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Abstrakt  

 

Předkládaná práce se zabývá vývojem socioekonomické konfliktní linie ve 

stranických systémech České republiky, Slovenska a Polska v letech 2006 - 

2012. Na začátku práce je představena teorie konfliktních linií S. Rokkana a S. 

M. Lipseta a také další koncepty této teorie, zejména pak rozpracování Klause 

von Beymeho. Práce se snaží odpovědět na několik otázek: zaprvé, jakou 

podobu (konfliktní linie transformace vs. klasická socioekonomická linie) a 

význam měla tato linie ve sledovaném období, zadruhé, do jaké míry měla vliv 

na pravolevou orientaci politických stran, a zatřetí, jaký byl vliv této linie na 

stranicko-politický systém vybraných zemí ve sledovaném období. U každé 

země jsou pak, kromě stručného vývoje stranického systému po roce 1989, 

uvedeny ideové profily jednotlivých parlamentních stran tohoto období. Část je 

také věnována hospodářskému a společenskému klimatu. Práce pak dále 

vychází zejména z analýzy programů parlamentních stran s důrazem na 

socioekonomickou linii.  
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Abstract 

 

This diploma thesis deals with a development of the socioeconomic cleavage in 

the party systems of the Czech Republic, Slovakia and Poland in 2006 - 2012. 

At the beginning the theory of cleavages by S. Rokkan and S. M. Lipset and the 

enlargement to post-communist countries of Klaus von Beyme, are presented. 

There are also mentioned concepts of other authors. The thesis tries to answer 

a few questions. Firstly, what form did this line have in the monitored period 

(transformation line vs. classical socioeconomic line). Secondly, how big was an 

impact on the political right-left orientation of the political parties, and thirdly, 

how significant was this line for the party-political system of selected countries 

in this period. There is also a brief development of the party system after 1989 

as well as the ideological profiles of parliamentary parties given in each chapter 

focused on particular country. One part of it deals also with the economic and 

social climate in the monitored period. Then the work is based mainly on the 

analysis of party´s agenda, with an emphasis on the socioeconomic line.  
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Nástin diplomové práce 

Po demokratické tranzici, která proběhla na sklonku roku 1989 ve střední 

Evropě, docházelo ve všech státech k utváření nejen demokratických 

politických systémů, ale také ke vzniku stranických systémů. Čím je hlavně 

určena podoba stranických systémů můžeme nahlížet pomocí různých teorií. 

Stein Rokkan a Seymour Martin Lipset poukazují na vliv tzv. cleveages, tedy 

štěpných (konfliktních) linií ve společnosti na utváření stranických systémů. Ve 

své práci se budu zabývat touto možností, tedy vlivem štěpných linií na utváření 

a výslednou podobu stranických systémů v ČR, na Slovensku a také v Polsku 

po roce 1989, resp. 1993. 

Teorie Steina Rokkana vychází mj. z předpokladu, že každé politické soupeření 

je výsledkem rozporu zájmů ve společnosti, tedy že v sociální struktuře každé 

společnosti existuje množství rozdílných zájmů, které na sebe v určitém 
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okamžiku berou institucionální podobu a vytvářejí tak subjekty politické soutěže. 

Konfliktní linie vycházejí z diferenciace společnosti a zájmů různých sociálních 

skupin a posléze se promítají do politických programů politických stran. 

Vzhledem k tomu, že původně tato teorie počítala hlavně s prostorem tzv. 

západní Evropy, sám Rokkan předeslal, že existence dalších cleavages, 

speciálně v postkomunistických režimech, je pravděpodobná, nicméně tuto 

oblast ponechal k bádání jiným. Autorů, kteří se tímto zabývali a využili 

Rokkanovu teorii jako základ, byla celá řada. Jedním z nich je německý 

profesor politologie Klaus von Beyme, který tuto teorii dále rozpracoval právě na 

případech postkomunistických zemí. 

Ve své práci tak budu vycházet z hypotéz, že 

1. „Konfliktní linie, které měly nejvýznamnější vliv na utváření a výslednou 

podobu politických stran a stranického systému se ve všech zkoumaných 

zemích liší.“ 

2. "Odlišnost klíčových cleavages formujících současnou podobu stranických 

systémů ve vybraných třech zemích je způsobena různou úrovní 

socioekonomického rozvoje každé z nich." 

Cílem mé práce tedy bude ověřit platnost či neplatnost těchto hypotéz, přičemž 

budu vycházet z předpokladu, že mezi faktory ovlivňující charakter konfliktních 

linií patří mj. již zmiňovaná odlišnost společností všech vybraných zemí, která 

se, po násilné homogenizaci jednotlivých krajin, mohla opět naplno projevit až 

po demokratické tranzici, a také celkový historický sociopolitický vývoj a 

současný (po roce 1989) socioekonomický rozvoj těchto zemí. 

Ve své práci využiji metody komparativní případové studie. Tato metoda 

zkoumá jeden nebo více případů pomocí detailní analýzy jednotlivých případů a 

provádí jejich srovnání, je zároveň jednou z nejstarších a nejpoužívanějších 

kvalitativních metod v politologii.  

První část mé práce bude tvořit teoretická kapitola, kde představím teorii 

cleavages Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta a také rozšíření této 

teorie Klause von Beymeho, který rozpracoval dále tuto teorii a kromě 



 
 

základních štěpných linií při aplikaci na postkomunistický prostor definoval další 

štěpné linie specifické pro tyto země v období tranzice. Literaturu pro tuto část 

budou tvořit hlavně původní publikace Klause von Beymeho Transition to 

Democracy in Eastern Europe, stejně jako publikace S.M.Lipseta a Steina 

Rokkana Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. 

Ve druhé části se zaměřím na jednotlivé země. Nejprve začnu Českou 

republikou a Slovenskem, a to hlavně z toho důvodu, že po listopadu ´89 tvořily 

tyto země i nadále jeden (byť federální) stát a výklad vývoje jejich stranických 

systémů v tomto období se tak neobejde jeden bez druhého. Od období po 1. 

lednu 1993 se pak zaměřím na každý stát zvlášť. V této části práce tak budu 

analyzovat vývoj stranického systému v obou státech z hlediska teorie 

cleavages a zároveň jejich socioekonomický vývoj a rozvoj. To samé poté 

provedu i v případě Polska. 

Třetí část bude komparativní. Pokusím se identifikovat nejdůležitější štěpné linie 

v jednotlivých zemích a jejich význam při utváření stranického systému a tedy 

porovnat nejen důležitost štěpných linií v těchto zemích, ale také jejich 

(ne)shodu s ostatními zeměmi, přičemž se pokusím vysvětlit proč tomu tak je a 

z čeho tyto odlišnosti vycházejí, resp. pokusím se vysledovat hlavní 

socioekonomické faktory, které měly nejvýznamnější vliv na vývoj konfliktních 

linií a jejich charakter, čili na to, kdy se v čase které linie objevily, jestli byly/jsou 

všechny všude vyvinuté, anebo jestli někde některé chybí, jestli některé posilují, 

zatímco jiné jinde oslabují. 

Předběžná osnova práce: 

1. Úvod 

a) Stručný nástin tématu a cíle práce 

b) Úvod do problematiky 

2. Teorie cleavages 

a) Teorie cleavages Steina Rokkana a S. M. Lipseta 

b) Rozpracování Klause von Beymeho na případ postkomunistických 
zemí 

 



 
 

3. Analýza vývoje stranických systémů 

a) Československo, resp. ČR a Slovensko 

b) Polsko 

4. Komparace předchozích zjištění 

5. Závěr 
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Úvod  

 

Po demokratické tranzici, která proběhla na sklonku roku 1989 ve střední Evropě, 

docházelo ve všech státech k utváření nejen demokratických politických systémů, 

ale také ke vzniku stranických systémů. Čím je hlavně určena podoba stranických 

systémů můžeme nahlížet pomocí různých teorií. Stein Rokkan a Seymour Martin 

Lipset poukazují na vliv tzv. cleveages, tedy štěpných (konfliktních) linií ve 

společnosti na utváření stranických systémů. Teorie Steina Rokkana vychází mj. z 

předpokladu, že každé politické soupeření je výsledkem rozporu zájmů ve 

společnosti, tedy že v sociální struktuře každé společnosti existuje množství 

rozdílných zájmů, které na sebe v určitém okamžiku berou institucionální podobu a 

vytvářejí tak subjekty politické soutěže. Konfliktní linie vycházejí z diferenciace 

společnosti a zájmů různých sociálních skupin a posléze se promítají do 

politických programů politických stran.  

Vzhledem k tomu, že původně Rokkanova teorie počítala hlavně s prostorem tzv. 

západní Evropy, sám Rokkan předeslal, že existence dalších cleavages, speciálně 

v postkomunistických zemích, je pravděpodobná, nicméně tuto oblast ponechal k 

bádání jiným. Autorů, kteří se tímto zabývali a využili Rokkanovu teorii jako základ, 

byla celá řada. Konfliktními liniemi se po pádu komunismu v oblasti střední a 

jihovýchodní Evropy zabývali např. politologové Attila Ágh, Maurizio Cotta nebo 

Ryszard Herbut. Já se ovšem více zaměřím na představení teorie Klause von 

Beymeho, který rovněž tuto teorii dále rozpracoval, a to právě na případech 

postkomunistických zemí. V postkomunistickém prostoru identifikoval celkem 8 

konfliktních linií, přičemž první 4 vycházejí ze základního rozporu mezi starým 

režimem a transformací. 

Tato práce se pak bude zabývat především vývojem socioekonomické konfliktní 

linie ve stranických systémech tří středoevropských zemí, a to České republiky, 

Slovenska a Polska v letech 2006 – 2012. Tyto tři země jsem si vybrala proto, že 

jsou si na jedné straně podobné – mají podobnou, nebo dokonce společnou (ČR a 

Slovensko) historii, geografickou polohu, jsou si blízké i jazykově, ale především 
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všechny mají zkušenost jak s komunistickým režimem, tak s následnou 

demokratickou tranzicí. Na druhé straně, přes to přese všechno, jsou to i země 

s odlišným historicko-kulturním založením jejich obyvatel. Aktuálnější časové 

vymezení pak vychází zejména z faktu, že na téma konfliktních linií ve 

středoevropských státech již vznikla řada prací, avšak většina z nich se spíše 

zabývala specifickými konfliktními liniemi, které se v tomto prostoru objevily po 

pádu komunistických režimů v roce 1989, zejména pak tzv. konfliktními liniemi 

transformace, tedy liniemi, které přinesla demokratická tranzice a celková 

ekonomická i společenská transformace středoevropských společností.  

Mnoho prací se tak detailně zabývalo analýzou těchto linií, a to obvykle v časovém 

horizontu od roku 1989 k přelomu tisíciletí. Již v těchto pracích se také objevoval 

předpoklad, že po konsolidaci stranicko-politických systémů a demokracie v těchto 

zemích jako takové, dojde i zde k postupné přeměně socioekonomické konfliktní 

linie transformace na klasickou socioekonomickou linii, která v západní Evropě 

umožnila tzv. klasickou pravolevou profilaci politických stran právě na této ose. A 

to bude také cílem této práce. Ověřit, zda ve sledovaném období v těchto zemích 

již zcela převážila socioekonomická konfliktní linie západního střihu (nikoli původní 

socioekonomická linie transformace určovaná zejména sporem o podobu, rozsah 

a rychlost privatizace státního majetku a liberalizace ekonomiky, o rozsah sociální 

sítě státu atd.), a jak se to projevilo v ideologických, potažmo programových 

profilacích relevantních politických stran, v tomto případě těch, které se nakonec 

dostaly do parlamentu, resp. k vládě. Rok 2006, resp. 2005 (parlamentní volby 

v Polsku) jsem jako počátek sledovaného období zvolila také proto, že ještě 

v předchozím volebním období docházelo k velkým změnám ve stranickém 

systému (Polsko), doznívaly také ještě některé konfliktní linie transformace (např. 

mečiarismus x antimečiarismus na Slovensku), nebo se objevovaly linie zcela 

nové (evropská konfliktní linie), mnoho autorů se tak domnívá, že teprve po tomto 

období můžeme hovořit o opravdové konsolidaci stranicko-politických systémů 

v těchto zemí.  
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Ve své práci budu vycházet z hypotéz, že:  

1. „Socioekonomická konfliktní linie transformace se v tomto období již 

zcela proměnila v klasickou socioekonomickou linii západního střihu“,  

což se projevilo i tak, že:  

2. "Klasická socioekonomická linie se stala klíčovou pro volební úspěch 

relevantních politických stran a jednoznačně převážila nad ostatními liniemi" 

Na základě těchto hypotéz, tak záměrem práce bude: zaprvé, zjistit zda-li se 

původní socioekonomická konfliktní linie transformace již zcela proměnila na 

klasickou tzv. „západoevropskou“ linii, a to zejména tím, že v jejím rámci již 

rezonovala pouze aktuální socioekonomická témata, spojená zejména s členstvím 

v EU, přistoupením k eurozóně, či celosvětovou hospodářskou krizí a obecně se 

současnou životní úrovní obyvatel. Zadruhé, že v tomto období tato linie již ve 

společnosti převážila do té míry, že ostatní linie se staly v podstatě irelevantními. 

Cílem práce pak bude kromě výše uvedeného i následná komparace zjištěných 

poznatků v kontextu jednotlivých zemí. 

Ve své práci tedy využiji metody komparativní případové studie. Tato metoda 

zkoumá jeden nebo více případů pomocí detailní analýzy jednotlivých případů a 

provádí jejich srovnání, je zároveň jednou z nejstarších a nejpoužívanějších 

kvalitativních metod v politologii. Pro ověření daných úkolů, bude zapotřebí nejen 

analyzovat stranicko-politický vývoj po roce 1989, ale také detailně analyzovat 

vývoj socioekonomické linie ve sledovaném období, a to především na základě 

objektivní důležitosti jednotlivých společenskopolitických témat ve společnosti, 

rozborem volebních programů relevantních politických stran a také rozborem 

výsledků parlamentních voleb uskutečněných ve sledovaném období.  

První část mé práce bude tvořit teoretická kapitola, kde představím původní teorii 

cleavages Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta a také rozšíření této teorie 

Klause von Beymeho, který rozpracoval tuto teorii. Kromě základních štěpných 

linií při aplikaci na postkomunistický prostor definoval další štěpné linie specifické 

pro tyto země v období tranzice. Stručně zmíním i koncepty jiných autorů. 

Literaturu pro tuto část budou tvořit hlavně původní publikace Klause von 

Beymeho Transition to Democracy in Eastern Europe, stejně jako publikace S. M. 
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Lipseta a Steina Rokkana Cleavage Structures, Party Systems, and Voter 

Alignments. 

Druhá část bude uvedena společnou kapitolou o vývoji konfliktních linií ve všech 

třech zemích a také subkapitolami o vývoji stranických systémů v jednotlivých 

zemích po roce 1989. Dále budou následovat tři další kapitoly, kdy každá bude 

věnována jedné zemi. Tyto kapitoly budou rovněž stejně členěny na několik 

podkapitol a budou se postupně ve všech zemích zabývat těmito tématy: první 

velmi krátce pojedná o hospodářském vývoji země v letech po roce 2002, druhá 

bude věnována společenskopolitickému klimatu v letech 2006 – 2012, další 

stručně představí ideologické profily parlamentních stran a poslední pak bude 

věnována socioekonomické linii v programech relevantních stran v rámci 

parlamentních voleb, které zde proběhly.  Zdroje pro tuto část práce budou tvořit 

publikace českých i zahraničních autorů a také internetové stránky politických 

stran, agentur pro výzkum veřejného mínění, státních institucí a online médií.  

Třetí část bude komparativní, zde se pokusím porovnat předchozí zjištění v rámci 

jednotlivých zemí a posoudit tak, jestli se dané předpoklady potvrdily (či vyvrátily) 

ve všech zemích stejně, či zde došlo k nějakým odchylkám a proč.  

Poslední část bude tvořit závěr, kde nejprve stručně shrnu předešlé poznatky a na 

jejich základě se pokusím zodpovědět otázky položené v úvodu. Tedy proměnila-li 

se původní socioekonomická linie transformace v klasickou západoevropskou 

konfliktní linii, zda-li již zcela převážila nad ostatními konfliktními liniemi a jestli ke 

všem těmto jevům došlo ve stejné míře ve všech vybraných zemích.  
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1. Teoretická část 

 

Průkopníkem teorie cleavages byl norský politolog Stein Rokkan. V roce 1967 

spolu s americkým sociologem Seymourem Martinem Lipsetem publikovali knihu 

“Party Systems and Voter Alignments”, kde nastínili proces utváření politických 

stran od konce 19. a na začátku 20. století. Ústřední myšlenkou jejich teorie byl 

převod cleavages, které formovaly západoevropské společnosti od konce 

středověku až do éry masové politiky, na politické strany [Kopeček, 2002].     

Jak jsem již naznačila v úvodu, vzhledem k tomu, že sám Rokkan teorii omezil na 

západní Evropu a přenechal státy východního bloku jako výzvu pro další bádání, 

tak i další autoři rozpracovávali své vlastní koncepty. Proto zde ve stručnosti 

představím alespoň některé z nich, a to koncept Attily Ágha, Maurizia Cotty a 

Ryszarda Herbuta.  

Poté se podrobněji zaměřím na koncept německého profesora politologie Klaus 

von Beymeho. Ten celkem plynule navazuje na cleavages vypracované 

Rokkanem a Lispetem pro západoevropský prostor. Poukazuje pouze na jejich 

odlišný význam, jaký jim byl v postkomunistických společnostech připisován.  

 

1. 1. Teorie cleavages  - S. Rokkan, S. M. Lipset 
 

Rokkanova koncepce vychází z předpokladu, že konflikty, kterými procházely 

evropské společnosti v posledních čtyřech stoletích, měly zásadní vliv na vznik 

tzv. štěpících linií ve společnosti - cleavages. V kritických okamžicích dějin (podle 

Rokkana 4 nejdůležitější: reformace - národní revoluce - průmyslová revoluce - 

mezinárodní revoluce) viděl Rokkan zlomové body, tzv. “critical junctures” vedoucí 

k vytváření společenských štěpení. Od aliancí různých zájmových skupin, které 

byly produktem těchto zlomových událostí, později v éře masové politiky a 

postupné demokratizace jednotlivých zemí vedla cesta ke vzniku masových 

politických stran. Politické strany se tak staly místem zájmů různých skupin, které 

je dokázaly propojit a využít k získání podpory voličů [Rokkan, 1970: 74-79, 112-

113].  
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Rokkan akcentuje historický původ těchto štěpných linií a 4 základní cleavages 

identifikuje na základě dvou přelomových historických událostí: 

1. Národní revoluce 

a) centrum x periferie 

b) církve x stát 

2. Průmyslová revoluce 

a) město x venkov 

b) vlastníci x pracující [Rokkan, 1970: 96].   

Konflikt centrum versus periferie (teritoriální dimenze) a církev versus stát 

(funkcionální dimenze) byl završen tím, co podle Rokkana nazýváme národní 

revolucí. Průmyslová revoluce pak určila konflikt město versus venkov (teritoriální 

dimenze) a zaměstnavatelé versus dělníci (funkcionální dimenze). Reformace, 

která oběma výše zmíněným revolucím předcházela, výrazně ovlivnila vznik 

teritoriálních států v západní Evropě (především v protestanských zemích vytvořila 

národní církve, což mělo vliv na pozdější tvorbu národních států a dále rozdělením 

evropských zemí na katolické, protestanské a nábožensky smíšené určovala 

pozdější společenské a politické procesy). Bolševická (internacionální) revoluce, 

která následovala po národní a průmyslové revoluci, pak postavila socialisty proti 

komunistům [Rokkan, 1970: 108] [Hloušek, Kopeček, 2004: 55].  

Cleavage centrum – periferie 

Jedná se o spor dominantního centra a jemu podřízené kultury v provincii nebo na 

periferii, která se cítí ohrožena, ať už etnicky, jazykově nebo jinak. Proti 

domnělému či skutečnému tlaku z centra se mobilizuje potlačovaná periferní 

skupina, která se snaží prosadit nějakou míru autonomie či dokonce nezávislosti. 

Na této konfliktní linii vznikaly strany autonomistické – resp. podle Rokkana strany 

teritoriální obrany [Rokkan, 1970: 120] [Hloušek, 2002].  
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Cleavage církev - stát  

Štěpná linie stát vs. církev vychází ze staletých náboženských sporů v Evropě. 

Velkou roli přitom přirozeně sehrála Velká francouzská revoluce a následné střety 

mezi státem a církví. Souboj o postavení náboženství a církve ve společnosti 

nejenže silně poznamenal 19. století, ale stal se také ústředním motivem vzniku 

křesťanských stran. Důležitou roli při zakládání křesťanských stran měla katolická 

církev, a to díky své dobré organizaci, nadnárodnímu charakteru a propracované 

sociální doktríně. Katolické strany jsou tak důsledkem působení této konfliktní 

linie, ovšem v současnosti transformované zpravidla do podoby 

křesťanskodemokratických stran (jako například v Německu, Rakousku nebo 

Belgii) [Rokkan, 1970: 130-107].  

Cleavage venkov – město  

Průmyslová revoluce, industrializace a ekonomika volného obchodu v 19. století 

výrazně narušily tradiční způsob života zemědělských společností. Změny 

přicházející z městského prostředí konzervativní venkovská komunita nepřijímala 

s příliš velkým pochopením. Strach ze změn vedl k pochopitelné reakci, jejímž 

výsledkem byla snaha organizovat se a bránit své zájmy. To tak přispělo ke vzniku 

agrárních stran, jelikož stávající politické subjekty nebyly schopny tyto potřeby 

pojmout.  

Podle Rokkana existuje několik příznivých podmínek pro vznik agrárních stran: · 

1. podmínka: města a průmyslová centra jsou v době rozhodující pro 

rozšiřování volebního práva početně slabá  

2. podmínka: zemědělskou populaci tvoří především samostatně hospodařící 

rolníci, kteří nejsou sociálně-ekonomicky marginalizovaní  

3. podmínka: existují silné kulturní bariéry mezi městem a venkovem a odpor 

k zapojení rolnické produkce do kapitalistické ekonomiky  

4. podmínka: katolická církev nemá velký vliv. Pokud je tomu naopak, pak se 

prosazují spíše strany katolické než agrární [Rokkan, 1970: 108-109] 

[Hloušek, 2002]. 
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Cleavage zaměstnavatelé – pracující 

Toto rozštěpení vychází hlavně ze sociálních důsledků průmyslové revoluce. Tím 

nejvýznamnějším bylo vytvoření velmi početné skupiny továrních dělníků. 

Přirozeně se tak objevil konflikt mezi nimi a jejich zaměstnavateli. Obě strany se 

díky tomu začaly organizovat. Objevily se první dělnické spolky a později i 

profesionální odbory, na druhé straně začaly vznikat průmyslové a hospodářské 

komory a zaměstnavatelské svazy. Promítnutí se této linie politických stran začala 

ještě před rozšiřováním volebního práva. Politickými subjekty, které se staly 

reprezentanty dělnictva, byly zejména masové socialistické strany. Jejich vznik 

určil novou strukturu stranického spektra. Zatímco na pravici působily strany 

etablované jako důsledek předchozích cleavages, na levici se naopak prosadily 

právě socialistické strany [Rokkan, 1970: 108-109].  

 

1. 2. Přístupy dalších autorů 

 

Ryszard Herbut 

Podle Ryszarda Herbuta v postkomunistických zemích nefungují pluralistické 

společnosti, ale pouze segmentované společnosti. Objektivně zde sice existují 

některé štěpné linie, jako např. náboženské, kulturní, třídní, ideologické, etnické, 

nejsou ale vzhledem k silnému homogenizačního tlaku komunistického režimu a 

příliš krátkého období pluralizace dostatečně institucionalizované. Podle Herbuta 

je tento proces institucionalizace v rané fázi, ovšem na jeho konci by měly být plně 

funkční konfliktní linie [Herbut, 1998: 132-133]. 

Attila Ágh 

Attila Ágh rozděluje strany podle role a místa, které příslušná strana zaujímá v 

rámci procesu formování stran („genetic typology“). První konfliktní linie je podle 

Ágha linie, která rozděluje bývalé vládnoucí komunistické strany, které se v 

průběhu tranzice reformovaly, a nové opoziční strany. Právě tato konfliktní linie 

podle něj vedla k utvoření multipartistického systému [Hložánek, 2006]. 
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Podle Ágha měla tato linie klíčovou roli, protože strany si i nadále udržují zásadní 

postavení v rámci jednotlivých postkomunistických stranických systémů. Staly se 

tak adepty na funkci místních catch-all stran [Ágh 1998: 115-117]. Druhé 

rozštěpení podle Ágha představuje linie, která odděluje staré a nové strany. 

Starými stranami rozumějme strany historické, tzn. ty, které existovaly již v období 

před nástupem komunistických režimů. Jako příklad uvádí ČSSD nebo ČSL vs. 

ODS [Ágh 1998: 117-119]. Avšak podobně jako i u jiných autorů však u těchto 

dvou Ághových linií dochází v podstatě k jejich zdvojení, resp. překrytí. I sám Ágh 

přiznává, že historické formace obvykle nesehrály v politickém životě 

postkomunistických zemí příliš důležitou úlohu. Ovšem naopak velkou důležitost 

Ágh přiznává poslední konfliktní linii mezi etnicky (nebo regionalisticky) 

orientovanými stranami a stranami nacionalistickými (centralistickými, 

celonárodními). Důležitost této cleavage plyne ze složitosti národnostní a etnické 

situace v řadě zemí regionu [Hložánek, 2006].  

Maurizio Cotta 

Nové politické strany podle Cotty vznikají na základě konfliktů, které mají potenciál 

pro vytvoření a přetrvávání širokých a trvalých politických mobilizací. Podobně 

jako většina autorů i on prvotní štěpnou linii vidí mezi komunistickým režimem a 

demokratickou opozicí a stejně jako ostatní je rovněž přesvědčen, že tato linie 

určovala základní podobu stranické soutěže v prvních letech demokratické 

tranzice [Cotta, 1996: 81]. V našem prostřední, se k této problematice vyslovili, 

rovněž Hloušek a Kopeček a podle nich často přetrvává tato konfliktní linie v tzv. 

reziduální podobě konfliktu mezi bývalými komunistickými a „sociálně-

demokratizovanými“ stranami, které navazují na strany typu fóra, a to například v 

Polsku nebo Maďarsku. Tuto konfliktní linii pracovně nazývají komunismus vs. 

antikomunismus [Hloušek, Kopeček 2004: 49]. Cotta se také pokouší předpovědět 

další vývoj konfliktních linií v postkomunistických společnostech. Podobně jako 

Beyme se na základě posouzení situace v postkomunistické Evropě a srovnání se 

situací transformujících se států západní a jižní Evropy (po druhé světové válce) 

domnívá, že politický vývoj po ukončení bezprostřední transformace (tzn. ve fázi 

počínající konsolidace) bude určen kombinací klasických štěpných linií, které 

působí dlouhodobě, nových témat a problémů, které s sebou přinesla 
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transformace, přičemž klasické konfliktní linie by časem mít převažující vliv 

[Hloušek, Kopeček 2004: 86-96].  

Jean a Monica Charlotovi 

Jak v českém prostředí připomíná Novák [Novák, 1997: 104-110], k této 

problematice přispěl také Jean Charlot a Monica Charlotová, když navrhli další 

konfliktní linii, a to stát vs. občanská společnost. Na stranu státu zde staví strany, 

které takzvaně pohlcují občanskou společnost právě státem, jsou to podle nich 

strany zejména komunistické a nacistické, zatímco na stranu občanské 

společnosti patří strany, které uznávají její autonomii ve vztahu ke státu a 

k politice.  

D. – L. Seiler 

Dalším autorem a vlastně Rokkanovým pokračovatelem, který se pokusil toto 

rozdělení zařadit do celkového rámce genealogické klasifikace politických stran, 

byl Seiler. Podle Seilera je pouhé přiřazení tohoto pátého štěpení mylným krokem. 

Sám Rokkan se ve svých pozdějších pracích pokusil vysvětlit silné působení 

komunistických stran další revolucí, kterou přiřadil k předchozím dvěma, a to 

mezinárodní bolševickou revolucí, která rozštěpila dělnické hnutí na komunisty a 

sociální demokraty [Novák, 1997: 105].  

Osy  Revoluce  

 národní průmyslová mezinárodní 

teritoriální  

Centrum/Periferie 

 

Město/Venkov 

 

Stát/Občanská společnost 

funkční  

Stát/Církev 

 

Vlastníci/Pracující 

 

Minimalisté/Maximalisté 

Paradigma šesti rozštěpení dle D.-L. Seilera, [Novák, 1997: 106].  

Podle Seilera teritoriální osa znamená územní uspořádání politické kontroly, 

funkční osa pak znamená fungování systému. Podle Seilera se 

v postkomunistických zemích v první fázi přechodu, tzn. obvykle při prvních 

volbách, nejvíce prosazuje štěpení stát vs. občanská společnost nebo centrum vs. 

periferie. V podstatě se buď utvoří široká demokratická antikomunistická aliance 
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(typu Občanské fórum), nebo se vytvoří neméně široké hnutí za nezávislost 

(nezřídka kombinace obojího). Teprve potom se široká hnutí začínají diferencovat, 

a to obvykle na ose sociální - liberální, což můžeme označit za jakýsi předvoj 

štěpení levice – pravice [Novák, 1997:109]. 

 

1. 3. Koncept Klause von Beymeho  

 

Beyme v podstatě přijímá klasický koncept konfliktních linií. Rozšiřuje jej však na 

celkem 8 základních rozštěpení, která se objevila v postkomunistických zemích. 

Jsou to:  

1. práce x kapitál 

2. periferie x centrum 

3. církev x sekularizace 

4. město x vesnice 

5. nacionalismus x proevropské (prozápadní) směřování 

6. byrokracie x libertarianismus 

7. centralismus x decentralizace 

8. materialismus x postmaterialismus 

 

Kromě výše zmíněných linií sem patří také prvotní rozštěpení v 

postkomunistických zemích, a to konflikt mezi občanskou společností a starým, 

(komunistickým, resp. reálněsocialistickým) režimem, lépe řečeno mezi nově se 

vytvářející elitou a starou komunistickou nomenklaturou. Beyme si je vědom, že 

právě tato konfliktní linie v sobě už v počátku obsahovala i řadu následně se 

objevujících samostatných cleavages jako spor o tržní ekonomiku, o autentickou 

pluralizaci atd.  

Co se týče tradiční konfliktní linii stát-církev, tak ta podle něj ve střední a 

jihovýchodní Evropě posiluje právě etnicky a regionálně motivovaný konflikt. 

Naproti tomu tradičně velmi významný rozpor mezi městem a venkovem pozbyl v 
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průběhu komunistické vlády na síle – příčinou byla masivní urbanizace. 

Socialistický způsob rozvoje ovšem posílil jinou, již v 19. století latentně přítomnou 

konfliktní linii: jedná se o rozpor mezi proevropsky (prozápadně) orientovanými a 

nacionalisty. Konflikty liberalismus vs. byrokracie a postmaterialismus vs. 

materialismus pokládá Beyme za téměř identické. Beyme však nepředpokládal, že 

se všechny tyto konfliktní linie budou v postkomunistických systémech vyskytovat 

vedle sebe, řada z nich totiž se totiž tradičně překrývá [Hložánek, 2006].  

To bylo základní vysvětlení Beymeho rozšířené teorie. Následující text pak 

nepojednává pouze o zmíněných konfliktních liniích, ale zahrnuje také jiné 

Beymeho postřehy týkající se celkově stran a stranických systémů v 

postkomunistických zemích. 

Podle Beymeho jsou během tranzice instituce tvořeny elitami.  Stranické systémy 

se ale utváří z různých zdrojů. Vytvoření stranického systému je podle Beymeho o 

to snazší, požadují-ly „revoluční“ elity okamžité konání voleb. Tam, kde se první 

volby odkládaly, to znamenalo téměř katastrofu pro stranický systém. Např. v 

Rusku zůstaly politické strany mimo mocenské struktury, což znamenalo jejich 

rychlý rozpad. Historicky pak část stran byla založena mimo parlament jako 

nadace sociálních hnutí, když se začaly objevovat nejdůležitější cleavages, a i 

když se tyto strany později dostaly do parlamentu, skýtaly obrázek zvenčí řízených 

organizací, zejména u dělnických stran.  To ovšem bylo v roce 1989 zcela 

výjimečné. Nová sociální hnutí byla za stranami typu fóra pouze volně 

organizované sítě vztahů, které nezahrnovaly žádnou organizaci, která by byla 

schopna řídit parlamentní strany zvenčí.  Tyto strany získávaly svou pevnou 

organizaci a strukturu až těsně před volbami nebo krátce po nich, a to vytvářením 

parlamentních klubů a skupin. Politické strany po roce 1989 byly ve východní 

Evropě v drtivé většině případů skutečně dotvořeny až v parlamentu.  Existovala 

také celá řada mimoparlamentních stran, ty ale většinou zůstaly spíše 

intelektuálními uskupeními bez většího vlivu. Čím více byla stranický systém 

fragmentovaný, tím méně byla definována role parlamentu. A není to náhoda, že 

to tak zůstalo právě třeba v Rusku nebo Polsku, kde nastal konflikt mezi 

fragmentovaným parlamentem a prezidentem [Beyme, 1996: 125].  
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V počátcích transformace jen málo politických stran mohlo být považováno za 

politické strany v západním slova smyslu a řadu z nich spíš můžeme označit za 

pseudo-strany, neschopné existence v podmínkách demokratické soutěže.  

Nejdůležitější rysy formování stranických systému v západní Evropě po roce 1945 

podle Beymeho [Beyme, 1996:126] byly: 

a) Nárůst křesťanských demokratů 

b) Velká prestiž komunistů, kteří stále v mnoha zemích byli jedinou spolehlivou 

alternativou k fašismu 

Po roce 1989 ale k tomuhle neexistoval žádný ekvivalent ve východní Evropě: 

a) Strany typu fóra neměly dostatečně jasný organizační cíl určení 

b) Liberálové - tradiční kapitalistické skupiny se neobjevily 

Tedy ve východní Evropě formování stranických systémů probíhalo podle jiných 

vzorců: 

1) Neobjevila se žádná buržoazie, jenom slabé zastřešující organizace, které 

byly schopné vytvořit protikomunistickou opozici 

2) Sociální demokraté nebyli druhou nejsilnější silou jako v západní Evropě po 

roce 1945. Naopak, byli zasaženi antisocialistickou náladou většiny společnosti a 

jako představitelé pracujícího lidu se profilovali reformovaní komunisté.  

3) Křesťanští demokraté byli velmi slabí.  

Beyme také zmiňuje tři teoretické modely formování stranických systému 

proveditelné ve východní Evropě 

1) Znovuobnovení předsocialistického stranického systému.  

Většina zemí, s výjimkou Československa a NDR, neměly zkušenost s 

nesocialistickým stranickým systémem. Československo bylo jedinou zemí, 

kde byli komunisté po válce skutečně silní, avšak podporu ztratili nadobro v 

roce 1968 – dvě levicové strany nedostaly více než 8%, křesťanští demokraté 

měli v roce 1946 17,1%, zatímco v roce 1990 jen 8,6%. Agrárníci byli po válce 
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zakázání kvůli údajné kolaboraci, ale hlavně kolektivizace zničila voličskou 

základnu pro agrární strany. Takže model navázání měl malou šanci na 

úspěch ve východní Evropě. Jednak proto, že komunistický režim trval déle, 

než celá meziválečná etapa, jednak proto, že se komunistům podařilo poničit 

společenskou strukturu více než nacistům, zejména v zemích, kde byl mezi 

válkami kvazi-fašistický režim, nebo k němu měl přinejmenším blízko.  

2) Pokračování systému národní fronty, tam, kde to již předtím fungovalo 

(např. Maďarsko, Rusko). Ale v žádné z těch socialistických zemích se 

neprezentoval jako liberalizační síla, jen v Polsku. Například v NDR zůstala 

Národní fronta extrémně podřízená SED. Jenom v Polsku „Demokratická strana“ 

to dokázala, se svými požadavky na právní stát a ústavní změny směrem k 

demokratickému systému, ale i v Polsku bylo smlouvání o moc mimo ten blok 

stran 

3) Vytvoření nového stranického systému. Tohle byla jediná přesvědčivá 

možnost. Někde už měla tradici opozice, jako třeba v Polsku Solidarita nebo u nás 

Charta 77. Nový stranický systém byl komplikovanější než starý stranický systém 

kvůli novým konfliktním liniím a absenci jiných: 

a) Chybělo efektivní buržoazní vedení.  

b) Vývoj byl také zkomplikován novými etnickými konflikty, které neměly 

obdoby při transformačních procesech v západní Evropě.  

Společenské cleavages a stranické struktury 

Podle Beymeho výzkum voleb na západě osciluje mezi přístupem společenských 

cleavages a psychologických přístupů zaměřených na stranickou identifikaci. Ve 

východní Evropě se přístup cleavages zdá být podle Beymeho lépe aplikovatelný 

[Beyme, 1996: 127].  

Společenské cleavages se v postkomunistických zemích také vyvíjely jinak než na 

Západě.  Konflikt mezi pracujícími a kapitalisty byl mnoho let zdůrazňován 

komunisty, ovšem nebyl kompletní, neboť samozřejmě chyběla ta druhá, 

kapitalistická strana. Konflikt mezi centrem a periferií se na jedné straně dostal do 

popředí, protože předtím byl potlačován veřejnou agendou minulého režimu. 
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Konflikt mezi centrem a periferií byl často přeháněn a ve svém vlivu přeceňován, 

zejména v NDR. Bylo to používáno pro vysvětlení hlasování pracujících pro 

Křesťanské demokraty v Durynsku a Sasku jako protest proti centru v Berlíně, 

třebaže elity SED byly převážně z těchto zemí. Toto vysvětlení neuspělo ve 

vysvětlení toho, proč nejubožejší a nejperifernější periferie v Meklenbursku a 

Pomořanech se rozhodly pro jiné řešení a vyplynul z toho nejvyšší počet hlasů ve 

prospěch reformních komunistů v PDS [Beyme, 1996: 128].  

Je pravděpodobné, že cleavage centrum x periferie byla překroucena překrýváním 

konfliktů mezi starým režimem a transformačními možnostmi. V některých zemích, 

třeba u nás, regionální protestní hlasy se nesoustředily na komunistickou stranu, 

ale na regionální strany. Etnické a regionální konflikty někdy byly posilovány linií 

sekularizace vs. klerikalismus, zvláště pak v Polsku [Beyme, 1996: 129].  

Křesťansko-demokratické stany, které se soustředily v tomto konfliktu, zůstaly 

slabé ve východní Evropě. Oddělení církve od společnosti, které bylo dokončeno 

komunistickým režimem oslabením v některých katolických zemích po roce 1989 

jako Polsko nebo Československo. Církve stěží mohly nabídnout nějaký alespoň 

kvazi-program, jako v západní Evropě po roce 1945 [Beyme, 1996: 129].  

Linie město x venkov byla tradičně silná ve východní Evropě. Mezi válkami to byla 

oblast se silnými agrárními stranami, dokonce silnějšími než ve Skandinávii. 

Komunistická vláda prosazovala urbanizaci, a tak do budoucna oslabila tuto linii. 

Druhá modernizace si znovu vynutila starou linii, která převládala v pravoslavných 

zemích, totiž linii tzv. westernizace (prozápadní/proevropské orientace) x 

nacionalismus. I pozdější strany, které navazovaly na komunistické strany, byly 

ovlivněny těmito tradicemi a západní intelektuálové měli velký vliv mezi 

reformovanými komunisty [Beyme, 1996: 129]. 

Linie mezi silnou byrokracií a liberálními skupinami byla překryta linií tzv. 

materialismu vs. post-materialismu. Avšak ne všechny tyto linie byly ve východní 

Evropě zastoupeny relevantními politickými stranami. Sotva někdo z nich dosáhl 

stranické organizace, která by výlučně prosazovala jednu linii jako např. 

agrárnictví. Rokkanova a Lipsetova hypotéza o „zamrzlých liniích“ nebyla 

aplikovatelná ve východní Evropě. Podle Beymeho se ukázalo v 70. a 80. letech, 
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že to bylo mylné jak ve východní, tak v západní Evropě. Ale 90. léta – s výjimkou 

Itálie- měly zkušenost s re-normalizací starých konfliktních struktur, s výjimkou 

nové problematiky, kterou přinesla ekologická hnutí. Ta byla slabá v oblasti, která 

byla nejistá v jejich vlastních ekonomických vyhlídkách a kde materialistický 

přístup byl nezbytný pro přežití odcizených mas běžné populace. Zde Beyme sám 

pokládá otázku, zda Lipset byl v době přechodu bývalých komunistických zemí k 

demokracii stále naživu, skutečně věřil, že 40 let komunistické vlády zanechá 

společnost bez takových následků, takže by zde mohl bez problému aplikovat 

svoji tezi o zamrzlých liniích? Nešlo to z několika důvodů. Komunistům se dobře 

podařilo úplně rozebrat společnost ve východní Evropě, i když nakonec režim jako 

takový padl [Beyme, 1996: 130]. 

1) Agrární společnosti byly industrializovány a urbanizovány. I když v Polsku 

se zachovalo soukromé zemědělství, částečně i za komunistů, avšak vývoj 

modernizace byl dalekosáhlý.  

2) První fáze tranzice ve východní Evropě byla charakterizována dualismem 

mezi stranami typu fóra a post-komunisty. Komunisté stejně jako opozice 

organizovaná ve fórech byla silná hlavně ve velkých městech.  

3) Pokojná revoluce ve východní Evropě začala pod vlajkou „občanské 

společnosti“. Záměrně, byl to cíl opozice. Účelově, avšak, výsledek systémové 

změny byl v mnoha případech nová „ neobčanská společnost“, sestávající se z 

nacionalismu a etnického střetu.  

Nacionalismus bujel v celé východní Evropě, protože zde byl nedostatek 

rovnováhy mezi většinou čtyř legitimních principů rozvinutých na Západě jako 

právní stát, národní stát, demokratický stát a stát blahobytu. Komunisté, později 

nacionalisté selhali v udržení rovnováhy těchto 4 principů. Právní stát byl 

překroucen a zůstal nevyvinutý, zakrnělý, primitivní, nacionalismus byl potlačen 

nebo zneužit, navzdory rétorice o blahobytu zůstal systém welfare nerovnoměrný 

díky nedostupnosti peněz a demokracie, která byla právě nedávno nabyta zůstala 

příliš slabá na to, aby odolala pokušení nacionalismu. Nakonec i většina zemí v 

západní Evropě, jako Itálie a Německo, má za sebou zkušenost hypertrofovaného 

nacionalismus na jejich cestě k modernitě [Beyme, 1996: 131].  
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Beymeho schéma osmi základních linií zůstává přibližné, nereflektuje individuální 

závažnost jednotlivých konfliktních polí. Studie ve stranických platformách 

zdůrazňují různé linie jako levice – pravice, kulturně autonomní dimenze, dimenze 

politických práv a linie mezi konzervativci a socialistickými zastánci státu 

blahobytu. Typologie cleavages musí být spojena s typologií revolučních změn v 

roce 1989 [Beyme, 1996: 131].  

Když tomu tak je, jsou podle Beymeho [Beyme, 1996: 131] zjevné 3 výsledky: 

1) V zemích, kde se socialismus rozrušil a nový systém byl budován korporátním 

vyjednáváním mezi komunisty a opozicí (Polsko, Maďarsko) participace zůstala 

spíše slabá. V zemích, kde nastal jeho kolaps (ČSSR, NDR) masová mobilizace 

byla výrazná v období tranzice. Ve třetím modelu, kde komunistům zůstala 

kontrola nad přechodem k demokracii (Rumunsko, Bulharsko do roku 1991, 

Albánie do roku 1992 nebo Srbsko) byla charakteristickým znakem změny tzv. 

„pseudo-participace“. Např. v Rumunsku byli horníci zmanipulováni, aby v případě 

nutnosti pomohli komunistům v hlavním městě.  

2) Čím slabší byla moc post-komunistů, tím silnější byly strany typu fóra. NDR byla 

výjimkou, protože její stranický systém byl dosazen ze západního Německa.  

3) Způsob systémové změny do jisté míry určil stranický systém, soutěživý 

stranický systém byl spojen s dominancí fór. V některých případech hlavní síla 

může zůstávat u komunistů, ale Bulharsko a Albánie ukázaly, že tato komunistická 

dominance nebyla žádným „železným zákonem oligarchie“ a mohla být změněna 

po určité konsolidaci demokracie.  

Co se týče reformovaných komunistů, měli bychom so podle Beymeho položit dvě 

otázky:  

1) Proč komunisté byli na sestupu? 

2) Proč tento sestup nebyl tak úplný a trvalý jak by se očekávalo? 

Sestup komunistické strany nastal kvůli jejímu selhání v oblasti schopnosti 

mobilizovat občany. Represe sílily, minimálně v NDR a Československu. 

Vzdělávací systém byl úspěšný v produkování intelektuálů, ale systém plánování a 



 

 32 

pracovního trhu nebyl schopen nabídnout jim adekvátní zaměstnání. Ačkoli 

kapitalistické země měly stejný problém, jejich periodická nadprodukce byla 

absorbována rozsahem terciárního sektoru služeb. Když srovnáme Rakousko a 

Čechy, shledáme, že kolem roku 1930 měly obě země sektor služeb někde kolem 

30%. V roce 1980 české země byly stále na stejné úrovni, zatímco Rakousko 

rozvinulo sektor služeb, který zahrnoval 57% všech pracovních sil [Beyme, 1996: 

132].  

Dále se Beyme zabývá tím, jak vysvětlit velké množství zbývající části a dokonce 

přežití (pozůstatek) reformovaných (post-komunistických) komunistů? Jeden z 

důležitých faktorů podle něj bylo, že reformovaní komunisté nebyli postaveni mimo 

zákon – tak jako byli neofašisté v mnoha zemích po roce 1945 [Beyme, 1996: 

134].  

V Německu názor elit ani veřejnosti nesouhlasil s tím, aby se s levicovými 

extremisty vyrovnali stejně jako s pravicovými. Bohužel stejně tak tomu bylo i u 

nás, v Polsku i na Slovensku. Ve většině zemí východní Evropy se problém 

ilegalizace těchto stran stal překonaný už několik let po Sametové revoluci. Mimo 

SSSR s výjimkou Lotyšska se reformovaní komunisté stali dokonce spolehlivějšími 

jako politická síla respektující demokratická pravidla než jiné, nově vzniklé strany. 

V některých zemích byli reformovaní komunisté i dost silní na to, aby zůstali 

možným koaličním partnerem (jako v Bulharsku nebo Albánii) [Beyme, 1996: 135].  

Strany v postkomunistickém prostoru dle Beymeho [Beyme, 1996: 135] : 

Strany typu fóra 

Tento nový typ stran byl formován uprostřed transformačního období. Prototyp se 

poprvé objevil během španělské tranzice v 70. letech jako UCD pod vedením 

Suaréze. Sloužily vlastně jen k zastřešení stran ve východní Evropě. Bylo zde 

několik důvodů pro vznik těchto stran: 

1) Opoziční elity samy měly jen málo šancí cokoli ovlivnit  

2) Intelektuální elity v opozici měly velmi vágní image 
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Křesťanští demokraté  

Nebyli na tom tak dobře, jak uváděly předpovědi. Jedním z hlavních důvodů byla 

neochota podporovat církev jako organizaci. V Československu byl kardinál 

Tomášek hlavní postavou v obhajobě opozičníků a jeho morální autorita v první 

fázi tranzice byla velmi důležitá pro integraci Čechů a Slováků v zemi. Když však 

národní téma začalo dominovat, česká část ukázala výrazný odstup od katolické 

církve v duchu tradice laické společnosti TGM. Slovensko, které představuje svou 

národní identitu, podobně jako Polsko skrze církev měli největší podíl 

křesťanských demokratů 21,7% díky rozpadu fóra. V Polsku byly křesťansko-

demokratické skupiny původně zahrnuty pod ústřední organizaci Solidarity. Když 

se ta rozpadla, křest. – dem. síly byly postiženy odstředivými tendencemi. Ve 

všech zemích s pravoslavnou tradicí neměli šanci, zatímco rovnováha mezi 

přijetím laického světa a oddaností duchovním cílům církve nenašla ještě typickou 

rovnováhu, která byla dosažena v západním procesu modernizace [Beyme, 1996: 

137].  

Liberální strany 

Jako výraz jedné z linií, totiž kapitál vs. práce tyto strany dostaly spíše menší 

podporu ve společenské struktuře většiny zemí.  

Sociální demokraté  

Ti doplatili na celkový pokles toho socialistického konceptu. Ale dostalo se jim 

jistého oživení díky pozdější nespokojenosti větších skupin uvnitř tržní ekonomiky. 

Avšak reformovaní komunisté byli ve většině zemí více úspěšní ve vyvolávání 

protestů než sociální demokraté. Komunismus s jeho všezahrnující ideologií pro 

celu společnost  - zničil skutečné pracující a jejich kulturu, která existovala 

minimálně v NDR a Československu. Rétorika o státu „pracujících“ nebyl 

ekvivalentem pro nezmanipulované dělnické organizace.  

Agrárníci 

Ti byli zasaženi zničující potřebou konfliktní linie město vs. venkov. Jenom v 

Maďarsku malorolníci trochu přežili. V Polsku ideologická fragmentace tří 

agrárních stran byla podle všeho důležitější než společný zájem: dvě agrární 
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strany podporovaly Suchocké vládu, zatímco největší strana byla v opozici. Jenom 

během prezidentské kampaně byl kandidát Roman Bartoszcze schopen 

mobilizovat společný agrární zájem se 7,1% hlasů. V roce 1993 agrární strana 

PSL zdvojnásobila svou podporu, a i když působila jenom jako menší partner 

reformovaných komunistů, byla schopna dovést jejich lídra Pawlata  až do křesla 

premiéra.  

Strany zelených  

Při materiálním nedostatku měly minimální důležitost v postkomunistickém 

prostoru. Části potenciálních ekologických skupin byly absorbovány fóry. Jejich 

pokles možná zlepšil šance nezávislých zelených stran v dlouhodobém horizontu, 

tj. teprve v době, kdy tržní společnost ve V Evropě zapustila kořeny.  

Regionální a etnické strany  

Ty byly hlavní silou v mnoha mnohonárodnostních státech. Někdy byly jazýčkem 

na vahách v rovnováze mezi ideologickými tábory, jako v případě turecké strany v 

Bulharsku [Beyme, 1996:139]. 
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2. Vývoj konfliktních linií po roce 1989 

 

V následující části se pokusím stručně nastínit vývoj stranických systému ve všech 

třech zemích bezprostředně po roku 1989 až do roku 2004. Je to období, kdy se 

plně projevovaly nové konfliktní linie transformace, které i ke konci tohoto období 

stále rezonovaly ve stranicko-politických systémech těchto zemí.  

Po roce 1989 se všechny tyto země rozhodly přejít k parlamentně 

demokratickému režimu. Jistou výjimku přechodně představovalo Polsko, které se 

k němu jednoznačně přiklonilo až v roce 1997. Všechny země se také rozhodly 

pro poměrný volební systém. Během přechodu k demokracii prošly tyto země 

velmi dynamickým obdobím, kdy se formovaly jejich nové soutěživé stranické 

systémy. Přes výchozí podobnosti se již brzy projevily některé odchylky, které jsou 

dnes již poměrně jasně viditelné.  

Zaprvé, je to různá míra konsolidovanosti těchto systémů, kdy jako relativně 

vyzrálý se projevoval vlastně jen český stranický systém, zatímco polský a 

slovenský se v tomto období za konsolidovaný označit nedá. Slovensko, ale 

hlavně Polsko se potýkalo s neustálou obměnou relevantních polických subjektů a 

velkými výkyvy voličské podpory [Hloušek, Kopeček, 2005: 435]. 

Zadruhé, jsou rozdíly v podobě a významu konfliktních linií, a to ve srovnání nejen 

se západní Evropou, ale právě i mezi sebou v rámci středoevropského 

postkomunistického prostoru. První spor, spor o podobu režimu postupně odezněl, 

dál se ale dala identifikovat přítomnost tzv. reziduální konfliktní linie komunismus 

vs. antikomunismus. V České republice byl však vliv této linie na stranicko-

politický systém omezený, na Slovensku byl vzápětí nahrazen podobnou konfliktní 

linií, kde hlavní sporem byla také podoba režimu, ale nešlo již o spor komunistický 

režim vs. demokratický, ale tento spor se přetavil v tzv. linii mečiarismus vs. 

antimečiarismus, vyvolanou politickým stylem lídra HZDS Vladimíra Mečiara. 

Jednalo se vlastně o spor mezi obhájci liberálního chápání demokracie a zastánci 

neliberálního režimu, což v praxi bylo determinováno buďto pozitivním nebo 

negativním postojem k osobě V. Mečiara a jeho politickému chování.  Ovšem v 

Polsku si reziduální linie komunismus vs. antikomunismus našla silné postavení. 
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Tento spor a také spor o postavení církve byl nakonec tou hlavní dimenzí politické 

soutěže na ose symbolická pravice-symbolická levice, která byla určena nejen 

ideologicky, ale zejména kulturně a historicky a v praxi se projevovala nejvíce 

spory postsolidaritního a postkomunistického tábora [Kopeček, 2006: 215] 

[Hloušek, Kopeček, 2005b]. 

Na začátku tohoto období působila rovněž silně socioekonomická linie 

transformace, která ale zejména na Slovensku, ale i v Polsku více než v ČR rychle 

slábla, resp. byla přehlušena jinými liniemi. V Polsku politické subjekty, které se 

více zaměřovaly na socioekonomické otázky, zakládaly své priority na jejich 

urbánním nebo naopak rurálním zázemí a tak se tato linie v Polsku prosadila 

poněkud netypickou podobou sporu mezi městskou a liberálně-tržní a spíše 

venkovskou a protekcionisticko-regulační orientací. Na Slovensku byla tato 

socioekonomická linie brzy nahrazena již výše zmíněnou linií mečiarismus vs. 

antimečiarismus, což byla linie, která svého času na Slovensku na určité období 

zastínila téměř všechny ostatní linie. Teprve v pozdějším období tato linie de facto 

vymizela a došlo opět k příklonu k socioekonomické linii a také k linii stát vs. 

církev. V této době se ještě nedalo hovořit o klasické socioekonomické linii ve 

smyslu, jakým byla známa ze západní Evropy a kde vedla ke klasickému 

socioekonomickému dělení na pravici a levici. Už nyní ale můžeme říci, že 

socioekonomická linie transformace se stala již v 90. letech nejdůležitější v ČR, 

méně pak na Slovensku a Polsku. Avšak to, do jaké míry se již proměnila z 

konfliktní linie transformace v klasickou socioekonomickou linii západní střihu a jak 

se v pozdějším období projevovala ve stranických systémech námi sledovaných 

zemí je také předmětem této práce, čili podrobněji o tomto bude pojednáno dále 

[Hloušek, Kopeček, 2005b] [Kopeček, 2006: 222].  

Dále můžeme pozorovat rozdíly, které se vyskytly při obsazení stranicko-

politického spektra. Pokud odhlédneme od problému, jakým je určení pravicových 

a levicových subjektů např. v Polsku a trochu to zjednodušíme, můžeme říci, že v 

Polsku se hned zkraje prosadila velká levicová formace, která měla původ ve 

starém komunistickém režimu, což byl v tomto případě Svaz demokratické levice 

(SLD). Podobně se dělo na Slovensku, kde na tuto pozici aspirovala 

exkomunistická Strana demokratické levice (SLD), jejíž ambice ale kazil vzestup 
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široce rozkročeného, centristického Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). 

Zatímco v České republice se žádný exkomunistický subjekt od středu nalevo 

neprosadil. Pozici nalevo od středu časem zcela ovládla tzv. historická politická 

strana, resp. strana s „historickou“ sociálnědemokratickou tradicí, sice Česká 

strana sociálně demokratická. Od ní dále nalevo zůstala – i díky vzestupu ČSSD – 

nereformovaná, pouze přejmenovaná původní komunistická strana, která si, pod 

novým názvem Komunistická strana Čech a Moravy, rozhodla ponechat většinu 

ortodoxní komunistické identity. Na pravé straně politického spektra se minimálně 

v Polsku a ČR v období do roku 2004 také etablovaly dvě velké formace, a to v 

případě Polska strana Volební akce Solidarita (AWS) a v ČR Občanská 

demokratická strana (ODS), zatímco na Slovensko byla tato část spektra spíše 

fragmentovaná [Foltýn, 2006: 185]. 

Nejen v tomto období se také objevila celá řada malých stran, z nichž některé 

zůstaly naprosto irelevantní a jen stěžovali orientaci ve stranickém systému 

(zejména v Polsku v letech 1991-1993). Vyskytly se ale také malé strany, které se 

dokázaly etablovat, hlavně pak blízko politického středu, jako např. KDU-ČSL u 

nás nebo Polská lidová strana (PSL) v Polsku a které a byly na významu zejména 

při formování vládních koalic. Na druhé straně se také vyskytly strany, které sice 

měly voličský potenciál, ale zůstaly izolované, protože reprezentovaly většinou 

protestní hlasy, jako například KSČM u nás, Sebeobrana v Polsku nebo 

Slovenská národní strana (SNS) na Slovensku [Hloušek, Kopeček, 2005: 434-

437].  

2. 1. Stručný vývoj stranického systému po roce 1989 – ČR 
 

Pro období bezprostředně po roce 1989 byl příznačný vznik mnoha subjektů, které 

se chtěly etablovat na politické scény. Tyto subjekty můžeme rozdělit do tří skupin: 

zaprvé to byly subjekty, které byly aktivní už před listopadem 1989 a chtěly v této 

aktivitě pokračovat, sem můžeme zařadit KSČM, ČSL A ČSS. Zadruhé to byly 

strany, které navazovaly na aktivitu předlistopadových skupin, to byla např. ČSSD 

nebo KAN, ale třeba také Československá demokratická iniciativa nebo Hnutí za 

občanskou, které vycházely z čistě disidentských aktivit. Poslední skupinu pak 

tvoří subjekty zcela nové, např. SPR-RSČ nebo Hnutí důchodců za životní jistoty. 
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OF pak bylo specifické hnutí, typické pro fázi demokratické tranzice i v jiných 

zemích, kdy se jednalo o vlastně pouze zastřešující hnutí mnoha názorových 

proudů, které spojovala jediná věc, a to antikomunismus a nutnost přechodu země 

k demokratickému zřízení [Hloušek, 2005: 442].  

K první demokratické soutěži mezi politickými stranami po roce 1989 při volbách v 

červnu 1990. Při těchto volbách se s jistotou projevila konfliktní linie transformace, 

tedy soutěž mezi Komunistickou stranou a nově vzniklým Občanským fórem, což 

bylo hnutí, které zastřešovalo všechna protikomunistická uskupení. Po volbách 

1990 se suverénem stalo OF s 53,15% hlasů, dále to byla KSČM s 13,48%, 

Křesťanskodemokratická unie (KDU) s 8,69% a také Hnutí za samosprávnou 

demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS) s 7,89% hlasů. Kromě 

již linie transformace se také projevila nacionalistická konfliktní linie částečně 

překrytá linií centrum – periferie, když se do parlamentu dostalo právě zmíněné 

HSD-SMS. Projevila se také linie stát vs. církev, na které se profilovala KDU a 

uspěla. Naopak neuspěly „historické“ strany (s výjimkou KDU), které se snažily 

navázat na svou tradici z předválečného období, to se týkalo ČSS a ČSSD 

[Hloušek, 2005: 444]. 

Po rozpadu OF na ODA, ODS a OH se po dalších volbách v roce 1992 do 

parlamentu dostalo 6 subjektů. Volby vyhrála hlavní nástupnická strana OF 

Občanská demokratická strana (ODS) v koalici s Křesťanskodemokratickou 

stranou (KDS) s 33,90% hlasů, dále to byl Levý blok složen z KSČM A Strany 

demokratické levice (14,27%), třetí skončila Česká strana sociálně demokratická, 

které se po předchozím neúspěchu podařilo získat 7,67%, do parlamentu se 

dostalo kromě KDU-ČSL (5,98%) také Sládkovo Sdružení pro republiku (SPR-

RSČ) se 6,5% hlasů. V koalici pod názvem Liberálně sociální unie uspěly i ČSS, 

Strana zelených a Zemědělská strana. Těsně pak uspěla ODA a také HSD-SMS. 

Koalici po těchto volbách sestavily ODS a KDS, které se později sloučily, společně 

s ODA a KDU-ČSL, v čele vlády stál premiér Václav Klaus. Již v této době se 

strany začaly vymezovat na ose pravice - levice a posilovala také 

socioekonomická linie, kdy toto období bylo klíčové pro ekonomickou transformaci 

země [Hloušek, 2005: 446].  
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V roce 1996 se konaly další volby, K moci se dostala druhá Klausova vláda 

tvořená koalicí ODS, ODA a KDU-ČSL. Do parlamentu se opět dostalo 6 subjektů. 

Potvrdila se pravolevá profilace stan z předchozího období, kdy volby vyhrála 

tehdy již jasně pravicová ODS, následována ČSSD, která výrazně posílila od 

posledních voleb. Třetí se umístila KSČM, následována SPR-RSČ a ODA. 

Potvrdilo se tak posilování socioekonomické konfliktní linie, do parlamentu se sice 

dostalo (naposledy) Sládkovo SPR, ale například HDS-SMS se již neprosadilo 

[Pšeja, 2005: 111].  

Další volby v roce 1998 byly předčasné a jen potvrdily trend z předchozího období, 

tedy, že se socioekonomická linie dále posílila. Snížil se také počet subjektů, které 

se dostaly do parlamentu, a to na 5. Volby vyhrála levicová ČSSD s 32,31% hlasů, 

za ní skončila ODS s 27,74%. Třetí opět skončila KSČM (11,03%), následovala 

KDU-ČSL s 9% hlasů a do parlamentu se také dostala nově vzniklá US-DEU (Po 

skandálu s financováním ODS ji založili Jan Ruml s Ivanem Pilipem, kteří odešli z 

ODS). Této straně byla předpovídána slibná budoucnost a počítalo se, že by 

mohla potupně nahradit ODS, ale již výsledek těchto voleb naznačil, že se tak 

nestane. Přestože nelevicové strany měly dohromady většinu, nebyly schopné se 

dohodnout na vládě. Té se nakonec ujala ČSSD s podporou ODS. Tato 

menšinová vláda pak byla stvrzena tzv. Opoziční smlouvou. V čele vlády poprvé 

stanul předseda ČSSD Miloš Zeman. Kromě již zmíněného posílení 

socioekonomické linie, došlo téměř k vymizení nacionální linie, kdy definitivně 

skončila éra Miroslava Sládka v parlamentu. Díky dohodě mezi ODS ČSSD se 

však objevil jiný problém, tato dohoda byla mnohými interpretována jako účelová 

kartelová dohoda, s cílem omezit demokratické instituce v zemi a rozdělit moc 

pouze mezi právě Sociální demokracii a ODS. To tak vedlo menší strany Unii 

svobody, KDU – ČSL, již neparlamentní ODA a DEU k vytvoření volební formace 

pro senátní volby 1998 pod názvem Čtyřkoalice [Novák, 1999: 44 cit. dle Hloušek, 

2005: 438].  

Po volbách, které se konaly v červnu 2002, se do parlamentu dostal opět menší 

počet stran, kdy přes 5% práh prošly pouze čtyři politické strany. Vyhrála 

jednoznačně ČSSD pod vedením V. Špidly se ziskem 30,20%, ODS získala 

24,47%, třetí opět skončila KSČM, která si tentokrát výrazně polepšila a získala 
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18,51%, poslední skončila koalice KDU-ČSL spolu s US-DEU (14,21%). Vládu 

sestavila ČSSD spolu KDU-ČSL a US-DEU. US-DEU se však díky programovým 

neshodám ve vládní koalici ocitla ve vnitrostranické krizi. V tomto období také 

proběhly první volby do EP, po přistoupení ČR do Evropské unie. To ovlivnilo 

některé strany, např. Sociální demokraté po neúspěšných „eurovolbách“ vyměnili 

svého předsedu a V. Špidlu nahradil Stanislav Gross.US-DEU v těchto volbách 

také neuspěla, pozici si udržela KDU, dobrého výsledku dosáhla ODS i KSČM 

[Pšeja, 2005: 48].  

 

2. 2. Stručný vývoj stranického systému po roce 1989 – Slovensko 
 

Koncem roku 1989 došlo k jistému omezení vlivu Komunistické strany a tak do 

reformovaných parlamentních orgánů mohli být kooptování členové občanské 

opozice, přičemž tyto orgány měly za úkol připravit první svobodné parlamentní 

volby, které se konaly v červnu roku 1990.  

Na začátku toho období zcela jasně dominovaly konfliktní linie transformace, a to 

především ve vztahu stran k minulému režimu a také socioekonomická linie 

transformace, která se v jisté době střetávala i s linií nacionalistickou, resp. s linií 

centrum – periferie, a to v období neshod českých a slovenských stran na podobě 

společného státu a jeho dalších kroků v ekonomické transformaci země. Po vzniku 

samostatného Slovenska se do popředí dostala linie, nazvaná později 

mečiarismus vs. antimečiarismus, která svého času zastínila i - jinak rovněž 

významnou - linii nacionalistickou, tentokrát ve vztahu k maďarské menšině na 

Slovensku, kdy v roce 1998 se strany spojily bez ohledu na etnicitu proti HZDS 

Vladimíra Mečiara [Belko, 2003: 93]. 

Politické subjekty, které působily v období po Listopadu 1989, můžeme rozdělit 

takto: zaprvé to bylo všelidové hnutí, jež bylo iniciátorem pádu komunistického 

režimu. Tímto hnutím byla na Slovensku Veřejnost proti násilí, která vznikla po 

vzoru Občanského fóra 20. Listopadu 1989. V procesu transformace to byla právě 

VPN, která působila jako hlavní koordinátor změn s cílem ustavení 

demokratických poměrů na Slovensku. Program VPN obsahoval i požadavky 
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menšin a tak pro volby 1990 vznikla koalice VPN spolu s Maďarskou nezávislou 

iniciativou (MNI). Nutno podotknout, že podobně jako OF byla i VPN velice 

názorově heterogenní, což se projevilo později. Mezi další subjekty patřilo 

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), které se začalo formovat na přelomu let 

1989/1990 a jež tvořil hlavně křesťanských disent, s jasným cílem, zaměřit se na 

konfesionálně založenou část občanů. Formace Spolužití, která byla založena v 

březnu 1990 a postupně se soustředila zejména na zájmy maďarské menšiny na 

Slovensku. Dále to bylo Maďarské křesťanskodemokratické hnutí (1990), jehož 

cílem byla obrana náboženských a politických práv Maďarů na Slovensku. 

Slovenská národní strana, která se snažila navázat na svou tradici z dob 

Rakousko-Uherska i První československé republiky a snažila se nalákat zejména 

nacionalisticky naladěné voliče. Další stranou byla Sociální demokracie na 

Slovensku, která se též snažila navázat na historickou tradici a v prvních volbách 

kandidovala společně s českou ČSSD. Komunistická strana Slovenska, ta se 

snažila transformovat a později se prohlásila za levicovou stranu 

sociálnědemokratickou typu. Poslední stranou pak byla Demokratická strana, 

která rovněž prošla transformací a snažila se obnovit sovu předválečnou sílu. Ve 

volbách 1990 se nesoutěžilo na ose pravice-levice, bylo to de facto takové 

referendum o vyjádření nedůvěry Komunistické straně. Voliči se tak rozhodovali 

zejména podle vztahu stran k minulému režimu a politické transformaci, převládala 

tedy konfliktní linie komunismus vs. antikomunismus. V těchto volbách s velkým 

náskokem vyhrála VPN-MNI (29,34%), druhé skončilo KDH (19,20%), třetí pak 

SNS (13,94) těsně před KSS s 13,34% hlasů. Do parlamentu se ještě dostala 

koalice Spolužití/MKDH (8,66%) a díky nízké volební klausuli (3%) také 

Demokratická strana a Strana zelených. Díky názorové heterogenitě tak širokého 

hnutí jako byla VPN, kdy se jednotlivé proudy již nemohly shodnout na podobě 

dalších transformačních kroků, začalo docházet koncem roku 1990 k postupnému 

rozpadu VPN. V červnu 1991 tak vznikla jedna z nejvýznamnějších formací, která 

měla Slovensko ještě dlouho ovlivňovat, a to Hnutí za Demokratické Slovensko 

(HZDS) V. Mečiara. Tato strana se chtěla profilovat velice široce a centristicky. 

Díky rozpadu VPN se také MNI transformovala v samostatný subjekt s názvem 

Maďarská občanská strana. Po těchto volbách pokračoval transformační proces i 

uvnitř KSS, která se snažila o jakousi „vnitřní morální očistu“, snažila se 
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odstřihnout od KSS a přejmenovala se na Stranu demokratické levice. Rozdělilo 

se i KDH a kromě něj vznikl i nový subjekt pod jména Slovenské 

křesťanskodemokratické hnutí (SKDH). Vládu pod vedením premiéra Vladimíra 

Mečiara nakonec tvořila koalice VPN, MNI, KDH a DS [Kopeček, 2006: 229] 

[Belko, 2003: 95]. 

Volby 1992 byly ovlivněny nevyzrálostí politické scény a velkými výkyvy v 

preferencích. Nakonec překvapivě vyhrálo HZDS (37,26%), druhá skončila SDL 

(14,7), která si tak potvrdila správnost způsobu své proměny. Do parlamentu se 

ještě dostalo KDH, které výrazně oslabilo (8,88%) a také SNS a koalice 

Spolužití/MKDH. V tomto období na politické scéně převládala konfliktní linie 

centrum – periferie, resp. nacionalistická konfliktní linie, kdy české a slovenské 

politické elity nebyly schopny nalézt takové státoprávní uspořádání, které by 

umožnilo naplnit požadavky obou stran a zároveň zachovalo společný stát. Tento 

spor rozdělil slovenské strany na dva tábory, do prvního, který žádal řešení při 

zachování společného státu, patřily SDL,SDSS, SZS, DS a MKDH, druhý tábor, 

který se vyslovil pro samostatnost, byl tvořen HZDS, SNS a SKDH. Vzhledem k 

tomu, že vládu pod opětovným vedením premiéra V. Mečiara tvořila koalice HZDS 

a SNS (byť s tichou podporou SDL), souhlasila tato se zánikem společného státu 

(ČSFR), který byl nakonec ke dni 1. 1. 1993 rozdělen na dvě samostatné 

nezávislé republiky [Belko, 2003: 95-97]. 

Volby na podzim roku 1994 byly jednak předčasné a jednak to byly první volby po 

vzniku samostatného Slovenska. Do parlamentu se dostalo celkem 7 subjektů. 

Opět přesvědčivě vyhrálo HZDS (i když v koalici s marginální Rolnickou stranou 

Slovenska)se ziskem 34,96%. Druhá skončila Společná volba, což byla koalice 

SDL a SDSS (10,41%). Díky oslabení SDL, která v této koalici nedokázala přilákat 

očekávaný počet voličů, posílila jiná levicová strana, a to Sdružení dělníků 

Slovenska (ZRS). Třetí skončila Maďarská koalice (MKDH, MOS a Spolužití), (10, 

18%). Do parlamentu se ještě dostalo KHD, SNS a Demokratická unie. Vládní 

koalic utvořilo HZDS spolu s RSS, SNS a ZRS. Premiérem byl opět s kratší 

přestávkou V. Mečiar. Avšak ani tyto volby nepřinesly stabilizaci stranického 

systému, nedošlo ani k úplně ideologické profilaci relevantních subjektů. Zatímco 

SNS se ještě více radikalizovala, HZDS zůstalo z pragmatických důvodů 
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ideologicky nevyhraněno, ačkoli se u něj jako u nejsilnějšího politického subjektu 

takový vývoj předpokládal. Díky snaze opozičních stran o větší obranu 

demokratických hodnot (zejména po schválení kontroverzní novely volebního 

zákona) došlo k jejich integraci, podepsaly strany KDH, DÚ, DS, SDSS a SZS 

dohodu a o vytvoření předvolební koalice Strany demokratické koalice, ze které se 

později stala svébytná strana SDK, jehož lídrem se stal Mikuláš Dzurinda. 

Integrační tendence zesílily i u maďarských strana a tak vznikla Strana maďarské 

koalice [Belko, 2003: 100] [ŠÚSR, 1994]. 

Volby v roce 1998 znamenaly změnu. HZDS sice vyhrálo se 27% hlasů, avšak 

opoziční subjekty v konečném výsledku získaly dokonce ústavní většinu, kdy 

těsně za HZDS skončila SDK s 26,33% hlasů. Třetí skončila SDL následována 

SMK. Do parlamentu se ještě dostala SNS a Strana občanského porozumění 

pozdějšího prezidenta Rudolfa Schustera. V této době stále dominovala konfliktní 

linie tzv. mečiarismu a antimečiarismu, kdy se strany dělily na ty, které respektují 

pravidla liberální demokracie (SDK, SMK, SDL a SOP) a na ty, které by rády 

pokračovaly v předchozím kurzu V. Mečiara, tedy HZDS a SNS. Vládní koalici tak 

vytvořily SDK, SDL, SMK a SOP. V tomto období došlo po vnitřních rozporech 

uvnitř SDK také k založení nového subjektu SDKÚ  s vlastním organizačním 

zřízením. Dalším významným počinem – jak se později ukázalo - bylo založení 

nové strany SMĚR bývalým místopředsedu SDL Robertem Ficem. A pro 

nadcházející volby v roce 2002 bylo také důležité založení nové strany Aliance 

nového občana podnikatelem Pavlem Ruskem [Belko, 2003: 103].  

Volby v roce 2002 přinesly několik překvapení. Sice ještě vyhrálo HZDS, ale jeho 

podpora z někdejších téměř 40% klesla na necelých 20%. Na druhém místě 

skončila SDKÚ s 15,1%. SMĚR sice nakonec nezískal 20%, jak předvídal jeho 

předseda Robert Fico, ale i jeho slušný výsledek na novou stranu 13,5% mnohé 

překvapil. Mírně si pak polepšila čtvrtá SMK s 11,2% hlasů. KDH, podobně jako 

nová formace Pavla Ruska získala 8%. V těchto volbách se poprvé nedostaly 

strany relevantních v předchozích volebních obdobích, a to SDL, SOP, SDSS, 

SZS, DS a také SNS. Tyto volby také ukázaly, že předchozí silná linie 

mečiarismus vs. antimečiarismus pomalu, ale jistě slábne, což se potvrdilo v 

následujících volbách 2006 získalo jen kolem 8% hlasů a následně se již do 
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parlamentu vůbec nedostalo. Vlády se pak ujala středopravicová koalice stran 

SDKÚ, SMK, ANO a KDH opět s v čele s premiérem M. Dzurindou [Belko, 2003: 

107-109] [ŠÚSR, 2002]. 

 

2. 3. Stručný vývoj stranického systému po roce 1989 - Polsko 
 

Polské stranictví má některé charakteristické a velmi specifické znaky. Jedná se o 

zvláštní kombinaci proměnlivosti a stálosti, slabosti a síly. Obecnou charakteristiku 

není možné korektně provést, jelikož zde dochází k častým změnám a 

institucionální nestálosti. Politické strany v Polsku často zanikají, vznikají nové, 

slučují se nebo přinejmenším mění názvy. Politické strany lze i v Polsku dělit podle 

tzv. základních štěpných linií, které se vyskytují i v ostatních evropských 

stranických systémů, některé z nich však mají „typicky polský“ vliv. První, socio-

ekonomické štěpení je v Polsku utvářeno především vztahem k ekonomické 

transformaci během tranzice. Na základě toho se některé politické strany vyslovují 

striktně pro tržní ekonomiku, jiné naopak jsou pro – v různé míře - státem 

regulovanou ekonomiku. Zadruhé, jde o to, jestli prezentují segment 

zaměstnavatelů nebo zaměstnanců. Zatřetí, se jedná obecně o to, zda se strana 

vůbec snaží identifikovat s konkrétním segmentem společnosti nebo se snaží být 

ve všech ohledech důslednou catch-all party [Kubát, 2005: 93-94].  

Druhým velmi významným štěpením v Polsku je rozštěpení stát vs. církev. 

Politické strany se dělí podle toho, zda se vyslovují (nebo alespoň podporují) 

aktivní přítomnost katolické církve v Polské politice, či nikoli. Podle některých 

autorů je toto štěpení dokonce významnější než předchozí štěpení 

socioekonomické. Třetím významným štěpením je vztah politických stran k 

minulosti. Minulostí se myslí zejména léta 1944-1989. Toto významné se 

rozštěpení se projevuje dvojím způsobem: a to otázkou, jak hodnotit existenci 

Polské lidové republiky? Tedy otázka, zda-li je celá tato éra pouze zavrženíhodná 

či ne a z toho plyne další otázka, a to otázka lustrací a dekomunizace. Nejnovější 

vývoj a směřování země pak přineslo další štěpení, a tím je vztah polských 

politických stran k Evropské unii a evropské integraci. Dělit strany podle 

klasického dělení levice-pravice je dnes obtížné téměř v celé Evropě, ale v Polsku 
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je to ještě o něco těžší. Toto rozdělení v Polsku totiž nevychází ze 

socioekonomického štěpení, jak řada lidí předpokládá, ale ze zcela jiných štěpení, 

a tak se nezřídka stává, že pravicová strana v ekonomice dává přednost spíše 

„levicovým“ ekonomickým strategiím. Jejich pravicovost tak vychází zejména z 

jejich konzervatismu s ohledem na vztah k církvi, rodině, tradicím, atd. Dalším 

problémem polských politických stran je jejich organizační slabost a nízká 

regionální ukotvenost. Strany se tak vyznačují slabou členskou základnou a 

nízkými příjmy [Kopeček, 2005b: 505] [Kubát, 2005: 94-95].  

První skutečně svobodné a soutěživé volby se v Polsku konaly až v roce 1991. 

Díky extrémně proporčnímu volebnímu systému bez uzavírací klauzule se do 

Sejmu dostalo 29 politických subjektů, přičemž žádný subjekt nezískal více než 

15%. Většinu stran přitom tvořila uskupení navázána na bývalý tábor Solidarity. 

Nejvíce hlasů získala Demokratická unie (UD) s 12,3% hlasů. Druhou 

nejúspěšnější formací se stal postkomunistický Svaz demokratické levice (SLD) s 

11,99%. Uspěla také Katolická volební akce (9%), podobného výsledku dosáhla i 

Občanská dohoda středu nebo nesolidaritní Polská konfederace nezávislých. 

9,67% získala také Polská lidová strana (PSL). 5% získal také Nezávislý odborový 

svaz „Solidarita“. V těchto volbách uspěli také některá recesistická až obskurní 

uskupení jako např. Polská strana přátel piva (PPPP). Slabá jednota se 

projevovala u většiny stran a komplikovala již tak nepřehlednou situaci v Sejmu. 

Menšinovou vládu nakonec sestavil Jan Olszewsky, ta ale vydržela pouze půl 

roku. Poté sestavila další menšinovou vládu Hanna Schocká, její rovněž 

menšinovou vládu tvořilo 7 stran. Obě vlády byly velice nestabilní, toto období 

nakonec skončilo vyslovením nedůvěry vládě Suchocké a vypsáním nových voleb, 

pro které byl přijat nový volební zákon s cílem omezit fragmentaci Sejmu 

zavedením mj. 5% klausule [Chwalba, 2009: 44-48]. 

 Změna volebního zákona zafungovala a v parlamentních volbách 1993 se do 

Sejmu dostal pouze 6 stran. Nejsilnější byl Svaz demokratické levice (20,41%), 

druhá skončila Polská lidová strana (15,40%). Obě strany získaly pohodlnou 

většinu a uzavřely koaliční dohodu, přičemž premiérem se stal předseda PSL 

Waldemar Pawlak. Do parlamentu se dostaly ještě 4 strany, z toho 2 

postsolidaritní, a to Demokratická unie (UD) a Unie práce (UP). Tato strana vznikla 
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v červnu 1992 a byla zvláštní tím, že ač v postsolidaritním táboře, vyznačovala se 

levicovou sociálnědemokratickou orientací. Do Sejmu se také opět dostal KPN a 

posledním subjektem byl nově vzniklý subjekt s názvem Nestranický blok pro 

podporu reforem (BBWR). Tento blok vznikl z iniciativy prezidenta Lecha Walesy a 

měl mu sloužit jako jakási podpůrná základna v Sejmu. Po těchto volbách se 

otevřela éra určité politické stabilizace [Chwalba, 2009: 44-48].  

Před parlamentními volbami se sjednotily „pravicové“ postsolidaritní strany ve 

formaci s názvem Volební akce Solidarita (AWS), která se profilovala jako 

antikomunistická, křesťanská a národně orientovaná strana, která rovněž kladla 

důraz na sociálně-tržní hospodářství. Avšak už v době svého vzniku v sobě 

spojovala velmi rozdílné proudy (syndikalistický, křesťanskodemokratický až 

ortodoxně katolicko-konzervativní a národně – konzervativní). AWS dokázala ve 

volbách zvítězit, se ziskem 33,8%, druhý skončil Svaz demokratické levice 

(27,13%), třetí místo obsadila Unie svobody (UW) (13%). Do Sejmu se dostala 

také Polská lidová strana (PSL) a další postsolidaritní formace s názvem Hnutí 

obnovy Polska, které vzniklo v roce 1995. Výsledky těchto voleb byly považovány 

za další krok v konsolidaci stranického systému. Zdálo se, že se zformovaly dva 

hlavní subjekty na obou stranách, AWS vpravo, SLD vlevo a jejich menší partneři, 

UW a PSL. Nicméně spory uvnitř těchto stran nakonec potvrdily jiný trend 

[Kopeček, 2005b: 505].  

Těsně před volbami se rozpadla AWS. Populární politici A. Olechowski, M. 

Plazynski a D. Tusk (UW) založili novou formaci jménem Občanská platforma 

(PO) se zaměřila zejména na liberální ekonomické požadavky a obsadila druhé 

místo s 12,68% hlasů. Vyhrála koalice SLD-UP s 41%. V březnu 2001 také vznikla 

další strana Právo a Spravedlnost (PiS), kterou založili bratři Kaczynští a ve 

volbách získala 9,50% hlasů. Zbytky AWS, pod novým názvem Volební akce 

Solidarita „Pravice“ se nakonec do Sejmu již nedostala. Dalším novým subjektem 

byla radikálně populistická strana Andzreje Leppera Sebeobrana Polské republiky 

(10,2%), které se podařilo přitáhnout nespokojené voliče především z venkova a 

menších obcí, přičemž využila také obav občanů z blížícího se vstupu do 

Evropské unie. Podařilo se jí tím také oslabit PSL (8,98%). Uspěla také ortodoxně 

katolická Liga polských rodin (7,87%), která se ustavila krátce před volbami v 
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květnu 2001 jako společná formace několika menších konzervativně-katolických 

uskupení. V její kampani dominoval nacionalismus, náboženský dogmatismus a 

odpor k EU. Úspěch jak LPR tak Sebeobrany byl celkem překvapením.  První 

vláda Leszka Millera tvořená SLD-UP a PSL se rozpadla díky rozporům týkající se 

polského zemědělství. Nemalý vliv měla také vrcholící vyjednávání o přistoupení 

Polska k EU. PSL byla v tomto ohledu poněkud rezervovaná, právě díky obavám o 

polské zemědělství [Kopeček, 2005b: 512-514].  

3. Česká republika 2006 - 2012 

3. 1. Stručný ekonomický přehled  

 

Přestože se nejedná o ekonomickou práci a její cíl ani moje erudice neumožňuje 

se tu nějak podrobně zabývat vývojem hospodářství vybraných zemí, myslím, že 

je užitečné, si alespoň velmi stručně, na některých základních ekonomických 

faktorech ukázat, jak se jednotlivým zemím ve sledovaném období dařilo 

ekonomicky. Důvodem je také fakt, že poté co světová ekonomická krize zasáhla i 

země střední Evropy, se toto téma dostalo do popředí nejen u občanů, ale 

pochopitelně také u politických stran. Navíc Slovensko v roce 2009 přistoupilo do 

eurozóny a začalo používat euro jako svou měnu, takže hospodářský vývoj byl v 

tomto období klíčový. 

ČR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Reálný HDP (%) 2,4 3,8 4,7 6,8 7,2 5,7 2,9 -4,5 2,6 1,7 -1,3 
Deficit státního  
rozpočtu k HDP (%) 

 
1,9 

 
4,3 

 
3,4 

 
1,9 

 
3,0 

 
1,9 

 
0,5 

 
5,3 

 
4,3 

 
3,7 

 
3,4 

Nezaměstnanost 
(%) 

 
9,8 

 
9,9 

 
8,3 

 
9,6 

 
7,7 

 
6,0 

 
6,0 

 
9,2 

 
9,6 

 
8,6 

 
8,7 

[ČSÚ, 2013] [Kurzy.cz, 2013] [Česká spořitelna, 2013] 

Když se po volbách v roce 2002 chopila vlády ČSSD v čele s premiérem 

Vladimírem Špidlou, bylo již české hospodářství v relativně dobrém stavu, po 

předchozí krizi z konce 90. let. Podobně jako ta slovenská byla i česká ekonomika 

celkem dobře rozeběhnutá ke konjuktuře.  Přistoupení k EU v roce 2004 také 

znamenalo větší příliv zahraničních investic, což ekonomiku posilovalo. Co se 

však nedařilo, bylo snižování míry nezaměstnanosti. V této době se také objevily 
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první vážné požadavky na provedení reforem veřejných financí. Špidlova vláda 

chystala tyto reformy, ale i díky interní krizi v ČSSD, kdy se v tomto období 

vystřídali tři sociálnědemokratičtí premiéři, se tyto reformy nepodařilo zcela 

realizovat. V tomto období, ač ekonomika vykazovala velký růst, se tak nejenže 

nepodařilo snížit nezaměstnanost, ale také se výrazně zvýšilo zadlužení země 

[Brožová, Dlouhá, Fereš, 2008: 10].  

Přesto při volbách 2006 zvítězila ČSSD, ovšem tak těsně, že na druhý pokus 

nakonec vznikla pravicová koalice Mirka Topolánka. I když v roce 2006 rostla 

česká ekonomika nejvíce za posledních 10 let (reálný růst HDP tehdy dosáhl  

7,2%), vláda se rozhodla přistoupit k razantním reformám, nejen veřejných financí, 

ale také zdravotnictví nebo důchodového systému. Vláda se během vládnutí ale 

potýkala s vnitřní nestabilitou, která vyvrcholila vyslovením nedůvěry vládě v 

březnu roku 2009. Tedy v roce, který byl nejen pro českou ekonomiku 

nejkrizovější. Ekonomika se prudce propadla (-5,7%) a zvýšila se i 

nezaměstnanost (na 9,2%, tedy více než o 3% oproti předchozímu roku). Ještě 

před pádem vlády, byla tato kritizována za podcenění dopadů krize na ČR. Snahy 

o řešení po pádu Topolánkovy vlády byly tak navíc komplikovány jmenováním 

úřednické vlády a později také odložením předčasných voleb [Brožová, Dlouhá, 

Fereš, 2008: 15-20].  

I díky vlivu hluboké hospodářské a finanční krize, která v dalším volebním období 

propukla naplno, dokázala ODS po volbách sestavit proreformní „pravicovou“ 

vládu. Podařilo se jí sice udržet deficit i nezaměstnanost na únosné míře (zejména 

v porovnání se zbytkem Evropy), avšak podle opozice i části občanů za cenu příliš 

velkých výdajových škrtů. Podle dosavadních průzkumů se tak dá předpokládat, 

že plánované volby příští rok, tedy v roce 2014, vyhraje opoziční ČSSD, která jistě 

přinese odlišné recepty pro hospodářskou politiku ČR [Dubská, 2012]. 
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3. 2. Společenskopolitické klima 

 

V roce 2006 se uskutečnil průzkum, kde lidé kromě hodnocení poměrů před a po 

roce 1989, také odpovídali na otázku, co jsou největší problémy současné doby. U 

otázky týkající se srovnání současných poměrů a poměrů před listopadem 

odpovědělo 33,1 % dotázaných, že současné poměry jsou jednoznačně lepší, 

dalších 31,4 % nepovažuje zlepšení či zhoršení za přesně určitelné a 13,1% 

dotázaných byla toho názoru, že před rokem 1989 byly v české společnosti 

poměry lepší, než jsou nyní. K otázce, jaké jsou největší problémy současné doby, 

se občané vyjádřili takto: na prvním místě se umístila hospodářská kriminalita – 

korupce, tunelování (29,4%), na druhém místě skončila nezaměstnanost (20,9%), 

poté následovala politická situace – špatná práce, nízká politická kultura, 

rozhádanost politiků (16,4%). Až s velkým odstupem se umístila romská otázka, 

problémy s národnostními menšinami, příliv cizinců (2,3%) a jedno z posledních 

míst zaujmula otázka politického systému – demokracie je špatná, za komunistů 

bylo lépe, nepružný politický systém 1,1 a nevyrovnání se s minulostí – 

nepotrestání komunistů, komunisti se mají pořád dobře (1,0%).  Úplně poslední 

příčka pak připadla situaci v EU, nedemokratické postupy ze strany EU (0,4%) 

[Procházková, 2006].   

V roce 2007 označili občané ČR jako nejdůležitější problém korupci, podplácení 

úředníků. Za vážný problém ji považuje 94 % veřejnosti, jako velmi vážný problém 

korupci označilo sedm občanů z deseti. Významnost problému korupce se 

postupem času ve vědomí veřejnosti posiluje. V roce 1997 označila korupci za 

velmi závažný problém zhruba polovina veřejnosti, dnes jsou to bezmála tři 

čtvrtiny.  V roce 2007 se voliči také domnívali, že rozvoj podnikatelské sféry podle 

mínění veřejnosti nejvíce podporuje ODS, v tomto smyslu se vyjádřilo 71 % 

oslovených. ODS a ČCSD jsou též vnímány jako strany s ekonomickým 

programem (44 % souhlasných odpovědí v případě ČSSD, 42 % souhlasných 

odpovědí v případě ODS). U zbylých parlamentních stran převážily u této položky 

odpovědi negativní [STEM, 2007].    
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Při parlamentních volbách 2010 uvedli voliči jako nejdůležitější okolnosti pro 

volební rozhodování krátkodobé cíle a konkrétní záměry stran pro nejbližší volební 

období. Voliči pravicových stran zdůrazňovali především potřebu řešit 

ekonomickou krizi a zadlužování státu. U voličů nových stran, zejména Věcí 

veřejných to byla hlavně nespokojenost s politikou dvou největších stran a snaha o 

zlepšení politické kultury [STEM, 2010].  

V roce 2010 pak byla nejpalčivějším problémem České republiky podle účastníků 

výzkumu nezaměstnanost. Aby se politici zabývali touto oblastí, označilo za velmi 

naléhavé 79 % dotázaných a dalších 17 % pak za docela naléhavé. Těsně za 

nezaměstnaností skončila podle oslovených občanů korupce, kdy 68 % z nich 

uvedlo, že zabývat se tímto problémem je velmi naléhavé a 22 % se domnívá, že 

je to docela naléhavé. Jako závažný problém jsou vnímány také sociální jistoty (66 

% velmi naléhavé, 26 % docela naléhavé), fungování úřadů (64 % velmi naléhavé 

a 28 % docela naléhavé), zdravotnictví (63 % velmi naléhavé a 28 % docela 

naléhavé) a hospodářská kriminalita (62 % velmi naléhavé a 28 % docela 

naléhavé). Problematika členství ČR v EU, stejně jako vztahy se zahraničím, 

přistěhovalectví nebo kultura skončily na konci pomyslného žebříčku [Šamanová, 

2010].  

Na otázku, jaké byly nejčastější motivy hlasování voličů pro konkrétní stranu, lidé 

nejčastěji uváděli „cíle a konkrétní záměry stran pro nejbližší volební období“ a jen 

o něco méně často jejich dlouhodobé koncepce, tedy „jakou politiku jednotlivé 

strany dlouhodobě prosazují na celostátní úrovni“. V tomto ohledu se letošní 

povolební výzkum příliš neliší od povolebních výzkumů v minulosti. V hodnocení 

naší veřejnosti se však letos silně uplatnily nové motivy. Do popředí pozornosti se 

dostává řešení ekonomické krize a problémy spojené se zadlužováním země. 

Výrazně se projevila nespokojenost s politikou dvou nejsilnějších stran, ODS a 

ČSSD. S tím souvisí i potřeba zlepšit politickou kulturu v zemi. Zajímavé je i 

poměrně četné zastoupení tzv. taktické volby, kdy lidé volí nikoli „srdcem“, ale 

rozumově zvažují možnost vzniku a fungování smysluplné vládní koalice [STEM, 

2010].  
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V průzkumu z prosince 2010, se agentura STEM zaměřila na analýzu postojů 

veřejnosti k hlavním úkolům vlády Petra Nečase, přičemž jedním z nich bylo i 

snížení tempa zadlužování země. Výsledky výzkumu ukázaly, že tempo růstu 

státního dluhu považují za jeden z hlavních problémů naší země tři čtvrtiny 

občanů. V roce 2010 více než ¾ občanů ČR považovalo za jeden z největších 

problémů země státní dluh (35% určitě ano, 41% spíše ano). Podle tří čtvrtin 

občanů (76 %) je tempo růstu státního dluhu jedním z největších problémů naší 

země. Lidé také příliš nevěřili, že se tento problém nově zvolené vládě P. Nečase 

podaří efektivně řešit – 59%. O tom, jak by řešení tohoto problému mělo být 

dosaženo, byli lidé rozděleni na poloviny, kdy jedna souhlasí s úspornými 

opatřeními a snižováním veřejných výdajů (49%) a druhá nikoli (51%) [STEM, 

2010].  

V roce 2011 udělala agentura STEM průzkum o hlavních motivech voličů, tedy co 

bylo hlavním důvodem, proč se rozhodli pro tu či onu politickou stranu. 

Respondenti se v tomto průzkumu vyjádřili následovně: příznivci pravicových stran 

ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do 

budoucna úsilí o reformy, stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat 

lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Mezi stoupenci ČSSD jsou důvody vyvážené 

– uvádějí skoro stejně často důvěryhodné představitele, schopnost naslouchat 

lidem a strategii do budoucna.  V témže roce se uskutečnil také výzkum o tom, jak 

byli lidé spokojení se svou volbou v předchozích parlamentních volbách. Nejvíce 

spokojeni se svou volbou byli voliči KSČM a ČSSD, tedy opozičních stran. Spíše 

spokojeni byli ale i voliči ODS a TOP 09. Naopak 78% voličů, kteří dali svůj hlas 

Věcem veřejným, byla se svou volbou nespokojena [STEM, 2011].  
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3. 3. Ideové profily parlamentních stran  
 

Česká strana sociálně demokratická  

Současná česká sociální demokracie se hlásí k historické sociální demokracii 

založené v roce 1878, resp. jako samostatné strany v roce 1893. Strana byla 

obnovena v roce 1990. První volební úspěch pak zaznamenala při volbách 1992, 

kdy se poprvé dostala do parlamentu. Od té doby uspěla v každých parlamentních 

volbách, přičemž od roku 1996 ji můžeme označit za hlavní levicovou stranu v 

českém politickém prostředí. Je zajímavé, že se vlastně jako jediná levicová 

strana v postkomunistické Evropě, která získala dominantní postavení, není 

exkomunistická, ale jak již bylo zmíněno, navazuje na „historickou“ sociální 

demokracii.  V zahraniční politice se jedná o stranu výrazně proevropskou, která 

velmi podporovala vstup země do NATO i EU. Od roku 1998 do roku 2006 byla 

ČSSD u vlády, v těchto letech dosáhla také nejlepších výsledků, kdy dostala 

32,31, resp. 32,32% hlasů. Ani to ji však v roce 2006 nestačilo k vytvoření vlády. 

ČSSD je moderní, sociálnědemokratická strana, která se vyznačuje standardní 

levicovou sociální a ekonomickou politickou [Mareš, 2002: 132] [Hloušek, 2005: 

447].  

Komunistická strana Čech a Moravy 

Její předchůdkyně KSČ vznikla již v roce 1921a v letech 1948 – 1989 

představovala státostranu československého reálněsocialistického režimu 

(Hloušek, 447). V porovnání s ostatními středoevropskými postkomunistickými 

státy se jedná o poměrně ortodoxní komunistickou stranu, která se, přes některé 

pokusy počátkem 90. let, neodhodlala k žádné vnitřní transformaci. Nedá se tedy 

označit jako exkomunistická. Můžeme tak spíše konstatovat, že vlastně plynule 

navazuje na bývalou KCŠ. To ji také předurčilo k neformálnímu vyloučení z 

jednání o vládách, přestože od prvních svobodných voleb si udržuje v podstatě 

konstantní voličskou základnu, která v průměru představuje něco okolo 13% 

hlasů, které strana získává v parlamentních volbách.  „Programovým cílem KSČM 

je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, 

společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské 
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samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a 

zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a 

prosazující bezpečnost a mír,“ přičemž její „program vychází z marxistické teorie 

otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým 

myšlenkám a poznatkům.“ KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která 

pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a 

široké vnitrostranické demokracie. V zahraniční politice zaujímá KSČM výrazně 

negativní stanovisko především k NATO [Hloušek, 2005: 448] [KSČM, 2012].  

Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová  

Tato strana také navázala na svou historickou předchůdkyni, a to 

Československou stranu lidovou, která vznikla sloučením několika křesťansky a 

křesťansko-sociálně orientovaných stran. Po jejím obnovení v roce 1990 utvořila 

nejprve volební koalici s Křesťansko-demokratickým hnutím a po jeho rozpadu 

Křesťansko-demokratickou unií a v roce 1992 tak přijala celý název Křesťansko-

demokratická unie-Československá strana lidová. Strana byla od prvních 

parlamentních voleb v roce 1990 až do voleb v roce 2010 vždy více či méně 

úspěšná, ale vždy se dostala do parlamentu. Jako středově se profilující strana 

pak měla často velkou váhu i při sestavování vládních koalic. Kromě křesťanských 

hodnot se strana také vymezovala jak vůči liberalismu, tak i sociální demokracii. V 

zahraniční politice se vždy jednalo o stranu proevropskou, podporující jak vstup do 

NATO, tak EU [Mareš, 2002: 135] [Hloušek, 2005: 449].  

Občanská demokratická strana   

Občanská demokratická strana byla založena na základě rozpadu OF, v dubnu 

1991, kdy část členů OF se přidalo k Václavu Klausovi, a založili vlastní stranu. 

Podle oficiálního webu strany se ODS prezentuje takto: „ODS je liberálně 

konzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na 

zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu proto prosazujeme svobodu 

jednotlivce, vládu práva a volný trh, stejně jako se zasazujeme o standardní 

fungování liberální demokracie západního typu, odmítáme proto věčné pokusy o 

hledání třetích cest, kolektivistické ideologie i naivní pokusy o nepolitickou politiku. 

Pro zahraniční orientaci České republiky považujeme za klíčové silné 
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transatlantické vazby, ve vztahu k Evropské unii zastáváme střízlivý a racionální 

postoj zdůrazňující nutnost zvyšování konkurenceschopnosti a rozvíjení efektivní 

spolupráce a zároveň hájící národní zájmy České republiky a jejich obyvatel.“ 

ODS byla od jejího vzniku až do posledních voleb v roce 2010 nejsilnější 

pravicovou stranou, která také vládla v letech 1992-1998 a 2006 až dosud (s 

výjimkou Fischerovy „úřednické vlády“ v roce 2009-2010) [Mareš, 2002: 141] 

[ODS, 2013].  

Strana zelených 

Strana zelených vznikla roku 1989 a své první zastoupení v Poslanecké 

sněmovně získala již v roce 1992, bylo to však v koalici s Československou 

stranou socialistickou, Zemědělskou stranou a Hnutím zemědělců a nezávislých 

osobností pod názvem Liberálně sociální unie. Oproti většině ostatních 

evropských „zelených“ stran je zajímavé, že SZ se nikdy neprofilovala jako 

levicová strana, ale spíše centristická až středopravá. Poté se většího významu 

dočkala až při parlamentních volbách v roce 2006, kdy se ziskem 6,29% získala 6 

mandátů. Strana se kromě výrazné orientace na ochranu životního prostředí 

soustředila také na lidská práva, kdy ve svém programu akcentovala zejména 

rovné příležitosti a odstranění všech typů diskriminace ve společnosti, 

vzdělanostní a kulturně vyspělou společnost, propagovala také multikulturalismus 

a výuku multikulturní výchovy na českých školách. V hospodářské politice 

prosazovala zejména ekologicky a sociálně orientované tržní hospodářství, což ji 

však nebránilo pod vedením Martina Bursíka vytvořit středopravou volební koalici 

spolu s ODS a KDU  - ČSL. Účast v této koalici však způsobila hlubokou 

vnitrostranickou krizi, Zelení v dalších parlamentních volbách v roce 2010 již svůj 

úspěch nezopakovali [Vrána, 2006] [SZ, 2003].  

TOP 09 

Je relativně novou, pravicovou stranou. Byla založena v červnu roku 2009, kdy se 

část poslanců KDU-ČSL a ODS rozhodlo před očekávaným předčasnými volbami 

založit novou stranu. Její název je složen z počátečních písmen slov Tradice, 

Odpovědnost a Prosperita, což má odkazovat k hlavním ideovým hodnotám této 

strany, číslice 09 pak odkazuje na rok vzniku, tedy 2009. Strana se charakterizuje 
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jako: „konzervativní strana, která v politickém životě vychází z evropských tradic 

křesťansko-židovské kultury.“ Volby se nakonec konaly až v roce 2010, kdy strana 

zaznamenala poměrně velký úspěch, získala 16,70% hlasů a umožnila tak vznik 

„pravicové“ vlády společně s ODS a Věcmi veřejnými. K volebnímu úspěchu ji také 

pomohla spolupráce s regionálním hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Ideově 

se strana považuje za pro evropskou, hlásí ke konzervatismu a demokratickým 

hodnotám. V hospodářské politice pak strana prosazuje spíše liberální přístup, 

před volbami 2010 zaujala vysoce proreformní kurz zaměřený zejména na 

ozdravení české ekonomiky [TOP 09, 2009] [ČSÚ, 2010].  

Věci veřejné 

Strana vznikla v roce 2001, resp. 2002. Až do parlamentních voleb 2010 

zaznamenala jenom příležitostné úspěchy v komunálních volbách. Její ideová 

orientace je těžko definovatelná. Dalo by se říci, že se jedná o spíše středo-

pravicovou stranu, která se kromě liberalismu vyznačuje také jistým stupněm 

populismu. Již před volbami, ale i v průběhu volebního období tak někteří autoři 

ani nepovažovali/nepovažují VV za klasickou politickou stranu, ale spíše za 

mocenský projekt jejího významného člena Víta Bárty. VV postavily svou kampaň 

zejména na myšlence přímé demokracie, prosazení zavedení obecného referenda 

a boje s korupcí. I díky popularitě svého předsedy Radka Johna pak dokázala ve 

volbách získat 10,88% hlasů. Po volbách se stala členem vládní koalice spolu s 

ODS a TOP 09. Po vnitrostranických sporech část členů zůstala ve vládní koalici v 

rámci nové strany LIDEM, zbytek pod původním názvem přešel do opozice [VV, 

2013] [ČSÚ, 2010].  
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3. 4. Socioekonomická linie v programech parlamentních stran  
 

Parlamentní volby v roce 2006 byly řádné a konaly se 2. a 3. června. Volby 

vyhrála ODS s 35,38% hlasů a ziskem 84 mandátů, druhá skončila ČSSD 

s 32,32% a 74 mandáty, třetí KSČM se ziskem 12,81% a 26 mandátů, do 

Sněmovny se dostali zatím naposled také Lidovci se ziskem 7,22% hlasů (13 

mandátů). Nově se podařilo obsadit sněmovní mandáty Straně zelených, když 

získala 6,29% hlasů, což znamenalo 6 křesel. Předvolební kampaň byla 

neobyčejně tvrdá, a přestože ČSSD doufala, že získá tolik mandátů, aby spolu s 

KSČM měla ve Sněmovně většinu, nakonec se tak nestalo a ČSSD nejenže 

skončila druhá, ale její zisk ani v součtu s komunisty nedal parlamentní většinu, 

volby tak skončily patem, kdy strany nalevo, tedy ČSSD, KSČM a strany napravo 

ODS, KDU-ČSL  a Strana zelených utvořily de facto dva bloky, z nichž každý měl 

právě 100 křesel. Po dlouhých vyjednáváních byla až v lednu 2007 vytvořena tzv. 

druhá Topolánkova vláda, kterou představovala koalice ODS, KDU-ČSL a SZ, jež 

získala důvěru několika tzv. „přeběhlíků“, konkrétně poslanců Melčáka a Pohanky 

z ČSSD [Hejda, 2007] [Foltýn, 2006: 184] [ČSÚ, 2006]. 

Volební program ODS pro volby 2006 se jmenoval Společně pro lepší život. Její 

program byl, tak jako v předchozích letech, postaven především na prezentaci její 

pravicové představy o nastavení hospodářské a sociální politiky, přičemž té bylo 

věnováno hned prvních šest kapitol programu.  První část se tak obsáhle zabývá 

daňovým systémem, představením rovné daně (15% sazba), veřejnými financemi, 

hospodářským růstem, lepším využitím našeho členství v EU k přilákání 

zahraničních investorů a podporou podnikání jako takovou. ODS zde také zmiňuje 

dokončení privatizace, a to prodejem státních podniků, ve kterých by stát podle 

ODS neměl být jediným vlastníkem. ODS se i přímo v programu, resp. v úvodním 

slovu jejího tehdejšího předsedy Mirka Topolánka, prezentovala také jako strana, 

která, v podstatě, jediná je schopna zabránit vzniku vlády, na níž by se podíleli 

komunisté. „Dosavadní parlamentní spojenectví ČSSD a KSČM a růst vlivu 

bývalých komunistů v řadách sociální demokracie přineslo zákony zasahující do 

našich osobních svobod, pohrdání právním státem a úctou k soukromému 

majetku. Dočkali jsme se hrozeb omezení svobody tisku, potlačování občanských 
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práv, politicky motivovaného zneužívání policie a odpírání kontrolní role 

nekomunistické opozici. Bývalí příslušníci a spolupracovníci StB se vrátili do 

vysokých postů ve státní správě. To vše se děje navzdory tomu, že formálně 

KSČM nevládne, ani tiše nepodporuje kabinet. Tento krok, který by definitivně 

zbořil polistopadové tabu, se chystá až po volbách, proto tolik záleží na jejich 

výsledku. Vy rozhodnete o tom, zda se stíny minulosti budou dále prodlužovat, 

nebo se vrátíme zpět na cestu ke svobodné budoucnosti [ODS, 2006].  

Sociální demokracie zvolila pro tyto volby výmluvné heslo Jistoty a prosperita. „Na 

koho v našem programu myslíme? Na vás. Na to, co potřebujete k pocitu osobní 

spokojenosti. Na zaměstnání, za které chcete být spravedlivě ohodnoceni. Na 

bezplatnou kvalitní zdravotní a sociální péči, na dobré a dostupné bydlení. Na 

rodinný život, který přináší každodenní starosti, ale těší. A také na vzdělání bez 

školného a uplatnění pro vaše děti. Chceme čisté životní prostředí a také bezpečí 

v ulicích beze strachu o sebe a majetek.“ Ve svém programu se tak prezentovala 

výrazně sociálně a většina jejích programu byla zaměřena na státní sociální 

podporu (především pak rodin), sociální zabezpečení a sociální služby, důchodový 

systém nebo zdravotnictví, až v druhé řadě se věnovala veřejným financím nebo 

podpoře podnikání, i když první bod desatera „závazků občanům ČR“ hovořil o 

udržení hospodářského růstu na 5% úrovni [ČSSD, 2006].  

KSČM ve volbách 2006 vystoupila s heslem S lidmi pro lidi a podle svých slov 

předložila „volební program pro volby v roce 2006 za situace, kdy pravicová 

demontáž doposud existujících sociálních jistot garantovaných státem je 

každodenní realitou. Konstatuje, že se Česká republika dostala na křižovatku. Ve 

volbách budou lidé volit mezi neoliberální pravicovou politikou reprezentovanou 

především ODS - a levicovou politikou, spojenou s úsilím o zachování a rozvíjení 

základních hodnot sociálního státu.“ První část věnuje demokracii a spravedlnosti, 

kde prosazuje posílení přímé demokracie, a to zavedením obecného referenda 

nebo zvážení možnosti přímé volby prezidenta. V hospodářské oblasti prosazuje 

státní vlastnictví strategických podniků, progresivní zdanění, mimo to také zvláštní 

zdanění neproduktivního výrobního majetku, luxusní spotřeby (přepychová auta, 

sídla, umělecké předměty atp.) a větší rozsah položek zboží a služeb zařazených 
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do snížené sazby DPH. Dále se věnuje vzdělávání, vědě a výzkumu, pozornost 

věnuje také podpoře zemědělství a rozvoji venkova [KSČM, 2006].   

Lidovci se v těchto volbách snažili vystupovat jako tzv. klidná síla, což se také 

stalo jejich heslem. Podle strany „význam těchto voleb je umocněn vzrůstajícím 

rizikem vlivu našich nereformovaných komunistů. Říkáme jasně nejen to, co 

budeme prosazovat, ale také to, co nechceme připustit – vliv komunistů na vládu, 

zvyšování daňové zátěže, snížení ochrany vlastnictví a likvidační podmínky pro 

živnostníky a malé podnikatele. Nikdy také nedovolíme, aby se důchodci propadli 

do chudoby, aby se zhoršily podmínky pro rodiny s dětmi a aby převládl egoismus 

skalních liberálů. Náš program je pevně zakotven v evropských křesťansko-

demokratických hodnotách a je určen všem, věřícím i nevěřícím, kteří si přejí žít 

se svými rodinami v pevném řádu hodnot, ve svobodě a v bezpečí.“ KDU se tak 

jasně staví do středu, mezi ODS a ČSSD a v důrazu na hospodářskou i sociální 

politiku se snaží držet vyrovnaný poměr a na klasické socioekonomické linii se na 

jedné straně snaží vymezovat vůči ODS a některým jejím - pro KDU - příliš 

liberálním opatřením, na druhé straně pak vůči ČSSD odmítáním příliš 

socialistických představ, snaží se tak zaujmout místo ve středu a pouze mírným 

důrazem na křesťanské hodnoty tak oslovit co nejvíce středových voličů. V praxi 

se ale například v ekonomické oblasti od ODS příliš neliší [KDU-ČSL, 2006].  

Strana Zelených představila program Kvalita života, který byl samozřejmě 

zaměřen na ochranu životního prostředí, strana se stavěla např. proti atomové 

energii, chtěla omezit jízdu kamionů o víkendech, zvýšit využívání alternativních 

zdrojů energie, atd. V hospodářské politice pak některé názory bylo možné chápat 

jako středo-pravicové, jako např. mírné snížení celkové daňové kvóty 

prostřednictvím snížení přímých daní a vedlejších nákladů práce jako sociální 

pojištění, zjednodušení a zefektivnění úřadů, deregulace nájemného nebo 

zachování poplatků ve zdravotnictví, snadnější podnikání, avšak některé body 

jsou výrazně levicové, kdy SZ prosazovala úlohu státu v regulaci aktivit 

poškozujících životní prostředí a prosazování trvale udržitelného rozvoje. Tehdejší 

předseda strany Martin Bursík však před volbami 2006, kdy se bránil jednoznačně 

označit preferovaného koaličního partnera vyjádřil, že SZ „není ani pravicová, ani 

levicová, ale zelená“ [SZ, 2006].  
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Volby v roce 2010 se konaly 28. a 29. května. Do sněmovny se dostalo pět 

politických stran. Volby vyhrála Sociální demokracie, když získala 22,08% hlasů a 

56 mandátů, druhá skončila ODS se ziskem 20,22% hlasů a 53 mandátů. Třetí se 

překvapivě umístila nová strana TOP 09, když získala 16,7% hlasů, což 

znamenalo obsazení 41 křesel v Poslanecké sněmovně. Až za ní skončili 

komunisté, kteří si výrazně pohoršili, když se jim podařilo získat jen 11,27% a 

obsadit tak 26 křesel. Poslední stranou, které se podařilo dostat do parlamentu, 

byla další nová strana Věci veřejné, získala 10,88%, což představovalo 24 

mandátů. Poslední parlamentní volby přinesly několik překvapivých momentů, 

předně se do sněmovny nedostala KDU-ČSL, jež do té doby nikdy nechyběla, dvě 

hlavní strany získaly rekordně nízký počet hlasů, do parlamentu se dostaly zcela 

nové subjekty, přičemž oba dokázaly získat více než 10% hlasů. [ČSÚ, 2010] 

[Lapin, 2011].  

Do posledních parlamentních voleb konaných 28. a 29. května 2010 šla ČSSD s 

programem Změna a naděje-Lepší budoucnost pro obyčejné lidi. Na prvním místě 

se ČSSD zaměřila na sociální politiku, reagovala zejména na zavedení některých 

plateb ve zdravotnictví a také na daňovou politiku předchozí vlády. V programu si 

tak vytýčila několik hlavních bodů, jako „zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče, 

zrušit poplatky a obnovit 3 dny nemocenské nebo zavést protikorupční 

balíček….zvýšit mateřskou, úsporami a spravedlivějšími daněmi snížit tempo 

zadlužování státu do roku 2013 na polovinu.“ Dále pak pod heslem „Nedopustíme 

experimenty ODS a TOP 09“ jako zavedení výpovědi bez udání důvodu, 

privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven, důchodového systému a placení za 

160 nemocí, zavedení školného na státních vysokých školách“. Jednoznačně se 

tak vymezila na socioekonomické linii proti předchozí vládě a také proti 

reformnímu programu TOP 09 [ČSSD, 2010].  

ODS v posledních volbách představila program Řešení, která pomáhají, kdy si 

jako své hlavní cíle vytýčila zvládnutí krize a dokončení reforem, avšak strana si již 

uvědomila, že v době krize, kdy voliči řeší více než kdy jindy (oproti předchozímu 

období, kdy se ekonomice dařilo) svou osobní životní úroveň je důležité více 

zdůraznit, že „ODS není jen ekonomicky vyhraněná“ a vymezit se tak hlavně proti 

programu ČSSD, který více do popředí než ekonomiku státu stavěl právě sociální 
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politiku. Tento apel se objevil hned v úvodu programu, kde se píše: „Nové 

programové akcenty, na  které klademe důraz, odpovídají dnešním potřebám 

společnosti. ODS se zároveň chce profilovat jako strana zaměřená nejen 

ekonomicky, ale zdůrazňující i sociální rozměr. Cílem ODS v sociální politice je 

pomáhat těm spoluobčanům, kteří si bez vlastního zavinění nemohou pomoci 

sami. Zde se lišíme od pohledu socialistů všech barev, kteří si sociální politiku 

představují jako pumpování peněz do nákladného a všeobjímajícího 

„pečovatelského“ státu ruinujícího veřejné finance a v konečném důsledku 

peněženky daňových poplatníků“ [ODS, 2010].  

Volební program KSČM se nijak nevymykal jejím předchozím programům, stavěl 

na sociální politice, akorát v oblasti hospodářské politiky se také nově věnoval 

především řešení ekonomické krize. Vymezoval se proti politice pravicových vlád, 

když v úvodu předseda Vojtěch Filip upozorňoval voliče, aby nezapomněli, „že v 

těchto volbách rozhodujete o dlouhodobém uspořádání politického systému ČR. 

Rozhodujete o možnosti provádět změny, které nebudou jen uhlazovat povrch 

tvrdé kapitalistické reality, ale půjdou ke kořenu problému. Postavme se společně 

proti ponižujícím pseudo-reformám a pravicovým řešením hospodářské krize. 

Vycházejí totiž z toho, že každý máme platit za chyby těch, kteří krizi způsobili. 

Nedejte se ovlivňovat strašákem komunismu a návratu před listopad 1989, kterým 

mávají dnešní zbohatlíci a kariéristé. KSČM přejímá z minulosti jen to pozitivní, 

dávno se poučila z dřívějších chyb a deformací. Usiluje o demokratickou, 

samosprávnou a humanistickou alternativu k současnému systém“ [KSČM, 2010].  

Voleb se poprvé účastnila nová strana TOP 09. Pod heslem Odpovědní jdou 

s námi. V úvodu pak apelovala na voliče tímto prohlášením: „Víme, že povolební 

vyjednávání si vyžádá kompromisy. Zavazujeme se však, že nevstoupíme do 

vlády, která nebude likvidovat deficit veřejných rozpočtů a nebude razantně 

snižovat výdaje státu, nebude kultivovat podnikatelské prostředí, zejména 

nezvyšováním přímých odvodů, odstraňováním administrativní zátěže a 

nezvyšováním regulačních bariér, bude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů v 

jakékoliv oblasti života a bude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před 

společností rovných příležitostí.„ Převážná část programu byla věnována 

hospodářské politice, svůj volební úspěch tak postavila především na programu, 
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který reagoval na vrcholící ekonomickou krizi. Díky podpoře hnutí Starostové a 

nezávislí se do popředí dostal také rozvoj menších měst a obcí a obecně venkova, 

rovněž v hospodářském slova smyslu, kde je zde zdůrazňována zejména potřeba 

podpory konkurenceschopnosti zemědělství, nebo vytváření příznivých podmínek 

pro investice v těchto oblastech [TOP 09, 2010].  

Uspěla také další nová strana, a to Věci veřejné. Svůj program spíše než na 

sociální a hospodářské politice stavěly na tzv. boji s korupcí, kterému byla 

věnována obsáhlá kapitola a také na zavedení a posílení prvků přímé demokracie. 

V ekonomické oblasti se strana profilovala jako liberální a její cíl v tomto směru 

zněl „Stop zadlužování, snížení výdajů ve veřejných zakázkách o 20 %, zakázky 

na internetu a pod dohledem veřejnosti. Štíhlý stát: plošné snížení počtu úředníků 

o 10 %.“ Stát není a ani nemůže být tvůrcem hospodářského růstu, může však pro 

něj zajistit vhodné institucionální prostředí. Cílem VV je v období 2010 – 2014 

dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, splnění maastrichtských kritérií a zahájit 

důchodovou a zdravotní reformu. Deficitní státní rozpočet navrhujeme schvalovat 

ústavní většinou [VV, 2010].  

4. Slovensko 2006 - 2012 

4. 1. Stručný ekonomický přehled 

 

Slovensko 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Reálný HDP (%) 4,4 4,5 5,5 6,0 8,3 10,4 6,4 -5,7 4,0 3,3 2,5 
Deficit státního  
rozpočtu k HDP (%) 

 
8,2 

 
2,8 

 
2,4 

 
2,8 

 
3,5 

 
1,9 

 
2,3 

 
6,8 

 
7,7 

 
4,8 

 
4,6 

Nezaměstnanost 
(%) 

 
18,6 

 
17,5 

 
18,1 

 
16,2 

 
13,3 

 
11,0 

 
9,6 

 
12,1 

 
12,5 

 
13,6 

 
13,8 

[NRSR, 2013] [ČSÚ, 2013] [Česká spořitelna, 2013].  

Následující hodnocení slovenského hospodářského vývoje je převzato z článku 

Stanislavy Luppové ekonomické sekce deníku Aktuálne.sk:   

Politické změny, které přinášejí parlamentní volby, obvykle také znamenají i jiné 

nastavení hospodářské politiky. Můžeme tedy pozorovat rozdíly, mezi směrem, 

kterým se v ekonomické oblasti ubíral kabinet Mikuláše Dzurindy a naopak, kam 

mířilo slovenské hospodářství za vlády Roberta Fica a jeho strany SMĚR. 



 

 62 

Nicméně i při hodnocení slovenského ekonomického vývoje v novém tisíciletí je 

důležité podívat se i pár let nazpět před tímto obdobím. Jak připomněl analytik 

Volksbank Slovensko Vladimír Vaňo: "Slovensko zažilo v roce 1999 takzvané 

tvrdé přistání, prudké ochlazení růstu až do mírné recese po letech přehřátí 

hospodářství, které v druhé polovině devadesátých let táhlo nejvíce rozšafné 

hospodaření veřejné správy,"  

Byl to právě vysoký růst veřejného dluhu a hluboké deficity, které zpomalily i 

hospodářský růst. V době druhé Dzurindovy vlády byla ekonomika již znovu dobře 

rozeběhnutá. Důvody, které k tomu vedly, musíme ale hledat už v době 

Dzurindova prvního kabinetu mezi roky 1998-2002, kdy slovenské hospodářství 

nastartovaly reformy prováděné touto vládou. "Protržní reformy, které vytvořily 

vhodné investorské a podnikatelské prostředí, přispěly k nastartování přílivu 

přímého zahraničního kapitálu, " poznamenává Vaňo. Dobře nastartovaná 

ekonomika zrychlovala růstu v letech 2002 až 2007. Dobrou zprávou pro domácí 

ekonomiku byl i vstup země do Evropské unie v roce 2004. 

"Už po roce našeho členství v tomto integračním uskupení můžeme pozorovat 

první pozitivní signály pro slovenskou ekonomiku. Mezi ně je možné zařadit 

především zvyšující se zájem zahraničních investorů o přímé investice v naší 

zemi," konstatoval bývalý guvernér NBS Ivan Šramko ve výroční zprávě centrální 

banky z roku 2004. Vláda Roberta Fica tak v roce 2006 převzala zdravou 

ekonomiku, která i nadále rostla. V roce 2007 dokonce Slovensko zažilo 10,4%  

růst hrubého domácího produktu a vysloužilo si tím titul ekonomického tygra. O 

rok později přišlo zpomalení růstu. Rok 2009 byl potom černým rokem nejen pro 

slovenskou ekonomiku. V době krizového roku se hospodářství Slovenska dostalo 

do propadu až 5,7 procenta. S hlubokým propadem hospodářství v roce 2009 

přišel i hluboký deficit, se kterým rostlo i zadlužení země. V krizovém roce také 

přibylo nezaměstnaných, v prosinci 2009 to bylo již 12,66% [Luppová, 2010].  

Po volbách 2010, kdy se moci ujala vláda premiérky Ivety Radičové, krize 

pokračovala. Slovenská ekonomika sice vykázala růst, ale jak nezaměstnanost, 

tak deficit se stále zvyšovaly. Vláda chtěla pokračovat v reformách, ale uprostřed 

volební období ji byla vyslovena nedůvěra, díky sporu o tzv. euroval uvnitř vládní 

koalice. To byla druhá možnost pro Roberta Fica, jak uskutečňovat vlastní 
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hospodářskou politiku. Jeho strana SMĚR drtivě zvítězila a sestavila 

jednobarevnou vládu. Její cíle jsou v podstatě tejné jako cíle předchozí vlády 

premiérky Radičové, a to boj s krizí, snížení nezaměstnanosti, snížení dluhu, atd., 

avšak nástroje, jakými toho chce dosáhnout, se liší. Na to jak bude ve svém úsilí 

úspěšný, budeme muset ještě počkat.  

4. 2. Společenskopolitické klima  

 

V roce 2006 Slovensko absolvovalo již šest parlamentních voleb od pádu 

komunismu. A i když euforická nálada před volbami 1990, kterých se účastnilo 

95,4% lidí byla dávno pryč, voliči dlouho přikládali parlamentním volbám velký 

význam, vlastně až do roku 2002. Motivace byla jasná, v roce 1990 se hrálo o 

definitivní pád komunismu, v dalších pak šlo o česko-slovenské soužití a 

ekonomické reformy v rámci ČSFR, v roce 1998 pak o přechod Slovenska k 

autoritářskému režimu a mezinárodní izolace. Ve volbách 2006 byla již 

rozhodovací situaci méně dramatická, protože i přes menší výhrady se 

„demokracie stala jedinou hrou“ a politologové tak mluvili o „prvních normálních 

volbách“.  Před volbami v roce 2006 se na Slovensku uskutečnil rozsáhlý 

průzkum, kde voliči odpovídali na několik klíčových předvolebních otázek. První z 

nich – velmi obecná a tzv. bilanční - zněla, jestli se podle občanů slovenská ubírá 

správným směrem. Kladně odpovědělo 46% respondentů, 50% pak záporně. 

Přestože by se mohlo zdát, že to značí negativní trend, ve srovnání s rokem 1998 

(kdy pomalu doznívaly antimečiarovské nálady) to byl velmi pozitivní posun, jelikož 

v roce 1998 bylo o správném směřování společnosti přesvědčeno pouze 20%, 

resp. 28% v roce 2002 [Bútorová, Gyárfášová, 2006b].  

V otázce, jaké jsou současné nejzávažnější společenské problémy, se pro 

nezaměstnanost vyslovilo celých 50 %, dále to byla kvalita zdravotnické péče 31 

% - tyto problémy pak na první místo staví všichni, bez rozdílu. Dále to byla 

chudoba 29 %; životní úroveň 27 %. S menším odstupem se umístila rozšířenost 

korupce a úplatkářství 16% nebo ekonomické, sociální rozdíly mezi regiony 14 % 

a výkonnost ekonomiky 7 %.  Zatímco první tři problémy staví do popředí prakticky 

všichni, na výkonnost ekonomiky kladou příznivci SDKÚ-DS, zatímco příznivci 

SMK zdůrazňují potřeby menšin a regionální rozdíly. Klíčovým tématem voleb 
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2006 byly reformy a jejich povolební osud. Již v roce 2005 uskutečněné reformy – 

s výjimkou zdravotnické – nevyvolávaly zásadní odpor a nesouhlas většiny 

občanů [Bútorová, Gyárfášová, 2006a].  

V roce 2009 se občané vyjadřovali k problematice korupce, nezaměstnanosti a 

efektivitě řešení hospodářské krize. Z prvního výzkumu týkajícího se korupce 

vyplynulo, že většina lidí na Slovensku kriticky hodnotí projevy korupce a 

klientelismu v politice vlády. Znepokojení z nich vyjádřilo 74% respondentů, 

naopak 17% řeklo, že je tato problematika neznepokojuje, 5% tento problém 

nezaregistrovalo a 4% se k němu nedovedli vyjádřit. Projevy korupce a 

klientelismu v politice vlády znepokojovalo nejen většinu opozičních stran, ale i 

stran vládních, tehdy tedy SMERu, HZDS a SNS. Dalším problémem byla 

nezaměstnanost, ta v tomto období znepokojovala 89%. Kriticky hodnotili také 

občané finanční vyhlídky jejich domácností, znepokojení nad nimi vyjádřilo 72%, 

24% pak žádné znepokojení nad finančními vyhlídkami nepociťovalo. Znepokojení 

nad růstem nezaměstnanosti, ale i finančními vyhlídkami svých domácností 

pociťovala většina přívrženců vládních i opozičních stran, koaličně-opoziční 

rozdělení tak v tomto případě nehrálo významnou roli, nejvíce těmito problémy byli 

znepokojeni příznivci SMK, nejméně pak příznivci HZDS a SNS. Lidé se dále 

vyjadřovali k efektivitě vládního balíčků protikrizových opatření. Jako nedostatečně 

účinný ho označilo 57%, přestože se k němu kriticky stavěli nejen příznivci 

opozičních stran, ale i příznivci vládních stran SMĚR, SNS a HZDS, nejkritičtější 

zůstali příznivci SDKÚ, nejméně pak příznivci SMERu [IVO, 2009].  

I před volbami v roce 2010 považovala většina lidí za nejpalčivější problémy 

Slovenska otázky nezaměstnanosti (66%), životní úrovně a sociálních jistot (51%), 

korupce a klientelismus (35%), Na stejné úrovni se pak ocitlo zdravotnictví 

společně s hospodářskou politikou a celkovou výkonnosti ekonomiky země. 

Teprve se značným odstupem se na předposledním místě umístily etnické napětí 

a problémy soužití (12%) a vymahatelnost práva a výkonnost soudnictví (5%) 

[IVO, 2010].  
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4. 3. Ideové profily parlamentních stran 
 

 Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko 

Hnutí za demokratické Slovensko vzniklo rozpadem VPN v březnu roku 1991, jeho 

předsedou se stal Vladimír Mečiar. Od svého vzniku až do roku 1998 bylo stranou 

vládní. Ve volbách v roce 2002 se straně sice také podařilo zvítězit, ale vládu 

nakonec sestavily pravicové strany. V roce 2006 se naposledy dostala do 

parlamentu, avšak s nízkou podporou 8,79% hlasů. Strana je od svého počátku 

široce rozkročeným subjektem, který zahrnuje liberální, národnostní i 

sociálnědemokratické prvky, formálně se tak opírá o tři základní pilíře, a to 

křesťanský, národní a sociální. V zahraniční politice se HZDS nejprve stavělo 

poněkud rezervovaně jak ke vstupu do NATO, tak EU, později tento postoj strana 

přehodnotila s cílem vymanit se mezinárodní izolace, ke které Slovensko spělo 

během vlád V. Mečiara v 90. letech. Na transformačním sněmu v roce 2000 se 

strana deklarovala jako konzervativní subjekt, v praxi však k žádné změně 

nedošlo. Je však nutné podotknout, že hlavní faktorem HZDS, který ovlivňoval 

úspěch či neúspěch strany, nikdy nebyl ani tolik její program, jako spíše její 

předseda V. Mečiar [Kopeček, 2007: 142] [Havlík, 2003, 113-117].  

Slovenská demokratická a křesťanská unie – Demokratická strana  

Tato strana vznikla rozpadem volební koalice SDK (Slovenské demokratické 

koalice) po volbách 1998. Tehdy se několik stran spojilo ve volební koalici, po 

úspěchu ve volbách však část poslanců preferovala proměnu koalice ve standartní 

svébytnou stranu a část nikoli. Zastánci prvního přístupu tak v čele s Mikulášem 

Dzurindou v roce 2000 založili vlastní stranu s názvem Slovenská demokratická a 

křesťanská unie (SDKÚ). Té se podařilo hned v nadcházejících volbách 2002 

získat přes 15%, čímž skončila druhá za LS-HZDS a podařilo se jí sestavit vládní 

koalici s SMK, KDH a ANO1. V roce 2006 v rámci integračních snah na pravici se 

SDKÚ spojila s bývalým členem původní pětikoalice, a to Demokratickou stranou. 

Oficiální název od té doby tak zní SDKÚ-DS.  Vládní stranou byla také po volbách 

                                                           
1
 Aliance nového občana byla založena roku 2001 Pavlem Ruskem. V letech 2002-2006 parlamentní strana, 

do roku 2005 člen vládní koalice s SDKÚ, SMK a KDH. Zanikla v roce 2011, přejmenováním na Stranu 
svobodného slova Nory Mojsejové.  
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2010 v koalici s KDH a Most-Híd. Strana se profilovala jako unie středo-

pravicových proudů, kam patří katoličtí, evangeličtí i další křesťanští demokraté, 

stejně jako liberálové a moderní konzervativci. Strana se tak chápe jako 

alternativa k socialistickému paternalismu a politickému extrémismu. V 

hospodářské politice se orientuje na sociálně-tržní hospodářství, je také od 

začátku stranou pro-atlantickou i proevropskou [Havlík, 2003:118-120].  

SMER-Sociální demokracie  

Strana SMER vznikla v roce 1999 jako reakce jejího lídra Roberta Fica a lidí v jeho 

okolí na zklamání z obsahu a stylu politiky první Dzurindovy vlády (1998-2002). 

Její nosnou agendou byla potřeba výměny generace politiků, zatížených 

dlouhodobými osobními i ideologickými spory, v pozdějším období radikálních 

pravicových reforem tzv. reforem druhé Dzurindovy vlády se strana vyprofilovala 

jako hlavní kritik vládní politiky, která nejvíce dopadala na nižší a středně příjmové 

skupiny. Strana se programově jasně přihlásila k politice sociálního státu 

evropského typu, prosazujíce aktivní roli státu v ekonomice, neprivatizaci 

strategických podniků, potřebu redistribuce, sociální rovnováhy a větší solidarity v 

společnosti.“ Strana SMĚR – sociální demokracie je od roku 1999 pevnou 

součástí slovenské politické scény a programově čitelnou stranou 

sociálnědemokratického zaměření. Dlouhodobě, od roku 2004 je dominantní 

politickou stranou v zemi a po integraci menších středo-levých stran (SDL, SDA, 

SDSS) v letech 2003-2005 současně jediným reprezentantem klasického 

evropského sociálnědemokratického politického proudu na Slovensku [Bureš, 

Charvát, Just, 2010: 146-150] [SMĚR-SD, 2013].  

Strana maďarské koalice  

Strana vznikla v květnu roku 1998, a to transformací strany Maďarského 

křesťanskodemokratického hnutí a sloučením hnutí Spolužití a Maďarské 

občanské strany. Strana byla součástí vládních koalic v letech 1998–2002 a 

2002–2006. Od voleb v roce 2006, kdy zvítězil SMER-SD, je strana v opozici. Na 

jaře 2009 opustilo stranu několik poslanců kolem Bély Bugára a založili stranu 

MOST-HÍD, která se nyní prezentuje jako strana vzájemné spolupráce Slováků a 

Maďarů, jelikož je od voleb 2006 jediným zástupcem maďarské menšiny v 
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parlamentu. Původní SMK již v těchto, ani v následujících letech při volbách 2010 

a 2012 neuspěla. SMK vystupovala jako strana hájící předně zájmy slovenských 

Maďarů, založena na etnickém a regionálním principu, kdy svou podporu čerpala 

především od maďarské menšiny žijící převážně na jižním Slovensku. Jinak se 

strana prezentovala jako středopravicový subjekt křesťanskodemokratické 

orientace. V zahraniční politice je zastánce slovenské integrace v 

západoevropských strukturách. Zvláštní důraz pak samozřejmě klade také na 

efektivní spolupráci mezi Slovenskem a Maďarskem [Havlík, 2003: 123-126].  

Most - Híd 

Je stranou, jak již bylo naznačeno výše, která vznikla odchodem B. Bugára a jeho 

lidí z SMK v roce 2009. Strana má v podstatě velmi podobný program jako SMK, z 

níž vychází, ale v otázce problematiky maďarské menšiny je trochu mírnější, 

přičemž svůj úspěch staví také na popularitě svého předsedy Bély Bugára. Nově 

založená strana tak od voleb 2010 (kdy získala 8,12%) je jediným zástupcem 

maďarské menšiny v parlamentu [Most-Híd, 2013] [ŠÚSR, 2010].  

Slovenská národní strana  

Slovenská národní strana (SNS) je nejstarším politickým subjektem na Slovensku. 

Její vznik se datuje od 6. června 1871. Moderní SNS byla znovu obnovená 7. 

března 1990 a jejím dlouholetým a nejvýraznější předsedou byl Ján Slota. 

Slovenská národní strana je národně orientovanou, konzervativní, středo-pravou 

stranou, která se opírá o evropsko-křesťanský hodnotový systém, se třemi 

programovými pilíři - národním, křesťanským a sociálním. SNS navazuje na cyrilo-

metodějskou a štúrovskou státotvornou tradici a linii státoprávních úkonů 

vedoucích k svrchovanosti slovenského národa a suverenitě Slovenské republiky. 

Ve vztahu k EU se SNS poněkud chladná, podle svých slov je v tomto ohledu pro 

tzv. eurosuverenismus, který respektuje svrchovanou vůli a kompetence 

národních vlád a národních parlamentů a odmítá tak centralistický nadnárodní 

evropský superstát či vizi silné federace s omezováním národní suverenity a 

principů svrchovanosti. SNS byla v letech 1992-1998 součástí Mečiarových vlád, v 

roce 2002 poprvé zůstala mimo parlament, do kterého se vrátila až po volbách 

2006, kdy utvořila znovu vládní koalici nejen s HZDS, ale se SMERem Roberta 
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Fica, který se stal premiérem. Při posledních volbách v roce 2012 opět zůstala 

před branami parlamentu se ziskem pouhých 4,55% hlasů [Kopeček, 2007: 412-

415] [SNS, 2013].  

Křesťansko-demokratické hnutí  

KDH vzniklo v únoru 1990, prvním předsedou se stal Ján Čarnogurský. KDH je 

konzervativně-křesťanská strana, která klade důraz na křesťanské, konzervativní a 

národní hodnoty, tedy zdůrazňuje potřebu institutu rodiny, ochranu národních 

zájmů Slovenska a v hospodářské oblasti se vyslovuje pro sociálně-tržní 

hospodářství. Dnes je KDH konsolidovanou stranu se stabilní voličskou podporou 

kolem 8,5%, kterou získalo v posledních třech parlamentních volbách. KDH bylo 

vládní stranou hned v prvních letech po svém vzniku, a to od roku 1990-1992, 

poté znovu v roce 1994 a také v roce 2002 a následně byla součástí vládní koalice 

Ivety Radičové po volbách v roce 2010. Strana podporovala vstup Slovenska jak 

do NATO, tak EU, avšak není zastáncem přílišného prohlubování evropské 

integrace [Kopeček, 2005a: 474].  

Svoboda a solidarita  

Je pravicově-liberální politická strana, kterou v roce 2009 založil ekonom Richard 

Sulík. Straně se podařilo hned ve volbách 2010 získat 12,14% hlasů a utvořila 

vládní koalici společně s SDKÚ, KDH a Most-Híd. Do parlamentu se dostala i ve 

volbách v roce 2012, avšak s více než o polovinu menší podporou, když získala 

pouze 5, 88%. Zásluhu na tomto propadu měl vznik nové strany pod vedením 

Igora Matoviče, Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jehož zakládající členové byli 

ještě v předchozích volbách kandidáty právě strany SaS. Strana SaS také de facto 

zapříčinil pád kabinetu Ivety Radičové v listopadu 2011, kdy premiérka spojila 

podepsání tzv. eurovalu s důvěrou své vládě, kterou ji nakonec kromě opozice 

nevyslovil ani její koaliční partner SaS. Strana se tak po posledních volbách 

dostala do krize, po propadu hlasů ve volbách a odchodu do opozice ji letos v 

dubnu také opustil neúspěšný kandidát na předsedu Ján Kollár a s ním odešlo i 

dalších 75 členů, kteří založili liberální platformu s názvem Liberální dohoda. Její 

šéf nevylučuje, že by se z platformy časem nemohla stát plnohodnotná strana, 
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která by v dalších volbách v roce 2016 chtěla tvořit alternativu k Ficovu SMERu 

[SaS, 2013] [Pravda.sk, 2013].  

OĽaNO 

Jak již bylo zmíněno výše, strana vznikla z občanského sdružení „Obyčejní lidé“, 

jehož čtyři členové se dostali do parlamentu při volbách 2010 na kandidátce strany 

SaS. Z té ale po sporech odešli a v čele s Igorem Matovičem, založili vlastní 

politickou stranu s názvem Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) [Klimeš, 

2012].  

 

4. 4. Socioekonomická linie v programech parlamentních stran  
 

Parlamentní volby se konaly 17. června 2006. Jednalo se o volby předčasné, jež 

vyvolala krize předchozí vlády. Do parlamentu se tehdy dostalo šest zavedených 

politických stran. Vyhrál, podle očekávání, SMĚR-SD Roberta Fica, když získal 

29,14% hlasů (50 mandátů). Druhá, s velkým odstupem, skončila SDKÚ-DS s 

18,35% a 31 mandáty. Třetí se umístila SNS se ziskem 11,73% hlasů, což 

představovalo 20 mandátů, následovala SMK (11,68% a 20 mandátů) LS-HZDS 

(8,79 a 15 mandátů), poslední skončilo KDH (8,31% a 14 mandátů). Vládní koalici 

pak vytvořil SMĚR-SD společně s SNS a HZDS, přičemž Mečiar, ani Slota 

nezískali post ve vládě, přesto však nové složení vlády bylo hned ze začátku 

podrobováno ostré kritice. Pro mnohé domácí, ale i zahraniční politiky byla účast 

nacionalistické SNS a minulostí zatížené HZDS ve vládě nepřijatelná. Negativně 

se to projevilo na podzim 2006, kdy Strana evropských socialistů (PES) dočasně 

pozastavila Směru členství. Je to přitom vůbec poprvé, co Strana evropských 

socialistů některého ze svých členů takto potrestala [Ziegler, 2007].  

Strana SMĚR se ve svém programu vymezovala jednoznačně na 

socioekonomické ose, většina programu se tak zabývala sociální a hospodářskou 

politikou, jako např. zdravotnickou reformou, daňovou reformou, důchodovou 

reformou, atd. Důraz kladla především na důležitost sociálního státu, kdy podle ní: 

„Len model sociálneho štátu dokáže v rámci hospodárskeho rastu dať slabým a 

ohrozeným občanom Slovenskej republiky perspektívu slušného a dôstojného 
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života a celej spoločnosti možnosť rýchlejšieho priblíženia sa k štandardu životnej 

úrovne vyspelých krajín Európskej únie. Ešte nikdy neboli princípy sociálneho 

štátu na Slovensku oslabované tak ako v súčasnosti. Ešte nikdy Slovensko 

nepotrebovalo tak naliehavo návrat k základným sociálnym istotám a zavedenie 

európskeho sociálneho modelu ako dnes. Ide o návrat k ľudskej dôstojnosti“ 

[SMER-SD, 2006].   

Stejně tak SDKÚ založila svůj program na společensko-hospodářských otázkách. 

Program se nesl ve znamení obhajoby reforem předchozích vlád M. Dzurindy: 

„Reformy, ktoré sme uskutočnili po roku 1998 a najmä po roku 2002, nás vytrhli z 

bludného kruhu zadlžovania krajiny a prešľapovania na mieste. Podarilo sa nám 

splatiť aj niektoré veľké dlhy voči minulosti, ktoré tu zanechali nezodpovedné vlády 

pred rokom 1989.“ Vymezovala se tak především proti SMERu, když 

zdůrazňovala, že rozhodnutí v těchto volbách „bude to rozhodnutie, či bude 

Slovensko úspešné, či bude vzdelané, spravodlivé, občianske a bezpečné. Alebo 

či sa vrátime k prekonaným problémom a k falošným ilúziám o sociálnom štáte.“  

Věnovala se tak především daňovému systému, rovnosti příležitostí, atd., v 

souvislosti s hospodářskou politikou byl velký důraz kladen na oblast vzdělání, kde 

SDKÚ vidí hlavní strategii pro udržení dobré kondice slovenské ekonomiky 

[SDKÚ, 2006].   

SMK ve svém volebním programu samozřejmě neopomněla zdůraznit podporu 

lepšímu postavení menšin na Slovensku, ale i to bylo zaměřeno 

socioekonomickým směrem: „Medzi najdôležitejšie ciele SMK patrí: podporovať a 

zastupovať ekonomické a spoločenské záujmy regiónov so zmiešaným 

obyvateľstvom, legitímnymi prostriedkami bojovať za posilnenie právneho 

postavenia všetkých minorít na Slovensku.“  V samotné hospodářské politice pak 

kladla důraz na rychlý ekonomický růst, zavedení eura, vytváření pracovních míst 

nebo rozvoj regionů a dopravní infrastruktury [SMK, 2006].  

KDH představila program s názvem Za slušný život na Slovensku, v úvodu strana 

uvádí: „sme presvedčení, že medzi hlavné úlohy budúcej vlády bude patriť 

ochrana a podpora rodiny, vláda práva, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti a 

tiež zlepšovanie vzdelania a kultúrnosti. Prvou a najdôležitejšou vlastnosťou 

každej politiky však musí zostať mravnosť.“  V tomto duchu se tak nesl celý 
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volební program KDH, první část se věnovala rodině, druhá financím a 

hospodářství, třetí pak bezpečnosti a pořádku, vládě práva a spravedlnosti, atd. Z 

větší části byl program věnován socioekonomickým problémům, ale ne v takovém 

rozsahu jako tomu např. bylo u SMERu nebo SDKÚ [KDH, 2006].  

SNS šla do voleb s programem, který nesl název Jsme Slováci – Slovákům 

slovenskou vládu. Přes silné nacionální ladění se většina programu SNS 

orientovalo na socioekonomické otázky. Reagovala tak především, na předchozí 

Dzurindovy vlády: „Výsledkom toho, čo táto vláda nazýva reformy, je 

predovšetkým ľahkovážny výpredaj národného bohatstva, monopolných 

spoločností strategického charakteru, od ktorých závisia budúca efektívnosť 

slovenskej ekonomiky a uspokojovanie sociálnych potrieb spoločnosti.“ Část 

nacionalistické nóty byla založena i na socioekonomické otázce, kdy SNS 

odmítala zejména privatizaci významných slovenských podniků zahraničními 

investory. Představila také „Národný program obrody Slovenska“ založeného na 

kulturně-humanistických hodnotách, sociální spravedlnosti a pracovitosti lidí [SNS, 

2006].  

Program ĽS-HZDS byl především postaven na ekonomických otázkách, hodně se 

věnoval též sociálním otázkám, které však neřešil nijak podrobně a rovněž se nesl 

ve znamení kritiky předchozích pravicových vlád: „Chceme reformné procesy 

uskutočňovať takými spôsobmi, ktoré budú prinášať ľuďom osoh a zlepšovať 

kvalitu ich života, a nebudú experimentami, ktoré ľuďom prinášajú sklamanie a 

útrapy“ [ĽS-HZDS, 2006]. 

Volby 2010 sice vyhrál SMĚR-SD, dosavadní vládní strana, se ziskem 34,8 %, což 

odpovídalo 62 mandátům. Parlamentní většinou 79 mandátů však disponovaly 

středopravé strany, a to Slovenská demokratická a křesťanská unie - 

Demokratická strana s 15,4 % a 28 mandáty, nová strana Sloboda a Solidarita, jež 

získala 12,1 % a 22 mandátů, Křesťanskodemokratické hnutí s 8,5 %, což 

představovalo 15 mandátů a Most-Híd (který nahradil SMK), když se mu podařilo 

získat 8,1 % hlasů a 14 mandátů. Tyto strany pak následně sestavily vládu v čele 

s premiérkou Ivetou Radičovou. Kromě zmíněných stran se do Národní rady SR 

dostala ještě velmi těsně Slovenská národní strana, když obdržela s 5,1 % a 9 

mandátů [ŠÚSR, 2010].  
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SMĚR šel do voleb opět s jednoznačně sociálně a ekonomicky laděným 

(především díky krizi, která, podobně jako na jiné země, dolehla i na Slovensko 

především v roce 2009, tedy rok před volbami) programem, jež nesl název Pro lidi, 

pro Slovensko – stabilita a jistota v těžkých časech. „SMER – sociálna demokracia 

ako dominantná  vládna strana odmietol preniesť  ťarchu svetovej hospodárskej 

krízy na ľudí. Mnohé iné krajiny tak urobili. Zvyšovali dane a poplatky, znižovali 

mzdy, dôchodky, sociálne dávky, zvyšovali dôchodkový vek. Takéto rozhodnutia 

považujeme voči ľuďom za nespravodlivé, pretože ľudia na Slovensku ani v 

Európe krízu nespôsobili“ [SMER-SD, 2010].  

Program SDKÚ podle tehdejší předsedkyně strany Ivety Radičové, byl založený 

„na znalosti aktuálních problémů dnešní slovenské společnosti“, podobně program 

pro tyto volby byl opět zaměřený na sociálně-hospodářské problémy, avšak 

navzdory ekonomické krizi, se strana snažila také dát větší důraz na sociální 

rozměr politiky SDKÚ, když se zaměřila na rodiny s dětmi a řešení jejich bytové 

situace, dále na řešení nezaměstnanosti, více se zabývala sociálními službami, 

pro důchodce, chronicky nemocné lidi, atd.  Zároveň se objevil pozitivní odkaz na 

reformy Dzurindových vlád: „Nepopulárne reformy a tlak Maastrichtských kritérií, 

ktorý sme prijali, naštartovali cestu Slovenska tak, že sme rýchlym tempom 

dobiehali tých úspešnejších, vyspelejších“ [SDKÚ, 2010].  

KDH v roce 2010 představilo program Cesta pro Slovensko. Byl to program zcela 

zaměřený na sociálně-hospodářské problémy, s tím, že ty hospodářské otázky 

mírně převažovaly. KDH rovněž neopomnělo připomenout své křesťansko-

konzervativní zaměření, s tím, že sebe samo označilo za: „voľbu, ktorej hlavnými 

súvislosťami hospodárskej a sociálnej politiky sú rodina, trh a spoločnosť. Voľba, 

ktorá sa opiera o slušnosť, transparentnosť, zákonnosť, bezpečnosť a 

zodpovednosť. Budeme chrániť život od počatia po prirodzenú smrť, manželstvo 

ako zväzok muža a ženy, právo rodičov na výchovu detí. Chceme podporovať 

modernú infraštruktúru a rozvoj regiónov, aby sa Slovensko stávalo tvorivou a 

inovatívnou spoločnosťou pripravenou na súčasné a budúce výzvy“ [KDH, 2010].  

Většina programu SNS se také točila okolo hospodářské krize, avšak SNS jako 

člen předchozí vládní koalice měla potřebu obhajovat nejen vládní kroky, ale také 

se potřebovala vymezit vůči svým koaličním partnerům, např. takto: „SNS preto vo 
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februári 2009 opätovne, na základe expertnej analýzy upozorňovala, že vývoj 

ekonomiky v danom roku povedie k prepadu rastu ekonomiky do recesie, nárastu 

nezamestnanosti, poklesu ziskovosti hospodárskej sféry, a tým aj nenaplneniu 

štátneho rozpočtu na rok 2009. Bolo chybou, že naši koaliční partneri na potrebu 

zmeny parametrov rozpočtu reagovali až pri schvaľovaní rozpočtov na rok 2010“ 

[SNS, 2010].  

Před volbami 2010 tehdy ještě neparlamentní strana SaS jako první zveřejnila svůj 

program, který nazvala „120 nápadů pro lepší život na Slovensku“. Strana kromě 

trendu, kdy voliči volali po nových politických tvářích, využila také hospodářské 

krize a svým programem a vystupováním nakonec dokázala přesvědčit více než 

12% voličů. Podle vyjádření jejího místopředsedy Juraje Miškova však její 

„program nie je len o ekonomike. Možno sme tu akcentovali viac ekonomiku, ale je 

to dané tým, že ekonomika potrebuje súrne riešenia, ktoré prinášame.“  Program 

se tak kromě podrobného řešení ekonomické krize zabýval také sociální politikou 

[SaS, 2010].  

Program strany Most-Híd, která ve Slovenské národní radě nahradila SMK byl 

celkem podobný tomu, který v předchozím volebním období prezentovala SMK. Je 

však zajímavé, že je úplně celý věnován problematice podpory podnikání, 

ekonomiky a trhu a slovo menšina nebo maďarský se zde nevyskytuje ani jednou. 

Program tak dále řešil především zeštíhlení státní byrokracie, efektivní podporu 

malých a středních podniků, výzkum a inovace jako základ budoucího 

ekonomického růstu, atd. Je tak vidět snaha o oslovení širší skupiny voličů a vliv 

hospodářské krize [Most-Híd, 2010].  

Parlamentní volby 2012, které se konaly 10. března, byly předčasné, když koaliční 

vládě Ivety Radičové nevyslovil důvěru vlastní koaliční partner, a to SaS. 

Důvodem sporu bylo podepsání tzv. eurovalu s nímž premiérka spojila 

pokračování své vlády. Nutno podotknout, že tyto volby pro středo- a pravicové 

strany znamenaly v podstatě katastrofu. S obrovským náskokem vyhrál SMĚR 

Roberta Fica, když se ziskem 44,41% získal v Národní radě SR většinu 83 

mandátů. Do parlamentu se dostalo ještě dalších 5 stran, z toho 4 zde již zasedly 

v minulém období, jejich výsledky však byly tristní, kromě úspěchu, který si jako 

nová – a do té doby neparlamentní- strana mohla připsat strana Obyčejní lidé a 
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nezávislé osobnosti a obhájení minulého výsledku KDH, můžeme mluvit o 

propadu jako u SDKÚ, tak SaS i strany Most-Híd, i když ta si z těchto stran 

pohoršila nejméně. Druhé místo za SMERem obsadilo KDH ziskem 8,82%  a 16 

mandátů, dále to byl Most-Híd s 6,89%, což znamenalo zisk 13 mandátů. 

Následovala SDKÚ s 6,09% a 11 mandáty a poslední se umístila Svoboda a 

Solidarita, když získala 5,88%  a 11 mandátů. Volby byly výrazně poznamenány 

aférami jako Gorila nebo Sasanka, i to výrazně napomohlo SMERu k tak 

přesvědčivému výsledku [ŠÚSR, 2012].  

SMĚR-SD představil volební program s názvem „Lidé si zaslouží jistoty“, jehož 

hlavními pilíři byli: stabilní politický systém, vládní struktury orientované na 

evropské hodnoty, stát, který zasahuje, reguluje a chrání, ozdravení veřejných 

financí, nové příjmy, podpora hospodářského růstu, skuteční sociální dialog, 

solidarita a krizové rozhodování. Podle vyjádření předsedy strany Roberta Fica „je 

program strany SMER-SD orientovaný na ľudí, na rozdiel od pravice, ktorá ponúka 

program založený na zdražování a zvyšovaní DPH. „Myslíme si, že existujú aj iné 

spôsoby, ako získavať prostriedky do štátneho rozpočtu. Preto chceme ponúknuť 

zdroje do štátneho rozpočtu tam, kde sú – u bohatých, silných, veľké firmy, 

bankový sektor. Sme pripravení zvýšiť dane u veľkých firiem a u ľudí, ktorí 

zarábajú ročne viac ako 33 tisíc eur. Sme pripravení vyššie zdaniť luxus – vyššie 

zdaniť alkohol, vyššie zdaniť tabak,“ Na rozdíl od předchozích období, kdy se 

SMĚR prezentoval jako středo-levicový subjekt, pro období od voleb 2012 nabírá 

výrazněji čistě levicový směr. Pokračující ekonomická krize a nutnost vymezit se 

proti ostatním strana přiměla SMĚR prezentovat se ještě zřetelněji. Vzhledem k 

výše uvedeným výsledkům voleb nutno podotknout, že to byla dobrá volba. Robert 

Fico se také vyjádřil k novým stranám a to takto: „Odmietame novotvary, 

odmietame politické brojlery, odmietame dobrodruhov a avanturistov, ktorí 

spôsobili Slovensku vždy nejaké ťažkosti. A takéto politické strany musia zostať na 

okraji politickej scény“ [SMER-SD, 2012].  
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 Nosným tématem programu Most-Híd pro volby 2012, který byl mnohem 

obsáhlejší a propracovanější program než byl ten pro volby 2010, byla opět 

hospodářská a sociální politika, zejména v důsledku krize, avšak strana zde již 

zmiňuje i ochranu menšin na Slovensku a především klade důraz na spolupráci 

(Slováků a Maďarů na Slovensku, stejně jako spolupráci mezi Slovenskem a 

Maďarskem), zároveň také zdůrazňuje, že rozhodně neusiluje o připojení jižních 

oblastí Slovenska (jak o tom rád hovořil např. Ján Slota). „V popredí nášho záujmu 

budú stáť úlohy, ktoré je nevyhnutné splniť v záujme zachovania stability v krajine. 

Dianie v Európe a na svetových finančných trhoch nás zaväzuje k tomu, aby 

všetky konkrétne a realizovateľné aktivity smerovali na jednej strane k 

zodpovednej hospodárskej politike a na druhej strane k čo najmenšiemu 

možnému zaťažovaniu občanov“ [Most-Híd, 2012].    

KDH šlo do voleb s programem „Silnější Slovensko – začíná to prací.“ Ten 

zaměřila na plán hospodářského ozdravení, na zodpovědnou a spravedlivou 

sociální politiku, dále na politiku zaměstnanosti a podpory rodin. Další kapitola se 

věnovala zdravotnictví nebo ochranu spotřebitele. Velká pozornost byla také 

věnována boji s korupcí. Prezentovaný program byl tak jako i jiné ovlivněn aktuální 

hospodářskou situací. „V súčasnom období neistoty a ekonomických ťažkostí je 

pre ľudí najdôležitejšia práca. Preto aj naša Cesta pre Slovensko začína prácou a 

zamestnanosťou. Iba ak budú mať ľudia prácu, môžu prosperovať rodiny a celé 

Slovensko. Preto kladieme veľký dôraz na ekonomický program, ktorý je 

zameraný na vytváranie nových pracovných miest, ozdravenie verejných financií a 

podporu živnostníkov a malých a rodinných podnikov“ [KDH, 2012].  

V posledních volbách se také prosadila zcela nová strana, a to Obyčejní lidé a 

nezávislé osobnosti. Nová strana využila poptávky po nových tvářích a také 

tématu korupce. Strana to charakterizuje ve svém programu takto: „Máme jeden 

veľký problém, ktorý chceme konečne vyriešiť. Pokiaľ bude v politike bežná 

korupcia, klientelizmus a rozkrádanie verejných financií a verejného majetku, tak 

nebude na Slovensku dosť peňazí na také základné služby, akými sú: 

zdravotníctvo, školstvo, podpora rodín, starších, či zdravotne postihnutých 

občanov. Našim hlavným cieľom je preto vniesť do politiky novú krv. Na prahu 

rozsiahlej hospodárskej krízy sa rozhoduje o osude našej krajiny. Jedna možnosť 
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je pokračovanie korupcie, bujnenie drahej a neefektívnej verejnej správy, 

zvyšovanie dlhov, daní, zvyšovanie nezamestnanosti. Nastaviť starej generácii 

politikov občianske zrkadlo a dať voličom a občanom príležitosť vybrať si 

zástupcov, ktorí budú reálne hájiť ich záujmy a nie záujmy straníckych centrál a 

lobistických skupín. Usilujeme sa, aby sa občianska spoločnosť priblížila tzv. 

vysokej politike, aby sa konečne skončila partokracia, vláda straníckych 

dinosaurov, profesionálne rozkrádanie, klamstvo a populizmus“.  V jejím programu 

dominovala témata jak hospodářské, tak sociální politiky. Strana se však v této 

souvislosti přímo v programu zabývá také řešením tzv. romské otázky. Strana ji 

nazývá „takzvanou“, protože se týká sice ve velké míře Romů (především v 

uzavřených osadách), avšak nejen jich [OĽaNO, 2012] [Rolko, 2012].  

SDKÚ přišla s podobným programem jako v minulých volbách, pro potřeby voleb 

zvolila motto střední třídy a program tak nesl název Silná střední vrstva. 

Spravedlivé Slovensko. Po předchozí krizi uvnitř koalice, která vyústila v pád vlády 

a předčasné volby, SDKÚ  kromě svých programových východisek, apelovala také 

v úvodu na nutnost integrace středopravicových stran: „SDKÚ-DS považuje 

spájanie síl a integráciu politického pravého stredu za jedinú úèinnú cestu k 

víťazstvu stredopravých strán.“  Hlavními ekonomickými tématy bylo snižování 

daní a prosazování rovné daně, snižování odvodů, podpora podnikatelského 

sektoru za účelem zvyšování zaměstnanosti, atd. [SDKÚ, 2012].  

Svoboda a Solidarita svůj program nijak výrazně pro volby 2012 nezměnila. Jako 

nová strana de facto pouze rozpracovala původní program a podle svých slov tak 

představila nejen „nápady“ jako v přechozím období, ale komplexní vizi fungování 

státu ve všech oblastech, svůj program tak koncipovala jako představení 

jednotlivých řešení pro každé ministerstvo [SaS, 2012].  
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5. Polsko 2005 - 2012 

5. 1. Stručný hospodářský přehled 

 

Polsko 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Reálný HDP (%) 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,5 5,1 1,6 3,9 4,3 2,4 
Deficit státního 
rozpočtu k HDP (%) 

 
4,8 

 
6,2 

 
5,4 

 
4,1 

 
3,6 

 
1,9 

 
3,7 

 
7,4 

 
7,8 

 
5,1 

 
2,2 

Nezaměstnanost 
(%) 

 
19,8 

 
19,4 

 
19,0 

 
17,8 

 
13,9 

 
9,6 

 
7,1 

 
8,2 

 
9,7 

 
9,7 

 
12,5 

[Finance.cz, 2013a,b] [Česká spořitelna, 2013] 

Na začátku období na tom bylo Polsko podobně jako obě zbývající státy, polská 

ekonomika po roce 2000, resp. v roce 2002 vykazovala růst a díky přistoupení 

země do EU se i deficit rozpočtu držel pod 3%. S čím se však Polsko potýkalo, 

byla vysoká nezaměstnanost, která ještě v roce 2005 dosahovala téměř 18%. Ale i 

Polsku v prvních letech pomohl vstup do EU a i díky přílivu zahraničních investic 

se postupně dařilo snižovat nezaměstnanost. Díky domácí poptávce udržel 

hospodářský růst pozitivní trend z roku 2006 a dosáhl v roce 2007 hodnoty 6,5%.   

V roce 2008 se pro agenturu Reuters vyjádřil hlavní ekonom banky BPH Ryszard 

Petru v tom smyslu, že "Silná domácí poptávka nabízí Polsku šanci, že by 

nemuselo být nějak výrazně postiženo útlumem světové ekonomiky. Růst se však 

letos zpomalí asi na pět procent." Jeho slova se v následujících letech víceméně 

potvrdila [Holas, 2008].  

Nejtěžším, v hospodářských dějinách Evropské unie byl rok 2009, kdy vrcholila 

světová finanční krize.  Polsko se ale recesi skutečně vyhnulo. Růst jeho HDP o 

1,6 % sice znamenal výrazný pokles, ale oproti jiným zemím, které začaly ztrácet, 

si zasloužilo úctu ratingových agentur. Pro vládu Donalda Tuska to byl důvod k 

hrdosti, ale pro opozici k posměškům. Současně s růstem polského HDP totiž 

narostl i deficit veřejných financí, a to až na 7,3 %HDP, což bylo skoro dvakrát 

tolik než v předchozím roce (3,7 %). To dalo prostor opozici poukázat na 

pochybení vlády. Ale podle ekonoma Marka Borowského a jednoho z čelných 

zástupců polské levice.  „Neexistuje jeden rok, jeden okamžik, ani jedna konkrétní 

osoba, která by udělala nějaké chyby,“ navíc zdůrazňuje, že krize: „nezačala přece 

v Polsku, ale v USA,“ přičemž dodává, že: „Tyto problémy však byly také 
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důsledkem nedomyšlených opatření provedených o několik let dřív.“ Tím podle něj 

bylo zejména snížení daní a povinného nemocenského pojištění, které prosadila 

vláda Jarosława Kaczyńského v letech 2006 a 2007 a jež způsobily problémy, 

když se objevila krize. Dle Borowského, část viny spočívá i na současné vládě, 

která „mohla na začátku svého vládnutí některá rozhodnutí odvolat, ale neudělala 

to“ [Pedziwol, 2011].  

V globálním měřítku se tak zdá být Tuskova hospodářská politika spíše úspěšná 

(mj. i proto se stal po volbách 2011 opět premiérem), avšak to neznamená, že by 

Poláky krize netrápila podobně, jako občany ostatních zemí. Jedním z důvodů je 

také zvyšující se nezaměstnanost, která v roce 2012 vzrostla na 12,5% oproti 

9,7% v roce 2011. [Pedziwol, 2011].  

5. 2. Společenskopolitické klima  

 

Po volbách v roce 2005 proběhl průzkum, který mapoval nejdůležitější motivy 

hlasování voličů pro konkrétní stranu. Zde se ukázalo, že příznivci vítězné strany 

PiS nejčastěji odkazovali na víru v poctivost jejích představitelů a jejich 

spolehlivost (52%), druhým nejčastějším důvodem bylo přesvědčení, že právě tato 

strana dokáže snížit kriminalitu v Polsku (47%) a dále pocit, že se tato stran bude 

řídit polskými národními zájmy (42%). Voliči Občanské platformy také zdůrazňovali 

poctivost a spolehlivost svých politiků (46%), na druhém místě se zde ale umístil 

ekonomický program strany (48%), dále to byla profesionalita a kompetence jejích 

politiků (35%). Co se týče SLD, tak z průzkumu vyplynulo, že většinu z 11,3% 

hlasů, které ve volbách obdržela, dostala od svých skalních voličů, jež po volbách 

řekli, že oni volí tuto stranu dlouho, považují ji za součást své vlastní politické 

identity (54%). Voliči, kteří hlasovali pro Sebeobranu, se domnívali, že tato strana 

chápe problémy obyčejných lidí (61%), a že se situace lidí jako oni se zlepší, 

pokud bude Sebeobrana u moci (45%). Třetím nejdůležitějším důvodem pro 

hlasování Sebeobrana bylo přesvědčení, že by se Sebeobrana postavilo proti 

prodeji (privatizaci) státního majetku. Přesvědčení, že politici jejich strany mohou 

nejlépe pochopit problémy obyčejných lidí a že je vyřeší, jakmile budou u moci, 

bylo nejdůležitější také pro příznivce Ligy polských rodin. Nicméně, na rozdíl od 

voličů Sebeobrany, příznivci LPR přisuzují téměř stejný význam i postojům této 
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strany k církvi a náboženským hodnotám (47%). Zdůrazňují také poctivost svých 

politiků (37%), jejich vlastenectví a úsilí o ochranu polských národních zájmů 

(36%). Motivace elektorátu PSL jsou relativně nejvíce různorodé. Stejně jako v 

případě SLD, zde hraje stranické pozadí (41%) a zvyk hlasování pro ni jsou 

nejdůležitější motivací jejích voličů. Tyto motivy jsou pak doprovázeny 

přesvědčením, že tato strana nejlépe chápe problémy obyčejných lidí a pokud 

bude u moci, postará se o ně (39%) [CBOS, 2005a].  

V roce 2005 se také uskutečnil průzkum, který měl zmapovat hodnocení 

privatizace. V průběhu téměř celého desetiletí v devadesátých letech (s výjimkou v 

roce 1992), téměř vždy převažovalo pozitivní hodnocení procesu privatizace 

polské ekonomiky nad negativy. Avšak na začátku druhé dekády se tento trend 

obrátil a kritické vyhodnocení transformace začalo převažovat.  Po několika letech 

zhoršující se názory na privatizace v Polsku se mírně zlepšily v roce 2005. 

Nicméně názor, že privatizace je špatná pro ekonomiku země, stále převládá 

(40%) a pouze jeden ze čtyř respondentů (25%) zaznamenal jakékoli ekonomické 

výhody vlastnického procesu transformace. Během období od října 2003 do ledna 

2005 se názory Poláků na účinek privatizace na jejich osobní situaci příliš 

nezměnily.  Téměř polovina respondentů (46%) věří, že privatizace má negativní 

vliv na jejich osobní situaci, zatímco přibližně jeden z šesti (16%) vyjadřuje opačný 

názor. V období rychlého hospodářského růstu a dobré sociální nálady (v letech 

1995-1999), skoro čtvrtina všech respondentů věřila, že privatizace měla pozitivní 

vliv na jejich osobní situaci. Názory na to, které sociální skupiny získaly a které 

ztratily v důsledku privatizace se v čase nemnění. Průzkum naznačuje, že 

privatizace je považována za proces, který prospěl pouze několika privilegovaným 

sociálním skupinám. Podle respondentů to na prvním místě jsou nečestní lidé, 

podvodníci (44%), vládní úředníci účastnící se privatizačního procesu (42%) a 

zahraniční investoři (40%). Manažeři privatizovaných podniků jsou také docela 

často viděni jako příjemci procesu transformace (32%). Veřejné mínění vidí 

občany jako hlavní poražené v procesu privatizace (71%). Názor, že privatizace 

má negativní důsledky pro většinu Poláků, získal v poslední době větší podporu. 

Privatizace je také považován za škodlivou pro polskou ekonomiku (45%) a pro 

zaměstnance privatizovaných podniků (44%) [CSOB, 2005b].  
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Podle názorů Poláků v průzkumu z roku 2006 měly být nejdůležitějšími úkoly vlády 

následující: snížení nezaměstnanosti, hospodářský rozvoje, boj proti trestné 

činnosti a korupci. Další zásadní úkoly pak představovalo zlepšení úrovně a 

podmínek bydlení, výstavba silnic a dálnic jakož i snížení vládních výdajů [CBOS, 

2006].  

Poláci měli v roce 2007 pocit největšího blahobytu od roku 1988. Více než 

polovina respondentů (54%) měla pocit, že vše je tak, jak by mělo být a byla 

spokojena se svými úspěchy. 49% procent respondentů pak bylo hrdo na své 

úspěchy. Pocit frustrace, apatie a bezmoci se v této době o něco snížil. Dalo by 

tak říci, že trauma spojené s politickými a společenskými změnami již odeznělo a 

občané si již do značné míry zvykli na novou realitu. Průzkumy ukazují, že nejvíce 

nespokojeni se svým životním standardem byli Poláci hned v roce 1991, kdy po 

zavedení tržní ekonomiky postihla Polsko mj. vysoká nezaměstnanost, do té doby 

samozřejmě nevídaná. Zhoršila se tak nejen finanční situace domácností, ale také 

podmínky bydlení a obecně společenská nálada. To se pak postupně zlepšovalo v 

letech 1993-1996, kdy se došlo k celkové stabilizaci a poté opět k mírnému 

zlepšení po roce 2003 [CBOS, 2007a].   

Předčasné parlamentní volby v roce 2007 se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. 

Volební účast byla na polské poměry relativně poměrně vysoká, když dosáhla 

téměř 54% (ve srovnání s 41% nižší než před dvěma lety). Často se tak vyskytly 

komentáře, že tyto volby byly vlastně referendem, ve kterém občané hlasovali pro 

nebo proti vládnoucí Právo a Spravedlnost (PiS). Nakonec Občanská platforma 

(PO) vyhrála a vytvořil vládní koalici Polskou lidovou stranou (PSL). Volby a 

výsledné politické změny tak významně přispěly ke zlepšení názoru Poláků na 

demokracii, které nikdy předtím nebyly tak pozitivní (46%) [CBOS, 2007b].  

V roce 2007 byla většina Poláků proti legální interrupci z důvodů špatných 

životních podmínek. Od roku 2002 se názory na to, zda by potraty měly být 

legální, když je žena v těžké osobní situace, nebo když prostě nechce mít dítě, 

posunula negativním směrem (který byl zvláště populární v roce 2006), avšak 

v roce 2008 si více respondentů než rok předtím (23%) myslelo, že v takových 

případech by potrat měl být legální, i když je to stále ještě menšinový pohled 

[CBOS, 2007c].  



 

 81 

Před parlamentními volbami v roce 2011 vyvolalo po dlouhé době rozruch 

rozhodnutí zavést výuku náboženství ve veřejných školách, které padlo v roce 

1990 a i tehdy bylo velmi kontroverzní. Řada skupin protestovala a společnost 

byla rozdělena. V první polovině 90. let více než polovina populace toto rozhodnutí 

podporovala, 2/5 naopak byly proti. Ještě před posledními volbami v roce 2011 se 

zdálo, že si Poláci již na přítomnost náboženské výuky ve školách zvykli, jelikož 

tato problematika již nevyvolávala do té doby žádné významné kontroverze a více 

než ¾ napříč všemi socio-demografickými skupina s výukou souhlasilo. To se 

však změnilo při posledních volbách, kdy uspěl Janusz Palikot se svým radikálně 

antiklerikálním hnutím [CBOS, 2011].  

5. 3. Ideové profily parlamentních stran  
 

Svaz demokratické levice 

SDL je postkomunistická strana, která vznikla před parlamentními volbami v roce 

1991 jako koalice několika desítek levicových hnutí a jiných organizací. Hlavním 

subjektem však byla Sociální demokracie Polské republiky, která vznikla 

transformací bývalé vládnoucí komunistické Polské sjednocené dělnické strany v 

lednu 1990. V roce 1999 pak SdRP rozhodla o ukončení činnosti strany, přičemž 

došlo k přeměně SLD v jednolitou politickou stranu, do které vstoupili téměř 

všichni předchozí členové koalice. Volebně se jednalo o poměrně úspěšný 

subjekt, který vládl v letech 1993-1997 a po roce 2001 a jehož lídr A. Kwasniewski 

se stal prezidentem. Ovšem po volebním úspěchu v roce 2004 přišel rozkol, od 

SLD se odštěpila nová Polská sociální demokracie a postavení SLD tím bylo 

výrazně oslabeno. SLD dnes vystupuje jako moderní sociálně-demokratická 

strana, která se od svých předchozích marxisticko-leninských ideálů již plně 

distancovala. Avšak i tak v 90. letech obhajovala některé „výdobytky“ Polské 

lidové republiky a byla skeptická k radikálním tržním reformám. Jejím ideálem je 

tzv. sociální a ekologicky orientované tržní hospodářství. Mezi hlavní politická 

témata vždy patřily: odluka církve od státu, široká územní samospráva, státní 

garance sociálních práv (bezplatné školství, zdravotnictví, aj.), vytváření 

pracovních míst, rozvoj informatiky apod. V zahraniční politice byla SLD 

zastáncem vstupu Polska do NATO i EU. SLD se tak snaží být takzvanou stranou 
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pro všechny, neboli catch-all party, není tak přímým reprezentantem nějakého 

jasně definovaného segmentu společnosti [Dančák, 2002: 292] [Kubát, 2005:100].  

Občanská platforma 

Vznikla v roce 2001 v důsledku rozpadu Volební akce Solidarita (AWS) a krize v 

liberální straně Unie svobody. Občanskou platformu založili tři významní liberální 

politici, a to bývalý kandidát na prezidenta Andrzej Olechowski, někdejší předseda 

Sejmu Maciej Plazynski z AWS a Donadl Tusk z Unie svobody. V roce 2002 se 

strana stala jednolitým politickým subjektem a také změnila název z Občanské 

platformy na Občanskou platformu Polské republiky. Od doby svého vzniku až 

doposud se jedná o jednu z nejvýznamnějších politických stran v Polsku.  Již v 

roce 2001 získala v parlamentních volbách necelých 13% hlasů, ve volbách v roce 

2005 už necelých 25%, 2007 to bylo už téměř 42%. V posledních volbách v roce 

2011 pak 39%. V Polsku se jedná v podstatě o jedinou otevřeně liberální (v 

ekonomickém slova smyslu) politickou stranu. Jednoznačně se vyslovuje pro 

snížení role státu v ekonomické sféře nebo prosazuje rovnou daň. Na druhou 

stranu, Občanská platforma ve svém programu obsahuje celou řadu velmi 

neliberálních prvků, a to zejména v oblasti hodnotové. Občanská platforma se 

zřetelně vyslovuje proti legalizaci euthanasie, potratů, registrovanému partnerství, 

stejně tak je proti legalizaci tzv. měkkých drog nebo proti odluce státu a církve. V 

zahraniční politice byla pro vstup Polska jak do NATO, tak EU. Přestože je PO 

nejvýznamnější stranou posledních let, její členská základna je poměrně malá a 

čítá jen asi něco kolem 20 tisíc členů [Kubát, 2005:102] [Semelová, 2008].  

Sebeobrana 

Tato strana vznikla již v roce 1992 ze stejnojmenného radikálního rolnického 

odborového svazu. Oficiální název je pak od roku 2000 Sebeobrana Polské 

republiky. Od počátku až do poloviny roku 2011 byl jejím předsedou extrémní 

populista Andrzej Lepper, který však ve zmíněném roce 2011 tragicky zahynul. V 

90. Letech se jednalo o bezvýznamnou politickou stranu, avšak k jejímu prudkému 

nástupu došlo před volbami v roce 2001, kdy se ziskem 10% hlasů se dostala do 

Sejmu, stejně tak i ve volbách 2005. Avšak v předčasných volbách 2007 již zcela 

propadla, i díky Lepperovu obvinění z korupce. Předpovědi polských komentátorů 
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že Lepperova smrt bude i smrtí po celou Sebeobranu se v podstatě naplnily a 

strana ke 4. Březnu 2012 ukončila činnost. Ideologické zařazení je poněkud 

obtížné, původně se strana profilovala jako agrární. A tak se v dobách své největší 

slávy začala opírat nějen o zemědělce a venkovské obyvatelstvo, ale také o 

občany rozčarované vývojem po roce 1989. Mohli bychom tak říct, že se jednalo o 

silně populistickou a radikální levicovou stranu s občasnými komunistickými prvky 

[Dančák, 2002: 307].   

Liga polských rodin 

Tato strana se formovala v důsledku rozpadu AWS někdy od roku 2001 jako 

koalice katolických a nacionalistických stran. Už v roce 2001 získala 8% hlasů, 

stejně tak i ve volbách v roce 2005. Avšak v předčasných volbách v roce 2007 již 

propadla a ani se nepřiblížila 5% hranici, stejně jako v posledních parlamentních 

volbách v roce 2011. Liga polských rodin se za svou krátkou existenci v 

parlamentu ale stačila stát i součástí vládní koalice společně se Sebeobranou a 

stranou Právo a Spravedlnost. Tato pravicová strana se vždy vyznačovala 

vypjatým nacionalismem a byla také spjata s některými fundamentalistickými 

kruhy uvnitř katolické církve, zejména pak s xenofobním rádiem Maryja. Ostře 

vystupovala proti vstupu Polska do Evropské unie. Liga byla označována za 

extrémní, populistickou a protestní stranu. Přestože se v roce 2004 strana snažila 

vymanit z tohoto extrémního zařazení tím, že zmírnila nacionalistickou a 

katolickou rétoriku a začala se zaměřovat více na ekonomické otázky a navrhla 

např. snížení daní, ani to ji jak jsem již uvedla výše, nezachránilo od politického 

pádu [Kubát, 2005: 105].   

Právo a spravedlnost  

Strana vznikla v červnu 2001 a jejími hlavními představiteli se stali bratři 

Kaczynští, Lech a Jaroslaw. A již v parlamentních v roce 2001 získala strana 

9,5%, volby v roce 2005 pak už strana vyhrála se ziskem téměř 27% hlasů. A na 

to se stal Lech Kaczynski prezidentem Polské republiky. I v předčasných volbách 

v roce 2007 si strana nevedla špatně, procentuálně si mírně polepšila, ale 

nakonec vzhledem k velkému náskoku Občanské platformy skončila druhá. Právo 

a spravedlnost můžeme označit za sociálně-konzervativní stranu, která se hlásí 
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zejména k polským tradicím, katolické církvi, tím tedy odmítá např. interrupce, 

legalizaci měkkých drog, registrovaná partnerství homosexuálů nebo euthanásii, 

avšak podporuje znovuzavedení trestu smrti. V ekonomické oblasti prosazuje 

silnou roli státu nebo udržení bezplatného školství a zdravotnictví. Právo a 

spravedlnosti je stále jednou z nejsilnějších polských stran, kdy v posledních 

parlamentních volbách v roce 2011 opět skončila za Občanskou platformou se 

slušným výsledkem téměř 30% [Kubát, 2005: 104].  

Polská lidová strana 

Polská lidová strana je následovnicí Sjednocené lidové strany, která v Polsku 

působila před rokem 1989 v rámci Národní fronty. V květnu 1990 se 

transformovala (došlo ke spojení několika lidoveckých uskupení) a změnila také 

název. Je nepřetržitě přítomna v Sejmu už od roku 1989, v letech 1993-1997 byla 

dokonce členem vládní koalice spolu s SLD, stejně jako po roce 2001. Jako jedna 

z mála polských stran má relativně disciplinovaný elektorát, pocházející většinou z 

venkova, avšak jejich počet obvykle nepřekračuje 10%.  Také je dobře 

organizována a úzce provázána s regionálními strukturami a rovněž má nejvíce 

členů (cca 140 tisíc) ze všech polských politických stran. PSL je stranou agrární, 

dalšími klíčovými hodnotami pak jsou sociální solidarita, sociální učení katolické 

církve. A ačkoli strana sebe sama považuje za stranu centristickou, v praxi se 

jedná spíše o stranu levicovou. V ekonomické oblasti prosazuje sociálně tržní 

ekonomickou, se státním dohledem nad klíčovými oblastmi hospodářství. V 

zahraniční politice sice podporuje členství Polska v EU, avšak zároveň zdůrazňuje 

potřebu ochrany polských národních zájmů, zejména pak zájmů polských 

zemědělců [Kopeček, 2005b: 519].  

Palikotovo hnutí 

Tuto novou polskou politickou stranu založil Janusz Palikot v červnu roku 2011. Již 

v říjnových volbách téhož roku se straně podařilo dostat do Sejmu, když získala 

10,07% hlasů. Janusz Palikot byl předtím členem Občanské platformy, avšak na 

rozdíl od PO Palikotovo hnutí postavilo svůj volební úspěch na radikální 

antiklerikální rétorice, jíž dokázalo oslovit především mladší voliče. Co se týče 

programu, tak hlavním tématem byla problematika povinné náboženské výuky na 
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školách, potratů, homosexuálů a možnosti jejich registrovaného partnerství nebo 

legalizace měkkých drog. Sám Palikot označil hnutí jako „novou levici“, to se 

ovšem vztahuje spíše k sociální a kulturní oblasti, než k hospodářské politice 

strany [Stier, 2012].  

5. 4. Socioekonomická linie v programech parlamentních stran 
 

Parlamentní volby se konaly 25. září 2005 a do Sejmu se dostalo celkem šest 

politických stran. Všechny tři nové strany, které kandidovaly v předchozích 

volbách v roce 2001, nejen své místo v Sejmu potvrdily, ale kromě strany LPR si 

také výrazně polepšily. Vítězem se stala strana Právo a spravedlnost bratrů 

Kaczynských, která si ziskem 27% hlasů polepšila o celých 17% a obsadila 155 

křesel. Druhá skončila Tuskova Občanská platforma, která dosáhla výsledku 24% 

(a 133 mandátů) a polepšila si tak o 11,4%. Třetí skončila Sebeobrana Polské 

republiky s 11,4% hlasů, což představovalo 56 mandátů, za ní se umístil Svaz 

demokratické levice, který si pohoršil o neuvěřitelných 29,7% hlasů a získal pouze 

55 křesel. Tento propad byl především důsledkem afér, se kterými byla spojena 

vláda Leszka Millera jako např. aféra „Rywingate“ nebo kauza spojená s PKN 

Orlen. I to otevřelo prostor pro PiS a PO. Hlavními tématy kampaně byly, 

vzhledem ke zmíněním okolnostem, především otázky korupce a bezúhonnosti 

politiků, to byla témata prezentovaná především PiS. Ta se odvolávala na 

postsolidární křesťanské formace a strana se prezentovala jako výrazně 

konzervativní. Úspěšně začlenila do svého programu vizi nové IV. Republiky, 

oproštěné od korupce. Poslední se pak umístila Polská lidová strana (PSL), která 

si mírně pohoršila a skončila s výsledkem 7,0% a 25 mandátů. Co bylo po 

dlouhém období neustálých změn v polském stranickém systému nové, byla 

přítomnost stejných stran v Sejmu, jako v minulém volebním období, změnilo se 

vlastně jenom (i když výrazně) rozložení jejich sil. Přestože se původně zdálo, že 

by PiS a PO mohly po volbách utvořit společnou vládu, z této možnosti nakonec 

sešlo. PiS utvořila koaliční vládu se Sebeobranou, Ligou polských rodin a Polskou 

lidovou stranou. Občanská platforma se tak stala hlavní opoziční silou. Jak již bylo 

řečeno výše, v těchto volbách tak vítězná strana PiS vsadila zejména na 

bezpečnostní a protikorupční rétoriku, PO naopak na hospodářská témata (rovná 
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daň), témata LPR se zase nesla v nacionalistickém a náboženském tónu. 

Sebeobrana pak vsadila na radikální obranu rolníků a SDL nakonec nepomohla 

ani podpora A. Kwasniewského. [Fiedler, 2007].  

Ústředním tématem PiS v těchto volbách bylo představení projektu IV. Republiky. 

Mottem strany pro tyto volby bylo „Polsko práva, Polsko spravedlivé“. Bratři 

Kaczynští v této kampani akcentovali důležitost a nezbytnost křesťanských hodnot 

ve veřejném životě polské společnosti. Dokonce prosazovali zanesení těchto 

hodnot do preambule ústavy. PiS také zaujímala postoje, které jsou v souladu s 

politikou Vatikánu, s výjimkou zavedení trestu smrti, který se snažila obnovit. 

Předvolební kampaň také ovlivnilo katolické rádio „Radio Maryja“ vedené otcem 

Rydzykem, jenž podpořilo PiS proti PO, což ovlivnilo hlasy nerozhodnutých a 

méně vzdělaných katolických voličů zejména na venkově. Projekt IV. Republiky 

byl vlastně odmítnutím období III. Republiky, kde mj. provázaností politiků se 

starou komunistickou nomenklaturou a jejím vlivem na ekonomickou transformaci 

došlo k vytvoření korupčnicko-klientelistických vazeb, kterých je nutné se zbavit. 

To podle PiS může udělat jen silný stát, který také zajistí silnou ekonomiku. Hlavní 

ekonomickým tématem programu byla zaměstnanost, zjednodušení daňového 

systému, snížení daní (hlavně rodinám s dětmi). PiS se nestavěla proti privatizaci, 

ale zastává názor, že klíčové sektory by měly zůstat ve státním vlastnictví 

[Kocůrek, 2009] [PiS, 2005].  

PO šla do parlamentních voleb 2005 s volebním programem, kde mezi důležitá 

témata patřily daně, vzdělání, ekonomika, zdraví, atd. Hlavním tématem Občanské 

platformy se stalo zavedení rovné daně, tzv. 3 x 15, tedy 15% daň z přidané 

hodnoty a stejně tak také pro fyzické i právnické osoby, dále zdravotnická reforma 

a také omezování byrokracie. I PO šla do těchto voleb s programem na změnu 

ústavy, avšak ne v katolickém duchu, nýbrž s požadavkem na snížení počtu 

poslanců na polovinu, prosazovala většinový volební systém, kde by se tak 

hlasovalo pro jednotlivé kandidáty a ne pro stranické kandidátky, zrušení 

poslanecké imunity a také zrušení Senátu.  PO se také negativně stavěla k 

legalizaci euthanázie, interrupcí, obnovení trestu smrti, registrovanému 

partnerství, legalizaci tzv. měkkých drog a odluce církve od státu. V ekonomické 

oblasti pak prosazovala značné zmenšení role státu v ekonomice a zjednodušení 
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daňového systému. V zahraniční politice Občanská platforma podporuje zvýšenou 

úlohu Evropského parlamentu v rámci EU [Mizerski, 2005] [Semelová, 2008].  

Polská lidová strana se ve svém volebním programu pro volby 2005 zabývala 

tématy jako práce, rodina, sociální zabezpečení nebo zdraví. V hospodářské 

politice pak kladla důraz na řešení problému nezaměstnanosti a poměrně 

podrobně řešila i problematiku daní. Nicméně se vyjadřovala i k privatizaci a jasně 

odmítla dosavadní postup, kdy podle ní jak domácí, tak zahraniční investoři 

získávali doslova „za babku“ státní majetek, a to jak v průmyslu a obchodu, tak 

také v bankovním sektoru i sektoru služeb. Je také důležité zmínit, že do svého 

programu zahrnula i problematiku lustrací, které podporovala [PSL, 2005].  

V podstatě celý program SLD pro volby 2005 tvořila výlučně témata hospodářské 

a sociální politiky. Ve volebním programu SLD zdůrazňovala hlavně ekonomické 

úspěchy po přistoupení k EU. Chválila se za dosažení nejlepších možných 

podmínek přístupu, díky kterému tak Polsko bude schopno dosáhnout životní 

úrovně evropských zemí. Zmiňovala také vysoké tempo ekonomického růstu, 

kterého Polsko v tomto období dosáhlo, avšak se znepokojením konstatuje, že 

tento růst nešel v prospěch všech skupin obyvatel stejně a že se tak propast mezi 

bohatými a chudými zvětšila. To je pro SLD také důvod k zamyšlení se nad 

současnou ekonomikou.  SLD tak důrazně odmítá extrémní neoliberální, a podle 

ní také nehumánní model. Ve svém programu tak zdůrazňuje, že ekonomika musí 

sloužit k rozvoji celé společnosti, nikoli obohacení elity! Dále se program věnuje 

nezaměstnanosti, také zdůrazňuje význam družstevního a státního vlastnictví 

podniků.  Dále se program věnuje zjednodušení pravidel pro OSVČ, zabývá se 

zdravotnictvím, školstvím - samozřejmě bezplatným – požaduje moderní, 

multikulturní vzdělávání bez náboženských dogmat a ideologie. Vzdělávání v 

nejširším rozsahu zdarma a podporované státem. Strana také kladla důraz na to, 

že pro její členy „Žádný vlastní prospěch rozhodně nepřeváží nad zájmem 

veřejným! Jakkoli takové prohlášení může působit úsměvně, i podle průzkumu 

veřejného mínění právě toto bylo pro voliče SLD důležité a své straně a jejím 

představitelům tak v tomto ohledu poměrně důvěřovali. „Chceme Polsko 

spravedlivé, demokratické, tolerantní a prosperující – v práci i ve vědě. Polsko 

musí být pro všechny, ne jen pro některé z nich.“ V této větě můžeme vidět jasný 
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odkaz socioekonomické linie transformace, kdy většina Poláků v této době velmi 

silně akcentovala pozůstatek této linie, tedy rozpor mezi tzv. winners a losers 

ekonomické transformace 90. let, kdy většina Poláků byla i v této době 

přesvědčena, že transformace prospěla jen někomu a převažovalo tak dělení na 

my (obyčejní občané) a oni (defraudanti, podvodníci, gauneři) a kdy velká část 

obyvatel vnímala privatizaci jako takovou za spíše negativní a pro Polsko špatnou 

věc. V sociální oblasti se SLD staví proti vykořisťování a sociální nerovnosti, 

požaduje slušnou odměnu za dobrou práci, důstojný důchod, ochranu práv 

zaměstnanců, spolehlivé, veřejné zdravotnické služby a osvobození Polska od 

všech forem diskriminace a protiprávního nátlaku: náboženského, sexuálního a 

nacionálního [SDL, 2005].  

Volební program Sebeobrany obsahoval několik hlavních bodů, které se ale 

vesměs všechny týkaly především sociální a hospodářské politiky. Prvním z nich 

byl bod právě s názvem hospodářská politika, jehož podstatnou část tvořila kritika 

ekonomické transformace Polska, zejména pak způsobu jejího dosažení tzn. 

šokové terapie, resp. tzv. Balcerowiczowa plánu. Podle Sebeobrany takový 

způsob transformace vedl k oslabení národního hospodářství a k posílení 

„samozvaných liberálních elit“. Strana také prosazovala omezení nezávislosti 

centrální banky a kromě aktivní role státu v ekonomice, prosazovala rovněž 

nutnost řídit učením katolické církve [Mizerski, 2005b].  

Podobně na tom byla i Liga polských rodin, která ve svém programu označovala 

privatizaci za špatný experiment, který způsobil rozprodej státního majetku 

zahraničním společnostem (LPR upřednostňovala polské investice) a vytvořil 

systém, kde „ekonomika dostala přednost před člověkem“. Změna tohoto přístupu 

pak také byla jedním z jejích hlavních úkol, které si v programu dala. Stejně jako 

Sebeobrana byla také pro omezení nezávislosti polské centrální banky. Strana 

také kladla velký důraz na energetickou soběstačnost. Mimo hospodářskou 

politiku se pak LPR ostře stavěla proti potratům, eutanázii, homosexuálním 

svazkům, naopak vyjadřovala podporu tradiční rodině (jejíž ochrana by podle ní 

měla být zanesena v ústavě) a vysoké míře decentralizace s posílením pravomocí 

jednotlivých obcí [Mizerski, 2005c].  
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Po vleklé vládní krizi, zapříčiněné mj. neshodami nejen uvnitř vládní koalice, ale 

také uvnitř jednotlivých stran (zejména Sebeobrany), se v říjnu 2007 konaly 

předčasné parlamentní volby. Tyto volby jasně vyhrála do té doby opoziční strana 

Občanská platforma se 41,52% hlasů (209 mandátů), do té doby vládní strana 

Právo a spravedlnost se umístila druhá (32,11% a 166 mandátů). Třetí skončila 

levicová volební koalice s názvem Levice a demokraté, jejíž největší část tvořila 

Svaz demokratické levice 13,15%, což představovalo zisk 53 mandátů a poslední 

skončila Polská lidová strana se ziskem 8,91% hlasů a 31 křesel. Zbylé dvě 

strany, které tvořily předchozí vládní koalici, tedy Sebeobrana a Liga polských 

rodin v těchto volbách zcela propadly, kdy získaly pouhých 1,53, resp. 1,30% 

hlasů. Na otázku proč tyto strany neuspěly, by se dalo odpovědět docela 

jednoduše, že to bylo hlavně díky jejich sice krátkému, ale o tom dramatičtějšímu 

vládnímu působení. Michal Kubát [Kubát, cit. dle Koubek, 2007] se však domnívá, 

že tento neúspěch měl hlubší příčiny. U LPR to byl po nepřátelském rozchodu 

s PiS mj. odklon kdysi spřízněných médií Rydzykova impéria, jehož podpora 

z toho důvodu již nadále nebyla možná a dále pak prakticky nulová stranická 

identifikace voličů se stranou LPR, jejíž původní voliči sice v určité chvíli slyšeli na 

její politiku, ale o ztotožnění se s touto stranou v podstatě nemohla být řeč. U 

Sebeobrany to pak podle něj byl podobné, kdy tato strana měla nejen více 

skandálů, ale měla ještě méně vyhraněné voliče než LPR a v předchozích volbách 

se jí tak spíše podařilo posbírat tzv. protestní hlasy nespokojených voličů, zejména 

nezaměstnaných lidí, lidí s nižším vzděláním a nižšími příjmy. PSL si naopak 

mírně polepšila a to i díky tomu, že byla v průzkumech pravidelně 

podhodnocována a mj. také díky tomu, že Sebeobrana i LPR takříkajíc vyklidily 

pole. PiS sice prohrála souboj s PO, ale na bývalou vládní stranu to nebyl až tak 

špatný výsledek [Koubek, 2007].  

Program PO ve volbách 2007 nesl název „Aby se žilo lépe“. V tomto programu se 

PO vymezovala hlavně vůči PiS, kdy se hned v úvodu zdůrazňoval fakt, že „PO 

klade důraz na zdravý rozum a odmítá nějaké pokusy o revoluční změny 

fungování státu“, Prezentovala také svou alternativu proti tehdejší politice 

sociálního státu vlastním modelem stojícím na čtyřech pilířích (spokojenost polské 

rodiny, efektivní trh práce, solidarita mezi generacemi a vědomí sociální 
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důležitosti). PO se tak odklonila od otevřeného hájení ekonomického liberalismu a 

zaměřila se na posílení sociálních prvků, čímž se přiblížila sociálnímu liberalismu. 

Tímto se jí podařilo překlenout rozhodování voličů mezi „liberálním“ a „solidárním“ 

Polskem, kterému PO neúspěšně čelila ve volbách 2005 a vyprofilovat se ve 

stranu, která byla schopna zaujmout a získat si podporu také středo-levicových 

voličů PiS [Semelová, 2008] [PO, 2007].  

V roce 2007 byl program PiS již více zaměřen na sociální a hospodářskou politiku, 

hlavními tématy sice nadále zůstala role státu a státní správy a otázky vnitřní 

bezpečnosti, ale velký důraz byl také kladen na hospodářskou politiku, konkrétně 

na snižování schodku veřejného rozpočtu, snižování nákladů na pracovní sílu, 

zahraniční investice, hodnocení ratingových agentur, atd. PiS za sebou sice měla 

angažmá ve vládní koalici, což téměř vždy ztěžuje pozici ve volbách, ale díky 

tomu, že rok 2007 byl vlastně hospodářsky nejúspěšnější pro Polsko za více než 

10 let, i PiS se toho snažila využít a podle toho trochu umírnila svou rétoriku a 

zaměřila ji právě tímto směrem. I když to neznamená, že by se vzdala svého 

sociálního populismu, antikomunismu a nacionalismu [PiS, 2007].  

I program PSL s názvem „Společně tvoříme lepší budoucnost“ byl pro volby 2007 

postaven zejména na sociální a hospodářské politice a řešil aktuální problémy, 

jeho prvním bodem byla práce – strana chtěla především řešit odliv Poláků do 

zahraničí kvůli práci, což chtěla omezit, a to hlavně aktivní státní politikou 

zaměstnanosti, podporou podnikání (lepší zpřístupnění kapitálových půjček), 

zvýšením ochrany zaměstnanců, zpružněním trhu práce (podpora zkrácených 

úvazků a práce z domova), atd. Další témata se pak týkala podnikání, vzdělávání, 

zdraví, atd. [PSL, 2007].  

Po výsledkovém propadu ve volbách 2005 šla SLD do předčasných voleb v koalici 

s SDPL, PD a UP a představila zbrusu nový a velice obsáhlý program s názvem 

„Nová politika, nová naděje“.  Program měl 10 kapitol, kde se postupně zabýval 

Polskem jako právním státem, státem svobodných občanů, zemí s rovnými 

příležitostmi pro ženy i muže a pro mladou generaci, teprve šestá kapitola je 

věnována sociálnímu zabezpečení, dále ochraně zdraví občanů a až v osmé 

kapitole je pojednáno o hospodářské politice – v této kapitole je její začátek 

věnován kritice předchozí vlády v čele s PiS. Poté, je velká část věnována nutnosti 
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přijmou v nejbližší době euro, další část je pak celkem standartní, věnuje se 

nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, stabilizaci veřejných rozpočtů, atd.  V 

porovnání s předchozím programem šlo o skutečně obrovskou změnu, nostalgická 

rétorika po starých časech byla tatam, např. privatizace zde není již pojímána 

negativně, je zde však kladen velký důraz na její transparentní průběh. Celkově 

tedy můžeme říct, že zatímco ještě v roce 2005 si SLD vystačila s relativně 

krátkým, na sociální a hospodářskou politiku zaměřeným programem, dalších 

volbách už musela svůj program výrazně změnit [LiD, 2007].  

Zatím poslední parlamentní volby se v Polsku konaly 4. července 2001. V těchto 

volbách jednoznačně zvítězila Občanská platforma se ziskem 39,18% a 207 

křesel, znamenalo to sice pohoršení o více než 2%, ale stejně tak si pohoršila i 

druhá PiS, když získala 29,89% a 157 mandátů. Na třetím místě se umístila zcela 

nová strana Janusze Palikota, resp. Palikotovo hnutí, jež získalo 10,02%, což 

znamenalo obsazení 40 křesel. PSL obdržela 8,36% hlasů a 28 mandátů. 

Poslední stranou, která se ještě dostala do Sejmu, byl Svaz demokratické levice, 

který pro tyto volby opět kandidoval jako samostatná strana, avšak pohoršil si 

téměř o 5% a obsadil jen 27 křesel. PO s PSL za sebou měly relativně klidné 

vládní období, přestože i na Polsko dolehla krize plnou měrou, jako jedna z mála 

evropských zemí, dokázala v této situaci celkem obstát. I volební kampaň 

probíhala na polské poměry relativně klidně [Zenkner, 2011].  

Asi nepropracovanější a neobsáhlejší program představila PO před volbami 2011. 

V úvodním slovu předsedy Donalda Tuska jsme se mohli dočíst, že strana je 

“skutečnou platformou pro setkávání se různých názorových proudů, a to zastánců 

jak svobody a změny, tak i tradic, konzervativních liberálů, křesťanských 

demokratů i sociálnědemokratických tradicionalistů a že strana nestojí ani 

napravo, ani nalevo, ale je otevřena všem, kdož sdílejí ideály občanského státu“. 

Je zde tak vidět snaha o pragmatický posun z pravicového vymezení blíže středu 

a snaha stát se tak více stranou typu catch-all party. Jako hlavní úkol strana 

označila i nadále boj s krizí, v této souvislosti byl v programu kladen důraz na 4 

klíčové věci, a to inovace a sociální kapitál, rodinu a bezpečnost, efektivní stát a 

občanskou svobodu a stabilní hospodářství. Bylo zřejmé, že se PO podařilo 

zachytit nové trendy tolik diskutované takřka v celé Evropě. V sociální a 
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hospodářské politice, která se zde vymezovala pouze na klasické 

socioekonomické linii, byl kladen důraz zejména na inovace, které jsou klíčem k 

oživení nejen polské ekonomiky, program se tak obsáhle věnoval struktuře 

vzdělávání, aby bylo možné zvyšovat konkurenceschopnost Polska, dále zde bylo 

prosazováno omezení byrokracie, deregulace, podpora podnikání, a to zejména 

omezením byrokracie, atd. [PO, 2011].  

Pro volby 2011 PiS zvolila program s názvem „Moderní, bezpečné a solidární 

Polsko“. Podobně jako PO i PiS zde kromě svých tradičních témat v oblasti 

hospodářství zvolila důraz na nové problémy ekonomiky a zaměřila svůj program 

také vzdělávání, resp. inovace a výzkum pro zvýšení konkurenceschopnosti 

polské ekonomiky [PiS, 2011].  

Ve volebním programu SLD byla zjevná snaha o modernizaci programu a 

zaměření se skutečná aktuální společenská témata. V oblasti hospodářské politiky 

i díky krizi strana vsadila na snížení sazby DPH na 19 procent a zavedení daně 

pro banky. Věk odchodu do důchodu by se neměl zvyšovat, zároveň by mělo dojít 

ke zvýšení důchodů. Dále akcentovala boj proti nezaměstnanosti, zvýšení 

minimální mzdy a podporu řádných pracovních smluv v boji proti švarcsystému. 

Zavedení maximálního ročního limitu výdajů na léky. SLD se v tomto programu 

také více zaměřila na rodinnou politiku, chtěla např. podněcovat otce k účasti na 

výchově a péči o děti, například zavedením "otcovského měsíce" nebo přidáním 

dodatečných měsíců k mateřské jako odměnu za to, že na rodičovské je muž. 

Dále to byly podpora sexuální výchovy, informace o antikoncepci, včetně 

liberalizace protipotratových zákonů a proplácení umělého oplodnění z veřejných 

peněz, souhlasila také s uzákoněním svazků osob stejného pohlaví. Zahrnula do 

svého programu aktuální spor o to, že by náboženská výuka nejen že měla 

pokračovat povinně na školách, ale dokonce by známky z ní byly zahrnuty do 

průměru, který pak výrazně ovlivňuje přijetí do dalšího studia. Vyslovila se také pro 

zrušení církevního fondu, snížení dotací na římsko-katolické církvi a kléru [SLD, 

2011].  
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Program PSL byl opět převážně o sociální a hospodářské politice. Ta byla 

zaměřena zejména na řešení ekonomické krize, strana si tak vytyčila jako svůj cíl 

růst HDP, racionalizaci veřejných výdajů, efektivnější výběr daní, zavedení slev na 

dani, dále efektivnější územní plánování s ohledem na vytvoření vhodných 

podmínek pro investice, což souvisí s podporou rozvoje podnikání ve venkovských 

oblastech. V oblasti sociální podniky se pak strana zaměřila zejména na ochranu 

stávajících pracovních míst a na program podpory chudších rodin. Strana se 

v těchto volbách vymezovala především na socioekonomické linii, i když se svého 

tradičního důrazu na venkov a zemědělství se z pochopitelných důvodů nevzdala 

[PSL, 2011].  

Palikotovo hnutí šlo do voleb jako zcela nová strana s výrazně antiklerikální 

rétorikou a označovalo se to jako tzv. nová levice, přičemž ústředním tématem 

jeho programu se stalo „moderní Polsko“. Vzhledem k tomu, že v hospodářské 

politice strana prosazovala rovnou daň, 3x 18%, nebo zvýšení věku odchodu do 

důchodu, můžeme tak říci, že označení samotného Janusze Palikota své nové 

strany jako představitelky „nové levice“ se vztahovalo spíše k sociální a kulturní 

oblasti.  Hnutí tak postavilo svůj program především na odstranění povinné 

náboženské výuky ze škol, legalizaci tzv. měkkých drog, liberálním přístupem 

k potratovému zákonu, s čímž souvisí např. i další návrh, a to aby IVF bylo 

hrazeno ze státního rozpočtu nebo legalizaci svazků homosexuálů [RP, 2011].  
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6. Socioekonomická linie v komparativním pohledu 

 

Pokud jde o první předpoklad uvedený v úvodu, že se tato linie ve sledovaném 

období již zcela proměnila z konfliktní linie transformace na tradiční 

socioekonomickou linii, můžeme říci, že v podstatě ano. Na začátku sledovaného 

období se sice ještě objevovaly jisté reminiscence staré konfliktní linie, na 

Slovensku např. u Slovenské národní strany, částečně i HZDS, nebo v České 

republice u KSČM, v Polsku na začátku sledovaného období především u 

Sebeobrany nebo Ligy polských rodin, částečně i u SLD, avšak většinou již 

převážila klasická socioekonomická linie. Pokud bychom to chtěli vyjádřit alespoň 

přibližně graficky, u kterých stran jednoznačně převážila klasická linie nad linií 

transformace, mohli bychom všechny parlamentní strany sledovaného období 

vynést na pomyslnou osu takto:  

transformační linie   Česká republika        klasická linie 

-----KSČM---------------ČSSD--------------ODS-----KDU-------VV----SZ------TOP09------ 

transformační linie       Slovensko                   klasická linie 

---SNS----HZDS------SMĚR-- KDH --SDKÚ----SMK------Most-Híd—OľaNO---SaS---- 

transformační linie           Polsko              klasická linie 

------SRP-----LPR---------------SDL--------------PiS--------PSL----------PO----------RP----- 

Toto zařazení je samozřejmě pouze orientační a působí zde i celá řada jiných 

faktorů. Zjednodušeně ale můžeme říci, že na základě výše uvedených poznatků 

můžeme konstatovat, že nejvíce reminiscencí na konfliktní linii transformace měla 

na Slovensku Slovenská národní strana, zcela se této linii naopak vyhnuly nové 

strany OĽaNO nebo SaS. SMĚR s SDKÚ se nachází uprostřed, jelikož to byly ve 

sledovaném období hlavní soupeřící strany, které se samozřejmě nemohly 

vyhnout tématu dokončení privatizace, což bezprostředně souvisí i s touto 

transformační linií.  
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Na Slovensku navíc v tomto období neprošel do parlamentu žádný 

(post)komunistický subjekt (SMĚR se v tomto ohledu absolutně nedá srovnávat 

s KSČM a vlastně ani s SLD – ten se sice také snažil být vnímán jako moderní 

sociální demokracie, ale rozhodně se mu to nepovedlo tak, jako SMERU) jako 

tomu bylo v Polsku nebo v ČR. V Polsku pak na socioekonomické linii 

transformace hodně stavěla Sebeobrana, následována LPR. Na opačném konci, 

který signalizuje, že se strany na této linii nevymezovaly vůbec, se pak umístily 

strany PO a RP. V ČR je to pak podobné, na jednom konci, u kterých se 

socioekonomická transformační linie téměř neobjevila, se umístily především nové 

strany (TOP 09 nebo VV), na opačném konci KSČM, zhruba uprostřed pak hlavní 

strany ODS a ČSSD, které se podobně jako v předchozích případech nemohly 

zcela vyhnout diskusi o dokončení privatizace některých dosud státem 

vlastněných podniků.  

Pokud bychom měli dále odpovědět na otázku, do jaké míry socioekonomická 

identifikace stran přispěla k jejich pravolevé orientaci, resp. jak významná je tato 

linie v jejich pravolevém chápání, pak by orientační umístění na ose vypadalo asi 

takto:  

100     Česká republika                          0 

----ODS----ČSSD---KSČM---TOP09--------KDU----------------SZ------------VV------------ 

100           Slovensko                          0 

------SMĚR----SaS---SDKÚ----KDH--HZDS------OĽaNO---Most-Híd---SMK---SNS--- 

100             Polsko                          0 

---------PO--------SDL------PSL-----PiS------------RP--------------LPR-----------SRP-------- 

Jak již bylo řečeno, na stranicko-politické uspořádání působí celá řada faktorů a 

není možné je zde všechny analyzovat. Pokud bychom ovšem chtěli odpovědět na 

otázku, jaký vliv na pravolevé zařazení té či oné strany má právě socioekonomická 

konfliktní linie, můžeme říct, že jednoznačně se to týká v České republice ODS, 

ČSSD a TOP09, v Polsku pak PO, SLD a částečně PSL a PiS, na Slovensku 

SMERU, SaSu, SDKÚ, KDH a částečně HZDS. Poněkud problematické je toto 
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hodnocení v případě (post)komunistických subjektů jako je SLD nebo KSČM, tyto 

strany se také jednoznačně vymezují především na socioekonomické linie, ta má 

ovšem v jejich případě tak blízko k hospodářské politice minulého režimu, že zde 

vlastně splývá socioekonomická linie s linií vztahu k minulému režimu. Navíc, 

velká část voličů je vnímá spíše na ose anti vs. (post)komunismus než na základě 

jejich současné sociálně-hospodářské politiky.  

Pak zde máme strany, u nichž samozřejmě ve sledovaném období hrála 

socioekonomická linie také velmi důležitou roli, ale nebyla klíčovým (určujícím) 

faktorem pro jejich úspěch či neúspěch ve volbách. V ČR se jedná o KDU, která 

socioekonomickou linií spadá někam do středu, ale klíčový pro její úspěch byli 

vždy tradiční (rodinná tradice, dlouholetí voliči) a křesťansky založení či přímo 

věřící voliči. U Strany zelených, která opět hospodářskou politikou spadala zhruba 

do pravého středu, hrála mj. částečně roli i linie materialismus vs. materialismus. 

Strana se ale prosadila jen jednou ve sledovaném období, a to zrovna v roce 

2006, kdy ČR dosáhla nejvyššího ekonomického růstu a zároveň jedné 

z nejnižších úrovní nezaměstnanosti, což také mohlo mít vliv na to, že se strana 

dokázala prosadit se „zeleným programem“. Poslední takovou stranou, které k 

volebnímu úspěchu přispělo něco jiného než socioekonomické vymezení, je 

strana VV.  

V Polsku je pak u SLD stejný problém jako u nás s KSČM. Další stranou, u které 

význam socioekonomické linie dohání jiná linie, a to konkrétně linie založená na 

sporu o postavení církve ve společnosti je strana PiS, dále pak LPR a 

Sebeobrana, u nichž byl největší vliv linií církve vs. stát a město venkov. Na 

Slovensku pak význam socioekonomické linie sice ještě převažuje u KDH, u 

kterého ale, na dalším místě hraje roli linie stát vs. církev. Následují již strany, u 

nichž je jednoznačně klíčová jiná než socioekonomická linie, je to SMK a posléze 

Most-Híd. Je pravdou, že Most-Híd ve svých programech dává přednost 

socioekonomickým tématům, to ovšem nemění nic na tom, že klíčový pro jeho 

úspěch jsou maďarští voliči. Následuje strana OĽaNO, která sice také kladla důraz 

na socioekonomickou linii, ale k úspěchu ji pomohla, podobně jako VV v ČR, zcela 

jiná témata, která lze stěží přiřadit na nějakou konfliktní linii. Poslední stranou na 

Slovensku, jejíž úspěch nespočívá, resp. spočívá jen minimálně, na 
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socioekonomické linii je SNS, které se dařilo oslovovat své voliče především na 

linii nacionalismus vs. univerzalismus.  

Srovnání zemí podle toho, jak velký vliv na jejich stranicko-politický systém měla 

ve sledovaném období socioekonomická konfliktní linie, by se dal znázornit 

následovně:  

velký vliv                    malý vliv 

----------ČR---------SLOVENSKO------------POLSKO------------------------------------------- 

Kdybychom nyní měli porovnat, jak velký význam měla socioekonomická linie na 

stranicko-politický systém vybraných zemí ve sledovaném období a jestli tak 

převážila nad všemi ostatními, pak bychom mohli říci, že jednoznačně největší vliv 

měla tato linie v ČR – zde se ve sledovaném období téměř všechny relevantní 

strany, které v tomto období zasedly v parlamentu více či méně identifikovaly 

právě na této linii. Potvrdil se tak předpoklad i z předchozích období. Již během 

tranzice u nás převažoval význam socioekonomické linie transformace a byl tak 

předpoklad, že tento trend bude pokračovat. Jistou výjimku tvoří jen - z důvodů 

zmíněných výše - KSČM, na začátku období to byla také SZ a na jeho konci 

naopak VV, u nich významnou roli sehrály i jiné faktory. U dvou hlavních hráčů na 

české poltické scéně – ČSSD a ODS - později také TOP 09 však zcela 

jednoznačně převážila socioekonomická linie (a to západního střihu). Marginální 

linie tak v tomto období představovala reziduální linie vztahu k minulému režimu, 

na krátkou chvíli také post-materiální linie.  

Velmi podobné to bylo na Slovensku, které bychom tak na pomyslné ose mohli 

zařadit někam doprostřed, mezi Českou republiku a Polsko, kdy na Slovensku 

také převážila socioekonomická linie u většiny stran, avšak objevily se zde také 

linie, které rozhodně nebyly marginální a měly určující vliv na úspěch některých 

stran, jednalo se především o SNS, kde byla klíčová linie nacionalismus vs. 

universalismus, což se dále (v mnohem menší míře) týkalo také SMK, resp. 

později Most-Híd. Linie církev vs. stát částečně měla vliv na KDH, spíše 

symbolicky pak také na SDKÚ.  
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Zcela odlišná byla (a stále ještě je) situace v Polsku. Zde můžeme o převážení 

socioekonomické linie mluvit pouze v případě PO, PSL a částečně u SLD a PiS. U 

Sebeobrany nebo u LPR to byly zcela jiné linie, a to, stát vs. církev a také město 

vs. venkov. Avšak i PiS a PO jsou zajímavé tím, že mezi sebou nesoutěží 

primárně na socioekonomické linii, i když je u nich také důležitá, ale spor na této 

úrovni mezi nimi není takový jako např. u ČSSD a ODS. O přízni jejich voličů tak 

rozhoduje spíše liberální nebo konzervativní pojetí linie stát vs. církev. Důkazem 

toho, že o převaze socioekonomické linie můžeme mluvit zejména v ČR a na 

Slovensku a méně pak v Polsku, svědčí i poslední parlamentní volby. Zatímco v 

roce 2010 byly v ČR a na Slovensku schopny projít do parlamentu nové strany, 

které založily svůj program především na socioekonomické linii (TOP09 v ČR a 

SaS na Slovensku), v Polsku se v posledních volbách prosadila také nová strana, 

ale především díky linii stát vs. církev, kdy Janusz Palikot dokázal oslovit své 

voliče nikoli sociální a hospodářskou politikou (která se ostatně příliš nelišila od 

politiky zavedené PO), ale podařilo se mu zvítězit díky ostré antiklerikální rétorice.  
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Závěr 

 

Cílem práce byla, kromě představení teorie cleavages S. Rokkana a S. M. Lipseta 

a jejího rozpracování Klause von Beymeho, také snaha zodpovědět otázky 

položené v úvodu, tedy jakou formu měla socioekonomická linie ve stranicko-

politických systémech ve sledovaném období, jak přispěla k pravolevému 

vymezení politických stran a také, jestli již plně převážila nad ostatními konfliktními 

liniemi.  

V případě České republiky, pokud se jedná o charakter socioekonomické linie, 

můžeme říci, že klasická linie převážila nad socioekonomickou linií transformace, 

avšak její dozvuky byly stále ještě patrné. Především u KSČM, u ostatních stran 

pak pouze v postoji k dokončení privatizace. Převaha transformační 

socioekonomické linie u KSČM je však diskutabilní, vzhledem k hospodářské 

povaze předchozího režimu v tomto ohledu víceméně splývá s transformační linií 

vztahu k minulému režimu. Na začátku sledovaného období začala klasická linie 

více dominovat, i díky vstupu do Evropské unie, a ještě více pak v souvislosti s 

ekonomickou krizí v druhé polovině sledovaného období. Všechny strany se tak 

zcela zaměřily na aktuální sociální a ekonomické problémy.  

Při pravolevé orientaci politických stran byla tato linie velmi významná, prakticky 

všechny strany, které v tomto období zasedaly v parlamentu, se identifikovaly na 

základě této linie. Jednoznačně to platí o dvou nejsilnějších stranách ODS, ČSSD, 

dále i o TOP 09. U KSČM při sebeidentifikace sice převažuje socioekonomická 

linie, u voličů však převažuje při pravolevém zařazení KSČM spíše linie vztahu k 

minulému režimu. Tato linie se také výrazně projevila ve volbách 2006, kdy ODS 

se snažila zvýšit svůj zisk tím, že poukazovala na možnou přítomnost komunistů 

ve vládě (v případě výhry ČSSD) a je nutné poznamenat, že část voličů na to 

slyšela. KSČM pak na to reagovala přímo v programu a vyzývala voliče, ať se 

nenechají „zastrašit“ a poukazovala na svou demokratičnost a poučení se 

z minulosti. Dále relativně významná je tato linie u KDU-ČSL a VV, méně 

významná pak byla u Strany zelených. V rámci celkového vlivu na stranicko-

politický systém můžeme také konstatovat, že v České republice dominovala 

socioekonomická linie. Přestože i zde se objevily i další konfliktní linie, k 
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dominanci socioekonomické linie přispěl i úspěch TOP 09 v roce 2010, kdy nová 

strana dokázala dosáhnout dobrého výsledku na základě ekonomicky (silně 

proreformně) orientovaného programu. Za vedlejší linii můžeme označit linii stát 

vs. církev, zejména u KDU-ČSL, o něco méně pak také u TOP 09 a ODS, kde ale 

nebyla určující, v případě KSČM pak linii vztahu k minulému režimu. V případě SZ 

to byla částečně linie materialismus vs. post-materialismus. Nejednoznačné je to u 

strany Věci veřejné, pro její volební úspěch se nedá označit za klíčovou 

socioekonomická linie, avšak ani jiná z klasických konfliktních linií. 

V případě Slovenska, jsme na začátku sledovaného období, tedy především po 

volbách 2006, mohli u všech stran, které se tehdy dostaly do parlamentu, 

pozorovat převažující socioekonomickou linii. Nelze však říci, že se ze 

socioekonomické linie transformace stala 100% klasická socioekonomická linie. 

Můžeme spíše konstatovat, že se strany v tomto období již více přeorientovaly na 

klasickou socioekonomickou linii, avšak dozvuky té transformační byli stále patrné, 

především u SNS. I ostatní strany se částečně musely ještě vymezovat na 

transformační linii, a to vzhledem k tomu, že transformační proces 90. let byl sice z 

velké části již hotov, avšak stále zbývala/zbývá privatizace některých státních 

podniků, strany tak musely zaujmout stanovisko či jsou pro, anebo proti. Obecně 

však můžeme říci, že klasická socioekonomická linie převažovala, zejména v 

druhé půlce sledovaného období, což souviselo mj. se vstupem země do EU v 

roce 2004 a také s přijetím eura v roce 2009, stejně jako s hospodářskou krizí, 

která naplno propukla v témže roce.  

Socioekonomická linie také výrazně přispěla k ideové profilaci stran na pravolevé 

škále. Přestože na Slovensku jsou vlivné i jiné štěpné linie, můžeme říci, že ve 

sledovaném období víceméně převážila socioekonomická linie. Jednoznačně svou 

ideovou a programovou orientaci zakládá na této ose SMĚR, SaS, SDKÚ, o něco 

méně KDH, HZDS, dále Most-Híd, SMK, OĽaNO a nejméně SNS. Z toho, kolik 

stran se identifikuje na základě tohoto štěpení, pak můžeme také pozorovat, do 

jaké míry tato linie byla rozhodující pro úspěch či neúspěch stran ve volbách a jak 

vůbec ovlivňovala stranicko-poltický systém ve sledovaném období. Vzhledem k 

tomu, že se na této ose převážně profilovaly prakticky všechny strany, můžeme 

říci, že socioekonomická linie převážila, i když vedle ní měly vliv i jiné linie, 
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zejména pak linie universalismus vs. nacionalismus, projevující se především u 

SNS, částečně pak také u SMK. U strany Most-Híd, která v roce 2010 nahradila 

SMK v parlamentu, tato linie při sebe identifikaci strany sice nebyla nijak výrazná, 

avšak ve volbách naopak hrála rozhodující roli, přes důraz strany na klasickou 

socioekonomickou linii se s ní stejně identifikovali převážně (asi ze 70%) občané 

maďarské národnosti, tzn. strana by nebyla schopna uspět ve volbách jen díky své 

socioekonomické profilaci. Dalším důkazem, že se socioekonomická linie v tomto 

období již skutečně prosadila, svědčí také volební úspěch SaS. Samozřejmě, že 

roli v jejím úspěchu sehrálo i mnoho jiných faktorů, faktem ale zůstává, že svůj 

program, se kterým nakonec uspěla, postavila na řešení aktuálních společensko-

hospodářských problémů, jež nabyly na důležitosti, především díky celosvětové 

hospodářské krizi.  

Pokud jde o Polsko, tak na základě uvedených poznatků můžeme konstatovat, že 

předpoklad, že v tomto období se z původní socioekonomické konfliktní linie 

transformace stala standartní socioekonomická linie, která se již nezakládá na 

sporu o podobu ekonomické transformace 90. Let, se v případě Polska nepodařilo 

jednoznačně potvrdit. Můžeme tak mluvit spíše o jakési kombinaci obou, kdy se 

poměr ve prospěch jedné či druhé mění od strany ke straně. Především pak u 

stran identifikujících se více na konfliktní linii vztahu k minulému režimu, jako SLD, 

nebo v případě prvních voleb také SRP nebo LPR, byla více patrná i 

socioekonomická linie transformace. Navíc jisté odkazy můžeme vidět i u jiných 

stran (PSL), u kterých toto přetrvávání staré ekonomické linie souvisí především s 

tím, že část podniků (stejně jako u nás nebo na Slovensku, ale i v ČR) ještě 

nebyla privatizována a strany se tak vymezují na této ose v ne/prospěch tohoto 

záměru. Je však nutné podotknou, že to obvykle z témat společensko-

hospodářské politiky jednotlivých stran nebylo to vysloveně klíčové pro voličské 

rozhodování. Zejména na začátku sledovaného období byla tato problematika 

stále přítomna ve společensko-hospodářských politikách většiny parlamentních 

stran, snad s jedinou výjimkou strany Občanská platforma. Ta se již od svého 

vzniku snaží prezentovat jako moderní politická strana západního střihu s velkým 

důrazem právě na hospodářskou politiku, což potvrdila i ve svých programech jak 

pro volby v roce 2005, 2007 i 2011, kdy se se po celou dobu v oblasti jak 



 

 102 

hospodářské, tak sociální politiky zaměřovala výhradně na aktuální ekonomické 

problémy. Tento její důraz na hospodářskou politiku se potvrdil mj. i v průzkumu 

veřejného mínění, kdy např. při volbách 2005 to byli jen voliči PO, kteří právě 

hospodářskou politiku zmiňovali jako druhý nejčastější důvod, proč se rozhodli 

volit právě PO. U ostatních stran můžeme pozorovat někdy větší, někdy menší 

přítomnost původní socioekonomické linie transformace.  

Na začátku sledovaného období, tedy během voleb v roce 2005 byla 

transformační socioekonomická linie zcela zřetelná zejména u Sebeobrany, Ligy 

polských rodin, SDL, ale částečně také u PSL. V roce 2007, kdy ve volbách již 

neuspěla ani Sebeobrana, ani Liga polských rodin, došlo k určité změně v 

programu SDL, která pro tyto volby byla součástí koalice LiD, jejíž program byl 

oproti programu SDL z roku 2005 značně modernizován, a kde již převažovalo 

vymezení hospodářské a sociální politiky na základě klasické socioekonomické 

linie. Podobné to bylo i u Polské lidové strany. Tento trend se pak dále potvrdil i ve 

volbách 2011, kdy jak PO, PSL, SLD a nově i Palikotovo hnutí, stavěly svou 

hospodářskou a sociální politiku de facto výlučně na řešení aktuálních problému, v 

této době pak souvisejících zejména s ekonomickou krizí.  

Diskutabilní je pak proměna této linie v případě strany Právo a spravedlnost. Na 

jedné straně je pravdou, že od roku 2005 PiS také staví svou hospodářskou a 

sociální politiku na klasické socioekonomické linii a poměrně podrobně ve svých 

programech řeší nejpalčivější ekonomické a sociální problémy současnosti, avšak 

zároveň celý svůj program (především v roce 2005) staví na negativním vymezení 

se proti III. Republice, kdy právě probíhala ekonomická transformace země po 

pádu komunismu a která právě podle PiS přivedla Polsko do téměř katastrofální 

situace, kterou je potřeba změnit, a to podle PiS nejlépe přijetím jejího konceptu 

tzv. IV. Republiky.  

Co se týče vlivu klasické socioekonomické linie na pravolevé vymezení polských 

politických stran, můžeme říci, že tento není úplně nejvýznamnější.  V Polsku stále 

spíše platí, že „pravicovost“ či „levicovost“ polských politických stran je více 

určována na základě jiných než socioekonomických postojů. Jedinými 

relevantními stranami, kde je tento vliv patrný je Občanská platforma a dalo by se 

říci, že i PSL, kdy první se tak řadí k pravici, zatímco druhá do středu.  
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Toto vymezení by také mohlo částečně platit i u SDL, avšak vliv socioekonomické 

linie na její pravolevou orientaci je zde stále přehlušován její postkomunistickou 

historií.  

Pokud máme nyní odpovědět na otázku, zda-li se klasická socioekonomická linie 

stala klíčovou pro volební úspěch polských parlamentních stran v námi 

sledovaném období, tak musíme odpovědět, že jen částečně, ačkoli by se to 

minimálně při volbách 2011 dalo čekat. Ekonomická krize tehdy byla v plném 

proudu, ale v Polsku přesto dokázala uspět zcela nová strana (Palikotovo hnutí) 

na základě linie církev vs. stát, kdy se velmi ostře vymezila proti církvi i 

náboženství obecně. Podle mého názoru k tomu kromě daného historicko-

kulturního založení polské společnosti, přispěl i fakt, že zatímco ostatní země se 

ocitly v hospodářské recesi, polské hospodářství sice téměř stagnovalo, avšak v 

porovnání s ostatními státy zvládalo (a zvládá) krizi relativně dobře, což tak 

přispělo k tomu, že nebyl důvod se pokoušet nějak ostře vymezovat na základě 

této linie proti relativně úspěšné Tuskově politice. Mohl tak převážit spor o to, má-li 

Polsko zůstat tradiční a katolické, nebo se vydat cestou moderního sekulárního 

státu, přičemž mnoho (především mladých voličů) se rozhodlo pro druhou 

možnost a volili tak RP. Socioekonomická linie (ať už v jakékoli podobě) podle 

předpokladů z dřívějších let sice nabývá v Polsku na stále větší důležitosti, avšak 

v praxi se stala klíčovou jen částečně, především pak pro Občanskou platformu, 

také pro PSL, PiS a také pro SLD. Zatímco u ostatních stran byly neméně důležité 

a někdy i mnohem důležitější jiné linie, např. vztahu ke starému režimu (SDL a 

částečně Sebeobrana), stát vs. církev (LPR, PiS a nově i RP) nebo město vs. 

venkov (Sebeobrana a také PSL). 

Závěrem tedy můžeme říci, že: zaprvé, ve sledovaném období dominovala 

„klasická“ socioekonomická linie, i když jisté dozvuky transformační 

socioekonomické linie byly stále patrné, a to především na začátku období, a to 

nejvíce v Polsku, na Slovensku a méně v České republice. Zadruhé, můžeme říci, 

že socioekonomická linie nejvýrazněji přispěla k pravolevé orientaci stran v České 

republice, na Slovensku, méně v Polsku a zatřetí, že socioekonomická linie měla 

nejvýraznější převahu ve stranicko-politickém systému České republiky, menší 

pak na Slovensku a nejmenší v Polsku.   
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Summary 
 

This diploma thesis deals with a socioeconomic cleavage in party systems of the 

Czech Republic, Slovakia and Poland in 2006 – 2012. On the basis of theory of 

cleavages this piece of work tries to examine the socioeconomic cleavage and it´ s 

impact on the political parties, more precisely on the party systems in these 

countries in monitored period.  

The main goal of this thesis is try to answer several questions. Firstly, what form 

did this line have in monitored period (transformation line vs. classical 

socioeconomic line). Secondly, how big was an impact on the political right-left 

orientation of the political parties, and thirdly, how significant was this line for the 

party-political system of selected countries in this period. 

The dissertation is divided into several main chapters. Firstly, there is the theory of 

cleavages by S. Rokkan and S. M. Lipset introduced in the first chapter as well as 

the concepts of other authors, especially a concept of Klaus von Beyme. This 

concept is presented in detailed because it is focused on post-communist 

countries. The next chapter briefly describes a development of cleavages after 

1989. Following three chapters deal shortly with a development of the party 

systems, economic development and so called social mood in a monitored period 

as well as with the ideological profiles of parliamentary parties and their election 

programmes in particular countries. The penultimate chapter is comparative and 

the last one is a conclusion. 
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