
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra občanské výchovy a filosofie 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Komparace programových prohlášení britské 

labouristické strany a britské konzervativní strany ve 

volbách roku 2010 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Aneta Válková 

Vedoucí práce: PhDr. Josef Stracený, CSc. 

 

 

 

 

Praha 2013 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne   28. 6. 2013 Bc. Aneta Válková 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Josefu Stracenému, CSc. za 

pomoc při výběru tématu a vedení bakalářské práce i za cenné rady při odborných 

konzultacích. 



4 

 

 

 

Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací programových prohlášení 

britské labouristické strany a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010. 

Práce se nejprve věnuje popisu obecné definice pojmu politická strana, konkrétně 

tedy jejímu historickému vývoji, minimální a speciální definici politické strany, 

také dělení politických stran dle typu organizační struktury a typologii politických 

stran v rámci pravolevé polarizace. Poslední část první kapitoly je věnována 

programům politických stran. V rámci druhé kapitoly práce analyzuje volební 

program britské labouristické strany z roku 2010, zde se věnuje podkapitolám 

tvořeným úvodním prohlášením, záchranou britské ekonomiky, oblastmi vzdělávání 

a zdravotnictví, oblastí kriminality a imigrace, rodiny a seniorů, kultury a sportu, 

ekologickým chováním, změnou britské demokracie a zahraniční politikou. Ve třetí 

kapitole se práce věnuje programu britské konzervativní strany z roku 2010 a jeho 

podkapitolám, které tvoří úvodní prohlášení, změna ekonomiky, změna společnosti, 

změna politiky, ochrana životního prostředí a zahraniční politika. V poslední části 

práce se pozornost zaměřuje na komparaci obou programů včetně hodnocení 

reálného působení roku 2010 zvolené konzervativní vlády na poli zahraniční 

politiky. Bakalářská práce si klade za cíl zjištění rozdílných a shodných oblastí 

v obou dokumentech a vyvození závěrů týkajících se zahraniční politiky. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis deals with a comparison of the british Labour Party 

Manifesto and the british Conservative Party Manifesto in the general elections of 

2010. The thesis aims to describe general definiton of a political party, historic 

development of its definition, minimal and special definition of a political party. 

The focus is also on division of political parties due to the organizational structure 

and the political parties typology in the scope of the left-right polarity. The last part 

of the first chapter deals with the political party manifests. The second chapter aims 

to analyze the Labour Party Manifesto 2010 and its subchapters represented by the 

introduction, rebuilding the economy, education, health, crime and immigration, 

families and older people, communities and creative Britain, a green recovery, 

democratic reform and a global future. There is a Conservative Manifesto 2010 

analysis in the third chapter and it deals namely with its subchapters change the 

economy, change society, change politics, protect the environment and promote our 

national interest. There is a comparison of both of the manifests in the last chapter, 

including the evaluation of the real activity of the conservative government elected 

in 2010 in the foreign policy area. The bachelor thesis aims to discover differing 

and consensual areas in both of the documents and to draw a conclusion related to 

the foreign policy.  
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací programových prohlášení 

britské labouristické strany a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010. Její 

téma bylo vybráno z důvodu nízké míry výzkumu v této oblasti v rámci České 

republiky. Zaměření se na britské parlamentní volby roku 2010 bylo důležité 

z důvodu jejich aktuálnosti. Je taktéž možné vysledovat, k jakým reálným závěrům 

došla politika konzervativní strany, která byla ve volbách roku 2010 vítěznou 

stranou. 

 

Cílem této bakalářské práce je popsat obecnou definici pojmu politická 

strana a volebního programu, dále popsat nejdříve volební program britské 

labouristické strany z roku 2010, poté popsat program britské konzervativní strany 

z roku 2010 a následně provést jejich analýzu a komparaci včetně hodnocení 

reálného výkonu zahraniční politiky současné konzervativní vlády Davida 

Camerona. 

 

Hlavní výzkumné otázky, na které tato práce hledá odpověď, zní: „V čem se 

lišily volební programy britské labouristické a britské konzervativní strany z roku 

2010? V čem se naopak shodovaly?“ Dílčí výzkumná otázka zní: „Plní současná 

britská konzervativní vláda své sliby z volebního programu v oblasti zahraniční 

politiky?“  

 

Metodologií této bakalářské práce je komparace. Pomocí analýzy 

dostupných volebních programů britské labouristické a konzervativní strany z roku 

2010 dojde k potřebné komparaci těchto programů. Díky této komparaci je možné 

naleznout odpovědi na hlavní výzkumné otázky stanovené na začátku práce.  

 

Tato práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá 

obecnou definicí pojmu politická strana, tedy zejména jejím historickým vývojem, 

minimální a speciální definicí politické strany, dále dělením politických stran dle 

typu organizační struktury, typologií politických stran v rámci pravolevé polarizace 
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a poslední část první kapitoly se zabývá programy politických stran. Druhá kapitola 

se zabývá rozborem volebního programu britské labouristické strany z roku 2010, 

kde se věnuje jeho jednotlivým kapitolám. Těmi je úvodní prohlášení, záchrana 

britské ekonomiky, oblast vzdělávání a zdravotnictví, dále se práce zabývá oblastí 

kriminality a imigrace, rodiny a seniorů, kultury a sportu, ekologického chování 

a změny britské demokracie a zahraniční politiky. Třetí kapitola se zabývá 

volebním programem britské konzervativní strany z roku 2010 a analyzuje jeho 

jednotlivé podkapitoly. Těmi jsou úvodní prohlášení, změna ekonomiky, změna 

společnosti, změna politiky, ochrana životního prostředí a zahraniční politika. 

Poslední kapitola práce se zaměřuje na komparaci obou zkoumaných volebních 

programů, kde zjišťuje jejich shodné body i oblasti, kde se programy ideologicky 

rozcházejí. Poslední podkapitola reflektuje reálné výsledky zahraniční politiky 

britské konzervativní strany. 

 

Hlavními zdroji práce jsou volební programy britské labouristické strany 

a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010. Z těchto zdrojů práce nejen 

čerpá, nýbrž i vyvozuje své závěry.  
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1.1 Obecná definice pojmu politická strana 

 

1.1.1 Historický vývoj pojmu politická strana 

 

Definice politické strany je jednou z hlavních otázek politologie. 

Bez znalosti správné odpovědi na tuto otázku není možné s pojmem politická strana 

legitimně pracovat a rovněž není možné politologii chápat jako pevně ukotvenou 

vědu s přesně vymezenou terminologií v systému ostatních věd.
1
 Problém definice 

pojmu politická strana je dán v českém prostředí již samotnou etymologií pojmu. 

V naprosté většině cizích jazyků západního světa je pojem politická strana odvozen 

od jisté části nebo dílu, který strana představuje v rámci určitého celku (například 

anglické party, německé Partei, atd.). Naopak v češtině a ve slovenštině se tento 

pojem odvozuje od slov prostírat se, rozkládat se a slovo strana nemá jasný 

význam ve smyslu politická, proto je třeba tento název vždy uvádět s přídavným 

jménem politická. V důsledku tohoto může dojít k desinterpretaci pojmu a může být 

chápán jako něco na okraji či jako strana něčeho jiného, nikoliv jako část celku.
2
 

 

Při definici tohoto pojmu je důležitý zejména způsob, jakým autor dané 

definice nazírá na celek, který je představován politickým systémem, státem, 

společností a národem. Definice, kterou formuloval Edmund Burke roku 1770, bývá 

velmi často citována, zní takto: ,,Strana je seskupení lidí, kteří se spojují, aby 

společnými silami prosazovali národní zájem, a to na základě nějakého konkrétního 

                                                

1 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

2
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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principu, na němž se všichni shodují.”
3
 Naproti této definici je postavena definice 

Josepha A. Schumpetera, který tvrdí, že: ,,Strana je skupina, v níž se její členové 

sjednocují, aby získali politickou moc.”
4
 Burkeho definice je velmi často 

kritizována, avšak do jisté míry neprávem, protože politické strany skutečně usilují 

o realizaci obecného dobra. Problémem je zde však spíše samotná definice 

obecného dobra, poněvadž není možné obecně popřít, že se jednotlivé politické 

strany snaží o naplnění své vlastní představy obecného dobra.
5
 Další definicí, která 

je v jistém rozporu s burkovským pohledem, je definice Humova. Hume narozdíl od 

Burkeho nevnímá strany jako úctyhodné nástroje svobodné vlády nýbrž jako něco 

nevyhnutelného. Strany jsou v Humově systému chápány jako nepříjemný následek 

svobodné vlády, nikoliv jako její podmínka.
6
 

 

Chápání politických stran je rovněž závislé na době vzniku definice, stejně 

tak jako i na svém geografickém původu. Termín politická strana nahradil původní 

hanlivý výraz frakce. Ovšem rozdíl mezi nimi byl dlouhou dobu klasiky, jako jsou 

Bolingbroke, Montesquieu a Machiavelli, opomíjen. Teprve Burke stranu a frakci 

ve své práci důsledně rozlišuje.
7
 Burke přišel průkopnicky s návrhem, aby byla 

ústavní vláda vykonávána stranami, pokud se jimi stanou. Burke tak poskytl ideu 

strany ještě před samotným začátkem její existence. Tato idea postupně pomohla 

stranám přerůst pouhé frakce. Nedlouho po Burkově definici propukla Velká 

francouzská revoluce, jejíž revolucionáři strany radikálně odsuzovali. Tím 

nejvýznamnějším obviněním bylo chef de parti, neboli šéf strany. Význam tohoto 

pojmu byl stejný jako hlava frakce, tudíž je evidentní, že Burkeho myšlenky byly 

                                                

3
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

4
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

5 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

6 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 

7
 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 
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pochopeny až mnohem později a nepomáhaly tak formovat myšlenkové klima 

francouzské revoluce.
8
 

 

Situace ohledně přijetí Burkových premis nebyla o nic lepší ani v případě 

Otců-zakladatelů Spojených států amerických. Madison hovořil stále o frakcích 

a velmi často tak činil v jejich klasickém hanlivém slova smyslu. Doslovně tvrdil 

následující: ,,Frakcí rozumím množství občanů, rovnající se většině nebo menšině 

celku, kteří jsou spojeni a uvedeni v činnost nějakým společným impulsem vášně 

nebo zájmu, stojícím v opozici k právům druhých občanů nebo k trvalým 

a sdruženým zájmům společnosti.” Podobný názor jako měl Madison, zastával, co 

se politických stran týče, i Washington, který varoval před duchem politické 

strany.
9
 Situace v kontinentální Evropě se ve vztahu k politickým stranám výrazněji 

změnila až roku 1815, kdy ve Francii prohlásil tamní významný ústavní myslitel, 

Benjamin Constant, že ,,nelze doufat ve vyloučení frakcí z politické organizace tam, 

kde je zvykem udržovat výhody svobody.” Nicméně dále tvrdí, že se společnost 

musí snažit udržet frakce škodlivými pouze v nejmenší možné míře.
10

 

 

Klasická definice politických stran Maxe Webera, která byla až do konce 

60. let 20. století velmi často přejímána a pouze drobně upravována, zní: ,,Politické 

strany jsou dobrovolně vytvářené skupiny s cílem poskytnout svým předákům moc 

uvnitř skupiny a aktivním členům možnosti prosazení věcných cílů nebo dosažení 

osobních výhod nebo obojího zároveň.”
11

 Všechny další definice, které vznikaly 

až do konce 60. let 20. století pouze do jisté míry parafrázovaly tuto definici. 

Politologie, jakožto relativně nová vědní disciplína, musela nejprve pevně ukotvit 

své metodologické a teoretické instrumentarium, aby se mohla stát doopravdy 

                                                

8
 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 

9 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 

10 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 

11
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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mezinárodně etablovanou vědou. K tomu jí pomohly nové empirické a teoretické 

poznatky, které pramenily z delšího rozvoje systému politických stran v Evropě 

stejně tak jako z rozvoje politických stran v jiných částech světa po konci druhé 

světové války. Neméně důležitá byla i zkušenost s novými typy politických stran 

jako jsou catch-all parties.
12

 

 

1.1.2 Minimální a speciální definice politické strany 

 

Explicitní obecná moderní definice politické strany je výzva, které se mnozí 

přední politologové nejsou ochotni postavit čelem. Samotný Giovanni Sartori si 

povšiml toho, že se Maurice Duverger ve své práci Parties politiques z roku 1951 

takové definici záměrně vyhýbá. Stejně tak činí i Klaus von Beyme, jehož jinak 

pozoruhodně systémově ucelená práce je v tematice obecně platné definice 

nezvykle stručná. Z trojice tří předních politologů, kterými Duverger, Sartori 

a von Beyme bezpochyby jsou, se jedinému Sartorimu podařilo vyjádřit většinu 

problémů, které se takové definice týkají, a vyhnul se úskalí definic, které 

zdůrazňuje právě von Beyme. Tím úskalím je fakt, že definice dostatečně 

nevystihuje jak evropskou tak i americkou realitu.
13

 

 

Sartori přichází s tvrzením, že je třeba nejprve pomocí definice oddělit 

strany od frakcí a posléze i od politických hnutí nebo sdružení. Strany rovněž musí 

být odlišeny od nátlakových nebo zájmových skupin. Sartori se zaměřil 

na minimální definice politických stran, které vytvořili politologové Lasswell, 

Kaplan, Riggs a Janda a dospěl k názoru, že každá z těchto definic má svá slabá 

místa. Proto Sartori přichází se svojí vlastní minimální definicí v následujícím 

znění: ,,Strana je jakákoli politická skupina, která se představuje ve volbách a je 

                                                

12 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

13
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty do veřejných úřadů.”
14

 

 

Další možnou cestou, jak politickou stranu definovat, je definice ad hoc, 

tedy taková definice, která částečně rezignuje na obecnou definici politické strany.  

Při konstruování speciální definice je nutno provést redukci minimálně v těchto 

třech oblastech: geografické, časové a obsahové. V rámci geografické redukce 

rozumíme redukcí omezení platnosti definice pouze na politické strany působící 

v Evropě, Severní Americe, Austrálii a Izraeli. Tímto vyloučíme politické strany 

v rozvojových zemích, nikoliv protože jsou nutně odlišné od svých protějšků 

ve vyspělých zemích, ovšem protože doposud nebylo provedeno dostatečné 

množství výzkumů a komparativních analýz, které by tuto oblast zmapovaly. 

Časová redukce spočívá v určení nějaké logické hranice, po které nebudou existovat 

výjimky ze speciální definice v podobě některých typů historických politických 

stran. Jako ideální se pro tento účel hodí konec druhé světové války, protože 

společenský a politický vývoj zemí západního světa byl do jisté míry obdobný, 

stejně tak jako funkce politických stran v těchto systémech. Obsahová redukce se 

zaměřuje na formulaci, že definice může být platná pouze pro demokratické 

politické systémy. Tím se vyloučí autoritativní a totalitní režimy, kde nemohou 

politické strany plnit definicí danou funkci.
15

 

 

1.2 Typologické dělení politických stran 

 

1.2.1 Dělení dle typu organizační struktury 

 

Typologie politických stran je problematická z důvodu pozoruhodné 

pojmové nejasnosti a překrývání jednotlivých typů politických stran. Dalším 

                                                

14 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu. Brno: CDK, 2005, 

ISBN 80-7325-062-4. 

15
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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problémem je neschopnost jednotlivých autorů rozlišovat mezi diachronním 

a synchronním přístupem, tudíž velmi často dochází ke splynutí historických 

politických stran s těmi současnými ve stejné typologii, taková typologie se však 

stává nepoužitelnou. Maurice Duverger se typologií stran komplexně nezabýval, 

nicméně určil několik dílčích typologií z hlediska organizační struktury stran, 

jejichž základní premisy jsou dodnes platné. Duverger si byl nicméně vědom toho, 

že málokterá politická strana představuje určitý typ, ale že je reálně spíše smíšenou 

formou různých typů.
16

 Stejně tak i Giovanni Sartori nabízí vyčerpávající typologii 

stranicko-politických systémů a typologii frakcí politických stran bez typologie 

samotných politických stran. Je možné, že se typologii politických stran vyhýbá, 

protože předpokládá rozdělení typů politických stran jen v závislosti na typologii 

stranicko-politických systémů.
17

 

 

Maurice Duverger u politických stran rozlišuje mezi masovými stranami 

a kádrovými stranami. Hlavní rozdíl mezi oběma typy tkví v rozdílné organizační 

struktuře, nikoliv v počtu členů. Masové strany spočívají organizačně na sekcích, 

které jsou silně rozčleněné a centralizované. Snaží se získat co nejvíce členů, 

protože se mimo jiné tyto strany hospodářsky opírají o členské příspěvky. 

Příkladem takových stran jsou sociálně-demokratické strany. Naproti tomu kádrové 

strany jsou spíše decentralizované, slabě rozčleněné a jsou organizované výbory. 

Jejich cílem je shromáždit význačné osobnosti a připravit volby. Rozhodujícím 

faktorem u členství je nikoliv kvantita, nýbrž kvalita. Tyto strany se zajímají 

o vlivné osobnosti, odborníky na volební kampaň a na mecenáše. Taková 

charakteristika je ve velké míře typická pro strany liberální a konzervativní. Ovšem 

málokterá politická strana odpovídá čistě jedné typologii, existuje mnoho typů 

kádrových i masových stran. Duvergerovo rozlišení bylo později Sigmundem 

Neumannem parafrázováno jako rozlišení na strany individuální reprezentace 

                                                

16 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

17
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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(kádrové strany) a strany sociální integrace (masové strany).
18

  

 

Otto Kirchheimer navrhl později pojem všelidová strana (Catch-all party) 

pro strany objevující se od roku 1945. Jsou jimi například některé sociálně-

demokratické strany, které opustily své dřívější výchovné ambice a začaly se 

soustředit spíše na volby, aby oslovily co nejširší spektrum publika. Typickou 

činností takových stran je oslabování konfliktů, důraz na oblasti, které voliče 

spojují, nikoliv rozdělují, otevřenost starostem voličů i zájmům nátlakových skupin. 

Politologové Richard Katz a Peter Mair určili další typ stran a to kartelové strany. 

Ty se stále více propojují se státem, který je financuje za podmínek spolupráce 

relevantních stran.
19

 

 

Shrnutí rozdělení politických stran podle vývojové typologie, tedy hovoří 

o čtyřech základních vývojových stadiích politických stran. Prvním typem stran 

jsou elitní strany, které existovaly především v 19. století. Dále masové strany, které 

představovaly dominantní typ mezi roky 1880 a 1960, všelidové strany, které 

vznikaly od roku 1945 a posledně nejnovější typ kartelových stran, které se 

vytvářely od roku 1970.
20

 

 

1.2.2 Typologie politických stran v rámci pravolevé 

polarizace 

 

Pokud se zabýváme rozdělením politických stran s ohledem na jejich pozici 

v politickém spektru pravice – levice, je důležité zdůraznit, že v politologii existuje 

mnoho různých klasifikačních způsobů, jak tak učinit a takové způsoby se mezi 

jednotlivými politology mnohdy výrazně liší. Obecně by se dalo říci, že ve středu 

                                                

18 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 

Slon, 1997, ISBN 978-8085850-22-2. 

19 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 

Slon, 1997, ISBN 978-8085850-22-2. 

20
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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dualistické koncepce politického spektra se shromažďují umírnění stoupenci dvou 

opačných tendencí, tedy umírněné pravice (pravý střed) a umírněné levice (levý 

střed). Dle Duvergera se buď politický střed může rozpůlit, když jedna polovina 

volí pravici a druhá levici, nebo při rozhodujícím hlasování volit hromadně někdy 

levici, jindy pravici či další možností je zdržení se hlasování. Současně Duverger 

uvádí jako příklad překrývání dvou dualismů francouzské křesťansko-demokratické 

Republikánské lidové hnutí, které bylo svými sociálními postoji levicové, avšak 

politické postoje mělo pravicové.
21

 

 

H. J. Eysenck ve své práci Psychologie politiky z roku 1954 mění zažité 

rozdělení pravice – levice doplněním o další dimenzi tvrdý – něžný. Potom může 

dojít k rozdělení klíčových ideologií podle dvojích kritérií. V prvním dělení 

ideologií od nejlevicovějších k nejpravicovějším je jejich řazení následující: 

komunismus, socialismus, liberalismus, konzervatismus, fašismus. Druhé dělení 

od nejnesnášenlivějších k nejliberálnějším ideologiím je: a) komunismus 

a fašismus, b)socialismus a konzervatismus, c) liberalismus.
22

 Blondel přichází 

s typologií politických skupin odleva doprava v následujícím sledu: komunisté, 

socialisté, liberálové-radikálové, agrárníci, křesťanští demokraté a konzervativci. 

Prostředkem pro analýzu umístění jednotlivých politických stran na škále pravice – 

levice, který používají mnozí autoři, mezi jinými Giacomo Sani, Giovanni Sartori, 

Hans Klingemann, Ronald Inglehart, je výsledek šetření eurobarometru. 

Eurobarometr shromažďuje informace o politických preferencích voličů a o jejich 

vlastním zařazení na pravo-levé škále. Takové měření umožňuje porovnávání voličů 

různých politických stran v rámci jednoho státu, stejně tak jako srovnání voličů 

obdobného typu politické strany z různých států Evropy.
23

 

 

                                                

21 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 

Slon, 1997, ISBN 978-8085850-22-2. 

22 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 

Slon, 1997, ISBN 978-8085850-22-2. 

23
 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 

Slon, 1997, ISBN 978-8085850-22-2. 
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Politologové Kenneth Benoit a Michael Laver problematiku typologie 

politických stran v kontextu pravo-levé škály zkoumali z jiného úhlu pohledu. 

V rámci svého výzkumu vytvořili komparativní analýzu politických stran různých 

zemí, které následně mezi sebou porovnávali. Důležité pro přínos jejich práce bylo 

zaměření se na různé oblasti, které, mimo klasické rozdělení na pravici a levici, 

pomohly definovat místně specifické rozložení stran v rámci tohoto spektra. Zřejmě 

nejdůležitějším aspektem definice pravo-levého rozdělení jsou ekonomické 

a společenské postoje jednotlivých stran. Zatímco pro pravici je typické laissez-

faire na poli státních zásahů do ekonomiky a konzervativní postoje 

vůči kontroverzním společenským otázkám, levice je identifikovatelná skrze 

intervencionistickou státní finanční politiku a liberální postoje.
24

 Autoři studie 

mimo jiné vyzdvihují, že místně specifické znaky, jako národní uvědomění 

v Japonsku, náboženství v Turecku, bezpečnostní aspekty v Izraeli stejně tak 

jako otázka Severního Irska, poukazují na nevypovídající hodnotu čistě socio-

ekonomického hodnocení politických stran.
25

 Prvním ze specifických faktorů, které 

Benoit a Laver zkoumali, byla environmentální politika, která by měla být 

prováděna i na úkor ekonomického růstu a naopak a její vliv na umístění strany 

v pravo-levém spektru. Hlavní země, u kterých tento faktor ovlivňoval umístění 

tamních stran nalevo či napravo, byly Japonsko, Estonsko, Albánie, Dánsko a Itálie. 

Naopak pro Finsko, Austrálii a většinu postkomunistických států tento faktor nehrál 

roli.
26

 Dalším specifickým faktorem, který byl posléze zahrnut do výzkumu vedle 

klasických faktorů (rozdíl mezi nižšími daněmi a vyššími veřejnými výdaji, postoj 

k potratům, eutanazii a registrovanému partnerství), přibyla liberalizace obchodu 

a průmyslu, v kontextu postkomunistických zemí zejména privatizace bývalých 

státních podniků. Dále byl do výzkumu zahrnut postoj vůči imigraci, konkrétně 

                                                

24 Z tohoto důvodu klasický liberalismus nemá zjevnou pozici na pravo-levé škále, poněvadž 

kombinuje společensky liberální politiku s ekonomickými zásadami volné ruky trhu. 

25 BENOIT, Kenneth - LAVER, Michael. Party Policy in Modern Democracies. New York: 

Routledge, 2006, ISBN13: 978-0-415-49979-8. 

 26 Pouze v státech Pobaltí a v Bělorusku hrála environmentální politika v pravo-levém rozlišení roli, 

protože se v posledních letech existence Sovětského svazu tamní opozice formovala právě ze 

skupin bojujících za ochranu životního prostředí. 
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bylo zkoumáno, zdali politické strany usilují spíše o integraci imigrantů do 

společnosti či o jejich návrat do jejich vlasti. Na příkladu maďarského Svazu 

svobodných demokratů (SZDSZ) a italské strany Lista Panella, které při pouhém 

socio-ekonomickém porovnání zaujímají velmi podobné místo na škále pravice – 

levice a představují liberální strany, se dá dokázat, že ani sebepřesnější statistika 

tohoto typu nemá absolutní vypovídací hodnotu, zejména v mezinárodně-politickém 

kontextu. Svaz svobodných demokratů je v maďarském politickém kontextu 

levicovou politickou stranou, zatímco Lista Panella je stranou pravého středu.
27

 

 

1.3 Programy politických stran 

 

Programy politických stran jsou zkoumány v rámci teorie programatiky 

politických stran. Tato vědní poddisciplína se zabývá velkým množstvím typů 

politických programů, stejně tak jako dané zkoumá teoreticky i metodologicky. 

Rozlišují se dva základní typy politických programů: 1. exekutivní politické 

programy; 2. programy politických stran. První typ politického programu 

představují programy, které jsou určené pro realizaci politiky v konkrétních 

oblastech, například v dopravě či v ekologii a to jak na celostátní, tak i na lokální 

úrovni. Druhým typem jsou stranické programy, které se řadí k procesuální stránce 

politiky, i když obsahují i přístupy k řešení společenských problémů. Stranické 

programy je možné zkoumat z hlediska toho, jaký typ stranického programu 

zkoumaný program představuje, tedy z formálního hlediska nebo z ideologicko-

názorového hlediska, které poukazuje na ideologickou vyhraněnost strany a na její 

návrhy řešení konkrétních oblastí politiky.
28

 

 

Němečtí politologové Olzog a Liese uvedli čtyři základní formy 

programatických stranických vyjádření. Jsou jimi základní programy, akční 

programy, volební programy a vládní prohlášení. Základní program představuje 

                                                

27 BENOIT, Kenneth - LAVER, Michael. Party Policy in Modern Democracies. New York: 

Routledge, 2006, ISBN13: 978-0-415-49979-8. 

28
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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základní hodnoty, o jejichž prosazení se strana snaží, všechny další stranické 

programy jsou s nimi v souladu. Akční plán je program, který má dlouhodobý 

a střednědobý charakter a navrhuje řešení aktuálních problémů v konkrétních 

oblastech politiky, takové téma může být jediné nebo naopak jich může akční plán 

zahrnovat více. Volební programy jsou tvořeny za účelem volebního boje a jsou 

proto většinou silně emocionálně formulovány. Zabývají se řešením velmi 

aktuálních témat, která stranám mohou přinést voličské hlasy či případně ohrozit 

politického protivníka. Vládní prohlášení se soustředí na politické záměry vládní 

strany či koalice v kratším časovém horizontu. Další oblastí, kterou se vládní 

prohlášení zabývají, jsou dosavadní politické úspěchy a cíle dané strany.
29

 

 

Dále určují Olzog a Liese čtyři hlavní funkce všech typů stranických 

programů. Jsou jimi: orientace pro politický vývoj, informační pomoc pro voliče, 

vymezení se oproti ostatním stranám a integrace členů. Naopak politolog Heino 

Kaack nabízí dvojí rozdělení funkce politických programů. Jejich úkolem je 

na jedné straně působit na veřejnost a na druhé straně formovat vnitřní strukturu 

strany. V oblasti působení na veřejnost je významná: propagační funkce stranických 

programů, které mají získat straně nové členy stejně tak jako zajistit straně vyšší 

množství voličů, dále funkce profilační, která stranu vymezuje vůči ostatním 

stranám, funkce agitační, která připravuje stranu na konfrontaci s jinými stranami 

a v neposlední řadě operační funkce, která vytváří prostor ke konkretizaci 

politických požadavků. Naproti tomu funkce, které stranické programy vykonávají 

při působení uvnitř strany, jsou: integrační funkce, tedy závaznost programu strany 

pro všechny její členy, identifikační funkce skrze kterou se členská základna 

ztotožňuje s myšlenkami ze stranického programu, s tímto souvisí mocenská funkce, 

kdy má vedení strany moc skrze výslednou podobu programu ovlivňovat členy 

strany. Legitimační funkce legitimuje chování, které je v souladu se stranickým 

programem a funkce stimulační má za následek agitační působení na veřejnost.
30

 

                                                

29 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 

30
 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 

1998, ISBN 978-80-87029-71-8. 
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Typem programu, který má nejvyšší externí operační funkci a jeho interní 

působení je naopak nevýznamné, je vládní program. Nejvyšší stupeň externí 

profilační funkce a interní stimulační funkce mají akční programy. Naopak 

programové zásady působí interně ve své integrační, identifikační a legitimační 

funkci a externě působí pouze profilačně. Volební program, který je hlavním 

předmětem výzkumu této práce, působí nejvíce externě ve své profilační, 

propagační a agitační funkci, interně stimulačně a mocensky, proto se jedná 

o bezpochyby nejúčinnější formu stranického programového dokumentu. Beyme 

tvrdí, že tyto dokumenty nejsou nijak právně závazné, rozhodují však o budoucím 

vývoji strany. Strana, která nedodržela svůj předvolební slib, se později stává 

snadnějším terčem svých politických protivníků stejně tak jako rivalů z různých 

frakcí strany. Liese zdůrazňuje, že strany formulují své cíle v často velmi obecných 

formulacích, používají podmiňovací věty, aby měli volné ruce k budoucím 

kompromisům, poněvadž jsou si samotní jejich členové dobře vědomi, že 

v politické realitě budou muset ze svých cílů slevit. Rozdíly mezi jednotlivými 

politickými stranami tak netkví v jejich cílech, nýbrž v jejich prostředcích jak má 

být daného cíle dosaženo.
31
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2 Charakteristika volebního programu britské labouristické 

strany z roku 2010 

 

2.1 Úvodní prohlášení 

 

Volební program na rok 2010 byl formulován během vlády labouristické 

strany, která trvala nepřetržitě od roku 1997. Volební výsledek z roku 2010 tak měl 

potvrdit či vyvrátit spokojenost občanů s dosavadním vývojem na politické scéně 

Velké Británie. Tehdejší ministerský předseda Gordon Brown ve své předmluvě 

k volebnímu programu hovořil o velké finanční krizi, která zasáhla moderní svět, 

a o nasazení britských vojáků v boji za demokracii a světovou bezpečnost 

v Afghánistánu. Zmiňoval se rovněž o aféře se zneužíváním poslaneckých výhod, 

která měla negativní dopad na jeho stranu, tvrdil, že je potřeba změnit tehdejší 

systém tak, aby občané mohli opět důvěřovat politikům jimi zvoleným. Gordon 

Brown odmítal přistupovat k volbám roku 2010 jako k něčemu všednímu, jeho vizí 

byla přestavba a vyvážení ekonomiky, obnova společnosti a politiky. Přál si 

spravedlivou budoucnost pro všechny, zejména při stále častějším výskytu 

fenoménů jako jsou zvyšující se světová konkurence, globální oteplování, stárnoucí 

společnost a politická nestabilita v Afghánistánu.
32

 

 

Labouristé tvrdili, že právě oni představovali tu pravou politickou stranu, 

                                                

32
A future fair for all: The Labour Party Manifesto 2010. London: The Labour Party, 2010, 

ISBN 1848418663. 
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která mohla přinést potřebné změny, protože si velmi dobře uvědomovali 

odpovědnost vlády za zlepšování životních podmínek všech občanů. Před nástupem 

labouristické vlády v roce 1997 měli lidé minimální mzdu jednu libru za hodinu, 

veřejné služby byly v nevyhovujícím stavu a velká města se potácela z jedné 

hospodářské recese do druhé. Labouristé byli hrdí na změnu, kterou díky jejich 

vedení Velká Británie za více než dekádu prodělala.
33

  

 

Navrhovaným postupem při řešení finanční krize byla stimulace 

ekonomického růstu namísto razantních škrtů ve veřejných výdajích. Cílem 

labouristů bylo vytvoření vysoce moderní ekonomiky, zavedení spravedlivějších 

odměn a odpovědnost všech lidí a to i těch v nejvyšších sférách. Dále měly být 

uchráněny výdaje na péči o děti, která byla pro labouristy prvořadá, stejně tak jako 

investice do škol a do národní zdravotní služby. Stejně tak měly být daně rozloženy 

spravedlivěji a lidé s nejvyššími příjmy měli mít větší úlohu při splácení státního 

deficitu než ti s příjmy nižšími. Během dalších čtyř let mělo dojít ke snížení 

schodku veřejného rozpočtu o polovinu. V oblasti nezaměstnanosti měla přijít 

garance pracovních míst nezaměstnaným a naopak těm, kteří by již nepracovali více 

než dva roky a odmítali by pracovat, neměly být nadále vypláceny žádné sociální 

dávky. Minimální mzda se měla zvýšit, aby motivovala lidi k práci namísto 

k využívání státní podpory v nezaměstnanosti. Požadavek změny politického 

uspořádání reagoval především na skandál s enormními poslaneckými benefity. Ten 

poukázal na stále větší odcizování se politiky od občanů, kterým by měla sloužit. 

Reforma měla být radikální, nahrazení Sněmovny lordů lidem volenými zástupci, 

změna volebního systému, zákaz další práce, která by mohla vést ke konfliktu 

zájmů pro všechny poslance a posunutí volební hranice na 16 let věku.
34

 

 

2.2 Záchrana britské ekonomiky - hospodářský růst 
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Labouristé si vytyčili několik hlavních cílů v této oblasti. Jedním z nich bylo 

snížení schodku státního rozpočtu během následujících čtyř let na polovinu. Chtěli 

toho dosáhnout skrze stimulaci hospodářského růstu, spravedlivý daňový systém 

a škrty výdajů v oblastech druhořadého zájmu. Dále si přáli změnit tehdejší 

bankovní systém takovým způsobem, aby nemohlo opětovně dojít k finanční krizi, 

která se projevila roku 2008. Shromážděním čtyř miliard liber do jednotného fondu 

chtěli poskytnout kapitál pro růst firem a plánovali vytvořit milion odborných 

pracovních pozic skrze vysoce moderní ekonomiku, podporu průmyslu a obchodu a 

rovněž měli v plánu modernizovat infrastrukturu vysokorychlostních železnic a 

zavést širokopásmové připojení pro všechny. Dalším cílem bylo též zajištění 

dvoutřetinové většiny akciových vlastníků při přebírání společností a kultura 

dlouhodobého závazku a růstu společností.
35

 

 

2.3 Záchrana britské ekonomiky - životní úroveň 

 

Labouristé měli v plánu vytvořit 200 tisíc nových pracovních míst či 

rekvalifikačních programů pro mladé lidi, kteří by byli již půl roku bez práce, 

ovšem za současného zrušení přísunu státní podpory v nezaměstnanosti těm, kteří 

by po deseti měsících nezaměstnanosti stále odmítali účast v tomto programu. 

Komukoliv, kdo by byl již dva roky bez práce, chtěli labouristé garantovat pracovní 

místo. Vznikl by tak systém, ve kterém by nedocházelo ke zneužívání dávek. 

Minimální mzdu měli labouristé v plánu zvýšit, aby se přibližovala průměrným 

výdělkům a aby tak platové ohodnocení motivovalo lidi k práci nikoliv k životu na 

podpoře. Plánovali modernější výuku na učňovských pozicích a investice do jejich 

sebezdokonalování. Labouristé chtěli lidem umožnit koupi jejich vlastního bydlení 

tím, že by je osvobodili od daně z nemovitosti u nákupů do 250 tisíc liber po první 

dva roky. Chybějící peníze by se získaly pětiprocentní daní u nemovitostí dražších 

než jeden milión liber. Dalším zamýšleným krokem bylo využití stávající 

infrastruktury poštovních poboček a zavedení bankovních služeb na těchto 
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pobočkách.
36

 

 

2.4 Oblast vzdělávání 

 

Volební program labouristů se oblasti vzdělávání věnoval velmi široce; 

chtěli zajistit školky, školy a učení mezi šestnácti a devatenácti lety zdarma. Rovněž 

si dali za cíl snížení počtu lidí, kteří by se přestali vzdělávat v šestnácti letech na 

minimum. Rovněž chtěli zvýšit počet dotovaných míst v jeslích pro dvouleté děti, 

stejně tak jako zavést pružně vyčerpatelných patnáct hodin výuky pro tří- a čtyřleté 

děti týdně. Pro žáky, kteří by na prvním stupni základní školy nezvládali učivo, by 

rovněž byla zajištěna výuka nad rámec standardní hodinové dotace v menších 

skupinkách, v pozdějším věku individuální doučování a to vše ze státní pokladny. 

Rodiče by měli mít na výběr mnoho dobrých škol ve svém okolí, a pokud by nebyli 

spokojeni s vedením nějaké školy, mohli by její vedení nechat nahradit. Každý 

mladý člověk měl mít zaručenou výuku do osmnácti let věku, poté by šly tři 

čtvrtiny do institucí vyššího vzdělávání či se dále vyučovaly nějakému technickému 

oboru.
37

 

 

2.5 Zdravotnictví ve Velké Británii 

 

V oblasti zdravotnictví navrhovali labouristé právo pacientů znát výsledky 

testu na rakovinu během jednoho týdne a maximální čekací dobu osmnácti týdnů na 

ošetření ve státním zařízení, jinak by měl mít pacient možnost jít do soukromého 

zdravotnického střediska. Labouristé si dále přáli zvýšení počtu preventivních 

prohlídek u občanů nad čtyřicet let a rozšíření záběru diagnostických testů. Dále 

zajištění lepší osobní péče s možností výběru jakéhokoliv poskytovatele péče, který 

by odpovídal standardům národní zdravotní služby, individuální přístup ke všem 
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pacientům s rakovinou a více péče v domácích podmínkách. Také by měl být 

umožněn přístup k psychologovi pro všechny občany, kteří by jeho pomoc 

potřebovali.
38

 

 

2.6 Kriminalita a imigrace 

 

Podle labouristů bylo třeba kriminalitě předcházet namísto řešení nastalé 

kriminality dětí z více než 50 tisíc dysfunkčních rodin. Měla by existovat záruka 

rychlého a efektivního zakročení vůči protispolečenskému chování. Okolí pachatelů 

trestné činnosti, kteří by neskončili ve vězení, by mohlo nově ve větší míře 

rozhodovat o práci, kterou budou tito lidé vykonávat. Dalším cílem labouristů byla 

větší kontrola imigrace skrze Australský bodový systém, který by zaručoval, že 

ozdravení ekonomiky by neznamenalo zvýšení imigrace, nýbrž zvyšování 

zaměstnanosti a platů. Přistěhovalci by se také museli o britské občanství a pobyt 

v Británii zasloužit.
39

 

 

2.7 Rodiny a senioři 

 

Labouristé slibovali ve svém předvolebním programu rovněž větší pomoc 

pro rodiče v podobě jednoho měsíce pružné placené otcovské dovolené. Také by dle 

nich měla být zavedena nová podpora rodičům batolat v podobě čtyř liber týdně. Ta 

měla pomoci všem rodičům. Těm, kteří zůstali doma i těm pracujícím. Mělo by být 

zavedeno právo na pružnou pracovní dobu pro starší pracovníky. Plánovali také 

ukončení standardního důchodového věku na šedesáti pěti letech, aby každý mohl 

sám za sebe rozhodnout, jak dlouho chce pracovat a také by měl být zaveden nový 

systém národní pečovatelské služby pro ty, kteří by pečovatele potřebovali nejvíce. 

Znovu by mělo být zavedené propojení mezi výdělky a státními důchody a pomoc 
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deseti milionům lidí k naspoření peněz díky novým osobním účtům penzijního 

připojištění.
40

 

 

2.8 Kultura a sport  

 

Labouristé se chtěli zaměřit na vynikající sportovní výsledky, jejichž 

vyvrcholením měla být londýnská olympiáda v létě 2012. Důležitým bodem 

programu byla také možnost registrovaných příznivců fotbalových klubů nakupovat 

akcie těchto klubů a moci tak spolurozhodovat o jejich budoucím vývoji. 

Nezávislost hlavních muzeí a galerií s větší mírou financování z fondů v oblasti 

umění, sportu a kultury byla také obsahem jejich volebního programu. Zachování a 

ochrana poštovních poboček a hostinců by byly důležité jako prostředek pro 

zachování života komunity. V neposlední řadě labouristé chtěli podpořit nezávislost 

BBC. Jako důležitý prvek chápali modernizaci infrastruktury Velké Británie, aby se 

mohla řadit mezi světovou špičku v oblasti digitálních technologií a přístupu 

k internetu.
41

 

 

2.9 Ekologické chování 

 

Cílem labouristů bylo dosáhnout okolo 40 procent nízkouhlíkové energie 

v roce 2020 a vytvořit 400 tisíc ekologicky šetrných pracovních pozic. Chtěli učinit 

ekologický životní styl jednoduchým a spravedlivým skrze izolaci proti tepelným 

únikům a slevy na elektřině pro důchodce. Dále bylo jejich cílem zabránit skladu 

recyklovatelných a rozložitelných odpadů na skládkách. Zamýšleli spojit 

dohromady nové chráněné krajinné oblasti, oživit města zelení, zvýšit plochu lesů a 

zalesněných oblastí. Dále chtěli labouristé zajistit přiměřené prostředky pro 

producenty potravin skrze reformy EU a podpořit pošty, obchody a hostince 
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v zemědělských oblastech.
42

 

 

2.10 Změna britské demokracie 

 

Cílem volebního programu bylo vypsání celostátního referenda ohledně 

změny systému hlasování do dolní sněmovny na systém alternativního hlasování a 

pro volby do horní sněmovny. Dalším bodem programu byla důslednější občanská 

výchova mladých lidí a snížení volebního věku na šestnáct let. Labouristé chtěli 

přijmout legislativu, která by zaručovala, že parlament bude moci zasedat na pevně 

určené období a zamýšleli vytvoření parlamentního výboru složeného ze všech 

stran, který by navrhl zřízení psané formy ústavy. Jiným cílem bylo vytvoření 

statutárního registru lobbistů, zákaz jakékoliv práce poslanců pro lobbistické 

společnosti a povinnost poslanců požádat o schválení placených funkcí mimo 

parlament. V neposlední řadě labouristé usilovali o silnější místní samosprávu 

a zvýšený dozor místní samosprávy nad všemi místními veřejnými službami.
43

 

 

2.11 Zahraniční politika 

 

Labouristé chtěli v dalším funkčním období nadále spravovat obranný 

program Strategic Defence Review a chtěli vyzbrojit britské ozbrojené síly 

výzbrojí, která by odpovídala výzvám 21. století. Také chtěli podporovat britské 

vojenské jednotky a veterány. Dalším cílem labouristů bylo využití britského 

mezinárodního vlivu k vybudování bezpečnosti a stability. A to zejména bojem 

proti terorismu a extremismu, omezením šíření zbraní, předcházením a řešením 

válečných konfliktů a řešením klimatických změn. Také chtěli vést agendu, která by 

pomohla Evropské Unii k vyšší zaměstnanosti a prosperitě s celosvětovým vlivem. 

V neposlední řadě také chtěli znovu oživit snahu o dosažení Rozvojových cílů 
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tisíciletí (program OSN), podporu udržitelného růstu a boj proti chudobě. Dalším 

významným cílem jejich zahraniční politiky by byla reforma OSN, mezinárodních 

finančních institucí, G8 a G20 a NATO tak, aby byly schopné přizpůsobit se novým 

světovým problémům.
44
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3 Charakteristika volebního programu britské konzervativní 

strany z roku 2010 

 

3.1 Úvodní prohlášení 

 

David Cameron na úvod volebního programu konzervativců pozval britské 

občany k participaci na vládě a k vytvoření zcela nového druhu vlády. Hovořil 

o nutnosti zapojení celé společnosti, pokud by opravdu mělo dojít ke změně 

dosavadního stavu. Cameron apeloval na společnost se slovy, že by se lidé měli 

přestat ptát, kdo něco spraví a začít se místo toho ptát, jak mohou oni sami pomoci. 

Dále prohlásil, že pouze společně by se mohla Británie zbavit tehdejší vlády a také 

svého zadlužení. Pouze společně mohou zachránit národní zdravotní službu, zlepšit 

školství, ozdravit rozdělenou společnost, zlepšit politiku a donutit politiky pracovat 

lépe.
45

 

 

Konzervativci dále ve svém úvodním prohlášení hovořili o potřebě změny 

ve Velké Británii, která se dle nich tou dobou utápěla v dluzích a kde miliony 

občanů žily v mizérii způsobené nezaměstnaností. Společnost byla rozvrácená 

zločiny a násilím, lidé ve veřejné správě byli svázáni velkou byrokracií a občané 

ztratili pocit, že by politika mohla vyřešit jejich problémy a zajistit všem lepší 

budoucnost. V britské společnosti panovala bezmoc a také pocit, že úpadek Británie 

je nevyhnutelný. Konzervativci proto přišli s nabídkou přeměny velké vlády na 

„Velkou společnost“. Jejich ideologií byl stát, který posiluje společnost a také 

veřejné služby, které slouží lidem namísto ideologie, která tvrdí, že rolí státu je 
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řízení společnosti a spíše marginální hospodaření s veřejnými službami.
46

 

 

3.2 Změna ekonomiky 

 

Konzervativci ve svém volebním programu přišli s plánem na oživení 

ekonomiky a na hospodářský růst. Chtěli zavést program kontroly veřejných 

výdajů, který by řešil dluhovou krizi způsobenou labouristy, a také chtěli zrušit 

labouristickou daň z příjmu, která by znemožnila oživení ekonomiky. Velká 

Británie dle konzervativců potřebovala zcela nový model ekonomiky, který by byl 

založený na systému investic a spoření, nikoliv na systému půjčování a dluhů. Tato 

vize ekonomiky odrážela důvěru konzervativců v úsilí a podnikání. Tak bylo možné 

vystavět zcela moderní ekonomiku, která by byla více lokální a ekologická. 

Důležitým cílem konzervativců bylo vystavění ekonomiky, ve které by byla 

Británie vedoucí zemí v oblasti vědy, techniky a inovací. Důležitým předpokladem 

pro fungování takového systému však byla idea, že bohatství a příležitosti musí být  

spravedlivě rozděleny. Chtěli podpořit stálý a udržitelný růst nejen životního 

standardu, ale hlavně kvality života všech občanů.
47

 

 

Poprvé v historii stanovili konzervativci osm jasných bodů, které by později 

měly sloužit jako měřítka k posouzení úspěšnosti nově zvolené vlády. 

Konzervativci si dali za cíl: 

 

1. Zajistit makroekonomickou stabilitu - snížením strukturálního deficitu, 

úrokových sazeb, udržením dvouprocentní inflace a dozorem nad finanční 

stabilitou. 

2. Vytvořit vyváženější ekonomiku - vytvořením podmínek pro vyšší vývoz, 

obchodní investice a spoření jako části HDP. 

3. Dostat Británii opět do práce - snížením nezaměstnanosti mladých lidí 
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a počtu dětí v domácnostech bez práce. 

4. Povzbudit podnikání - zlepšením mezinárodního hodnocení Británie 

z hlediska daňové konkurenceschopnosti a obchodních omezení. 

5. Zajistit podíl celé země na prosperitě - zvýšením podílu soukromého sektoru 

ve všech oblastech země, zejména mimo Londýn a jihovýchodní Anglii. 

6. Reformovat veřejné služby k lepší kvalitě - zvýšením růstu produktivity ve 

státním sektoru za účelem lepších škol a systému národní zdravotní služby. 

7. Vytvořit bezpečnější bankovní systém, který by odpovídal potřebám 

ekonomiky - reformou regulace a struktury bankovního systému 

kvůli nižším dluhům a lepší dostupností půjček pro malé a střední podniky. 

8. Vytvořit ekologičtější ekonomiku - snížením emisí skleníkových plynů 

a zvýšením britského podílu v celosvětovém využití nízkouhlíkové 

technologie.
48

 

 

3.3 Změna společnosti 

 

Cílem konzervativců v oblasti změny společnosti bylo vytvoření „Velké 

společnosti“. Jejich přáním byla přeměna Velké Británie na zemi, která by byla 

nejlepší zemí pro život rodin v rámci celé Evropy. Rovněž chtěli podpořit národní 

zdravotní službu, reformovat vzdělávání, vytvořit nové školy s vyššími standardy 

a zvýšenou disciplínou. Dalším cílem konzervativců bylo vyřešení otázky závislosti 

na systému sociálních dávek, řešení příčin chudoby a boj s kriminalitou. 

Konzervativci tvrdili, že labouristická vláda zemi finančně vyčerpala, že došlo 

ke zvýšení počtu lidí žijících v chudobě a že země dospěla k nejvyšší míře 

rozvodovosti v celosvětovém měřítku. Tvrdili dokonce, že v některých oblastech 

Velké Británie klesla očekávaná délka života a zvětšila se propast mezi nejchudšími 

a nejbohatšími studenty ve školách. Pro řešení této krize navrhovali konzervativci 

příchod své vlády, která by se zaměřila na příčiny tohoto společenského rozkladu 

spíše než na jeho projevy. Konzervativci ve svém plánu k vytvoření „Velké 
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společnosti“ hovořili o potřebě vyšší rovnoprávnosti, menší míry diskriminace, 

promítnutí partnerství a manželství do daňového systému a zlepšení životní situace 

postižených lidí do takové míry, aby byli schopni žít bez závislosti na okolí.
49

  

 

 

Konzervativci chtěli přenechat hlavní úlohy v boji proti problémům britské 

společnosti neziskovým organizacím, dobročinným organizacím a občanským 

sdružením. Jejich cílem bylo posílit roli těchto organizací při poskytování veřejných 

služeb i na lokální úrovni. Dále konzervativci měli v úmyslu vytvořit komunitní 

skupiny, které by motivovaly všechny dospělé Brity k aktivnímu podílení se na 

zlepšování života místní komunity. Dalším cílem bylo vytvoření národní občanské 

služby pro šestnáctileté Brity, která by jim dala možnost poznat nové lidi 

z rozdílných prostředí a rozvíjet se jako aktivní a zodpovědní občané, pro které je 

samozřejmostí dobrovolnictví a účast na komunitním životě. V souvislosti 

s olympijskými hrami v Londýně roku 2012 plánovali konzervativci jejich úspěšnou 

organizaci a také podporu snahy Velké Británie hostit mistrovství světa ve 

fotbale roku 2018.
50

 

 

V oblasti politiky vůči rodinám s dětmi konzervativci chtěli vytvořit systém, 

který bude rodinám příznivě nakloněn a pomáhal by jim v jejich rozvoji. Chtěli toho 

docílit pomocí lepší daňové soustavy, reformy sociálních dávek, rozšíření pružné 

pracovní doby a zlepšené rodičovské dovolené. Dalším cílem bylo zastavení 

komercionalizace dětství a zavedení nového systému všeobecných lékařských 

prohlídek. Konzervativci chtěli zlepšit podmínky pro všechny žáky a pomoci 

překonat rozdíly mezi chudými a bohatými v přístupu ke vzdělání. Dalším cílem 

bylo zvýšení prestiže učitelské profese a posílení moci ředitelů a učitelů při vedení 

žáků k disciplíně. Také chtěli zavést pořádek do školních osnov i do systému 
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zkoušek a umožnit všem rodičům přístup k dobré škole.
51

 

 

V oblasti boje proti zločinu navrhovali konzervativci snížení administrativní 

zátěže policie a tudíž její větší nasazení při udržování pořádku v ulicích. Dalšími 

body programu byl boj s příčinami kriminality, jako jsou chudoba a neúplné rodiny. 

Měly by být zavedeny přísnější postihy za napadení nožem a důraz by měl být 

kladen na předcházení zločinů spáchaných pod vlivem alkoholu a také proti 

recidivě. Všechny tyto plány zapadaly do konceptu konzervativců na vytvoření 

„Velké společnosti“.
52

 

 

3.4 Změna politiky 

 

Konzervativci kritizovali ve svém volebním programu tehdejší britský 

politický systém, který byl velmi centralizovaný a zastaralý. Britové nevěřili 

politikům a o politiku se nezajímali, v horších případech byli politikou rozhořeni. 

Spouštěčem rozhorčenosti britské společnosti byla aféra s poslaneckými odměnami, 

kterou konzervativci odhalili. Pouze se však projevil již déle přetrvávající stav 

občanské společnosti.
53

 

 

Konzervativní strana měla v plánu snížení počtu poslanců, snížení vlivu 

vlády a snížení finančních nákladů na politiku. Jejich cílem byla politika vedená 

více na lokální úrovni a politika, která by byla transparentnější a odpovědnější. 

Nový systém měl sloužit lidem namísto politikům, a měl změnit rozdělení moci 

odshora dolů na systém, ve kterém by občané aktivně mohli rozhodovat o svých 

životech. Přerozdělení moci by mělo podle konzervativců proběhnout velmi rychle 
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a mělo by přesunout moc z vlády na parlament, z ministerstev na místní komunity, 

z Bruselu do Británie a z byrokracie na demokracii.
54

 

 

Konzervativci chtěli vyčistit politickou scénu a to zejména od přehnaných 

výdajů, lobby a problémů s financováním stran. Chtěli snížit výdaje na financování 

parlamentu, počet poslanců a platy ministrů. Také chtěli umožnit občanům přímou 

kontrolu nad tím, co se děje ve vládě, učinit vládu odpovědnější a zajistit 

nezávislost státní správy. Dalším cílem bylo zveřejňování vládních výdajů a osob, 

které vláda zaměstnává. Lidé by měli mít právo na přístup k vládním údajům, což 

by zajistilo transparentnost státního výkonu. Byl by vymýcen vliv neodpovědných 

nevládních organizací a tím i ukončeno nadměrné plýtvání penězi. Místní komunity 

by dle konzervativců měly mít kontrolu nad plánováním svého rozvoje a pracovat 

na udržitelném rozvoji. Dále by chtěli umožnit všem občanům přístup k lepšímu 

ubytování, posílit pravomoci jednotlivců a místní samosprávy, komunitám umožnit 

rozhodování o zásadních službách a v největších městech Británie umožnit volbu 

schopného primátora.
55

 

 

Konzervativci chtěli zmírnit labouristický stav státu shromažďujícího 

informace o svých občanech a ochránit jejich soukromí. Chtěli představit vyvážený 

přístup k problematice uchovávání DNA občanů a provést reformu záznamů 

v trestním rejstříku tak, aby chránila děti a zároveň aby zajistila důvěryhodnost 

systému. Konzervativní strana si také dala za cíl posílení Unie Spojeného 

království, při zachování tehdejší míry decentralizace. Konzervativci si jako další 

úkol stanovili vyhlášení referenda ohledně větších pravomocí pro Velšské 

shromáždění a podporu decentralizovaných institucí v Severním Irsku. 

V neposlední řadě by konzervativci chtěli vyvážit nespravedlivý hlasovací systém 
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pro přenesenou problematiku v parlamentu.
56

 

 

3.5 Ochrana životního prostředí 

 

Konzervativní vláda by snížila emise uhlíku a znovu by vybudovala britskou 

energetickou bezpečnost. Chtěli ekologické chování obyvatelstva, chránili by 

přírodu a přírodní zdroje a udržitelný farmářský průmysl. V programu zní: 

„Splníme naši povinnost a předáme budoucím generacím bohatší a udržitelnější 

životní prostředí.”
57

 V té době byla Velká Británie vedoucí zemí na trhu 

s ekologickým zbožím a službami a využívala auta na elektrický pohon. 

Konzervativci měli v úmyslu v tomto kurzu pokračovat a stát se nejekologičtější 

vládou v historii země.
58

 

 

Jejich cílem bylo snížení uhlíkových emisí ve shodě s britskými 

mezinárodními závazky a prosazení malo- a velkovýroby nízkouhlíkové elektrické 

energie, která by zahrnovala atomovou a větrnou energii, bioplyn a čisté uhlí.  

Zároveň chtěli zajistit dostatek záložní energie v energetickém systému, aby byla 

zaručena energetická bezpečnost země. Ochrana životního prostředí a nové metody 

pro jeho ochranu byly pro konzervativce samozřejmostí. Chtěli zajistit reformu 

společné zemědělské a rybářské politiky pro udržitelné zemědělství a rybolov. 

Dalším cílem bylo zlepšení podmínek chovu zvířat, legislativní záruka lokální 

produkce potravin kdekoliv by to přicházelo v úvahu. Velký důraz kladli na snahu 

o vytvoření společnosti, která neplýtvá energiemi.
59
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3.6 Zahraniční politika 

 

Vláda konzervativců si dala za cíl ve svém programu také několik bodů 

v oblasti zahraniční politiky. Chtěli ochránit národní bezpečnost a podpořit britské 

ozbrojené síly ve veškerém úsilí a měli v úmyslu prosazovat britské národní zájmy 

skrze aktivní zahraniční politiku. Jejich cílem byla konstruktivní spolupráce 

s Evropskou unií, ovšem vyloučili přechod jakýchkoliv dalších pravomocí do 

Bruselu a připojení se ke státům eurozóny přijetím eura. Zároveň chtěli dosáhnout 

návratu klíčových pravomocí v oblasti soudního práva, orgánů činných v trestním 

řízení, sociálního a pracovního zákonodárství do Velké Británie. Konzervativci se 

také zavázali pokračovat v britských humanitárních programech a poskytovat 

finanční podporu pro nejchudší země světa.
60

 

 

Pro zvýšení bezpečnosti chtěli vytvořit národní bezpečnostní radu, která by 

dohlížela na veškeré aspekty britské bezpečnosti. Této radě by předsedal 

ministerský předseda. Dalším cílem konzervativců bylo úspěšné splnění britské 

mise v Afghánistánu a zajištění potřebných finančních zdrojů pro splnění tohoto 

cíle. Chtěli by obnovit Military Covenant, tedy vzájemnou odpovědnost mezi 

vojáky a národem, a to sérií opatření na podporu armádních posádek, jejich rodin 

a vysloužilců.
61

 

 

Podle konzervativců byla tehdy Velká Británie ve výborné pozici, která jí 

umožňovala využít většiny příležitostí a překonat překážky při prohlubování 

tehdejších aliancí a budování nových spojenectví. Chtěli provést reformu 

mezinárodních institucí a chtěli hrát aktivní roli při zmírňování důsledků změny 

klimatu a snižování šíření vojenské atomové technologie. Konzervativci se zavázali 
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utratit 0.7 procenta hrubého národního příjmu na zahraniční humanitární pomoc 

a vydat minimálně 500 milionů britských liber ročně v boji proti malárii. Britové 

i lidé, kteří pomoc čerpají, by měli mít větší přehled o způsobu, jakým je pomoc 

čerpána. Strana také přislíbila vynaložit úsilí na spravedlivý obchod, který by 

nejchudším zemím umožnil ekonomický růst, adaptaci na změnu klimatu a položil 

by základy vzniku blahobytu.
62
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4 Komparace programových prohlášení britské labouristické 

strany a konzervativní strany ve volbách roku 2010 

 

4.1 Shody a rozdíly v hlavních bodech obou programů 

 

Podmínky roku 2010 velmi ovlivňovaly podobu volebních programů obou 

hlavních britských stran. Zatímco konzervativci měli výhodu opoziční strany, která 

mohla zaútočit ve svém programu na tehdejší stav země a nabídnout novou 

alternativu, labouristé museli obhajovat své pozice, což se jevilo, obzvláště po aféře 

s poslaneckými odměnami, jako nelehký úkol. Labouristé zmiňovali na začátku 

svého programu důležitost zlepšování životních podmínek občanů, přičemž tvrdili, 

že jejich strana se zásadním způsobem od roku 1997, kdy se dostala k moci, 

o takovou změnu zasadila (lidé měli tehdy minimální hodinovou mzdu pouze jednu 

libru).
63

 Naproti tomu konzervativci hovořili o potřebě okamžité výměny vedení 

země, která šla ekonomicky i společensky ke dnu. Předseda konzervativců, David 

Cameron, vyzval britské občany k aktivní účasti na vládě a jeho strana kladla velký 

důraz na formulaci svých cílů v duchu politiky: „jedině společně to dokážeme“. 

Konzervativci kritizovali velkou roli vlády v životě svých občanů a vyzývali 

k vytvoření konceptu „Velké společnosti“, která by nahradila velkou vládu a 

tehdejší rozdělení moci odshora dolů.
64

 

 

Labouristé si vytyčili jakožto středolevá politická strana cíle na obnovu 
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ekonomiky, které by chránily chudé a přerozdělovaly by bohatství. Jejich cílem 

bylo snížení schodku státního rozpočtu během dalších čtyř let na polovinu, 

stimulace hospodářského růstu a zavedení spravedlivého daňového systému. Další 

součástí labouristického plánu oživení ekonomiky bylo vytvoření 200 tisíc nových 

pracovních míst nebo rekvalifikací a garance pracovního místa lidem bez práce po 

dobu posledních dvou let. Chtěli zvýšit minimální mzdu na roveň průměrnému 

platu, aby občany motivovali k práci.
65

 Konzervativci přišli rovněž s plánem 

oživení ekonomiky za účelem hospodářského růstu. Chtěli však na rozdíl od 

labouristů podpořit úsilí a podnikání. Jejich cílem bylo vytvoření lepšího systému 

půjček pro malé a střední podniky. Dalším plánem byla kontrola veřejných výdajů a 

zrušení labouristy zavedené daně z příjmu. Tak by mohl vzniknout nový 

ekonomický systém, který by nebyl založen na systému půjčování a dluhů, nýbrž na 

systému investic a spoření. Konzervativci také nabídli osm bodů plánu na oživení 

ekonomiky, k jejichž plnění se zavázali.
66

 

 

Labouristé v oblasti politiky týkající se společnosti prosazovali bezplatné 

vzdělání (dokonce i individuální doučování ze státních peněz), garantovanou 

maximální čekací dobu na státní ošetření a případně nárok na proplacení ošetření 

v soukromém zdravotnickém zařízení. Důraz byl kladen také na předcházení 

kriminalitě. Měli v úmyslu kontrolovat míru imigrace a navrhovali, že by se 

přistěhovalci museli o britské občanství zasloužit. Prosazovali také vyšší dávky 

rodičům, jeden měsíc pružné placené otcovské dovolené, snížení důchodového věku 

na šedesát pět let a pružnou pracovní dobu pro starší pracovníky.
67

 Společným 

cílem pro obě politické strany byla snaha o dobře zorganizovanou olympiádu roku 

2012 v Londýně a propagace Velké Británie ve světě. Důležitá byla pro obě strany i 

pospolitost komunit a jejich dobrý vývoj. Konzervativci si dali za cíl přeměnit 
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Velkou Británii na nejlepší zemi pro rodiny v celé Evropě. Tohoto cíle chtěli 

dosáhnout skrze podporu národní zdravotní služby, reformu vzdělání, řešení příčin 

chudoby a boj s kriminalitou. Jejich vizí byl stát, ve kterém by nebylo možné 

zneužívat sociální dávky, a ve kterém by byla obnovena důležitost rodiny 

a zabránilo se tak velmi vysoké míře rozvodovosti. Při vytváření této „Velké 

společnosti“ se chtěli spolehnout hlavně na aktivní zapojení občanů samotných, 

velkou roli měly hrát neziskové organizace, dobročinné organizace a občanská 

sdružení. V této myšlence tkvěl hlavní rozdíl v politice obou politických stran.
68

 

 

V oblasti britské demokracie navrhovali labouristé změnu systému hlasování 

do dolní sněmovny i zavedení volby do horní sněmovny. Chtěli důsledněji 

vychovávat mladé lidi jako občany a také snížit volební věk na šestnáct let. Dalším 

návrhem labouristů byla práce na psané formě ústavy a větší kontrola poslaneckých 

aktivit mimo sněmovnu, která by měla zabránit lobbistickým skupinám 

v prosazování jejich zájmů.
69

 Společným bodem programu obou politických stran 

byla zvýšená místní samospráva a posílení její pravomoci při organizaci veřejných 

služeb. Naproti tomu konzervativci kritizovali tehdejší vysoce centralizovaný 

systém v duchu své vize „Velké společnosti“. Měli v plánu snížení počtu poslanců, 

platů ministrů, vlivu vlády a výdajů na politickou správu země. Společným prvkem 

programu konzervativní strany s programem labouristů byla snaha omezit vliv 

lobby ve vládě. Konzervativci chtěli učinit politiku transparentnější a občanům 

chtěli umožnit přístup ke vládním údajům. Místní komunity měly převzít hlavní roli 

při plánování svého rozvoje a stát by se měl zasadit o vyšší míru ochrany 

soukromých informací o svých občanech. Velký rozdíl tkvěl v přístupu 

konzervativců a labouristů k Unii států Spojeného království. Konzervativci chtěli 

zachovat Unii v tehdejším složení a posílit ji, zatímco labouristé nebyli ve svém 

                                                

68 Invitation to join the government of Britain: The Conservative Manifesto 2010. London: 

The Conservative Party, 2010, ISBN 1905116055. 

69
 A future fair for all: The Labour Party Manifesto 2010. London: The Labour Party, 2010, 

ISBN 1848418663. 



43 

 

 

 

přístupu k případnému vystoupení některé části Unie z ní příliš razantní.
70

 

 

Velká shoda panovala v obou volebních programech v politice ochrany 

životního prostředí, kdy obě strany navrhovaly nízké emise uhlíku, plnění 

mezinárodních dohod a zachování životního prostředí. Labouristé chtěli zabránit 

tepelným únikům izolací a chtěli poskytnout slevy důchodcům na elektřině.
71

 

Konzervativci ve svém programu zdůrazňovali potřebu energetické bezpečnosti 

země a lokální produkci potravin.
72

 

 

Obě dvě politické strany měly v plánu v oblasti zahraniční politiky 

modernizaci britské armády, podporu vojenských jednotek a veteránů a ochranu 

národní bezpečnosti. Labouristé se vyslovili pro větší míru spolupráce s Evropskou 

unií než konzervativci, ti naopak proklamovali konstruktivní spolupráci, avšak 

bránili se dalšímu přechodu pravomocí na úroveň EU. Labouristé britskou 

zahraniční politiku chápali spíše jako součást mezinárodních aliancí 

a mezinárodních organizací a nezdůrazňovali ve svém programu aktivní zahraniční 

politiku.
73

 Na rozdíl od konzervativců, kteří měli za cíl aktivní zahraniční politiku, 

pokračování v humanitárních programech a pokračování mise v Afghánistánu.
74
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4.2 Zahraniční politika ve volebních programech a její reálné 

výsledky 

 

Britské parlamentní volby roku 2010 vyhráli konzervativci, kteří se ve svém 

programovém prohlášení zavázali k aktivní zahraniční politice, která nepovolí další 

přechod pravomocí na úroveň Evropské unie a která bude usilovat o úspěšné 

splnění britské mise v Afghánistánu.
75

 

 

Velká Británie společně s Českou republikou nepřistoupila ke smlouvám 

řešícím vleklou finanční krizi z roku 2008. Jednalo se o Smlouvu o stabilitě, 

koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (neboli o takzvanou fiskální 

smlouvu), která byla podepsána ostatními státy EU 2. března 2012 a o Pakt pro euro 

z 25. března 2011 (tato smlouva se původně nazývala Pakt pro 

konkurenceschopnost).
76

 

 

V rámci války v Afghánistánu britské vojsko v současné době v zemi stále 

působí. V prohlášení ze 14. května 2013 stojí, že bude prodloužena vojenská služba 

britským vojákům v Afghánistánu ze šesti měsíců na osm a až devět měsíců. Tento 

krok se setkal s kritikou ze strany labouristů, veteránů a rodin vojáků. Charakter 

britské mise se změnil z boje na výcvik, poradenství a asistenci Afgháncům.
77

 

Britská zahraniční politika konzervativců tak zcela odpovídá zásadám stanoveným 

v jejich volebním programu roku 2010. 
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Závěr 

 

Odpověď na hlavní výzkumné otázky této bakalářské práce je možné 

vyvodit ze čtvrté kapitoly, která se zabývá komparací volebních programů britské 

labouristické a britské konzervativní strany z roku 2010. Obě dvě strany, které 

usilovaly o zvolení, se pochopitelně snažily poukázat na chyby svého soupeře. 

Jejich volební programy se zabývaly zcela podobnými tématy a mnohdy docházely 

i k podobným závěrům. Pouze způsoby navrhovaných řešení jednotlivých problémů 

se u obou stran lišily. Obecně navrhovali labouristé větší roli státu při řešení 

problémů, zatímco konzervativci hovořili o řešení krize skrze společnost, bez 

většího zapojení vlády. 

 

Labouristé vyzdvihovali sociální výdobytky, které jejich třináctiletá vláda 

zemi přinesla, zatímco konzervativci poukazovali na katastrofální stav ekonomické, 

politické a společenské situace ve Velké Británii. Vinili z tohoto rozkladu tehdejší 

vládu labouristů a britským občanům nabízeli alternativu v podobě změny. 

Konzervativci rovněž vyzývali společnost k aktivnímu zapojení do této změny, 

tento koncept vlády nazývali „Velká společnost“. 

 

Obě dvě politické strany si vytyčily za úkol obnovu ekonomiky 

a hospodářského růstu. Lišily se však prostředky, jakými chtěly strany obnovy 

dosáhnout. Labouristé se zasazovali o státní garanci velkého počtu nových 

pracovních míst, zatímco konzervativci v duchu své politické ideologie chtěli 

podpořit podnikání jednotlivců a firem. 

 

Společným prvkem labouristické a konzervativní strany v oblasti politiky 

týkající se společnosti byla snaha o úspěšný průběh olympijských her v Londýně 

roku 2012 a dobrý vývoj místních komunit. Labouristé prosazovali bezplatné 

vzdělání a vyšší dávky rodičům s dětmi. Naproti tomu konzervativci chtěli prosadit 

vznik společnosti, ve které by nedocházelo ke zneužívání sociálních dávek a byla 

by v ní obnovena tradiční úcta k rodině. Konzervativci chtěli dosáhnout zapojení 

společnosti do své přeměny, nikoliv zapojení státu.  
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Konzervativci i labouristé ve svých volebních programech navrhovali 

omezení vlivu lobby ve vládě a zvýšenou místní samosprávu a její kontrolu nad 

veřejnými službami. Labouristé chtěli reformu systému britské demokracie včetně 

vytvoření psané verze britské ústavy. Konzervativci chtěli učinit politiku pro britské 

občany transparentnější a chtěli posílit roli místních komunit při plánování jejich 

dalšího rozvoje. Rovněž přístup k soudržnosti Unie Spojeného království byl mezi 

stranami rozdílný. Konzervativci byli proti jakékoliv územní změně Velké Británie, 

zatímco labouristé nebyli v této otázce tolik vyhraněni. 

 

Oba dva volební programy se shodovaly ohledně potřeby ochrany životního 

prostředí, ochrany národní bezpečnosti a modernizace britské armády. Labouristé 

prosazovali zahraniční spolupráci v rámci EU a jiných aliancí, zatímco 

konzervativci se vyslovovali spíše pro aktivní zahraniční politiku a to v kombinaci 

bilaterálních a aliančních smluv. 

 

Na dílčí výzkumnou otázku ohledně reálného plnění volebního programu 

konzervativců v oblasti zahraniční politiky je možné odpovědět ve smyslu, že 

konzervativci body svého programu naplňují. Provádějí aktivní zahraniční politiku, 

která se snaží uchovat si svou nezávislost na EU, a pokračují v britské misi 

v Afghánistánu. 
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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací volebních programů britské 

labouristické strany a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010. Práce si 

klade za cíl popsat obecnou definici pojmu politická strana a volebního programu, 

posléze popsat volební program britské labouristické strany z roku 2010 a popsat 

program britské konzervativní strany z roku 2010 a následně provést jejich analýzu 

a komparaci včetně hodnocení reálného působení zvolené konzervativní vlády na 

poli zahraniční politiky. 

Annotation 

 

This bachelor thesis deals with the comparison of the british Labour Party 

Manifesto 2010 and the british Conservative Party Manifesto 2010. The thesis aims 

to describe the general definition of a political party and the political party 

manifests, then the thesis describes the british Labour Party Manifesto 2010 and the 

british Conservative Party Manifesto 2010. Furthermore, the work analyses and 

compares them, adding the evaluation of the real activity of the elected conservative 

government in the area of foreign policy.  
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