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1. Úvod 

Labouristická strana byla v opozici dlouhých osmnáct let. Po prohraných 

volbách v roce 1979 se straně nepodařilo ohrozit vládnutí Konzervativní strany a 

to i přesto, že popularita konzervativců v třetím volebním období rapidně klesala. 

Z pohledu voličů to byla ale právě Konzervativní strana, která byla schopná 

„uřídit“ ekonomiku. Silně levicově orientovaná Labour Party představovala 

hrozbu znárodňování, které bylo součástí jejího programu a její vítězství 

znamenalo vydávání značných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Pro 

většinu voličů byla Labouristická strana příliš radikální a labouristé na to nebyli 

schopni náležitě zareagovat. Zvolení Neila Kinnocka do čela strany znamenalo jen 

mírný posun, skutečné reformy musely počkat až na příchod Johna Smithe a na 

šok z výsledků voleb v roce 1992, které Labour Party navzdory všem očekáváním 

prohrála. Volby v roce 1997 se tak pro stranu a její vedení staly velmi důležitou 

událostí. V sázce byla budoucnost strany a její schopnost vládnout. Labour Party 

tentokrát neponechala nic náhodě. Nikdo již nespoléhal na nepopularitu 

konzervativců, jejichž vláda se v podstatě rozpadala. Překvapení z výsledků 

předchozích voleb už nikdo nechtěl zažít. Labouristé byli donuceni po dlouhých 

osmnácti letech v opozici k reformám uvnitř strany, které se ještě na konci 80. let 

jevily jako nemožné.  

Tyto reformy měl jasně symbolizovat název Nová Labour (New Labour), 

který prezentoval odklon strany od své minulosti a její nové směřování. Pro New 

Labour bylo nutné se distancovat od levicově orientované labouristické strany, 

kde velká moc spočívala v rukou odborů a přesvědčit voliče o schopnosti vládnout 

a zvládnout ekonomiku, kterou v očích voličů byla schopna zvládnout pouze 

Konzervativní strana.  

Po zkušenostech z předchozích voleb strana pečlivě dbala o svůj mediální 

obraz. Prezentovala se jako strana změny, jež chce vládnout otevřeně a má jasnou 

představu o budoucí podobě a směřování Velké Británie. Tomu odpovídaly 

slibované reformy. Reforma horní komory parlamentu, devoluce, změna 

volebního zákona, reformy školství a zdravotnictví. 

Do čela New Labour byl zvolen Tony Blair, mladý energický právník, 

který si svým vystupováním získal mnoho sympatií a prezentoval to, co strana 
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slibovala, tj. nový směr, „třetí cestu“, která zemi zajistí silnou pozici 

v globalizovaném světě a zároveň přinese sociálně přívětivější politiku.  

Všechny tyto aspekty a silná nepopularita Konzervativní strany i jejího 

lídra, Johna Majora, který byl vnímán jako slabý premiér, přinesly New Labour 

nejen vítězství, ale také rekordní většinu 418 poslanců. 

K moci se tak dostala strana, jejíž ministři neměli žádné kabinetní 

zkušenosti a svou práci se museli učit až ve funkci. Kromě toho léta strávená 

v opozici měla na labouristickou stranu vliv. V opozici mohla sledovat, jak 

konzervativci ztrácí jednotu. Ve vládě Johna Majora byla protivládní vzbouření na 

programu skoro každý týden. Tony Blair se chtěl něčemu podobnému vyvarovat. 

Chtěl mít stabilní akceschopnou vládu, v níž by bylo možné rychle přijímat 

rozhodnutí. To ovlivnilo způsob vládnutí New Labour. Vláda byla centralizovaná, 

kabinetní setkání se konala jen velmi omezeně. Stávalo se, že ministři byli 

propuštěni i po půl hodině, což bylo nemyslitelné za předchozích vlád, kdy se tato 

setkání protahovala i na několik hodin. Důležitá rozhodnutí byla přijímána v 

premiérské kanceláři, kde byl přítomen jen malý počet ministrů, popřípadě pouze 

Tony Blair a Gordon Brown. 

Dalším významným aspektem, který poznamenal vládu New Labour, byl 

vztah mezi Tonym Blairem a Gordonem Brownem. Přátelství, které vzniklo 

v době, kdy strana byla v opozici, bylo ovlivněno rozhodováním, kdo stane v čele 

strany. Brown se rozhodl nekandidovat, protože mu bylo jasné, že Blair má větší 

podporu uvnitř strany, ale Blairovi zase byla jasná silná pozice, kterou měl 

Brown. Pro oba muže byla lepší společná spolupráce, než aby oslabovali vládu 

vytvářením dvou táborů, které by bojovaly o moc. Nový ministr financí tak získal 

pravomoci, které do té doby žádný jeho předchůdce neměl. Vzniklo tak v podstatě 

dvojvládí, které bylo schopno fungovat efektivně, ale postupem času bylo 

přátelství ovlivněno vzájemnými ambicemi a čím dál tím častěji se stávalo, že 

premiér a jeho ministr zastávali opačná stanoviska, jako se stalo v otázce přijetí 

eura. Dvě mocenské skupiny nakonec stejně vznikly a vláda byla těmito rozbroji 

oslabována.  

New Labour vzbudila mnoho očekávání. Strana získala rekordní většinu 

v parlamentu a měla tak šanci prosadit mnoho z plánovaných reforem. Plánovat 

reformy v opozici a uskutečňovat je ve vládě je ale velký rozdíl, což labouristé 

zjistili velmi rychle. V prvním volebním období se začalo s procesem devoluce a s 
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reformou horní komory parlamentu. Díky svému silnému postavení byla strana 

schopná prosadit tyto radikální reformy, ale nedokázala toho plně využít a některé 

změny tak zůstaly na půl cesty. 

Tony Blair dával spoustu nadějí do druhého volebního období. Přišly na 

řadu reformy zdravotnictví a školství, mělo být dokončeno to, co se během 

prvního období nestihlo. Jenomže se začaly již projevovat rozpory ve straně a 

vládnutí bylo poznamenáno teroristickými útoky z 11. září 2001 a následně 

válkou v Iráku, která se stala velmi nepopulární a oslabovala Blairovu pozici. 

Strana sice prošla úspěšně volbami i v roce 2005, tentokrát ale s většinou pouze 

šestašedesáti hlasů a Blair i nadále ztrácel podporu nejen u veřejnosti ale i ve 

vlastní straně. Tony Blair nakonec odstoupil v roce 2007 z postu premiéra i lídra 

strany a místo něj nastoupil Gordon Brown. 

V mé práci mě bude zajímat, co mělo vliv na změny uvnitř strany, co 

předcházelo vzniku New Labour a na kolik se nové pojetí lišilo od původní 

„staré“ Labouristické strany. Také se zaměřím na to, jaký vliv měl na vytváření 

New Labour Tony Blair a jeho spolupracovníci a co bylo odkazem jeho 

předchůdců.  

Hlavní součástí mé práce bude období vládnutí Tonyho Blaira, tedy od 

voleb v roce 1997 do roku 2007, kdy rezignoval a premiérský post předal 

Gordonovi Brownovi. Budu se zabývat pouze vnitřní politikou New Labour, tedy 

klíčovými reformami, které vzbudily nejvíc reakcí a očekávání. Jsou to již 

zmiňované reformy školství, zdravotnictví, reformy horní komory parlamentu a 

volebního zákona a proces devoluce. Zaměřím se na to, do jaké míry se podařilo 

tyto reformy splnit a jak moc se odlišují od původních záměrů slíbených 

v předvolebních programech.  

V poslední části se budu zabývat vztahem New Labour s médii, který 

velmi formoval její způsob vládnutí. Využívání mediálních poradců se stalo 

neodmyslitelnou součástí New Labour. Labouristé dokázali během prvního a 

částečně i druhého volebního období dobře využívat média ve svůj prospěch, ale 

jejich taktika se postupně začala obracet proti nim. Mým cílem bude zjistit, co 

k tomu vedlo a popsat v čem tato taktika spočívala.  

Cílem mé práce bude vymezit, jak se New Labour liší od původní Labour 

party a jaký vliv měla nová strana na britskou společnost po osmnáctiletém 
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vládnutí konzervativců. Splnila New Labour očekávání občanů? Podařilo se jí 

prosadit své reformy a odpovídaly programu New Labour? 

Budu pracovat s teoretickou odbornou literaturou zabývající se nejen 

obdobím vlády Tonyho Blaira, ale i jeho předchůdců v úřadě premiéra, abych 

mohla porovnat rozdíly mezi jednotlivými vládami a určit, co New Labour 

předcházelo a mělo na její vznik vliv. Většinu mých zdrojových pramenů bude 

tvořit literatura a články zaměřené na reformy provedené New Labour v letech 

1997-2007. Důležitým zdrojem informací budou poznatky nabité během 

studijního pobytu na University of Liverpool, kde jsem se tímto obdobím 

zabývala a získala i přístup k rozsáhlé odborné literatuře i internetovým zdrojům. 
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2. Od Thatcherismu k New Labour 

Margaret Thatcherová patří mezi významné premiéry v britské historii. 

Dokázala vyhrát čtyři volební období a výrazně zasáhla do chodu britské 

společnosti. Její vláda byla ve znamení privatizace a volná ruka trhu se zdála být 

řešením veškerých problémů. Britská ekonomika sice po válce dlouhodobě rostla, 

ale stále zaostávala za výkony některých evropských zemí. Lék na tento problém 

se snažily hledat labouristické i konzervativní vlády. I když existovaly námitky 

proti „tržnímu léku“, který „ordinovala“ skupinka konzervativců kolem Margaret 

Thatcherové, nikdo zatím neměl lepší řešení. 

V prvním volebním období se konzervativní vládě příliš nedařilo uspět 

ve zlepšování britské ekonomiky. Nezaměstnanost nadále rostla, ale jiná událost 

zajistila Margaret Thatcherové popularitu a podporu. Tím se stalo vítězství ve 

válce o Falklandy v roce 1982.  

Do dalšího období šli konzervativci s většinou 144 poslanců. Pokračovali 

v započaté privatizaci a omezováním moci odborů, které byly vnímány jako 

„enemies within“, tedy vnitřní nepřátelé, kteří ohrožují autoritu vlády a mají 

napojení na komunistické země. V roce 1984 vláda oznámila svůj záměr zavřít 

několik nevýdělečných dolů a odbory následně vyhlásily stávku. Margaret 

Thatcherová odmítla odborářským požadavkům ustoupit a spor skončil až 

v březnu 1985, kdy odbory ustoupily, aniž by dosáhly dohody. Thatcherová 

vyhrála svou další bitvu a moc odborů byla na dlouhou dobu výrazně oslabena.1 

Koncem 80. let popularita konzervativní vlády prudce klesala. Začaly se 

projevovat dopady politiky, která zaváděla pravidla trhu do všech oblastí života. 

Ve školství měli mít rodiče možnost volby, kam své děti pošlou a školy si měly 

vzájemně konkurovat a lákat své „zákazníky“. Důsledkem ovšem bylo, že kvalita 

škol se v jednotlivých hrabstvích velmi lišila a rodičům, kteří chtěli pro své děti 

kvalitní vzdělání, nezbývalo, než se přestěhovat. Ceny domů v oblastech 

s dobrými školami byly ovšem vyšší. Podobné to bylo i ve zdravotnictví. Obvodní 

lékaři dostávali roční rozpočet, a tak se stávalo, že léčba neurgentních pacientů 

často závisela na tom, zda na ně zbyly nějaké finance. 

Konzervativci nikdy neměli tak silnou pozici ve Skotsku a Walesu jako 

v Anglii. Ve volbách v roce 1987 získali ve Skotsku pouze 10 křesel, zatímco 

                                                
1 Srov. EVANS, Eric. Thatcher and Thatcherism. London: Routledge, 1997.  
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Labour Party 50. Nespokojenost zde byla o to větší, že lidé měli pocit, že vláda ve 

Westminsteru rozhoduje o jejich záležitostech, ačkoliv si ji nezvolili. Margaret 

Thatcherová si nespokojené voliče mimo Anglii nesnažila ani nějak usmířit. 

„Z jejího hlediska záleželo málo na pozici Konzervativní strany ve Skotsku, pokud 

strana dokázala získat většinu v Anglii a zajistit si tak vládu nad celou Británií.“2 

Vztah k Westminsteru se ještě přiostřil, když vláda v roce 1989 oznámila, 

že obecní poplatek, který se v Británii uchytil jako „poll tax“, tedy poplatek za 

každého dospělého člena domácnosti za obecní služby (mimochodem velmi 

nepopulární) bude zaveden nejdříve ve Skotsku, aby se vyzkoušel, než bude 

zaveden ve zbytku Británie. Skotsko se tak stalo zkušební oblastí, ačkoliv si 

konzervativní vládu nezvolilo a podpora pro vznik vlastního legislativního orgánu 

tak ve Skotsku jen vzrostla.3 

Vláda se stále častěji stávala i terčem satirických skečů řady britských 

komiků. Stephen Fry a Hugh Laurie ve svém pořadu A Bit of Fry & Laurie 

vysílaného BBC předvedli například scénku o privatizaci policie, kdy si muž, 

který přišel nahlásit krádež svého vozu, musel nejdříve u empatického policisty 

ve slušivých černo-stříbrných pruhovaných kalhotách, sjednat účet. Samozřejmě 

si mohl vybrat ze tří druhů nabízených služeb – super, skvělou nebo oslňující. 

Ve scénce o dvou amerických byznysmenech zase vystupovala vlivná, 

všehoschopná žena jménem Marjorie.  

I přes veškerou nespokojenost, labouristé stále nebyli schopni 

konzervativce porazit. Jakmile totiž došlo na ekonomiku, Konzervativní strana 

byla ta, která si s ní uměla poradit. Voliči měli strach, že by je Labour Party 

přivedla k ekonomickým potížím.  

Tato situace měla vliv na vedení Labour Party.  První reakcí na volební 

porážku v roce 1983 bylo zvolení Neila Kinnocka do čela strany, který nebyl v té 

době vnímán jako radikálně levicově orientovaný člen, ale byl řazen mezi 

umírněné. 

 Koncem 80. let již ale nemohl být viděn jako lídr, který by posunoval 

stranu blíže k voličům. Prohrané volby v roce 1992 znamenaly zásadní impuls pro 

                                                
2  MITCHELL, James. Politics in Scotland in DUNLEAVY, Patrick. GAMBLE, Andrew. 

HEFFERMAN, Richard. PEELE, Gillian. (eds.) Developments in British Politics, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2003, s. 170. 

3 Srov. EVANS, Eric. Thatcher and Thatcherism. London: Routledge, 1997, s. 53-65 
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změnu v Labour Party, která je dle volebních průzkumů měla vyhrát. 

Konzervativci byli velmi nepopulární, čelili mnoha skandálům. Margaret 

Thatcherová na konci své vlády tvrdošíjně prosazovala svou politiku bez ohledu 

na to, jakou nevoli to u voličů vyvolávalo. Věřila, že časem voliči zjistí, že měla 

pravdu. To by se ale nesměly blížit volby a nesmělo by se ukázat, že „poll tax“ 

stojí daňové poplatníky více, než vláda předesílala. Margaret Thatcherová byla 

v roce 1990 nahrazena Johnem Majorem v naději, že nový lídr a s ním i nový styl 

vládnutí zajistí straně volební podporu. 

John Major byl jiný druh politika než Margaret Thatcherová. Jeho styl se 

zakládal spíše na konsenzu než na autoritativním rozhodování, ale v politické linii 

pokračoval s odkazem Thatcherové. Nehodlal zrušit „poll tax“ a pokračoval 

s privatizací. Za jeho vlády byly například privatizovány britské dráhy. 

Předvolební průzkumy nasvědčovaly vítězství labouristů, kteří si jím byli tak jistí, 

že slavili v podstatě už předem. Ovšem opět zapracoval strach občanů 

z labouristické neschopnosti zvládnout ekonomiku, která se před volbami začala 

nacházet v obtížích. Svůj vliv mohlo mít i „triumfalistické“ chování Labour Party 

a někteří komentátoři se přiklánějí i k možnosti, že svůj vliv na výsledky voleb 

mohl mít deník The Sun, který v den voleb otiskl na obálku titulek: „Jestliže dnes 

vyhraje Kinnock, mohla by prosím poslední osoba, která opustí Británii, zhasnout 

světla?“4 

Dle výsledků voleb lze usuzovat, že vyjádřením svých preferencí, deník The Sun 

skutečně vliv na rozhodování voličů měl. Volby v roce 1992 vyhráli konzervativci 

navzdory všem očekáváním. Od těchto voleb agentury zabývající se 

předvolebními průzkumy změnily své postupy sbírání a zpracování dat a jejich 

předpovědi jsou dnes mnohem přesnější.  

Labouristé tedy překvapivě prohráli, Neil Kinnock následně rezignoval a 

místo něj byl do čela strany zvolen John Smith. Smith, před svým zvolením 

stínový ministr financí, bojoval za reformy a velkou měrou se zasadil o změnu 

struktury Labour Party. Výrazným krokem byla reforma volby předsedy strany, 

čímž se výrazně snížila moc odborů. Smith podporoval také proces devoluce, 

                                                

4  The Sun website. Published: 18 Nov 2009. The Sun greatest front pages. Dostupný z: 
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/40th/2735313/For-Suns-40th-birthday-we-celebrate-great-
front-pages.html 
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který považoval za „nedokončenou záležitost“. Labour Party se o devoluci 

pokoušela již v 70. letech, ale její snaha skončila neslavně odmítnutím 

v referendech ve Skotsku a Walesu v roce 1979.5 

John Smith ale v roce 1994 zemřel na infarkt a do čela strany byl zvolen 

mladý a ambiciózní Tony Blair, který pokračoval se započatým reformami. 

Prosadil například změnu klauzule IV (Clause IV), která vyjadřuje cíle a hodnoty, 

ke kterým se strana hlásí. Klauzule IV byla součástí stranických stanov již od roku 

1918 a zavazovala stranu k „veřejnému vlastnictví v prostředcích produkce, 

distribuce a směny“6. V roce 1995 byla klauzule IV přeformulována a pasáž o 

veřejném vlastnictví byla vypuštěna. Z pragmatických důvodů podporoval i 

devoluci. Osobně jí moc nakloněn nebyl, ale byla to volebně velmi populární 

politika a to bylo důležité. Hlavním cílem Blaira bylo, přesvědčit voliče, že jeho 

strana již není ta, která ekonomiku ruinuje. Labouristé převzali většinu 

konzervativního programu, neplánovali opětovné zestátnění zprivatizovaných 

podniků, do svého slovníku zahrnuli slovo „nový“, aby dali jasně najevo svůj 

nový směr: New Labour. Jak se Blair vyjádřil: „Silná vláda je mrtvá. Dny zdanění 

a výdajů jsou pryč. Deregulace a privatizace provedené v 80. letech byly většinou 

nezbytné. Ale vše nemůže být necháno trhu. Věříme, že zde je místo pro aktivní 

vládu.“7 

Politika konzervativní strany měla na Labour Party velký vliv. Jak řekl 

Tony Benn: „Kdyby se Margaret Thatcherové zeptali, co je jejím největším 

úspěchem, odpověděla by 'New Labour'.“8 

Díky neporazitelnému tažení Konzervativní strany po celá 80. a první 

polovinu 90. let, se musela Labour Party programově posunout, pokud chtěla 

zvítězit ve volbách. Musela opustit svoji bývalou ideologii a osvojit si takovou 

politiku, která osloví voliče a zajistí jim volební vítězství. Zvolením Tonyho 

Blaira si Labour Party „umění politiky“ definitivně osvojila. Do budoucna se 

nejednalo ani tak o to, jaká politika se dělá, ale spíše, jak je přijímána mezi voliči.  

                                                
5 Srov. McSMITH, Andy. John Smith 1992-1994 in JEFFERYS, Kevin. Leading Labour: 

from Keir Hardie to Tony Blair. London: I.B.Tauris & Co Ltd., 1999, s. 193-208 
6 SELDON Anthony. Blair. London: The free Press, 2004, s. 216  
7 RICHARDS, D. and SMITH, M. New Labour, the Constitution and Reforming the State 

in LUDLAM, R S. and SMITH, M. (eds.) New Labour in Government. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2001,  s. 149. 

8  BENN, Tony. přepis BBC One Interview, Politics show. 22. 10. 2006, cit. 4.12.2010. 
Dostupný z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/politics_show/6062448.stm 
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3. Zvolení Tonyho Blaira 

Tony Blair se do čela Labour Party doslal v roce 1994. Jeho zvolení ovšem 

předcházelo období napětí, zda proti němu bude kandidovat Gordon Brown, 

považovaný dlouho za přirozeného nástupce Johna Smithe. Blair si však již před 

smrtí Smithe upevňoval pozici ve straně a před volbou bylo jasné, že má plnou 

podporu kolegů. Nevýhodou Browna byla jeho pověst obtížného spolupracovníka. 

Brown jen nerad naslouchal jiným názorům, byl zvyklý jít cíleně za tím, co 

považoval za správné a příliš se neohlížel. Jeho kolegové tušili, že by spolupráce 

s podobným premiérem byla obtížná; kromě toho byl Blair oblíbenější i u 

veřejnosti.9 

 Blair získal v tajné volbě 57 % hlasů všech členů a ve svém prvním 

projevu po zvolení prohlásil: „Neustanu, dokud osudy našich lidí a naší strany 

nebudou opět spojeny dohromady ve vítězství v příštích všeobecných volbách – 

Labour opět na svém oprávněném místě ve vládě.“10 

 

 

3.1 Změny ve straně 

Tony Blair nebyl ten, který začal se změnami uvnitř Labour Party. Snahy o 

reformy můžeme sledovat již v 80. letech pod vedením Niala Kinnocka. Zlom 

přišel s Johnem Smithem, který Kinnocka vystřídal ve vedení strany po porážce 

ve volbách v roce 1992.  

Smith byl zastáncem rozsáhlých reforem, především chtěl oslabit moc 

odborových svazů uvnitř strany. Odborové svazy totiž měly velkou váhu při 

hlasování na stranických konferencích a strana na nich závisela i finančně. Po 

odborových stávkách v 80. letech nebyly ale odbory vnímány příliš pozitivně ze 

strany veřejnosti a jejich členská základna klesala. Strana se proto od nich 

potřebovala odpoutat, aby přilákala více voličů.  

Odbory hrály důležitou roli během volby předsedy strany a jeho zástupce. 

Hlasování bylo rozděleno do tří bloků. Odbory měly 40 % hlasů, parlamentní 
                                                

9 Srov. NAUGHTIE, James. Rivals. Blair and Brown: The Intimate story of a Political 
Marrige. London: HarpersCollinsPublushers, 2002, s. 54-79  

10 BBC website, On this day- 1950-2005. 1994: Labour chooses Blair [cit.15.5.2010] 
dostupný z  
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/21/newsid_2515000/2515825.stm 
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Labour Party měla 30 % a dalších 30 % měla labouristická strana volebních 

obvodů (Constituency Labour Party), která zastřešuje členy Labour Party, žijící 

v jednotlivých volebních obvodech v Anglii, Walesu a Skotsku. V roce 1993 se 

Smithovi podařilo prosadit hlasování „jeden člen, jeden hlas“ (One Member, One 

Vote). Po změně se již nevolilo dle jednotlivých bloků, ale každý člen měl svůj 

hlas, přičemž všechny bloky byly stejně velké.11   

S omezováním moci odborů pokračoval po svém zvolení i Tony Blair. 

Blair na adresu odborů prohlásil: „Nikdo dnes vážně nevěří, že úkolem Labour 

Party je být politickým nástrojem odborových svazů. Můžou to říkat na pódiu, ale 

nikdo tomu nevěří. Ve vládě takto pracovat nemůžete. Stejně by to nebylo 

správné.“12     

Odbory již nesměly finančně podporovat členy parlamentu nebo 

kandidáty, ale pouze Constituency Labour Party. Díky tomu přestali být členové 

parlamentu zavázání odborům a mohli se rozhodovat samostatněji.   

Dalším změnou byla revize klauzule IV. Došlo k jejímu přeformulování, 

tak aby odpovídalo požadavkům měnící se společnosti a aby strana dala jasně 

najevo své nové směřování. Klauzule IV zavazovala stranu k veřejnému 

vlastnictví. Pro mnohé členy byla tato klauzule zastaralá a v podstatě nefunkční, 

ale někteří ji zase vnímali jako základní programový dokument strany. Například 

Arthur Scargill, president Národní unie horníků (National Union of 

Mineworkers), prohlásil: „Bojujeme za skutečnou duši strany.“13  I když v praxi 

v podstatě neměla klauzule žádný vliv, nebylo prosazení její změny snadnou 

záležitostí a vyvolalo ve straně bouřlivou debatu. Právě ale díky pozornosti, 

kterou tento záměr vzbudil, bylo poselství voličům, že se strana posouvá více do 

politického středu, mnohem jasnější a efektivnější a Blairovi pomohlo upevnit své 

postavení v čele strany. 14 

Po zvolení Tonyho Blaira se také změnila podoba stranických konferencí. 

Zatímco v minulosti byly právě konference místem, kde se rozhodovalo o politice 

strany a docházelo ke střetům mezi jejími členy nebo k odmítnutí linie nastavené 

                                                
11 BBC website. Page last updated at 11:44 GMT, Wednesday, 1 October 2008 12:44 UK 

http://news.bbc.co.uk/democracylive/hi/guides/newsid_82000/82507.stm 
12 FARNHAM, David. New Labour, The New Unions and The New Labour Market. 

Parliamentary Affaires, (1996) 49(4): s. 587  
13  FIELDING, Steven. The Labour Party: continuity and change in the making of ’New’ 

Labour.  Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2003, s. 75 
14 Srov. SELDON, Anthony. Blair. London: The free Press, 2004, s. 213-231 
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stranickými vůdci, s Blairem v čele se konference staly spíše debatním fórem, 

zatímco rozhodovací moc získalo vedení strany. Symbolickou změnou bylo i 

přijetí nového znaku strany. Červenou vlajku vystřídala pro mnohé přívětivější 

červená růže. 

Veškeré změny byly provedeny za jediným účelem, kterým bylo 

přesvědčit voliče, že se strana mění. Bylo třeba dokázat, že Labour není stranou 

historie. Po tolika porážkách to vypadalo, že Labour Party už není volitelná, díky 

tomu bylo možné, aby se do čela strany dostal mladý právník a díky tomu bylo 

možné provést reformy uvnitř strany.15  

 

 

3.2 Předvolební kampaň 

Nové vedení Labour Party bylo přesvědčeno o tom, že strana utrpěla 

porážku ve volbách v roce 1992 kvůli špatnému vyobrazení v médiích. Vztah 

s médii se proto stal stěžejní záležitostí. Blair spolu se svými poradci a především 

s mediálním poradcem Alistairem Campbellem důkladně dbali o Blairovu image a 

o celkové zobrazení politické kampaně v médiích.  

Blair byl mladý, energický, vystupoval uvolněně a bezprostředně. Po 

únavě z konzervativních politiků, které během kampaně stíhal jeden skandál za 

druhým, to byl nový směr, který vzbudil mnoho očekávání.16   

V předvolební kampani šlo o to, přesvědčit voliče, že strana se změnila, že 

je kompetentní vládnout, co víc, vládnout lépe než Konzervativní strana, že jedině 

New Labour se svým programem „třetí cesty“ je schopná čelit výzvám 

nadcházejícího tisíciletí a globalizovaného světa.  

 Konzervativní strana měla v kampani velmi obtížnou pozici. Roli tu 

sehrála i únava voličů ze stále stejných politiků. Byl čas na změnu. Vláda Johna 

Majora navíc nebyla hodnocena příliš dobře, i když dnes se pohled na její 

fungovaní poněkud mění v její prospěch. V roce 1992 byla Británie nucena 

stáhnout se z Evropského mechanismu směnných kurzů i přesto, že vláda utratila 
                                                

15 Srov. FAUCHER-KING, Florence. LE GALÈS, Patrick. The New Labour Experiment. 
Change and Reform under Blair and Brown. Stanford, California: Stanford University Press, 2007, 
s. 88-110.  

16 Srov. APPLEBAUM, Anne. Tony Blair and the New Left. Foreign Affairs, Vol. 76, 
No. 2 (Mar. - Apr., 1997), Published by: Council on Foreign Relations, s. 45-60. 

 Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/20047936 
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bilióny liber, aby libru udržela v hodnotách vymezených směnným 

mechanismem. Tato událost vešla do povědomí jako „černá středa“ (Black 

Wednesday). Konzervativní vláda tak ztratila svou reputaci o nejlepším 

manažerovi britské ekonomiky a nepomohlo jí, že se ekonomická situace před 

volbami zlepšila. John Major také nebyl výrazným premiérem a vedle uvolněného 

a výřečného Blaira vypadal strnule. Strana byla navíc nejednotná a Major neměl 

v čele strany silnou pozici.  Blair na adresu svého soupeře prohlásil: „Já svou 

stranu vedu, on ji následuje.“17  

John Major před volbami doufal, že na voliče zapůsobí dobře fungující 

ekonomika. New Labour ovšem slibovala v podstatě stejnou ekonomickou 

politiku. Voliči se nemuseli obávat zvýšení daní nebo zvyšování státních výdajů. 

Díky změně klauzule IV nemohli konzervativci použít ani osvědčenou hrozbu, že 

by labouristická vláda zapříčinila vládu odborů nebo provedla znárodňování. 

Kritika devoluce straně také nepomohla, protože mezi voliči byla vnímána kladně. 

Konzervativní strana byla v rozkladu a dobře připravené Labour Party, které šlo 

navíc o tolik, nedokázala čelit.  

Labour Party se ve volební kampani zaměřila hlavně na konstitucionální 

reformu. Hlavními body byla reforma volebního systému a horní komory 

parlamentu. Labour také slíbila přijetí Listiny lidských práv a přijetí zákona o 

svobodě informací, který měl umožnit lidem volný přístup k dokumentům státních 

orgánů. Cílem bylo vytvořit „otevřenou vládu“, která by byla transparentní. Důraz 

byl kladen na vzdělání: „Zeptejte se mě na tři vládní priority a já Vám odpovím: 

vzdělání, vzdělání, vzdělání“18 a na reformu Národní zdravotní služby (NHS), o 

které Blair prohlásil: „Máme 14 dní, abychom zachránili NHS.“19 

Volby se konaly 1. května 1997. Labour Party získala 43 % hlasů a 418 

mandátů, Konzervativní strana získala 30 % hlasů a 165 mandátů. Třetí se umístili 

liberální demokraté se 16 % hlasů a 46 mandáty. 

 

 

 
                                                

17 BBC website. Blair in his own words. Last Updated: Friday, 11 May 2007, 08:30 GMT 
09:30 UK.[15.5.2010] dostupný z http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3750847.stm 

18 BBC website. Blair in his own words. Last Updated: Friday, 11 May 2007, 08:30 GMT 
09:30 UK.[15.5.2010] dostupný z http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3750847.stm 

19 BBC website. Blair in his own words. Last Updated: Friday, 11 May 2007, 08:30 GMT 
09:30 UK.[15.5.2010] dostupný z http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3750847.stm  
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4. Vláda labouristů pod vedením Tonyho Blaira 

Tony Blair se stal premiérem ve svých 44 letech, po třech letech 

strávených ve funkci předsedy strany, bez jakékoliv předchozí ministerské 

zkušenosti. Jak píše profesor politologie Phillip Norton: „Spojoval sebevědomí 

s neznalostí vládnutí“20. Pod jeho vedením získala Labour Party rekordní vítězství 

v historii, 418 křesel a Konzervativní strana utrpěla rekordní porážku, když 

získala pouze 165 křesel.21 Po dnes většinou přehlíženém Johnu Majorovi se stal 

dalším premiérem, jehož jméno je spojováno s novým politickým směřováním. 

Blair měl charisma, energii, uměl to s médii. Spolu s Gordonem Brownem tvořili 

silnou dvojici, která mohla dosáhnout mnoha změn.  

O Blairovi se často mluví jako o silném premiérovi, který si byl schopen 

přivlastnit tolik moci, kolik je v rámci britského politického systému možné, 

podobně, jako to dokázala Margaret Thatcherová. Nesmíme ale zapomínat, že 

Tony Blair nebyl jediným silným mužem ve straně. Po jeho boku stál Gordon 

Brown ve funkci ministra financí, který měl daleko silnější pozici než kterýkoliv 

jeho předchůdce. Dodnes se spekuluje o tom, jaká byla dohoda mezi oběma muži. 

Nejčastěji se objevuje verze, že Blair měl předat premiérský post Brownovi po 

prvním volebním období. Jisté je, že zhoršující se vztahy mezi Blairem a 

Brownem stály oba muže mnoho energie a je pravděpodobné, že by Labour Party 

dokázala prosadit více ze svého programu, kdyby oba muži dokázali lépe 

spolupracovat.22  

Skutečně, na některých ministerstvech měl Brown své věrné 

spolupracovníky a tyto ministerstva, pro něž se vžila přezdívka „Brownites“23 pak 

spadala pod jeho rozhodovací pravomoc. Jedinou oblastí, kde se Blair mohl 

samostatně angažovat, byla zahraniční politika. Přes Browna se mu například 

nepodařilo prosadit přijetí eura, díky němuž se Británie měla stát pevnější součástí 

EU. Brown přijetí označil za ekonomické rozhodnutí a euro se tak osudem 

Británie, jak Blair předvídal, nestalo. Názory Blaira a Browna se rozcházely i 

                                                
20 NORTON, Phillip. Blair and the office of Prime Minister in BEECH, M. and LEE, S. 

(eds.), Ten years of New Labour, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 94. 
21  RROVNÁ, Lenka. Old Labour, New Labour a ideové zdroje Blairismu. FSV UK, 

2009. s. 18. 
22 Srov. NAUGHTIE, James. Rivals. Blair and Brown: The Intimate story of a Political 

Marrige. London: HarpersCollinsPublushers, 2002s, 79-104.  
23 KAVANAGH, Denis. The Blair Premiership in SELDON, Anthony (ed.) Blair’s 

Britain 1997-2007. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 s. 7 
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v jiných oblastech, například v otázkách vzdělání a zdravotnictví. Brown byl 

orientován více doleva a Blairovo nadšení pro větší rozmanitost a možnost volby 

občanů ve výběru, ať už škol nebo zdravotní péče, tolik nesdílel.24 

Blair měl nicméně zásadní vliv na novou podobu vládnutí. Pod jeho 

vedením vzrostla důležitost stranického lídra. Blair společně se svým mediálním 

poradcem Alistairem Campbellem promýšleli, jak stranickou politiku co nejlépe 

vykreslit v médiích. I styl vlády se změnil. Blairovi se konsenzuální kabinetní styl 

Johna Majora nezdál příliš efektivní. Proto kolem sebe soustředil úzký okruh 

poradců a na pravidelných, v podstatě neformálních, schůzkách, byla přijímána 

hlavní rozhodnutí. „Skutečná rozhodnutí byla dělána jinde [než v kabinetu], 

obvykle v premiérově pracovně, s třemi nebo čtyřmi lidmi sedícími okolo, někdy s 

pouze dvěma.”25   

Blairovým cílem také bylo posílit centrum a zlepšit prosazování vládní 

politiky. Za jeho vlády vzrostl počet externích pracovníků, kteří měli 

spolupracovat společně s vládními úředníky, což se nesetkalo s velkým nadšením 

ze strany úředníků, kteří tak ztratili svůj poradní monopol. „Podle tradičních 

vyšších úředníků, jakým je bývalý tajemník vlády, sir Robin Butler, může použití 

takového množství outsiderů potencionálně vést k chabému poradenství, 

politickým chybám a nedostatku zodpovědnosti.”26 Aby byla vládní politika lépe 

uskutečňována, byly zřízeny i tzv. Prováděcí útvary (Delivery Unit). Výsledkem 

jejich činnosti bylo omezení nezávislosti jednotlivých ministerstev, která měla do 

té doby v převádění politického programu do praxe samostatnost. 

V rámci úřadu premiéra byly vytvořeny ještě další úřady, které měly 

posílit vliv centra. Byly to například Strategický a komunikační útvar (Strategic 

and Communications Unit) nebo Průzkumný a výzvědný útvar (Research and 

Inteligence Unit). Díky tomu značně vzrostl počet zaměstnanců Downing Street a 

vládní centrum tak bylo skutečně posíleno, ale na druhou stranu, se moc 

v samotném centru tříštila mezi nově vzniklé úřady a nebylo jasné, kam se mají 

ministerstva se svými problémy obracet. 

                                                
24 Srov. NAUGHTIE, James. Rivals. Blair and Brown: The Intimate story of a Political 

Marrige. London: HarpersCollinsPublushers, 2002, s. 104-129. 
25 NORTON, Phillip. Blair and the office of Prime Minister in BEECH, M. and LEE, S. 

(eds.), Ten years of New Labour, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008,  s. 95. 
26 RICHARDS, D. and SMITH, M. New Labour, the Constitution and Reforming the 

State in LUDLAM, S. and SMITH, M. (eds.) New Labour in Government. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2001, s. 153 
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Než se Blair stihl orientovat ve fungování všech parlamentních procedur, 

měl za sebou první volební období, v němž, jak sám později přiznával, chtěl 

prosadit mnohem více reforem. Druhé volební období již bylo poznamenáno 

teroristickými útoky a válkou v Iráku, na vnitřní agendu tak nezbývalo tolik času. 

Kromě toho Blairova popularita i důvěryhodnost klesaly. „Britská volební studie 

z roku 2005 ukázala, že míra voličské podpory pro určitou politiku klesla ze své 

původní hodnoty, jakmile se ukázalo, že ji Blair podporuje.“27  

 

 

4.1 Slibované reformy 

New Labour v podstatě nepřišla s nijak zásadním programem reforem. Její 

program byl jen umírněným programem Konzervativní strany. Důvodem byly 

změny ve společenském uspořádání. Rostl počet lidí, kteří sami sebe řadili do 

střední třídy, ubývalo manuálních pracovníků, naopak rostl počet lidí, kteří byli 

zaměstnáni ve službách.  Díky tomu se měnila tradiční voličská podpora Labour 

Party. Pokud chtěla Labour vyhrát volby, musela se zaměřit na co nejširší 

voličskou oblast a stát se pokud možno tzv. „catch-all-party“. Labour Party se 

distancovala od své minulosti, označila se jako New Labour (Nová Labour) a 

vydala se třetí cestou, kterou Tony Blair ve své práci Třetí cesta: Nová politika 

v novém století (The Third Way: New Politics of the New Century) popsal takto: 

„Třetí cesta je pokus o překonání rozporu mezi pravicí a levicí. Je o tradičních 

hodnotách ve změněném světě. Svou životní sílu čerpá ze spojení dvou velkých 

směrů z levého středu myšlení – demokratického socialismu a z liberalismu.“28  

Do voleb v roce 1997 vstupovala strana s tím, že uznala většinu 

konzervativních reforem, ať už to byly privatizace nebo nízké výdaje státu. 

Volební kampaň byla proto zaměřená především na ústavní reformu. Labour 

slibovala změnu volebního systému, reformu horní komory parlamentu a 

především devoluci, která se za vlády Konzervativní strany jevila jako nemožná.  

                                                
27 KAVANAGH, Denis. The Blair Premiership in SELDON, Anthony. Kavanagh, Denis 

The Blair Effect 2001-2005. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s 18.  
28 ROVNÁ, Lenka. Old Labour, New Labour a ideové zdroje Blairismu. FSV UK, 2009, 

s. 18  
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Druhé volební období bylo ve znamení reformy školství a zdravotnictví. 

Britská ekonomika fungovala dobře a labouristická vláda si mohla dovolit zvýšit 

své výdaje. Prostor pro prosazování reforem již nicméně nebyl tak široký. 

Nejenže Blair věnoval mnoho energie zahraniční politice, ale strana také nebyla 

tak jednotná, protože existovala v podstatě dvě mocenská centra, jedno v „čísle 

10“, druhé v „čísle 11“.  

V třetím volebním období již strana neměla tolik sil na prosazování 

zásadních reforem. Ve volbách v roce 2005 získala 355 mandátů, což znamenalo 

ztrátu 57 mandátů oproti roku 2001. Labour také postupně ztrácela přízeň médií a 

stejně tak klesala i popularita Tonyho Blaira, který se pro stranu stával spíše 

přítěží, než lídrem vzbuzujícím důvěru voličů. V roce 2007 proto oznámil, že 

svou funkci předá Gordonu Brownovi.  

 

4.1.1 Reforma zdravotnictví  

V době, kdy se Labour Party dostala k moci, nemělo britské zdravotnictví 

zrovna dobrou pověst doma ani v zahraničí. Palčivým problémem byly ve 

srovnání s kontinentální Evropou nesrovnatelně delší čekací lhůty na ošetření a 

mnohem nižší financování. Výdaje na zdravotnictví rostly v průměru o 3 % ročně 

od založení NHS v roce 1948. Takový růst nebyl dostatečný, což se projevovalo 

na kvalitě lékařské péče. Podle Calman-Hine Report z roku 1995 byla úmrtnost na 

rakovinu ve Velké Británii vyšší, než ve většině podobně vyspělých zemí, 

podobné to bylo i s kardiovaskulárními chorobami.29 Labour Party proto chtěla 

dosáhnout srovnatelných výdajů s evropským průměrem. Zatímco v roce 1998 

činili výdaje NHS 5,7 % HDP, evropský průměr byl 8,4 %. V druhém volebním 

období tak výdaje vzrostly na 7,4 % ročně s tím, že v letech 2007/8 výdaje 

vzrostou ještě o další 2,5 % HDP a budou tak dosahovat 9 % HDP.30 

Kromě navýšení financování New Labour plánovala sérii reforem, které 

měly zlepšit kvalitu anglického zdravotnictví. Jelikož zásadní část reforem 

proběhla až v druhém volebním období, týkají se tyto reformy pouze Anglie, 

                                                
29 GLENNESTER, Howard. The Health and Welfare Legacy in SELDON, Anthony. 

KAVANAGH, Denis. The Blair Effect 2001-2005. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005, s. 285.  

30 Tamtéž, s. 286. 
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neboť zdravotnictví bylo jednou z oblastí, které připadly pod pravomoc nově 

vzniklým zastupitelským orgánům ve Skotsku a Walesu.  

Zásadní myšlenkou labouristické reformy byl princip možnosti volby a 

soutěže. O něco podobného se pokoušela konzervativní vláda, když dala 

praktickým lékařům vlastní rozpočet, aby s ním sami hospodařili a získávali si 

pacienty jako firmy své klienty.31 Výsledkem ovšem bylo, že na konci 

rozpočtového roku často scházely peníze na ošetření pacientů. Labour se vydala 

střední cestou mezi zavedením pravidel trhu do zdravotnictví a státním 

vlastnictvím. Labour nechtěla nemocnice privatizovat, ale dát jim větší 

nezávislost na ministerstvech financí a zdravotnictví v případě, že by fungovaly 

dobře. Hlavní myšlenkou ministra financí Alana Milburna a jeho poradců „byla 

nová forma veřejných neziskových společností odpovědných místnímu 

obyvatelstvu.“32 Tento nový druh nemocnic vešel ve známost jako nadační 

nemocnice (foundation hospitals) Reforma vyvolala velkou debatu ve straně a 

především odpor ze strany ministerstva financí, podle kterého šlo o privatizaci, 

provedenou pouze jiným způsobem. Kromě toho se Brownovi nelíbilo, že reforma 

počítala se zvýšením výdajů za strany států. Vnímal to totiž jako zásah do svých 

kompetencí, jelikož jde o ekonomické rozhodnutí. Vůči ministerstvu financí byl 

proto udělán ústupek a možnost nemocnic půjčovat si volně finance byla 

omezena. Zákon zakládající foundation hospitals byl nakonec přijat pouze 

s většinou dvou hlasů.  

Dalším důležitým prvkem byla možnost volby. Pacienti si nově po 

návštěvě svého praktického lékaře mohli sami vybrat, v jaké nemocnici léčbu 

podstoupí. Platba za tuto léčbu by pak šla nemocnici, která ji uskutečnila, a to dle 

tarifu NHS. Toto mělo také dopad na zkrácení čekacích lhůt v nemocnicích, 

protože lidé raději volili vzdálenější nemocnice, pokud věděli, že tam budou 

ošetřeni rychleji. Právě dlouhé čekací lhůty vadily Blairovi nejvíce. Stávalo se, že 

pacienti, jejichž stav nebyl životu nebezpečný, museli čekat až dva roky, než na 

ně v pořadníku vyšla řada. V roce 2000 Labour Party proto představila plán, jak 

chce snížit čekací doby u lékařů:   

                                                
31  FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. Kapitola: Blahobyt bez státu,  

Brno: Barrister a principal, 1999, s. 313-316. 
32 GLENNESTER, Howard. The Health and Welfare Legacy in SELDON, Anthony. 

KAVANAGH, Denis. The Blair Effect 2001-2005. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005, s. 288.  



19 
 

-Maximální čekací doba na hospitalizaci - 6 měsíců do konce roku 2005 

 -Maximální čekací doba na jednodenní hospitalizaci – 3 měsíce do roku 2008 

 -Maximální čekací doba na ambulantní ošetření – 13 týdnů do konce roku 2005 

 -Maximální čekací doba pro domluvení vyšetření u praktického lékaře – 18 týdnů 

od roku 2008 

-Maximální čekací doba v případě nehody a stavu nouze – 4 hodiny do roku 2004 

-Přístup k primární péči do 24 hodin a do 48 hodin u praktického lékaře 

 

Byla to poněkud svérázná metoda a lékaři si stěžovali, že kvůli lhůtám 

mohou něco zanedbat, nicméně pokud chtěla vláda dosáhnout zlepšení, nestačilo 

jen navýšit finanční prostředky. Navíc byla zavedena forma pokut v případě 

nedodržení těchto lhůt, takže reforma skutečně začala fungovat.  

Výrazným problémem britského zdravotnictví byla i nerovnost ve zdraví. 

Lidé z chudších vrstev se dožívali nižšího věku a i úmrtnost u malých dětí byla 

vyšší. Rozdíl v délce dožití mezi chudými a bohatými se navíc stále zvětšoval. 

Kvalita zdraví hodně závisela na oblasti, v níž lidé žili. Řešení tohoto problému je 

ovšem dlouhodobou záležitostí a souvisí se zlepšováním kvality života. Mezi 

vládní iniciativy patřily zdravotnická osvěta, boj s obezitou, zákaz kouření na 

veřejných místech, zlepšení kvality bydlení a veřejné dopravy atd. Jedním 

z konkrétních příkladů byla snaha přimět děti ve školách k zdravějšímu 

stravování, na čemž se podílel i známý britský kuchař Jamie Oliver. I přes 

veškerou snahu se žádného většího zlepšení nedosáhlo. Zdravější životní styl totiž 

vedou opět lidé s vyššími příjmy, takže nerovnost se nesnížila, naopak mírně 

vzrostla. Jak už bylo řečeno, tento problém je dlouhodobý a souvisí i se změnou 

životního stylu, převratné výsledky proto nelze čekat po dvou volebních 

obdobích. 

Během labouristické vlády došlo k zlepšení anglického zdravotnictví, na 

což mělo vliv především nezbytné zvýšení výdajů. Přesto ale zůstává kvalita 

anglického zdravotnictví za kvalitou většiny stejně vyspělých evropských zemí. 

Cizinci žijící v Británii často raději volí léčbu ve své rodné zemi.  
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4.1.2 Reforma školství 

Prioritou New Labour se stalo vzdělání. Bylo cestou, jak udržet Británii 

konkurenceschopnou v  globalizovaném světě. Labouristé proto kladli důraz na 

celoživotní vzdělání a nové technologie.  

Labour Party vždy podporovala rovnostářský princip ve vzdělání. 

Dlouhodobě se zasazovala o vznik tzv. všeobecných škol (comprehensive 

schools), kde společně studovaly děti z chudých i bohatých rodin. Chtěli také 

zrušení gymnázií, která dle jejich názoru podporovala elitní rozdělení společnosti. 

S nástupem New Labour se ale tato situace změnila. Blairova vláda ponechala 

většinu změn, které zavedli konzervativci a hlavním heslem se stalo „standardy, 

ne struktura“.33 

Odkazem Konzervativní strany byl tzv. „selektivní universalismus“, tedy 

systém otevřený každému, který by ale zároveň podporoval různé druhy škol a 

kvalifikací.34 Blair se rozhodl ponechat systém, který umožňoval rodičům, aby si 

vybrali, kam své dítě pošlou studovat a chtěl ho ještě dále rozšířit. Výsledkem 

bylo, že vzrostl počet tzv. specializovaných střední škol, který tak v roce 2004 

tvořil 60 % všech středních škol. Důvodem tak náhlého nárůstu byly finanční 

pobídky ze strany státu, 600 000 liber každé čtyři roky. Vláda podporovala 

specializované školy, protože jejich studenti dosahovali v testech lepších výsledků 

a byly tedy vnímány jako způsob, jak dosáhnout lepší vzdělanosti. Nevýhodou je, 

že množství různých škol ztěžuje volbu rodičů, kteří navíc musí už u svých 

jedenáctiletých dětí rozhodnout, pro co mají vlohy. Z dalších věcí, které zůstaly 

zachovány po konzervativních vládách, byly celostátní osnovy, testy a pravidelné 

inspekce.35 

New Labour chtěla především zlepšit výsledky dětí ve školách, zvýšit 

gramotnost a zlepšit znalost matematiky. Krátce po volbách byl vytvořen Útvar 

norem a efektivnosti (Standards and Effectiveness Unit, SEU), který měl dohlížet 

na výsledky studentů a mohl zasáhnout, pokud se vědomosti studentů neprokázaly 

jako dostatečné. Tehdejší ministr školství, David Blunkett, se dokonce zavázal, že 

                                                
33 GLENNESTER, Howard. The Health and Welfare Legacy in SELDON Anthony, 

Blair’s Britain, 1997-2007. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. s. 362 
34 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. Kapitola: Blahobyt bez státu,  

Brno: Barrister a principal, 1999, s. 313-316. 
35 Srov. JONES, Ken. Education in Britain. Cambridge: Polity Press, 2003, s. 143-175. 
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„svou hlavu položí na špalek“36, pokud se gramotnost u jedenáctiletých žáků 

nezlepší.  

Právě pomocí zadávání podobných cílů chtěla vláda dosáhnout zlepšení. 

Horlivým zastáncem těchto cílů byl Micheal Barber, šéf SEU, který byl proto 

přezdívaný „Mr. Targets“37 a který se později před americkým publikem 

vychloubal, že „rozsáhlá reforma je nejenom možná, ale může jí být dosaženo 

rychle.“38 Jak totiž průzkumy ukazovaly, výsledky žáků v gramotnosti a počtech 

se skutečně zlepšovaly, ale tento proces byl dlouhodobý a byl viditelný již ke 

konci vládnutí Konzervativní strany. Ozývaly se i kritické hlasy, že zlepšení bylo 

dosaženo použitím mírnějších testů nebo učením zaměřeným na to, aby žáci testy 

zvládli. 

Dalším problémem, který bylo třeba řešit, byl nedostatek učitelů. Učitelská 

práce, finančně ne příliš dobře ohodnocená, většinu čerstvých absolventů 

nelákala, a tak byli stávající učitelé zahrnování stále větším množstvím práce. 

Aby Labour podpořila zvýšení kvality učení a přitom přilákala do škol schopné 

lidi, zavedla platy odvozované od výkonu. Mezi učiteli se to nesetkalo s velkým 

nadšením a problém s jejich nedostatkem tím vyřešen nebyl. Po volbách v roce 

2001 strana zřídila Agenturu pro školení učirelů (Teacher Training Agency), aby 

se zefektivnil nábor nových sil a Labour dostála svému předvolebnímu slibu, 

obsadit 10 000 učitelských míst. Zároveň byla do praxe zavedena pozice asistentů 

učitelů, kteří jim měli pomáhat s administrativními úkony apod. Celý plán měl 

zádrhel v nedostatku financí. Školy totiž nedostaly více peněz na nábor nových 

zaměstnanců, a tak se stávalo, že asistenti vykonávali v podstatě učitelskou práci. 

Právě financování bylo problémem při uskutečňování školní reformy. 

V prvním volebním období totiž Gordon Brown nechtěl dát více peněz na 

školství, aby vláda dostála svému předvolebnímu slibu, že nebude navyšovat 

výdaje. V dalších obdobích již výdaje na vzdělání vzrostly z 33,41 biliónů liber 

v letech 1997-8 na 46,03 biliónů v letech 2003-4.39 Problém s financováním 

nicméně trval i přesto, že se ho vláda pokusila řešit zavedením školného na 

vysokých školách. 
                                                

36 SMITHERS, Alan. Schools in SELDON, Antony, Blair’s Britain, 1997-2007. 1st pub. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2007. s. 361 

37 Tamtéž s. 364  
38 Tamtéž s. 366 
39 SMITHERS, Alan. Education in SELDON, Anthony. KAVANAGH, Denis. The Blair 

Effect 2001-2005. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 274.  



22 
 

Školné na vysokých školách vyvolalo největší debatu ohledně vzdělávací 

politiky New Labour. Labour Party potřebovala najít způsob, jakým financovat 

vysoké školy a udržet nebo zvýšit jejich úroveň. Blunkett tedy krátce po volbách 

prosadil školné 1000 liber ročně. Jelikož vláda chtěla, aby takto získané 

prostředky mohly být ihned použity, rozhodla se, že studenti budou školné platit 

předem, nikoliv až po dokončení studií. Byly proto zřízeny možnosti nízko-

úrokových půjček. Školné se ale nevztahovalo na všechny, aby si Labour 

nepohněvala své voliče z nízko-příjmových skupin a problém s nedostatkem 

financí tak vyřešen nebyl. Strana proto zvažovala další možnosti a navýšení 

školného až na 3000 liber, což vyvolávalo velký nesouhlas mezi voliči. 

V druhém volebním období se školné stalo rozdělujícím prvkem ve straně. 

Blair a Brown se nemohli shodnout na podobě financování. Blair podporoval 

zvýšení školného, protože byl svými poradci přesvědčen, že jedině tak mohou 

britské univerzity dosáhnout podobné úrovně jako mnohem lépe financované 

americké univerzity. Kromě toho argumentoval tím, že absolventi vysokých škol 

dosahují vyšších příjmů, měli by si tedy na vzdělání přispívat. Brown podporoval 

spolufinancování v podobě absolventské daně, což by v praxi znamenalo, že z 

každé vydělané libry by šlo několik pencí na zaplacení školného, přičemž lidé 

s vysokými příjmy by zaplatili mnohem vyšší školné než lidé s  příjmy nízkými.   

Také se mu nelíbil nápad, že by si univerzity měly peníze vybrané ze školného 

ponechat a zpochybňoval jejich schopnost tyto peníze správně využít. 

Samozřejmě, že váha ministerstva financí by se zvedla, kdyby mohlo 

přerozdělovat peníze vybrané ze školného.  

Nakonec byl přijat návrh zákona, který stanovoval maximální výši 

školného na 3000 liber ročně s tím, že školy si mohly účtovat různé ceny podle 

finanční náročnosti oboru. Absolventská daň se nakonec neprosadila. Školné se 

mělo platit až po dokončení studia a byla zavedena široká nabídka studijních 

grantů a stipendií, aby se zajistilo, že i lidé s nižšími příjmy budou mít možnost 

studovat. Nicméně zajistit zákonu podporu nebyl jednoduchý úkol. Do hlasování 

se promítla celková nespokojenost s politikou strany, především s válkou v Iráku. 

Liberální demokraté byli proti školnému na vysokých školách dlouhodobě, 
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s programem Konzervativní strany se školné nerozcházelo, ale strana návrh 

konkurenční strany nepodpořila.  Zákon byl nakonec přijat s většinou pěti hlasů.40  

Školné na vysokých školách platí studenti dodnes, v roce 2010 vláda 

dokonce oznámila svůj záměr poplatky ještě navýšit, a setkala se tak s vlnou 

protestů. Řada odborníku ale tvrdí, že školství je stále podfinancované a školné by 

mělo být mnohem vyšší. Vlivem devoluce se výše poplatku v jednotlivých částech 

Británie liší. Nejvíce platí za vzdělání studenti v Anglii a v Severním Irsku, 

maximálně 3000 liber dle druhu oboru, který si zvolí. Studenti ve Walesu platí 

jednotně 1 200 liber.41 Ve Skotsku se studenti musí přihlásit na Studentskou 

půjčovací agenturu pro Skotsko (Student Awards Agency for Scotland, SAAS), 

která pak za ně školné zaplatí. Pokud chtějí studovat na univerzitě v jiné části 

Británie, dostanou od SAAS půjčku bez ohledu na výši příjmu, splatnou po 

dokončení studia, jakmile jejich příjmy dosáhnout 15 000 liber ročně.42 

Reforma školství byla jednou z priorit Tonyho Blaira, která ale vlivem 

dalších událostí, především v zahraniční politice, ztratila na naléhavosti. Přesto se 

mu ale podařilo prosadit školné, které není zrovna v zájmu voličů Labouristické 

strany. Díky variabilitě školného, mají vysoké školy možnost určovat si školné 

samy a získaly tak mnohem větší nezávislost.  

 

4.1.3 Reforma volebního zákona 

Reformu volebního systému strana slibovala již před volbami v roce 1997. 

Labouristé chtěli systém, který by byl demokratičtější a lépe reprezentoval 

zastoupení obyvatel. Většinový volební systém, v Británii zvaný první bere vše 

(first-past-the-post), který zvýhodňoval vítěze, byl také považován za důvod, proč 

je strana tak dlouho v opozici. Z dlouhodobého hlediska se zdálo být výhodnější 

prosadit poměrný volební systém a v budoucnu vládnout v koalici s liberálními 

demokraty.  Jakmile ale Labour s pomocí tohoto systému získala rekordní většinu, 

již se nezdál být tak nespravedlivý a chuť k reformě postupně odeznívala.  

                                                
40 Srov. O’LEARY, John. Higher Education in SELDON Anthony, Blair’s Britain, 1997-

2007. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, s. 468-487. 
41 www.scotland.gov.uk Scottish Executive website, dostupný z: 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/95651/0023156.pdf 
42www.scotland.gov.uk Scottish Executive website, dostupný z. 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/95655/0023157.pdf 
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Krátce po vítězných volbách v roce 1997 byla ustanovena komise pod 

vedením lorda Jenkinse z Hillheada z Liberálně demokratické strany, která měla 

navrhnout podobu nového volebního systému. Hlavními kritérii bylo, aby nový 

systém umožňoval stabilní vládu, rozšířil možnost volby voličů a zajišťoval 

širokou proporcionalitu. Komise navrhla Alternativní hlasovací systém 

(Alternative Vote System), který by umožňoval ponechání stávajících volebních 

obvodů a stejně jako u first-past-the-post by byl zvolen jeden poslanec za obvod, 

ale pomocí preferenční volby. Při této volbě seřazuje volič kandidáty podle svých 

preferencí. Při sčítání vždy poslední kandidát vypadne a hlasy z druhé preferenční 

volby jsou přerozděleny mezi kandidáty. To pokračuje do doby, kdy zůstanou dva 

kandidáti a poslanecký mandát získá ten, který má více hlasů.43 Reforma ovšem 

neměla ve straně podporu, a tak se slíbené referendum odsunulo na dobu po 

volbách. Volby v roce 2001 ovšem znamenaly další vítězství Labour Party. Měnit 

systém, který labouristům umožňoval výraznou vládní většinu, nepřipadalo 

v úvahu a v předvolebním programu slíbené referendum se dodnes nekonalo.44  

Nicméně je nutné dodat, že většinový volební systém je používán pouze ve 

volbách do parlamentu. Alternative Vote System se používá pro volby do 

Evropského parlamentu, Skotského parlamentu a Velšského shromáždění. U 

voleb do Severoirského shromáždění se používá systém jednoho přenosného hlasu 

(Single Transferable Vote). Marc Evans právě v tomto faktu, že poměrný 

hlasovací systém je používán u všech ostatních voleb, vidí uznání ze strany vlády, 

že poměrné systémy jsou „demokratičtější a maximalizují hodnotu hlasu.“45 Na 

druhou stranu bychom mohli poznamenat, že použití poměrného systému u voleb, 

z hlediska centrální vlády, méně důležitého charakteru, je spíše snahou alespoň 

částečně splnit svůj volební program. Jak sám Evans píše: „Rozhodujícím 

faktorem pro většinu labouristických politiků nebyly demokratické výhody či 

                                                
43ROSENBAUM, Martin. Alternative voting systems for choosing a voting system. BBC 

website. 10:29 UK time, Tuesday, 2 February 2010. [cit. 8.5.2010] dostupný z: 
http://www.bbc.co.uk/blogs/opensecrets/2010/02/alternative_voting_systems_for_choosing_a_voti
ng_system.html 

44 Srov. BOGDANOR, Vernon. Constitutional reform in SELDON, Anthony. The Blair 
Effect 1997-2001. London: Little Brown, 2001, s. 111 

45 EVANS, Mark. New Labour and the Rise of the New Constitutionalism in BEECH M. 
and LEE, S.  (eds.), Ten years of New Labour. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 77 
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nevýhody daného volebního systému, ale spíše prospěch, který určitý systém může 

nabídnout v době voleb.”46 

 

4.1.4 Reforma horní komory parlamentu 

Labour Party ve svém předvolebním programu slíbila reformu horní 

komory parlamentu (House of Lords). Cílem bylo vytvořit demokratičtější a 

reprezentativnější instituci. Ještě pře volbami byli labouristé pro zavedení voleb 

do horní komory.  V roce 1996 Tony Blair řekl: „Vždy jsme podporovali volenou 

horní komoru.”47 

Horní komora se skládala celkem z 1295 čelenů. Dědičných peerů bylo 

759, doživotních 510, biskupů a arcibiskupů 29.48 Prvním krokem Labour Party 

v reformě horní komory bylo odstranění dědičných peerů. Během jednání uzavřel 

Blair tajnou dohodu s lídrem konzervativců ve sněmovně lordů, Lordem 

Cranbornem, o které nevěděl ani William Hague, lídr konzervativní strany. Blair 

se v dohodě zavázal, že na přechodnou dobu ponechá část dědičných peerů 

v horní komoře a Cranborn souhlasil, že zástupci konzervativní strany ve 

sněmovně lordů, nebudou nutně vystupovat proti dalším částem vládního 

legislativního balíčku. Když se Hague o tajné dohodě dozvěděl, byl Cranburn 

sesazen, dohoda ale zůstala v platnosti. První část reformy se podařilo dokončit již 

v roce 1999. Počet dědičných peerů byl snížen na 92 a jejich možnost podílet se 

na rozhodování horní komory byla omezena. O tom, kteří dědiční peerové ve 

sněmovně lordů zůstanou, rozhodli členové horní komory volbou.49 První stádium 

reformy proběhlo celkem hladce, obtížnější to bylo s druhým stádiem, které mělo 

zavést volby do horní komory.  

 V roce 1999 se začalo s druhou částí reformy. Byla ustavena Královská 

komise pro reformu Sněmovny lordů (Royal Commission on House of Lords 

                                                
46 EVANS, Mark. New Labour and the Rise of the New Constitutionalism in BEECH M. 

and LEE, S.  (eds.), Ten years of New Labour. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s.77.  
47 HILL, Dilys M. Constitutional Reform in PLANT, R. BEECH, M. HICKSON, K. 

(eds.) The Struggle for Labour’s soul. Understanding Labour’s Political Thought since 1945. 
London: Routledge, 2004, s. 211 

48 BURCH, Martin. HOLLIDAY, Ian. New Labour and the Constitution in COATES, D. 
and LAWLER, P. (eds.), New Labour in Power, Manchester: Manchester University Press, 2000, 
s. 88. 

49 BENNETT, Scott. House of Lords Reform, Parliament of Australia, Parliamentary 
Library, 20/1999-2000, 1999. Dostupný z: http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/1999-
2000/2000rn20.htm 
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Reform), která v roce 2001 vydala tzv. White Paper, ale žádné z jejich návrhů 

nebyly přijaty. V roce 2002 byla ustanovena společná komise obou komor (Joint 

Commitee on House of Lords Reform), která měla vytvořit návrhy pro druhé 

stádium reformy. Komise přišla se sedmi možnými změnami: 

 

1. Jmenovaná horní komora 

2. Volená horní komora  

3. 80 % jmenováno, 20 % voleno 

4. 20 % jmenováno, 80 % voleno 

5. 60 % jmenováno, 40 % voleno 

6. 40 % jmenováno, 60 % voleno 

7. 50 % jmenováno, 50 % voleno50 

 

Nad podobou reformy neexistovala ve straně shoda a volená horní komora 

postupně ztrácela podporu, protože poslanci po tolika letech v opozici nechtěli 

omezit svou moc tím, že by vytvořili volenou a tedy legitimnější horní komoru, 

která by si tak snadno mohla nárokovat větší pravomoci. Nakonec své stanovisko 

změnil i Blair, který prohlásil, že horní komora by měla být jmenovaná, aby se 

zabránilo rivalitě mezi oběma komorami.  

V roce 2003 proběhlo hlasování a poslanci všechny návrhy zamítli. Stejně 

i Sněmovna lordů hlasovala proti zavedení voleb do horní komory. Celá věc byla 

vrácena zpět komisi a reforma byla opuštěna.51 

Reforma horní komory tak v podstatě zůstala na začátku a k žádným 

dalším krokům již nedošlo. Problémem bylo, že se strana nedokázala dohodnout, 

jakou podobu a jaké pravomoci by měla reformovaná komora mít. Přesnou 

představu nemělo ani vedení strany. Reformu se nepodařilo prosadit v prvním 

volebním období a v dalších již nebyla tak naléhavou záležitostí. Blairova 

pozornost se přesunula na válku v Iráku a byla zde jiná témata, která se více 

dotýkala životů běžných lidí. 

 
                                                

50 HILL, Dilys M. Constitutional Reform in PLANT, R. BEECH, M. HICKSON, K. 
(eds.) The Struggle for Labour’s soul. Understanding Labour’s Political Thought since 1945. 
London: Routledge, 2004, s. 213. 

51 Srov. RICHARDS, D. and SMITH, M. New Labour, the Constitution and Reforming 
the State in LUDLAM, S. and SMITH, M. (eds.) New Labour in Government. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2001, s 161. 
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4.1.5 Proces devoluce 

S otázkou devoluce se Labour Party potýkala již od 70. let. Tehdy měli ale 

pro podporu devoluce jiné důvody než v letech devadesátých. V 70. letech bylo 

hlavním důvodem oslabit rostoucí popularitu nacionalistů především ve Skotsku 

nebo dosáhnout zlepšení ekonomické situace, která Británii dlouhodobě trápila. 

Po druhé světové válce sice ekonomika rostla, ale mnohem pomaleji než v jiných 

evropských zemích. Labouristická snaha nicméně skončila neúspěchem, když 

voliči ve Skotsku a Walesu odmítli devoluci v referendech konaných v roce 1979. 

Labouristé poté prohráli volby a devoluce se pro labouristy stala „zkušeností, 

kterou si straničtí manažeři již nikdy nepřáli opakovat.“52  

  V 80. letech se devoluce stala účinnou zbraní proti konzervativcům, 

jejichž politika byla ve Skotsku i Walesu velmi nepopulární. Ale nešlo jen o to 

porazit Konzervativní stranu. Ve Skotsku rostla podpora pro Skotskou národní 

stranu (Scottish National Party, SNP) a labouristé se obávali, že by mohli přijít o 

svou jinak silnou pozici.  

Velkým zastáncem devoluce byl John Smith. Jeho nástupce, Tony Blair, 

věděl, že devoluce je populární téma a proto ji podpořil.  

Ačkoliv nešlo o jednoduchou reformu, byla prosazena krátce po vyhraných 

volbách. Hned v roce 1997 se konala referenda ve Skotsku a Walesu. Ve Skotsku 

hlasovalo 74 % lidí pro devoluci a 63 % bylo pro, aby měl nově vzniklý parlament 

daňové pravomoci. Ve Walesu byl výsledek těsný. Vznik shromáždění 

odsouhlasilo 50,1 % voličů. První volby do nových zastupitelstev se konaly v roce 

1998.53  

 Devoluce samozřejmě vyvolala velkou debatu. Její zastánci 

argumentovali, že umožní lepší správu daných území a zabrání separatismu. 

Odpůrci naopak tvrdili, že je to první krok k rozpadu Spojeného království. Sám 

Blair se vyjádřil takto: „Subsidiarita je rozumným principem jak v Británii, tak v 

Evropě. My navrhujeme devoluci ne federaci. Suverénní westminsterský 

                                                
52 MORGA, Kevin. MUNGHAM, Geoff. Labour’s devolution policy in JONES, J. Barry 

and BALSOM, Denis. The Road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of 
Wales Press, 2000, s. 33. 

53 Srov. DOREY, Peter. The Labour Party and Constitutional Reform. A History of 
Constitutional Conservatism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 203-281  
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parlament přenese pravomoci na Skotsko a Wales. Unie bude posílena a hrozba 

separatismu odvrácena.”54 

 Názor na tuto problematiku není ani dnes jednotný. Tom Nairn ve své 

knize Po Británii (After Britain) tvrdí, že Británie se již ve své podstatě rozpadla a 

skutečný rozpad bude brzy následovat. Naopak Vernon Bogdanor v devoluci 

hrozbu rozpadu nespatřuje. Podle něj se Británie pouze posunula ke kvazi-

federálnímu státu. 

 Bogdanor mluví o kvazi-federálním státu, protože devoluce je 

asymetrická. To znamená, že zastupitelské orgány jednotlivých zemí mají různě 

velké pravomoci. Nejvíce pravomocí získal parlament ve Skotsku, který má právo 

o 3 pence britské libry zvýšit nebo snížit daň stanovenou Westminsterem. Anglie 

zase nemá žádný vlastní zastupitelský orgán a shromáždění v Severním Irsku 

může být kvůli nepokojům kdykoliv rozpuštěno, což se v minulosti již několikrát 

stalo. Stejnou pravomoc má Westminster i u Skotského parlamentu a Velšského 

shromáždění, což bývá dáváno jako důkaz, že hlavní moc má stále Westminster. 

Nicméně si lze jen těžko představit, za jakých okolností by nějaká vláda tuto 

pravomoc použila, protože by se setkala s velkým nespokojením ze strany voličů. 

Důvodem asymetričnosti devoluce je rozdílný vývoj ve Skotsku, Walesu a 

Severním Irsku. Hlavním podněcovatelem devoluce bylo Skotsko, kde se Labour 

Party obávala o svou pozici, protože zde rostla podpora pro Skotskou národní 

stranu. Proto byla LP ochotna přistoupit na poměrný volební systém i přesto, že 

s většinovým by měla ve skotském parlamentu většinu. „Byla to cena, kterou byla 

Labour ochotna zaplatit, aby SNP zabránila vládnout sama.“55  

Podpora devoluce ve Walesu nebyla nikdy tak vysoká. Již v prvním 

referendu v roce 1979 jeho obyvatelé devoluci zamítli, v druhém prošla jen těsně. 

Ani velšská strana Plaid Cymru neměla takovou popularitu. Ve Walesu šlo spíše o 

udržení tradiční kultury a jazyka, než o získání samostatného vládnoucího orgánu. 

Dalo by se říci, že devoluce ve Walesu proběhla díky tomu, že proběhla ve 

Skotsku. Výsledkem je, že waleské shromáždění nemá daňové pravomoci a může 

vydávat pouze sekundární legislativu, to znamená, že jen pro místní poměry 

                                                
54 EVANS, Mark. New Labour and the Rise of the New Constitutionalism in M. Beech 

and S. Lee (eds.), Ten years of New Labour, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s.74. 
55 MITCHELL, James. Politics in Scotland in DUNLEAVY, Patrick. GAMBLE, Andrew. 

HEFFERNAN, Richard. PEELE, Gillian. Developments in British Politics. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2003, s.171. 
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upravuje nařízení schválená Westminsterem. Funguje tedy spíše jako místní 

zastupitelství. I přesto se jim však podařilo prosadit legislativu, která se od vládní 

liší. Například u předpisů na léky nebo u školného. Je zde i snaha pravomoci 

shromáždění zvýšit. Prvním takovým pokusem byla zpráva Richardovy komise 

vzniklé v roce 2004, která navrhovala samostatnou legislativní pravomoc. V roce 

2006 byl přijat Zákon o velšské vládě (Government of Wales Act), který otevřel 

cestu k samostatné legislativě. Tento zákon dal možnost shromáždění vymezit, ve 

kterých oblastech si přeje mít legislativní pravomoc. Westminster to pak musí 

odsouhlasit, ale může svůj souhlas vzít kdykoliv zpět. 

Situace v Severním Irsku byla odlišná. Samostatný zastupitelský orgán, 

Stormont, zde fungoval již od roku 1921, ale v roce 1972, kdy vypukly bouře 

mezi protestanty a katolíky, byl rozpuštěn a vláda byla dokonce nucena poslat do 

oblasti vojenské jednotky. Severní Irsko se tak stalo „horkým bramborem“, 

kterého by se politici ve Westminsteru nejraději zbavili. Vlády ve Westminsteru 

vnímaly celou věc jako irský problém, který by si Irové měli vyřešit sami. Labour 

Party v 80. letech podporovala „sjednocení na základě konsenzu“, což znamenalo 

sjednocení Severního Irska s Republikou Irska, a problém by tak padl na ramena 

irské vlády. Protestantské obyvatelstvo, které v Severním Irsku tvoří většinu, si 

ale sjednocení nepřálo. Situaci se nedařilo nijak řešit a možnost jakékoliv dohody 

zhoršovaly teroristické útoky. V 90. letech přišli labouristé s novým přístupem, s 

tzv. sdílením pravomocí (power-sharing). Tony Blair po volbách v roce 1997 

prohlásil: „Mojí agendou není sjednocené Irsko a překvapuje mě, kolik lidí to do 

budoucna vidí jako realistickou možnost. Severní Irsko zůstane součástí 

Spojeného království tak dlouho, jak si to většina bude přát… Já věřím ve Spojené 

království. Cením si Unie… Severní Irsko je součástí Spojeného království, 

protože to je vůle většiny lidí, která tam žije.“56 

Cílem Labour Party tak bylo přimět zástupce katolíků a protestantů, aby se 

dohodli na společném vládnutí. Výsledkem této snahy byla Good Friday 

Agreement uzavřená mezi britskou, irskou a severoirskou vládou v roce 1998. 

Vlády se zavázaly, že umožní sjednocení Irska, pokud si to většina bude přát. Na 

základě dohody bylo také vytvořeno Shromáždění Severního Irska (Northern 
                                                

56 TONGE, Jonathan. From Sunningdale to the Good Friday Agreement: Creating 
Devolved Government in Northern Ireland. Contemporary British History, 14/3, 2002, s. 39-60. 
Dostupný 
z:http://pdfserve.informaworld.com.ezproxy.liv.ac.uk/278494_915529901_794465538.pdf 
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Ireland Assembly) a v červenci 1998 se konaly první volby. Situaci se nicméně 

úplně vyřešit nepodařilo. Během prvních čtyř let fungování shromáždění byla jeho 

činnost čtyřikrát pozastavena a zatím se nepodařilo odstranit církevní rozdělení 

v rámci shromáždění.   

Pro Labour Party se devoluce stala dokončenou záležitostí. Strana 

nepodporuje další rozšiřování pravomocí. Devoluce ale přinesla důsledky, které 

ještě vyřešeny nebyly. Anglie totiž nemá vlastní zastupitelský orgán a je 

zastupována jen vládou ve Westminsteru. To znamená, že poslanci Skotska a 

Walesu mohou hlasovat o záležitostech, týkajících se výhradně Anglie, zatímco 

poslanci zvolení v Anglii tuto možnost samozřejmě nemají. Do konce Blairova 

působení se tento problém vyřešit nepodařilo. Návrh na vytvoření anglického 

shromáždění se nesetkal s podporou anglického obyvatelstva, podle jejich názoru 

by to byly jen zbytečně vynaložené peníze. Do budoucna lze také očekávat, že 

poroste tlak na rozšíření pravomocí pro skotský parlament a velšské shromáždění, 

i když jediná významná strana, která to ve Westminsteru podporuje, je Liberálně 

demokratická strana a ta sama žádnou reformu neprosadí.57 Osobně si ovšem 

nemyslím, že by mohlo dojít k rozpadu Spojeného království. Jednak by to bylo 

ekonomicky nevýhodné, jednak by Skotsko nebo Wales neměly na mezinárodním 

poli takovou váhu jako má Velká Británie a právě díky devoluci se podařilo 

většinu separatistických tendencí oslabit. 

 

 

4.2 New Labour a média 

 Média jsou pro každou politickou stranu důležitá a nejinak je tomu ve 

Velké Británii, kde navíc preference voličů ovlivňuje to, ke komu se přikloní 

nejsilnější deníky v zemi. Dodnes se spekuluje, jaký vliv měl na výsledek voleb 

v roce 1992 a 1997 deník The Sun, který v roce 1992 vyjádřil podporu 

Konzervativní straně, a Labour Party poté volby navzdory všem očekáváním 

prohrála. Naopak v roce 1997 se The Sun poprvé po dvaceti letech od 

konzervativců odklonil a New Labour slavila rekordní vítězství.  
                                                

57 Srov. BRADBURY, Jonathan. MITCHELL, James. Devolution: New Politics for Old? 
Parliamentary Affairs, 54. 2001. Dostupný z: 
http://pa.oxfordjournals.org/content/54/2/257.full.pdf+html 
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4.2.1 Mediální strategie 

New Labour měla před volbami v roce 1997 většinu médií na své straně. 

Konzervativní strana čelila mnoha skandálům a síle New Labour a ani jejím 

schopnostem používat média ve svůj prospěch nedokázala čelit. Labouristická 

strana měla dobře promyšlenou mediální strategii, která ji provázela i v době 

vládnutí. Každý den byl, jako by se bojovalo o další volby.  

Člověkem zodpovědným za vztah s médii se stal Alastair Campbell, blízký 

spolupracovník Tonyho Blaira, který se po volbách stal tiskovým tajemníkem na 

Downing Street.58 Pod jeho vedením došlo k zásadním změnám v mediální 

politice vlády. Tyto změny se vyznačovaly třemi klíčovými oblastmi: 

„centralizace, profesionalizace a politizace.“59  

Výsledkem centralizace bylo, že veškerá kontrola nad vládními 

prohlášeními, tiskovými zprávami a styky s médii byla soustředěna pod tiskovou 

kancelář v čele s Campbellem, která sídlila v Downing Street. To znamenalo, že 

komunikace mezi jednotlivými ministerstvy a médii musela být odsouhlasena 

tiskovou kanceláří, aby se tak vyhnulo případným nejasnostem, rozporům 

v tvrzeních či „přešlapům“ v jednotlivých prohlášeních. Nově byla vytvořena 

Strategický a komunikační útvar (Strategic Communications Unit), aby 

koordinovala vládní tisková oznámení. Campbell měl ve straně významné 

postavení. Poprvé v historii měl tiskový tajemník přístup na jednání Kabinetu. 

Díky tomu měl přehled o všech vládních iniciativách a byl i dobrým zdrojem 

informací pro novináře, kteří ovšem chtěli psát o vládě kladně.   

Mediální strategii Labour Party popsal Ronald Christopherson (bývalý šéf 

informací) jako pravidlo tří R -Rhetoric, Repetition, Rebuttal60- tedy rétorika, 

opakování a vyvracení důkazů. Rétorika znamenala zestručnit to, co chce strana 

říct a dát to do chytlavého sloganu. Příkladem je právě Nová Labour (New 

Labour), Nová Británie (New Britain), Lidová princezna (Peoples‘ Princess).61 

Opakováním se myslelo opakovat tak dlouho, až to řečníka začne nudit. Pak to 
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teprve lidé pravděpodobně začínají přebírat. Poslední „R“ pak znamenalo 

nenechat žádný útok bez odezvy a být předem připraven na možné 

protiargumenty.  

Další taktikou mediální strategie je vypouštět špatné zprávy tak, aby 

vzbudily co nejméně pozornosti. To znamená spojit špatnou zprávu s  dobrou, 

která ji přehluší, nebo vypouštět špatné zprávy v době vážnějších událostí.  

Campbell ale ve své snaze vylíčit vládu v co nejlepším světle zacházel 

mnohem dál. Vláda nabízela exkluzivitu výměnou za pozitivní zpravodajství. 

Noviny vládě nenakloněné nebyly informovány o novinkách a byly jim odpírány 

interview s důležitými politiky.  

Alan Rusbridger editor Guardiinu o metodách New Labour napsal: 

„Příběhy byly nabízeny pod podmínkou, že půjdou na přední stranu. Bylo mi 

řečeno, že když nebudu souhlasit, nabídnout to The Independent. Stáhli by přízeň, 

poskytli přízeň, odřízli nás od příběhů přejitím jinam…dnes nemáme skoro žádný 

kontakt.“62 

Kromě toho se oddaní novináři mohli těšit na nějaký příjemný vládní post 

například jako poradci ministrů. Politický editor Daily Mirror prohlásil, že 

Blairova vláda je napěchovaná novináři.63 

Labour Party navíc používala velké množství speciálních poradců, kteří 

pracovali v jejím zájmu, neboť to byla vláda, která je jmenovala a navíc se často 

s politiky znali i ze soukromého života. Tito poradci se ale dostávali do sporů s 

vládními úředníky, kteří jsou podle červené knihy Whitehallu, tedy jakéhosi 

kodexu chování, vázání k nestrannosti.  Ze strany poradců byl na ně vyvíjen 

nátlak, aby tento kodex porušovali a pracovali více ve vládním zájmu. Mnoho 

úředníků proto preferovalo odchod ze své funkce. Do konce roku 2001 tak 44 

vládních úředníků rezignovalo ze svých postů.    

Do jaké míry byl mediální obraz pro vládu důležitý, ukazují i výdaje 

strany na reklamu. V roce 1989 Blair kritizoval vládu Margaret Thatcherové, že se 

stala největším vládním inzerentem: „Můžete celkem jasně vidět, že důvodem [této 
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vládní propagační kampaně, B. H.] není dát nám, veřejnosti, fakta, ale prodat 

vládní politické sdělení. A to je dost špatně.“64    

Již ve vládě se nicméně Blair na výdaje utracené za vládní reklamu příliš 

neohlížel. Zatímco v roce 1998 vláda takto utratila 165 miliónů liber, v roce 2001 

to bylo 295 miliónů liber65 a v roce 2006 dokonce 322 miliónů66. S blížícími se 

volbami byly navíc takto utracené peníze používány na upozornění vládních 

úspěchů. 

Mike Granatt, bývalý státní úředník, poznamenal:  „Ministři vyvíjí tlak, 

aby zajistili, že rok před volbami bude více inzerce, aby bylo vidět, co vláda 

podnikla k naplnění svého programu.“67 

 

      4.2.2 Mediální strategie přestává fungovat 

Celé první volební období se Labour dařilo držet dobré vztahy s médii. 

V literatuře je toto období často nazýváno jako „prodloužené líbánky“. V druhém 

volebním období ale začaly vztahy mezi Labour a médii skřípat a mediální taktika 

se začala obracet proti samotné New Labour. S tím, jak se média postupně 

odkláněla od Labour Party, začala sama uvádět, kde strana použila spin a 

odhalovala fungování její strategie. Výsledkem bylo, že voliči se na veškeré 

vládní zprávy dívali s podezřením. „Nemůžete oddělit spin od New Labour. Voliči 

dnes nevěří tomu, co vláda říká. Kdyby tiskové zprávy byly posvěcené Sv. Petrem, 

stejně by přemýšleli, jestli v tom není nějaký trik.“68  

Stále častěji se ozývala kritika a špatné zprávy se jen těžko zakrývaly těmi 

dobrými. Oblíbeným tématem médií byly především spory uvnitř strany, hlavně 

mezi premiérem a ministrem financí a také válka v Iráku. Důvěryhodnost 

samotného Blaira poškodila i aféra jeho ženy ohledně koupě dvou domů 
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v Bristolu. Ačkoliv se ukázalo, že koupě proběhla legálně, aféra již udělala 

v médiích své, navíc když samotná Cherie Blairová přiznala, že nemluvila úplně 

pravdu.  

Impulsem, který Labour přiměl k tomu, aby se pokusila změnit svou 

mediální taktiku, byla aféra kolem Jo Moorové, zvláštní poradkyně ministra 

dopravy. Vyšlo totiž najevo, že Jo Moorová, chtěla využít útoky z 11. září 

k zakrytí nepopulárních zpráv. K zveřejnění se dostal její e-mail, v němž napsala, 

že je to „dobrý den k pohřbení špatných zpráv.“69  

Podobně dopadla i Campbellova snaha zajistit Blairovi důležitou úlohu na 

pohřbu královny matky. Celá věc byla vnímána jako využití pohřbu k vlastnímu 

zviditelnění.  

Profesionalita mediálních poradců tak ztratila veškerý cit pro ohleduplnost 

či přiměřenost. Jakákoliv událost byla vhodná k prezentaci vlády v médiích. 

Podíváme-li se na to z tohoto pohledu, pak i smrt princezny Diany byla podobně 

„vhodnou událostí“. Mezi veřejností se rychle vžilo označení Lidová princezna 

(Peoples‘ Princess), vymyšlené Campbellem. Rozdíl je v tom, že v druhém 

volebním období začali být veřejnost a především novináři na takovou taktiku 

mnohem citlivější. 

Strana se snažila zareagovat na stoupající kritiku v médiích změnou své 

mediální strategie. Systém uspořádání tiskových konferencí byl změněn tak, aby 

se jich mohlo účastnit více novinářů, ne pouze ti, kterým tato možnost byla 

udělena. Byla také vytvořena zvláštní skupina vedená Bobem Phillisem, která 

měla zhodnotit fungování zvláštních poradců ve vládě a navrhnout, jak vymezit 

jejich působení, aby nevznikaly kompetenční spory mezi nimi a vládními 

úředníky. Některé návrhy této skupiny pak byly implementovány. Blair se také 

dohodl s Alastairem Campbellem na jeho rezignaci, protože jeho nepřátelské 

výstupy vůči médiím a negativní vnímání ze strany veřejnosti Blairovi spíše 

škodily  

S Campbellovým odchodem v roce 2003 skončilo jedno mediální období. 

Campbell měl zcela jedinečnou pozici; jeho vliv byl nezpochybnitelný. Dokázal 

prodat poselství New Labour veřejnosti. I díky jeho schopnostem se Tony Blair 
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stal ztělesněním své strany a jejího nového směřování, lídrem, proti kterému 

Konzervativní strana těžko hledala protikandidáta. 

Campbellova strategie ovšem vedla k praktikám, které neodpovídaly 

zásadám demokratické země. Vláda využívala své pozice a vyvíjela nátlak na 

novináře, kteří o ní nepsali pozitivně. Těmto novinářům byl stěžován přístup 

k aktuálním zprávám, což v soutěživém prostředí britského mediálního světa 

způsobovalo ztráty novinám, které si nevysloužily přízeň. Noviny se ale naštěstí 

dokázaly ubránit těmto praktikám, a jak se v druhém volebním období ukázalo, 

mediální strategie se obrátila proti vládě samotné.     
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5. Závěr 

Labouristé byli v roce 1997 zvoleni s velkým očekáváním. Na své straně 

měli média a v parlamentu většinu 179 hlasů. První volební období se ale nedá 

označit za nijak radikální, co se týče reforem. Straně se podařilo prosadit devoluci, 

výraznou reformou, překvapující v rychlosti jejího provedení, bylo udělení 

nezávislosti Anglické bance, která tak získala právo podle stavu ekonomiky sama 

určovat úrokové sazby, aby byla zajištěná nízká inflace. Jinak ale bylo první 

volební období spíše ve znamení seznamování se s fungováním vlády a 

Whitehallu. Než strana byla schopná zjistit, jak veškeré legislativní procedury 

v podstatě fungují, blížily se další volby, před kterými se nevyplácí pouštět se do 

zásadních reforem.  

V druhém volebním období se straně podařilo udržet většinu 166 hlasů 

v parlamentu. I když se Blair hodně soustředil na zahraniční politiku, jeho vztah 

s Brownem se komplikoval a média přestávala stranu vnímat tolik nekriticky, 

podařilo se mu v reformách dosáhnout více, než v prvním volebním období.  

Z tohoto pohledu bylo pro Blaira nejobtížnější třetí volební období. Blair 

s podporou Browna vyhrál i další volby, tentokrát ale jen s většinou 68 hlasů. Jeho 

popularita po volbách značně klesala, především kvůli válce v Iráku a 

podřízenému vztahu k Washingtonu. Blair ztrácel i podporu uvnitř strany. 

Členové vlády na něj tlačili, aby oznámil, kdy odstoupí, někteří tajemníci ministrů 

dokonce rezignovali. V květnu 2007 Labour utrpěla porážku ve volbách do 

Skotského parlamentu a špatně si vedla i v místních volbách v Anglii. 10. května 

2007 Blair oznámil, že bude rezignovat. Ve svém projevu řekl:  „Žádám Vás, 

abyste pochopili jednu věc. Ruku na srdce. Dělal jsem, co jsem myslel, že je 

správné. Mohl jsem se mýlit. To říkáte vy… Měl jsem velké štěstí a bylo to pro mě 

požehnáním. Tato země je požehnaným národem. Britové jsou mimořádní, svět to 

ví, my to víme v našich nejniternějších myšlenkách. Tohle je ten největší národ na 

Zemi. Bylo mi ctí mu sloužit.“70 Dne 27. června 2007 Blair odešel z Downing 

Street i z parlamentu.  

Blairovo působení ve funkci premiéra nakonec přineslo spíše zklamání, 

což se dalo předvídat, vzhledem k obrovskému očekávání, které strana vzbudila. 
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Z programu toho zůstalo mnoho, co se prosadit nepodařilo nebo jen částečně. Na 

půl cesty zůstala reforma Sněmovny lordů, reforma volebního systému zůstala jen 

na papíře.  

Kritické hlasy se ozývají i nad provedenými reformami, především 

konstitucionální reformy. Podle nich reformám scházela promyšlená strategie, 

„celková filozofie“. Výsledkem je, že reforma měla často protichůdné a vedlejší 

dopady. Labour tak posilovala moc centra a zároveň provedla devoluci. 

Výsledkem devoluce je, že Anglie nemá zastupitelský orgán, a rozložení moci tak 

není vyrovnané. Může to být dopad pragmatismu, kterým se Blairova vláda 

většinou řídila. Sám Blair řekl, že je pro to, co funguje. Vláda byla známa svou 

nechutí provádět politiku, která by nebyla u voličů populární. Předtím než přišla 

s nějakým návrhem, často nejdřív provedla předběžný průzkum, jak by byla tato 

politika vnímána mezi voliči. Pokud vyvolala nesouhlas, vláda svůj záměr raději 

změnila. Na podobu reforem ovšem mají vliv i komplikace, které provázejí jejich 

prosazování. Strana, která se dostane k moci, brzy zjistí, že provádění reforem 

není tak snadné a to ani v době, když je vláda složena z členů jedné strany a má 

většinu v parlamentu. Jak to vyjádřil bývalý vládní ministr:  „Jakmile se jednou 

stanete součástí vlády, velmi brzy zjistíte, že to vezme spoustu času a energie něco 

změnit. Náš volební systém to trochu ulehčuje, protože se nemusíme zdržovat 

složitým procesem vyjednávání a upřímně, potřebujeme všechnu pomoc, kterou 

můžeme dostat.“71 

I tento fakt jistě ovlivnil podobu reforem. Na druhou stranu, za úspěch se 

dá považovat reforma zdravotnictví i odstranění většiny dědičných peerů ze 

Sněmovny lordů  nebo proces devoluce. Ekonomicky si Británie pod vládou 

labouristů vedla zásluhou Gordona Browna velmi dobře. K posunu došlo i se 

situací v Severním Irsku.   

Labouristická vláda měla také velký vliv na fungování Whitehallu. Blair 

byl nespokojený s rychlostí práce státní správy a roztříštěností moci mezi mnoho 

politických těles. Byla proto posílena moc centra a státní úředníci získali 

konkurenci ve zvláštních poradcích jmenovaných vládou. To vyvolávalo 

nespokojení ze strany státních úředníků. Kritici těchto změn tvrdí, že Blairova 
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vláda nepochopila, jak britský vládní systém funguje: „Kostra Whitehallu zůstala, 

zatímco klíčové elementy tohoto modelu byly podkopány…”72 

New Labour skutečně znamenala změnu v programovém směřování 

strany, ale v žádném případě nemůžeme mluvit o zcela nové straně. Labour Party 

byla vždy ideologicky roztříštěná a záleželo na okolnostech, jestli ve straně 

převáží pravicové nebo levicové křídlo. Díky úspěchu konzervativních vlád 

mohlo posílit pravicové křídlo, ale ani to neznamenalo úplné opuštění levicových 

ideálů. V prvním období se strana snažila dodržet svůj slib a nezvyšovala výdaje 

státu ani neprovedla žádné změny v oblasti ekonomiky. Někteří proto první 

období nazývaly „pátým volebním obdobím Thatcherové“ Simon Jenkins zase 

Blaira a Browna pojmenoval „synové Thatcherové“.73 V druhém volebním období 

již došlo k zvýšení výdajů především na školství a zdravotnictví. Součástí reforem 

bylo také zavedení minimální mzdy nebo zlepšení životních podmínek dětí a 

důchodců. 

Tony Blair svým způsobem vládnutí ještě zesílil již tak velmi významné 

postavení premiéra v Britském politickém systému. Premiér zosobňuje vládu a 

reprezentuje zemi. Nerozhodnutí voliči se mohou od strany odklonit právě kvůli 

osobnosti jejího lídra, pokud se jim nezdá reprezentativní a dostatečně schopný. 

Tento fakt dobře poznala Konzervativní strana, když marně hledala lídra, který by 

mohl obstát vedle Tonyho Blaira. V čela strany se vystřídali William Hague, Ian 

Duncan Smith, Michael Howard, ale jejich působení preference strany nezvedlo, 

spíše naopak. O Hagueovi a Smithovi se vymýšlely vtipy, kvůli jejich fyzické 

podobnosti. Změna nastala až se zvolením Davida Camerona, který byl vnímán 

jako nový Blair pro Konzervativní stranu. 

Podobně jako v 80. a v první polovině 90. let ovlivnila Konzervativní 

strana Labour Party, měl úspěch New Labour vliv také na Konzervativní stranu, 

která byla nucena posunout svou politiku více do středu a přijmout směřování, 

které New Labour nastavila. Dobře patrné je to na vztahu k devoluci. Před 

volbami v roce 1997 byla Konzervativní strana zásadně proti a strašila, že povede 
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k rozpadu Spojeného království. Dnes v podstatě sdílí společné stanovisko 

s Labour Party a stejně jako ona podporuje status quo.  

Vnímání Labouristické strany i samotného Blaira je dnes poněkud 

smíšené. Jeho vláda jistě dosáhla úspěchů, ale vzhledem k tomu, co bylo před 

volbami slibováno, se to jeví jako málo. Zastánci politiky New Labour tvrdí, že 

teprve čas ukáže skutečný význam a dopad jejího působení. S odstupem se dá říct, 

že Tony Blair byl úspěšným lídrem strany, co se týče vyhrávání voleb. Méně už 

jako premiér, který má prosazovat vládní program. Problém většinou spočíval 

v tom, že strana neměla svůj program důkladně propracovaný. Před volbami 

slibovala většinou vágní reformy, například zlepšení veřejných služeb nebo 

posílení společenských hodnot. Jak jeden asistent řekl: „Do voleb v roce 2001 

jsme šli bez jakékoliv představy, za co bojujeme.“74 

New Labour představila třetí cestu, která ale v konečném důsledku 

přinesla spíše rozpaky. „Blairismus“ se ukázal být „bláznivým salátem“ 75, který 

se skládal z tradiční labouristické víry v efektivnost centralizace, sociálního státu 

a velkých výdajů a z thatcheristického lpění na využívání pravidel trhu ve 

veřejných službách. 
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75 SELDON, Anthony. The Second Blair Government: The Verdict in SELDON, 
Anthony. KAVANAGH, Denis (eds.), The Blair Effect 2001-2005.  Cambridge: Cambridge 
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1. Úvod 
Labouristé byli v opozici od roku 1979. Po celou dobu se jim nedařilo 

porazit konzervativce ve volbách a to i přesto, že koncem osmdesátých let rostla 

nespokojenost voličů s politikou Margaret Thatcherové. Příčinou byla nejen 

hospodářská recese, ale i touha po sociálně vlídnější politice a po „nových 

tvářích“. Naprostá většina politiků byla v parlamentu již od konce sedmdesátých 

let. Rostl také počet skandálů členů Konzervativní strany, na něž labouristé 

vytrvale upozorňovali. Konservativci zareagovali na klesající voličské preference 

změnou v čele strany. Margaret Thatcherová byla nahrazena Johnem Majorem, 

kterému se ještě podařilo, navzdory všeobecnému očekávání, porážku odvrátit. 

Pro labouristy to byl signál, že bude nutná změna jejich politiky. Stávající 

předseda strany Neil Kinnock byl nahrazen Johnem Smithem. Ten ovšem náhle 

zemřel a do čela strany se dostal mladý právník Tony Blair se svou představou o 

New Labour. 

Teprve po zvolení Tonyho Blaira a posunutí labouristického programu 

více do středu se straně podařilo přilákat voliče ze střední vrstvy, mladé voliče a 

příslušníky národnostních menšin. Ve volbách v roce 1997 labouristé slavili drtivé 

vítězství. Pro labouristy to byl historický úspěch, pro konzervativce historický 

neúspěch, dosáhli pouze 31% hlasů. 

Volby v roce 1997 se staly počátkem dlouhého vládnutí Labouristické 

strany, během něhož se strana snažila prosadit řadu slibovaných reforem, ať už 

školství, zdravotnictví, reformu horní komory parlamentu nebo volebního 

systému. Také se jim podařilo zahájit proces devoluce, kdy od roku 1999 začali 

fungovat Skotský parlament a Velšské shromáždění. Ve volbách v roce 2001 

strana obhájila své pozice, ale druhé volební období bylo poznamenáno 

nepopulární válkou v Iráku, ve straně se objevila nespokojenost se stylem vedení 

Tonyho Blaira. I přes klesající podporu se labouristům podařilo vyhrát volby 

v roce 2005, ale již ne tak drtivě jako ty předchozí. Blairova pozice slábla. Byla 

mu vyčítána válka v Iráku a Gordon Brown se stále hlasitěji hlásil o slibovaný 

post premiéra. Blair odešel z čela strany po třinácti letech a místo něj nastoupil 

dosavadní ministr financí Gordon Brown.  
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2. Struktura práce 
 

Úvodem mé práce jen stručně zmíním situaci ve Velké Británii 

v osmdesátých letech. Jaký vliv měla vláda konzervativců na společnost, neboť 

právě změny v myšlení běžných občanů a dlouhodobá podpora pravicové politiky 

byly důvodem, proč bylo nutné reformovat politiku labouristické strany. 

V další kapitole se budu zabývat samotnou reformou strany. Jak se 

Blairovi dařilo prosazovat změny a co tyto změny konkrétně přinesly. 

Stěžejní součástí mé práce bude samotné vládnutí New Labour od roku 

1997, tedy po vyhraných volbách, do roku 2007, kdy Tony Blair opustil post 

ministerského předsedy a místo něj nastupuje jeho dlouholetý spolupracovník a 

spolutvůrce New Labour Gordon Brown. V práci se zaměřím pouze na 

vnitrostátní politiku strany. Z toho důvodu se nebudu zabývat vztahem labouristů 

k EU, USA ani k Irsku. Součástí mé analýzy budou již výše zmiňované reformy, 

ale ráda bych se také zabývala vztahem labouristů s médii, neboť důležitým 

spolupracovníkem Tonyho Blaira byl Alastair Campbell, šéf tiskového odboru, 

jehož úkolem bylo vytvářet mediální image premiéra a vlády a který měl přístup i 

na jednání Kabinetu, ačkoliv nebyl zvolen.  

Pro svou práci použiji metody analytickou a deskriptivní. 

Výzkumná otázka: Cílem mé práce bude vymezit, jak se New Labour liší 

od původní Labour party a jaký vliv měla nová strana na britskou společnost po 

osmnáctiletém vládnutí konzervativců. Splnila New Labour očekávání občanů? 

Podařilo se jí prosadit své reformy a odpovídaly programu New Labour? 
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