznačně nejmenší kontakt mezi stranickou a evropskou úrovní panuje u KSČM,
jež jako jediná politická strana ČR dosud nedisponuje plným členstvím, jen statutem
pozorovatele. SZ a KDU-ČSL sice manifestují příslušnost k EU a integračnímu
procesu, reálně však z jejich silně pozitivního přístupu žádné relevantní konsekvence,
jež by se promítly do stranické struktury nebo podoby programových dokumentů
nevyplývají. Jedním z důvodů prozatímního nedostatku „evropeizačního potenciálu“ u
SZ může být i fakt, že se jí zatím nepodařilo proniknout na úroveň EP. Evidentní
praktické dopady evropského diskursu na činnost a podobu strany lze ovšem
identifikovat u ČSSD. Prvním znakem evropeizace je změna vnitrostranických stanov
s ohledem na inkorporaci evropské roviny působnosti, druhým – zatím však spíše
počínajícím – znamením je aktivní kooperace sociálně demokratických poslanců na
úrovni EP a z toho plynoucí funkce ve vedení frakce. Nejvýrazněji se součinnost
s evropským operačním prostředím projevila u ODS, kromě změny stanov ve smyslu
zajištění vedení delegace v EP zastoupení ve vedení strany, se europoslanci ODS stali
iniciátory vzniku nové politické skupiny uvnitř EP, což je v kontextu vztahu českých
politických stran k evropské politické dimenzi dosud bezprecedentní krok a taktéž
nejsilnější prozatímní projev evropeizace.
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5. 7 Evropeizace politických stran v ČR v kontextu Ladrechovy
koncepce
Dosud jednotlivě analyzované segmenty Ladrechova schématu budou
v následující, přehledové kapitole položeny vedle sebe tak, aby jejich kompletací
došlo ke vzniku komplexního obrazu podoby evropeizace jednotlivých politických
stran.
Výsledky rozborů programatiky politických subjektů prokázaly, že vliv EU a
integračního procesu se graduálně zvyšuje v dokumentech ČSSD a také KDU-ČSL. U
ODS a SZ míra evropeizace jejich vnitřních politik kolísá v závislosti na atraktivitě
evropského tématu pro voliče – evropské problematice sice v jejich programech patří
pevné místo, hlavní osu manifestu ovšem tvoří domácí politický diskurs.
Nejvyrovnanější kategorií je druhý bod Ladrechova modelu – organizační
změny vnitřních struktur politických stran. Nějakou formu reakce a začlenění
evropské dimenze (především v souvislosti s rolí poslanců EP uvnitř strany) je možné
zaznamenat u všech subjektů. Explicitní odkazy na příslušnost k evropské rovině pak
vykazují pouze stanovy ČSSD, vyšší míra evropeizace vedoucí ke změnám ve
stranické hierarchii je patrná také u ODS.
Analýza dopadů působení EU na soutěž politických stran prokázala zvýšený
odraz evropské dimenze pouze ve volbách v roce 2002. V následujících předvolebních
kláních let 2006 a 2010 se situace opět vrátila k tradičnímu modelu soutěže
preferujícího domácí témata pojímaná v socioekonomickém kontextu.
Předpolední bod Ladrechovy koncepce, proměny vztahů mezi stranou a
vládou, resp. členy strany zasedajícími ve vládě a ostatními straníky, se v podstatě
dotýká pouze dvou nejsilnějších politických stran ČR, jež měly v rámci koaličních
vlád dominantní roli a určovaly tak hlavní trajektorii politického kurzu. V případě
ČSSD k žádnému posunu tohoto charakteru nedošlo; u ODS se jisté zárodky
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počínajícího posunu vzájemných vztahů dají identifikovat, díky předčasnému konci
její vlády však k dalším konsekvencím uvnitř strany nedošlo.
V rámci rozboru vztahů politických stran nad úrovní stranického systému je
podobně jako v kategorii organizačních změn možné zachytit parciální modifikace u
všech subjektů. Nejvýraznější projevy evropeizace se v souvislosti s iniciací vzniku
nové frakce EP objevují u ODS, druhými nejfrekventovanějšími konexemi
s evropskou rovinou pak disponuje ČSSD.
Na základě takto sestaveného přehledu je možné konstatovat, že všechny
politické strany existenci EU a její dopady na domácí prostředí nějakým způsobem
reflektují. Nejčastějším projevem jsou formálně instrumentální změny jakožto
v podstatě logický důsledek začlenění evropské dimenze do operačního prostředí
jednotlivých stran. Zvýšené projevy evropeizace v kontextu výše nastíněného
schématu se vyskytují u dvou největších politických stran ČR. Jelikož každý segment
reflektuje jiný aspekt evropeizace, je poměrně obtížné provést relevantní srovnání.
Nicméně z čistě kvantitativního hlediska se projevy zvýšeného vlivu EU/ integračního
procesu objevily u ČSSD ve 4 z 5 analyzovaných kategorií; v případě ODS se odraz
evropské dimenze projevil ve 3 kategoriích. KDU-ČSL a SZ se profilují jakožto
evropsky orientované subjekty, v rámci stranického spektra patří ke slabším aktérům,
čemuž v podstatě odpovídá i jejich reálná míra evropeizace. S pozicí uvnitř
stranického systému i dosavadním ideologickým profilem rovněž koresponduje
prakticky minimální odraz evropského diskursu v případě KSČM.
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ZÁVĚR
Závěrečná část práce bude – jak již bylo avizováno v úvodu – zaměřena na
celkové shrnutí a rekapitulaci zjištěných výsledků. Reflexe těchto dílčích výstupů
v celkovém kontextu díla pak následně umožní odpovědět na výzkumné otázky a
hypotézy.
V prvních třech kapitolách byla pozornost věnována zobrazení fenoménu
evropeizace v rámci společenských věd. Od zcela obecného hlediska vzniku a
původních funkcí pojmu v první kapitole, je v rámci druhé kapitoly evropeizace
pojímána jakožto relativně nový prvek politických věd, jehož primárním významem je
reflexe vztahu mezi evropskou politickou dimenzí a rovinou národních politických
systémů. Forma a způsob, jakým může být tento posun vnímán, hodnocen a
analyzován se však liší prakticky případ od případu. Ačkoli je možné v průběhu těchto
procesů zachytit shodné prvky, stále se rozhodně nedá hovořit o jednotné koncepci
využití evropeizace v rámci politických věd.
Konkrétnější obrysy získává rozbor evropeizace až po vymezení jedné oblasti,
v rámci níž budou její dopady analyzovány. V tomto případě se tedy jednalo o sféru
politics a výzkum vlivu dopadů činnosti a existence EU na vnitřní strukturu
politických stran. I zde je možné nalézt hned několik metod a koncepcí, jakým
způsobem evropeizaci politických stran zkoumat. Jednou z nejpoužívanějších a
nejznámějších je schéma Roberta Ladrecha, které definuje 5 kategorií, v nichž se
evropeizace politických stran nejčastěji vyskytuje. Jedná se o 1) změny programatiky,
2) organizační změny, 3) proměny ve vzorcích stranické soutěže, 4) posuny ve
vztazích strana – vláda a 5) vztahy nad úrovní stranického systému. V duchu takto
nastaveného rozdělení jednotlivých sektorů byly analýze podrobeny i politické strany
ČR.
Ještě před počátkem vlastního analytického rozboru bylo nutné stanovit
metodologii a vytvořit koncepci pro postup při získávání dat. Jelikož každá sekce
vyžadovala specifický přístup, byla pro provedení výzkumu zvolena kombinace
kvantitativní a kvalitativní analýzy. Hlavními proměnnými se staly parlamentní
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politické strany ČR a proměny jejich vnitřních struktur v závislosti na čase, který ČR
strávila jako člen EU. Tomuto požadavku nejlépe vyhovovalo časové rozpětí 3
posledních parlamentních voleb v roce 2002, 2006 a 2010.
Detailní rozbor vymezených relevantních politických stran z hlediska všech
kategorií v kontextu 3 volebních období, tedy přinesl rozsáhlou sadu dat a výstupů, na
jejichž základě je nyní možné odpovědět na výzkumné otázky.
1) Co znamená termín evropeizace? – Důslednému metodologickému a
terminologickému rozboru byl pojem evropeizace podroben v prvních dvou
kapitolách práce. Z nejobecnějšího hlediska je privilegovaně tohoto termínu užíváno
v souvislosti s reflexí změn národních struktur, institucí či politik způsobených
procesem evropské integrace a činností EU. Jedná se skutečně o definici velmi
obecného charakteru, konkrétní jednotný význam pojmu evropeizace však zatím
neexistuje. Vždy je nutné přihlédnout k aktuálním konsekvencím a procesům, jež
s reflexí interakcí mezi oběma dimenzemi souvisejí. V kontextu této diplomové práce
je termín evropeizace chápán minimalistickým prizmatem, jakožto odraz evropské
integrace v domácím diskursu politických stran. Konkrétní formou takto vymezené
definice je rozsah reakcí a přizpůsobení se vnitřních struktur parlamentních
politických stran ČR působení evropského integračního procesu.
2) Jak působí EU na politické strany v ČR? – Na základě rozboru
politických stran provedeného v 5. kapitole je možné konstatovat, že evropský
integrační proces, EU a jejich konsekvence jsou českými politickými stranami
reflektovány. Nejčastějším projevem evropeizace jsou formálně instrumentální
změny, jež jsou v různé formě identifikovatelné u všech politických stran. Tím ovšem
shoda končí – v dalších projevech evropeizace nelze najít jednotný vzorec společný
bez výjimky všem subjektům. Konkrétní projevy dopadů činnosti EU se poměrně
zásadně liší nejenom mezi jednotlivými politickými stranami, ale také v rámci
vytyčených kategorií. Škála projevů „evropeizačního tlaku“ se tedy pohybuje od
základní roviny obecných odkazů vyplývajících z nutnosti zanesení existence
evropské politické úrovně do stranických mechanismů až po iniciativní přístup
konvergence evropské dimenze s operačním prostředím daných politických stran.
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3) Dochází k prohlubování změn v závislosti na čase stráveném jakožto
člen EU? - Ačkoli většina předpovědí ohledně budoucího vývoje evropeizace
považuje časový faktor za nejvýznamnějšího činitele modifikace národních struktur,
v případě evropeizace parlamentních stran ČR nelze tento očekávaný evoluční trend
jednoznačně potvrdit. Celkový kontinuální nárůst evropeizace je možné identifikovat
pouze u ČSSD, u ostatních politických subjektů míra jejich evropeizovanosti kolísá
v závislosti na okolních faktorech. Podobně jako u předchozí otázky i zde se míra
dopadů markantně odchyluje v závislosti na dané kategorii. Pokud tedy opustíme
komplexní náhled a pohlédneme na tuto otázku optikou jednotlivých skupin, je možné
konstatovat, že časové hledisko se nejvíce promítá do 5. bodu Ladrechova modelu –
do vztahů nad úrovní stranického systému. Pouze v této oblasti se lze v souvislosti
s rostoucím časem stráveným jakožto člen EU setkat se zvyšujícími se interakcemi
mezi domácí a evropskou rovinou u všech politických stran. U zbylých kategorií
rozsah evropeizace osciluje mezi vyššími a nižšími hodnotami, rozhodně se tedy
nejedná o pohyb pouze jedním směrem.
4) Které politické strany podléhají evropeizaci více, které méně? Komparací všech zjištěných dat bylo na konci 5. kapitoly prokázáno, že nejvíce
evropeizovanými politickými stranami jsou ČSSD a ODS. Projevy změn vyvolaných
evropským integračním procesem byly u těchto stran identifikovatelné ve většině
vymezených kategorií. Již značně nižší intenzita reakcí na existenci a činnost EU byla
zaznamenána u KDU-ČSL a SZ, jejichž odkazy na integrační proces a EU se pohybují
spíše na obecné a ne příliš iniciativní rovině. V podstatě až na drobné výjimky mimo
vliv evropeizace pak zůstává KSČM.
5) Co je důvodem této inklinace k větší „evropeizovanosti“? - Odpověď na
tuto otázku, která velmi úzce souvisí s předchozím dotazem, je nasnadě. ČSSD a ODS
vytvářejí tandem nejsilnějších aktérů české politické scény. Jejich, dá se říci, poměrně
pravidelná alternace ve vedení vládních koalic určuje další trajektorie směřování státní
politiky. Obě dvě strany se tak ocitají ve velmi těsném kontaktu s evropskou rovinou.
Interakce na nejvyšších úrovních se pak dále přenáší na nižší stupně stranické
hierarchie. ČSSD se navíc od počátku 90. let profiluje jakožto silně proevropsky
orientovaná strana, úzká kooperace s evropským prostředím je pro ni tudíž přirozeným
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vyústěním propagovaného vývoje. Zajímavější případ představuje ODS – ta se na
druhé místo „probojovala“ díky naprosto opačnému přístupu. Eurorealistický postoj
brzdící optimistické ladění ostatních politických stran, stejně jako snaha představit
v rámci EP své alternativní koncepce dalšího nefederalistického směřování EU dovedl
Občanské demokraty do pozice aktivního účastníka evropského politického prostředí.
Jistým potvrzením tohoto výkladu je pak také nižší míra evropeizovanosti
KDU-ČSL a SZ, obě tyto strany patří k tzv. pantovým stranám doplňujícím jednu
z velkých politických stran. I když se Lidovci i Zelení prezentují jako evropsky
naladěné subjekty, reálně je jejich působení na vládní úrovni vždy limitováno pozicí
největší vládní strany. Jednoznačně nejméně evropeizovanou stranou je dle 4. otázky
KSČM, i zde je možné najít mnohé paralely s pozicí ve stranickém systému. KSČM
disponuje nulovým koaličním potenciálem, z nejvyšší politické úrovně ČR je předem
vyloučena, její odkazy na EU nebo evropský integrační proces se tak omezují na
nejmenší nutné minimum.
Interpretace výše míry evropeizovanosti jednotlivých politických stran tedy
v případě ČR prakticky plně koresponduje s klasickým pojetím relevance daných
subjektů v rámci stranického systému.
6) Které kategorie v rámci politických stran jsou evropeizací zasaženy
nejvíce (programy, či chování)? - Jak již bylo v průběhu práce několikrát zmíněno,
nejprokazatelněji se projevy evropeizace dají měřit prostřednictvím rozboru
programových dokumentů politických stran;

pomocí kvantitativní analýzy jsou

získána data, jež jednoznačně určí pořadí. V případě ostatních skupin a přístupů je
však stanovení poměru evropeizace poměrně složité. Přes tento konceptuální
nedostatek však bude na základě předchozích zjištění přeci jen možné vzájemným
srovnáním výstupů jednotlivých kategorií vyvodit jisté relevantní závěry. Evidentní
projevy vlivu evropského diskursu u všech zkoumaných subjektů jsou ve větší či
menší míře patrné ve 3 bodech Ladrechova schématu. Jedná se o 1) změny
v programatice, 2) organizační změny a 5) vztahy nad úrovní stranického systému.
Naopak 3) změny stranické soutěže a 4) vztahy strana-vláda představují kategorie,
v nichž se vliv EU a integračního procesu oproti ostatním bodům aplikovaného
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modelu odrazil jen sporadicky – změny stranické soutěže reflektující evropskou
politickou dimenzi byly identifikovatelné pouze v roce 2002, ostatní předvolební
kampaně se odehrávaly v klasickém socioekonomickém formátu. V proměnách vztahů
strana-vláda se vzhledem k nastavené politické praxi jedné hlavní a několika
koaličních vládních stran mohla evropeizace projevit pouze u nejsilnějších politických
stran.
7) Jaké postoje zaujímají jednotlivé politické strany k EU/integračnímu
procesu? – Všechny politické strany s výjimkou SZ zaujímají k evropské integraci a
jejím konsekvencím pro národní rovinu převážně neutrální postoje. Vzájemný poměr
mezi pozitivními (+), neutrálními (0) a negativními (-) odkazy názorně ilustruje
následující graf, jenž zobrazuje a srovnává celkové součty jednotlivých druhů výroků
za všechny zkoumané roky.

Jak je tedy vidno z představené grafické prezentace pozitivní hodnocení trvale
převažuje pouze v případě SZ, ostatní politické subjekty volí obecnou, deklaratorní
formu odkazů na EU/integrační proces. A jaké konkrétní politiky EU jsou politickými
stranami ČR vnímány kladně? Pozitivní naladění zaujaly strany zejména k podpůrným
programům EU poskytujícím finanční prostředky ze strukturálních fondů. Kladně jsou
hodnoceny také evropské ekologické programy. Naopak valná většina negativních
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vyjádření jednotlivých politických stran směřuje proti diskriminačním politikám
znevýhodňujícím nové členy Unie (kritika bariér pracovního trhu, zemědělských kvót,
či regulace trhu obecně).
8) Mění se tyto postoje v závislosti na čase? – Vývoj postojů politických
stran se, jak prozradila provedená šetření této práce, z dlouhodobého hlediska příliš
nemění. Za standardní obraz je v tuto chvíli možné považovat převahu neutrálních
postojů, následovanou kladnými odkazy, případně také doplněnou o několik
negativních hodnocení. Výjimkou potvrzující pravidlo je v tuto chvíli SZ, ale i u ní je
možné sledovat postupný příklon ke „standardnímu modelu“ ostatních politických
stran. Potvrzením této, na kvantitativním rozboru vydedukovaného závěru, je rovněž
příspěvek kvalitativní složky výzkumu – politické strany orientované jakožto
proevropské své zaměření v průběhu času nijak zásadně nezměnily, stejně tak i
euroskeptické, resp. eurorealistické subjekty české politické scény sledují stále tutéž
evropskou politiku.
Po zodpovězení výzkumných otázek je nyní možné přistoupit rovněž
k evaluaci hypotézy stanovené v úvodu. Hypotéza ve znění vstup ČR do EU měl
pro všechny politické strany značný a stále se prohlubující účinek, jenž se
promítl do vnitřní struktury stran i do jejich přístupu a postoje k EU, lze na
základě zjištěných informací této diplomové práce potvrdit. Koncept Roberta
Ladrecha aplikovaný na situaci českých politických stran v metodologické kombinaci
kvantitativního i kvalitativního postupu prokázal, že vstup ČR do EU se různou
formou a intenzitou promítl do vnitřních struktur všech analyzovaných subjektů.
Prohlubující se účinek evropského integračního procesu sice u jednotlivých stran a
kategorií kolísá, nicméně minimálně v jednom bodu Ladrechova modelu je stabilní
nárůst interakcí jednoznačně prokazatelný. Jistých změn doznaly rovněž přístupy a
postoje politických stran – minimálně v aspektu proměny od naprosto odmítavého
postoje k akceptaci EU jakožto nového partnera produkujícího další dimenzi
operačního prostředí pro všechny zainteresované aktéry.

*

*

*
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Ambicí této diplomové práce bylo na základě přesně stanovené definice a
vymezení problematiky evropeizace zjistit formu a způsob, jakými parlamentní
politické strany ČR reagují na evropský integrační proces a jeho dopady na české
politické prostředí. Hlavním přínosem se pak měl stát zejména zisk empirických dat,
jež se dosud v českém prostředí potýkají se značným deficitem. Ačkoli problematika
výzkumu evropeizace představuje velmi rozsáhlý komplex přístupů a eventualit „jak
dané téma zkoumat“ bylo nutné z nabízeného množství vybrat takovou koncepci, jež
by nejlépe reflektovala potřeby daného šetření. Kombinací údajů z teoretických
materiálů a metodologických postupů bylo vytvořeno analytické schéma, díky němuž
byl v empirické části práce sesbírán rozsáhlý soubor dat, poskytující prokazatelné
informace o vývoji evropeizace českých politických stran. Práce tedy dle původního
úmyslu představila komplexní přehled evropeizace politických stran podpořený
empirickými hodnotami. Právě tato čísla by mohla v budoucnu poskytovat jakýsi
„odrazový můstek“ pro širší srovnání např. v kontextu středoevropského regionu.
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SUMMARY
The process of the European integration finalized institution-wise by the EU
presents an evergreen discussion topic of virtually all the areas of social studies. One
out of many consequences of this phenomenal integration scheme of the modern times
is the topic of europeanization of the national structures of the single member states.
This thesis is focused on discovering the rate of europeanization and analyzing the
overall attitude of the parties represented in the parliament of the Czech Republic.
As the research on europeanization is struggling with methodological and
terminological ambiguity, the first chapters of the thesis are devoted to the overview
of the most important conceptions, models and approaches in relation to the
europeanization topic. There is also space for the phenomena related to the
europeanization process (euroscepticism, political parties on the EU level and so on).
The specific analytical frame reflecting the main criteria of the research of the Czech
political parties is consequently introduced based on the detailed description of terms
and concepts. Europeanization is assessed in the minimalistic way – as process
closely related to the existence of the EU. The europeanization process itself is then
understood as a reflection of the European integration in the domestic environment;
with a specific focus on the level of compliance of the national political parties with
the integration process. The basic framework of the research is presented by the
political parties of the Czech Republic that based on the election results have gained
representation in the lower chamber of the parliament

-

ČSSD, KDU-ČSL

(Coalition), KSČM, ODS, SZ. The main scope of the research is to assess the period
of three parliamentary elections 2002, 2006 and 2010. The scheme used in the
analytical part of the text is the five point model of Robert Ladrech.
The analysis of the single segments of the Ladrech scheme, executed using the
quantity and quality analysis is the subject of the fifth, empirical chapter and has
depicted the level of europeanization of the inner structures of the single assessed
subjects. Based on the comparation of the gathered data it was possible to determine
the most (ČSSD) and the least (KSČM) europeanized party of the political spectrum,
find out, how the attitudes towards the EU/integration process develop and whether
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the changes caused by the existence of the EU deepen over time. The gathered data
eventually supported the hypothesis that the Czech Republic´s joining the EU has
deeply influenced all the Czech political parties and has been reflected both in the
inner structure of the parties and their approach and attitude towards the EU.
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1. ÚVOD
a) Charakteristika a vymezení problematiky (úvodní část)
Evropská unie a vše, co s ní souvisí, patří dlouhodobě mezi nejdiskutovanější
témata v rámci prakticky všech společensko-vědních oborů. Jakkoli je tento
fenomenální integrační počin systémem sui generis, v mnoha ohledech také působí a
ovlivňuje dění okolo sebe. Spektrum okruhů hodných zamyšlení je velmi rozsáhlé, pro
svou diplomovou práci jsem nicméně zvolila problematiku evropeizace parlamentních
stran v České republice.
Evropeizace politických stran se poprvé začala objevovat v roce 1979, ve
spojitosti s konáním prvních voleb do Evropského parlamentu. Od této doby se
v rámci stranických systémů jednotlivých zemí projevuje stále markantněji. Politické
strany reagují na změny v nadnárodní úrovni, na vytvoření nadnárodních stranických
rodin. Požadavky, nové implementované politiky či postupná změna a upevňování
struktury EU vedly v mnoha národních stranách taktéž k určitým transformacím a
tvorbě opatření. Evropeizace tedy patří k procesům, které se v rámci EU objevují již
desetiletí. Státy střední Evropy a jejich politické strany nastoupily do tohoto
„rozjetého vlaku“ poněkud později, na situaci však byly nuceny dříve či později
reagovat – a právě forma a způsob přizpůsobování/nepřizpůsobování se Evropské unii
a jejímu systému se stane předmětem výzkumu v rámci mé diplomové práce.
Ačkoli je evropeizace poměrně dlouho se vyskytujícím jevem, obecně patří
k tématům, jejichž pozornější analýza dosud trpí značným deficitem. Problematickým
je v mnoha ohledech totiž již sám termín evropeizace, pro nějž dosud neexistuje
ucelená definice. Rovněž empirická evidence reflektující – v posledních letech značně
dynamický - vývoj a postup „poevropšťování“ je značně nedostatečná. V českém
prostředí se tuto „mezeru“ snaží zaplnit např. Petr Fiala a Masarykova univerzita v
Brně1. Evropeizaci obecně nebo i v prostředí ČR se dále věnují např. také: Vít
Hloušek, Vlastimil Havlík, Petr Kaniok či Ladislav Cabada. Mezi nejznámější
evropské autory patří např. Robert Ladrech, Sylvia Kritzinger nebo Han Dorussen.

1

Např. pořádáním konferencí či četnou publikační činností v sociálně vědních periodikách.
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b) Cíle, výzkumné otázky, hypotézy
Ve své práci se budu soustředit na dvě roviny výzkumu. První, teoretická,
rovina se bude věnovat jasnému vymezení termínu evropeizace. Na základě šetření
provedeného v rámci stanoveného okruhu se pak – v průběhu druhé, empiricky laděné
části, pokusím alespoň částečně doplnit onen zmíněný nedostatek materiálů
věnovaných výzkumu vlivu EU na politické strany. Celé téma se budu snažit
zpracovat co nejkomplexněji a v souladu s vývojem situace či okolních souvislostí
(vstup České republiky do EU, výměny stranických leaderů apod.).
Hlavní výzkumné otázky tedy jsou: co znamená termín evropeizace?, jak
působí EU na politické strany v ČR?, dochází k prohlubování změn v závislosti na
čase stráveném jakožto člen EU?, podléhají některé politické strany změnám více než
jiné? – proč?, které oblasti v rámci politických stran jsou evropeizací zasaženy nejvíce
(programy či chování)?. V rámci popisování konkrétních aspektů politických stran se
inspiruji především výzkumy provedenými Robertem Ladrechem a jeho kolegy. Po
provedených šetřeních a analýzách v závěru práce potvrdím nebo vyvrátím hypotézu,
že vstup ČR do EU měl pro všechny relevantní politické strany značný a stále se
prohlubující účinek, jenž ovlivnil vnitřní strukturu stran i jejich přístup k EU.

c) Metodologie
Jak již bylo zmíněno výše, práce bude rozdělena do dvou základních částí –
teoretické a praktické. Toto rozdělení je zásadní rovněž pro užití metodologie.
V rámci teoretické části budou popsány a vysvětleny nejdůležitější souvislosti,
přístupy a dosavadní výzkumy evropeizace. Bude zde rovněž vymezen analytický
rámec výzkumu a metodologie, jež pak budou aplikovány v části druhé. Zde následně
na základě vymezených kritérií budou jednotlivé faktory analyzovány a doplňovány
komentářem vycházejícím z reálií ovlivňujících danou problematiku (jedná se tedy o
užití kvalitativní i kvantitativní analýzy).
Spíše než do šířky bude téma interpretováno do hloubky – období před
vstupem do EU bude sice zmíněno (především postoj politických stran k integraci ČR
do struktur EU), nicméně stěžejním se pro celý projekt stane období od roku 2002
dosud, jež je dle mého názoru pro výzkum tohoto charakteru nejvíce relevantním.
2

Jelikož má práce poskytnout odpovědi na otázky týkající se reálného stavu
evropeizace v ČR, zásadní bude druhá část práce – tedy aplikace kritérií na případy
politických stran v ČR2. Zde bude základní opěrný bod tvořit kvantitativní analýza,
konkrétně obsahová analýza a analýza statistických dat. Pro zjištění rozdílů mezi
politickými stranami bude využita taktéž metoda komparativní. Komplexnost práce a
potřebné kontextuální souvislosti doplní kvalitativní aspekt, tedy komentář
vysvětlující zjištěná fakta.

2. PŘEDPOKLÁDANÁ OSNOVA PRÁCE
V úvodu práce kromě nastínění zkoumané problematiky a jejího vymezení
rovněž stanovím hlavní otázky a teze, na něž se budu snažit nalézt adekvátní
odpovědi. Bude zde rovněž představen charakter práce, její členění a metodologie.
Součást úvodu bude tvořit v neposlední řadě také vysvětlení, proč jsem se rozhodla
zabývat se právě tímto tématem.
První – velmi stručný - bod stati bude věnován evropeizaci jakožto
teoretickému pojmu. Vyjma terminologie a jejího užití zde bude věnován prostor
evropeizaci v širších konsekvencích, tedy co již bylo o tomto tématu napsáno, či
s jakými přístupy k evropeizaci se lze setkat.
Následná část bude věnována teoretickému vymezení rámce výzkumu. Budou
definována jednotlivá kritéria a konkrétní oblasti určené pro analýzu (např.
organizační změny politických stran, změny v programu apod.). Základní teoretické
vymezení, bude doplněno o technickou složku a detailní popis postupu při aplikaci
teze v praxi.
Stěžejní část celé práce bude tvořena empiricky zaměřeným úsekem, v němž
budou výše zmíněná kritéria a teze aplikovány na parlamentní politické strany v České
republice. Jednotlivé proměnné budou aplikovány pro každou politickou stranu
2

Pro výzkum jsem zvolila pouze parlamentní politické strany, neboť tento rámec je dle mého názoru
pro výzkum podobného typu nejvhodnější. ODS, ČSSD, KSČM i KDU-ČSL patří ke stabilním
subjektům českého stranického systému. SZ je sice součástí PS PČR až od roku 2006, součástí
stranického spektra je však stejně dlouho jako ostatní jmenované strany, navíc také patří k nejvíce
proevropsky zaměřeným subjektům politické scény v ČR.
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samostatně tak, aby poskytla komplexní pohled na daný aspekt v rámci stranického
spektra ČR. Výsledná zjištění budou následně porovnána a opatřena komentářem, jenž
by měl daný jev vysvětlit, zařadit do kontextu a případně také zhodnotit či zdůvodnit.
Stať bude zakončena celkovým shrnutím a srovnáním výsledků jednotlivých
zkoumaných oblastí – tedy např. které politické strany se evropeizovaly nejvíce, či v
jakých sférách došlo k největším změnám.
Závěr by měl obsahovat celkové shrnutí problematiky, rekapitulaci zjištěných
závěrů a také odpovědi na otázky vznesené v úvodu práce.

3. LITERATURA
Seznam literatury je v současné době pouze seznamem předběžným, lze
přepokládat, že během psaní práce dojde ještě k dílčím změnám, nicméně základní
struktura bude tvořena primární literaturou - články a studiemi autorů zabývajících
výzkumem evropeizace. Jak už bylo zmíněno v předchozím textu, v České republice
je prací věnovaných evropeizaci poměrně poskrovnu. Stěžejní kostru mé práce budou
tedy tvořit studie provedené zahraničními politology. V obecné rovině se jedná o
Roberta Ladrecha či Johna Gaffneyho. Inspiraci v oblasti metodologie budu čerpat
například ze sborníku Petra Druláka, postup v případě posuzování jednotlivých
proměnných bude prováděn dle studií Jamese Lee Raye.
Jelikož se práce z velké části bude opírat o empirická zjištění, bude nemalou
část zdrojů tvořit internet. Výzkum se bude opírat o hodnocení změn politických
programů, vnitřní stanovy politických stran, ale také např. o data sociologického
ústavu.
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