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Předpokládaný název práce: 

Komparace KSČM a Die Linke z hlediska ne/přijatelnosti jejich účasti na celostátní vládě 

 

Stručná charakteristika tématu: 

KSČM v České republice a Die Linke ve Spolkové republice Německo jsou 

parlamentní politické strany, které se nacházejí nejdále na levé straně pomyslné pravo-levé 

škály orientace politických stran. Obě jsou zároveň následovnicemi vůdčích stran minulého 

režimu. KSČM přímo navázala na činnost KSČ, Die Linke je přes PDS přímou 

pokračovatelkou SED. Především tyto aspekty jsou pro mnohé politické aktéry i osobnosti 

společenského života v obou výše zmíněných zemích zásadní překážkou pro potenciální 

vládní angažmá těchto stran. 

Často se zmiňuje, že regionální politika je pomyslnou branou k té celostátní. Přestože 

KSČM má zkušenost s účastí v krajských radách a Die Linke na zemských vládách, vlády na 

centrální úrovni se zatím ani jedna z těchto stran neúčastnila, případně ani žádnou centrální 

vládu nepodporovala. Několikrát však podmínky pro vládní účast KSČM/Die Linke či 

toleranci vlády z jejich strany byly z hlediska zastoupení těchto stran v dolních komorách ČR 

potažmo SRN příhodné. V roce 2002 mohla ČSSD utvořit levicovou koalici s KSČM, o čtyři 

roky později přicházela v úvahu vládní koalice těchto stran za účasti ještě třetího subjektu 

(KDU-ČSL či SZ). Ani v jednom případě však KSČM podíl na vládě nezískala. Obdobně se 

v Německu po volbách do Spolkového sněmu v roce 2005 naskytla možnost, aby tzv. rudo-

rudo-zelená koalice SPD, Linkspartei.PDS (společná kandidatura zástupců PDS a WASG, 

které se o dva roky později sloučily v Die Linke) a Zelených utvořila vládní většinu. Ačkoliv 

na ni měla dostatek mandátů, nestalo se tak. Ve všech těchto případech se výše zmíněná 

uskupení nedohodla ani na podpoře vlády ze strany KSČM/Die Linke. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu k němu chybí rozsáhlejší odborná literatura. Ta 

existující se věnuje převážně těmto stranám jako celku. V českých podmínkách téměř 

výhradně KSČM, Die Linke zůstává opomíjena. Tematicky blízkým předmětem pozornosti 

české badatelské obce je otázka systémovosti potažmo antisystémovosti KSČM a ústavnosti 

jejího působení. K tomuto tématu byly v ČR sepsány především některé diplomové práce. 

Jejich existence však pro vznik této práce není překážkou, protože jejího samotného hlavního 

významu, kterým by měla být komparace vládní ne/přijatelnosti KSČM a Die Linke, se 

nedotýkají. Tato práce tak může být jejich vhodným doplněním. 
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Metoda práce: 

  Autor se hodlá zaměřit na komparaci debaty vedené v ČR i SRN právě o přijatelnosti 

případného podílu KSČM/Die Linke na vládě. Pro potřeby této práce bude podílem na vládě 

vnímána nejen přímá účast ve vládní koalici, ale i podpora menšinové vlády, která by bez této 

tolerance nemohla vzniknout a existovat. Analýze budou podrobeny postoje 

v sociálnědemokratických stranách v obou státech, jakožto velkých relevantních politických 

stranách, které mají ideologicky ke KSČM potažmo Die Linke nejblíže. Otázka spolupráce 

s KSČM/Die Linke je proto pro ně nejožehavější. Zároveň se autor zaměří i na postoje 

v rámci menších politických stran, které by se případně také mohly podílet na vládní 

spolupráci s těmito stranami. V ČR se v nedávné historii jednalo především o KDU-ČSL či 

Stranu zelených, v Německu především o Bündnis 90/Die Grünen. Autor hodlá zanalyzovat i 

postoje oponentních politických stran na pravé straně politického spektra. Nedílnou součástí 

práce zároveň musí být i postoje v rámci KSČM a Die Linke k jejich případné vládní účasti, 

protože jen tyto strany samotné se nakonec mohou pro eventualitu vládní účasti nebo podpory 

rozhodnout. Analýze bude podroben i postoj významných aktérů společenského života v obou 

zemích. Komparovány budou veřejné postoje výše zmíněných aktérů. Autor bude vycházet z 

článků v tištěných i internetových médiích, odborných publikací i programových dokumentů, 

které se věnují problematice vládního angažmá KSČM/Die Linke. 

Autor se v případě KSČM zaměří na vývoj od roku 2002, kdy se v ČR poprvé reálně 

otevřela možnost vládní spolupráce KSČM a ČSSD. V případě Die Linke bude výchozím 

bodem rok 2005. Tato strana sice tehdy ještě neexistovala, ale PDS a WASG, neboli subjekty, 

z kterých později vznikla, již společně kandidovaly pod názvem Linkspartei.PDS do 

Spolkového sněmu a ve volbách uspěly. Dokonce se tehdy nabízela eventualita vzniku vládní 

koalice s SPD a Zelenými. Jako finální časový bod komparace autor pojme konec března 

2014. V té době bude v ČR v plném proudu předvolební debata před volbami do poslanecké 

sněmovny, které jsou plánovány na konec května 2014.  V případě Německa, kde se volby do 

Spolkového sněmu budou konat pravděpodobně v září 2013, bude možné zapracovat i 

povolební vývoj. Dá se však očekávat, že v březnu 2014 již budou povolební vyjednávání 

uzavřena a spolu s existencí nové vlády se zmírní i intenzita debat o vládní přijatelnosti Die 

Linke. Samozřejmě, že dnes neznámý výsledek může podobu této práce velmi ovlivnit. 

Výzkumná otázka, na kterou se autor pokusí najít odpověď, zní: Je vládní angažmá 

KSČM/Die Linke přijatelné? Pro koho a za jakých podmínek? Budou ověřovány tyto 

hypotézy: A) V Německu vzhledem k slabší historické vazbě celého státu na NDR                   

(v porovnání s vazbou ČR na ČSSR) otázka problematičnosti Die Linke rezonuje méně.        
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B) Přímé vládní angažmá KSČM v ČR potažmo Die Linke v Německu není vzhledem 

k převažujícím postojům možné. C) Avšak tzv. tichá podpora neboli tolerance vlády bez 

přímé účasti na ní je reálná. D) Pravice v obou státech využívá problematiku vládního 

angažmá KSČM/Die Linke ke kritice sociální demokracie. E) Sociální demokracie v obou 

státech se na případné vládní spolupráci s KSČM/Die Linke zásadně štěpí. 

 

Předpokládaná struktura: 

1. Úvod 

2. Teoretický základ 

3. Stručný historický vývoj 

4. Ne/přijatelnost vládní účasti Die Linke 

3.1. Vývoj od roku 2005 

3.2. Postoje k případnému vládnímu angažmá v rámci samotné Die Linke 

3.3. Postoje ostatních politických a společenských aktérů 

5. Ne/přijatelnost vládní účasti KSČM 

4.1. Vývoj od roku 2002 

4.2. Postoje k případnému vládnímu angažmá v rámci samotné KSČM 

4.3. Postoje ostatních politických a společenských aktérů 

6. Komparace 

7. Závěr 
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Významná média v ČR a SRN a jejich internetové edice: 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a další 

Frankfurter allgemeine Zeitung,  Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, die tageszeitung, Die Zeit 

a další 

 

Média blízká KSČM 

Haló noviny, Naše pravda (příloha Haló novin) 

 

Média blízká Die Linke 

Junge Welt, Neues Deutschland 


