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Vymezení řešené problematiky a základních pojmů 

Ve své diplomové práci se budu zabývat stranickou soustavou České strany sociálně 

demokratické v její polistopadové éře. Za stranickou soustavu považuji organizace, spolky a 

iniciativy, které fungují uvnitř strany, případně existuje prokazatelné úzké personální a/nebo 

programové propojení s ČSSD, přestože tyto organizace nejsou integrální součástí, ale i tak 

mají významný vliv na její fungování.  

Zatímco na tyto subjekty bude kladen hlavní zájem práce, orgánům strany, jako jsou Ústřední 

výkonný výbor nebo Ústřední komise apod., se práce bude věnovat především jako místům, 

kde dochází k uplatňování moci a prosazování programu jednotlivých složek stranické 

soustavy pomocí personálního zastoupení. 

 

Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání 

Téma stranických soustav v jednotlivých politických stranách evropského kontinentu dosud 

bylo badateli zkoumáno spíše okrajově. Věnuje se mu například Thomas Poguntke. Většího 

zájmu se toto téma dočkalo ve Spojených státech amerických. V zámoří se význam 

jednotlivých organizací stranické sítě vypočítává především s ohledem na finance, které daná 

organizace poskytla na volební kampaň (zabývá se tím například Paul Herrnson). Toto 

kritérium však není možné uplatnit s ohledem na skutečnost, že ČSSD je strana sociálně-

demokratického typu bez většího množství významných soukromých sponzorů. Proto bude 

třeba publikace o amerických stranách přenést do kontextu této diplomové práce. 

Těžiště práce je tedy kladeno na jednotlivé subjekty stranické soustavy, jejich vzájemné 

vztahy a vliv na rozhodování ČSSD. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat jednotlivé subjekty stranické soustavy z hlediska jejich 

historického vývoje, počtu členů a jejich vlivu na chod ČSSD. Za přínos této diplomové práce 

považuji ucelené shrnutí reálného fungování stranické soustavy uvnitř největší levicové strany 

českého stranického systému. 



 

Pracovní postup 

K analýze ČSSD je nejprve nutno nastínit teoretická východiska, případně je převést do 

evropského, respektive českého kontextu. Dále je nutné jednoznačně definovat základní 

pojmy. K tomu dospěji studiem odborné literatury. 

V druhé části práce budou prostudovaná východiska aplikovaná na konkrétní subjekty 

stranické soustavy ČSSD. Zde bude nutné vycházet z výročních zpráv ČSSD a jednotlivých 

zkoumaných subjektů, jejich programových priorit, webových stránek a rozhovorů s 

představiteli daných organizací. Svou roli v této části práce budou mít i novinové články. 

Vztahy uvnitř stranické soustavy budou v práci přiblíženy schematickými mapami.  

 

Výzkumné otázky 

Jaký je reálný vliv zkoumaných organizací na fungování ČSSD? 

Mají tyto organizace vliv na programové priority strany? 

Funguje stranická soustava ČSSD čistě horizontálně, nebo existuje i vertikální propojení? 

 

Hypotézy 

Stranická soustava ČSSD je pozůstatkem z dob obnovy, kdy se chtěla sociální demokracie 

vyprofilovat jako klasická masová strana. Reálný význam je tak u většiny organizací uvnitř 

ČSSD minimální a jde spíš o prázdné skořápky. Důvodem je přeměna strany na kartelovou, 

což je spojeno s vyšší mírou centralizace. 

U externích organizací předpokládám, že z důvodu zachování jisté formy nezávislosti na 

straně, někdy ve větší, jindy v menší formě, jsou tyto organizace schopny udržet si větší 

reálnou sílu ovlivňovat chod ČSSD. Jejich formální nezávislost jim totiž umožňuje pracovat 

samostatně a tím si získávat okruh vlastních stoupenců bez ztráty benefitů plynoucích ze 

spojení se silnou levicovou stranou.  



 

Ohledně vzájemného propojení organizací předpokládám, že existuje i vertikální spojení. 

ČSSD je totiž na evropské poměry relativně malou stranou a aktivních straníků nebude tolik, 

aby byli schopni "zaplnit" všechny organizace, které jsou s ČSSD spojeny.  
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