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Abstrakt 

Hlavním záměrem této práce je zjistit, zda měly názory kandidátů Tea party na 

kontroverzní otázky vliv na jejich volební úspěch a na úspěch hnutí Tea party 

v obecném smyslu. Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a empirickou.  

V teoretické části se autorka soustředí na historickou perspektivu politického a 

stranického systému Spojených států amerických, bipartismus a postavení třetích stran 

v systému a na stručnou analýzu Demokratické a Republikánské strany. Dále autorka 

zkoumá fenomén Tea party – její genezi, strukturu, cíle a ideje. Následující kapitola se 

zaměřuje na tři kontroverzní témata (potraty, práva LGBT a rasové otázky), jež 

reflektují ideologické štěpení americké společnosti.  

Praktická část práce se skládá z případové studie nazvané Vliv kontroverzních 

témat na (ne)úspěch kandidátů Tea party a ze zodpovězení výzkumných otázek a 

hypotéz. Případová studie se zabývá postoji sněmovních a senátních kandidátů Tea 

party k výše jmenovaným kontroverzním otázkám, kteří uspěli v kongresových volbách 

2010.  

 

 

Abstract 

The aim of the present thesis is to determine whether the Tea Party candidatesʼ 

attitudes towards selected controversial issues influenced their electoral success and the 

success of the Tea Party movement as a whole. The thesis consists of two parts, 

theoretical and empirical.  

In the theoretical part the author focuses on the historical perspective of the 

political and party system in the United States of America, bipartism and position of 



   

third parties in the system. It also includes a brief analysis of the Democratic and 

Republican parties. Next, the author examines the Tea Party phenomenon – its genesis, 

structure, purposes and ideals. The subsequent section deals with three controversial 

issues, i.e. abortion, LGBT rights, and race, which reflect an ideological cleavage 

among the american public.  

The empirical part presents a case study entitled The influence of controversial 

issues on the (non)success of the Tea Party Candidates, which deals with attitudes of 

the House and Senate Tea Party candidates who won the 2010 congressional elections 

towards the above-mentioned controversial issues. 
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 Spojené státy americké jsou v obecném povědomí vnímány jako země svobody a 

blahobytu, nicméně začneme-li se podrobněji zaměřovat na jednotlivé aspekty svobody 

(pozitivní a negativní), tak jak je známe z Evropy, zjistíme, že se v mnohém výrazně, 

často i překvapivě, liší. Tyto odlišnosti jsou důsledkem historických, sociálních a 

politických procesů, které probíhaly nezávisle na starém kontinentě, a pro jejich správné 

pochopení je třeba mít tento fakt neustále na paměti. Totéž platí pro politické strany.   

 Hybnou silou amerického politického systému jsou především dvě politické 

strany, demokratická a republikánská, jež spolu soupeří o moc v dvoustranickém 

systému, který je specifický především enormně vysokým počtem křesel, o něž se 

soutěží. Federativní uspořádání USA poskytuje tři úrovně vládnutí, federativní, státní a 

lokální. Politické strany jsou proto uspořádány tak, aby mohly zajišťovat svým 

kandidátům podporu na všech zmíněných úrovních napříč jednotlivými státy. 

Komplikovanost tohoto systému je navíc zdůrazňována pestrostí vyplývající z velikosti 

federace – padesát států lišících se velikostí, podnebím, hospodářským zaměřením a 

charakteristikou obyvatelstva. 

Pojem Tea party, česky překládaný jako Hnutí čajových dýchánků, odkazující se 

k bostonskému pití čaje, tedy události, jež stála na počátku americké války za 

nezávislost, bývá označován za hnutí uvnitř Republikánské strany, jež si dává za cíl 

především radikální ekonomickou reformu, zejména přetvoření přebujelé nákladné 

vlády ve fiskálně zodpovědnou minimální vládu. Cílem této práce bude zkoumat Tea 

party jakožto frakci Republikánské strany, která je názorově heterogenní a v posledních 

letech zásadně ovlivňuje nejen chod a politiku republikánské strany, ale také směřování 

celých Spojených států amerických jako takových.  

 V první kapitole práce se budu věnovat teoretickému ukotvení amerického 

politického systému, zejména jeho dvoustranickému nastavení a soutěživosti. 

Zkoumána bude též pozice třetích stran ve stranickém systému, zda mají alespoň 

teoretickou šanci na úspěch, či tvoří pouze marginální prvek bipartijního systému. 

 Druhá kapitola bude zaměřená na dvě největší politické strany, Demokratickou a 

Republikánskou, na jejich strukturu, voliče, cíle, názory a programové priority.  

Dále navážu kapitolou, jež se bude týkat už výhradně Tea party, jak vznikla, jak 

se vyvíjela, jaké byly původní požadavky a cíle a jak se v průběhu času měnily. Zvláštní 

pozornost bude věnována především struktuře Tea party, kdo jsou její představitelé, 

voliči, jaké organizace ji podporují. 



   

 V následující kapitole se pokusím zaměřit na celospolečenská kontroverzní 

témata a na způsob, jakým s těmito tématy tea party pracuje. Problematika potratů, práv 

LGBT a rasových otázek rezonuje v americké společnosti stejně jako v jiných zemích, 

přesto v USA vyvolávají tato témata velké vášně nejen mezi občany, ale též mezi 

politiky, kteří se často, hlavně před volbami, odvolávají na tradiční hodnoty americké 

společnosti. Pokusím se tedy zjistit, co přesně se skrývá pod tímto pojmem, zda jde 

skutečně o konzervativní náboženstvím ovlivněné přesvědčení, nebo spíše o rétorickou 

mantru, kterou používají republikánští politici jednoduše proto, aby se odlišovali 

(vymezovali) od demokratů.  

 V návaznosti na předchozí kapitolu se pokusím vypracovat případovou studii 

zabývající se reálným vlivem kontroverzních témat na (ne)úspěch kandidátů Tea party. 

 V poslední kapitole zodpovím výzkumné otázky a ověřím stanovené hypotézy. 

Na závěr se pokusím o souhrnné shrnutí všech získaných poznatků.  

 

Metody 

Mezi použité metody budou patřit především kritická analýza textů, komparace a 

evaluace získaných poznatků a případová studie zkoumající reálné politické procesy. 

 

Výzkumné otázky a hypotézy 

 Jak přistupuje Tea party ke kontroverzním tématům? Setkává se s úspěchem u 

voličů? 

 Liší se vnímání kontroverzních otázek v jednotlivých státech? (red states, blue 

states, bible belt) 

 Jak pracují s kontroverzními tématy kandidáti a zvolení představitelé Tea party? 

Odlišuje se nějak jejich přístup? 

 Jak reagují na rétoriku Tea party ostatní politici/strany? 

 

 Předběžně se domnívám, že se představitelé Tea party budou silně vymezovat 

proti potratům i přiznávání práv LGBT komunitě. Rasové otázky budou zřejmě 

podléhat geografické poloze. V jižněji položených státech bude 

pravděpodobnější ostré vymezování vůči hispánským přistěhovalcům. 

 



   

 Voliči Republikánské strany se budou pravděpodobně ztotožňovat s většinou 

názorů Tea party, domnívám se však, že příliš radikální kandidáti Tea party 

budou ve volbách méně úspěšní a že voliči budou preferovat umírněnější 

kandidáty republikánské strany. 

 

Předběžná struktura práce 
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Úvod 

Zkoumat dnes fenomén, kterým Tea party svého času byla, není snadný úkol. 

Moderní technologie sice nabízí levné a kvalitní nástroje pro komunikaci, avšak tyto 

nástroje mají často pouze krátkého trvání. Většina webů, jež aktivisté z Tea party od 

roku 2008 používali, dnes již nefunguje nebo je jejich starší obsah smazán. To ovšem 

v žádném případě neznamená, že by bylo zbytečné se tímto fenoménem dále zabývat. 

Naopak, s odstupem času se některé skutečnosti zdají jasnější, a lze je tak lépe pochopit. 

Ačkoliv se může zdát, že Tea party má již své období slávy za sebou, z mého pohledu 

tomu tak není a hnutí Tea party má stále značný vliv na podobu volebních kampaní, 

image kandidátů a témat, jež spoluutváří politickou realitu USA. Mým záměrem tedy je 

blíže prozkoumat hnutí Tea party od jeho vzniku do voleb 2010. 

Tuto práci lze rozdělit na dvě části, a to na část teoretickou a část empirickou. 

Teoretická část nabízí jak náhled na americký politický systém z historické perspektivy, 

tak aktuální vhled do stranického systému Spojených států. Empirická část práce se 

zabývá konkrétními postoji kandidátů, již byli pod vlajkou Tea party v roce 2010 

zvloneni do sněmovny reprezentantů a senátu, a tvoří tak jádro práce. Nicméně text je 

koncipován tak, aby na sebe jednotlivé kapitoly navazovaly, doplňovaly se, a postupně 

tak dotvářely celkový obraz hnutí Tea party a změn, jež s sebou přineslo.   

Do teoretické části spadají první čtyři kapitoly této práce. V první kapitole je 

stručně posána historie stranického systému USA, tzn. vznik a formování politických 

stran a bipartismu. Dále je zkoumána právě dvoustranická povaha systému a 

perspektivy, jež nabízí třetím subjektům. Další kapitola je zaměřena na politické strany, 

tedy na Demokratickou stranu a Republikánskou stranu, na jejich strukturu, ideje a 

voliče. Třetí kapitola se zabývá Tea party – co vlastně Tea party byla a co si kladla za 

cíl. Podporovatelé a tvůrci Tea party kolem sebe dokázali vytvořit politické hnutí, které 

však bylo do určité míry pouze chimérou, jež však měla nečekaně silný vliv.  

Námětem čtvrté kapitoly jsou kontroverzní témata, která představují určité dělící 

linie mezi různými demografickými skupinami, jež se však vzájemně překrývají a 

prolínají. Příslušnost k některé ze skupin poté do značné míry implikuje postoj k těmto 

otázkám. Kontroverzní témata představují stálý zdroj konfliktů projevujících se ve 

všech sférách společnosti včetně politického života. Čtvrtá kapitola předkládá popis tří 

vybraných kontroverzních témat, mezi něž patří potraty, práva LGBT a rasové otázky. 

Důvodem výběru právě těchto témat je jejich aktuálnost a význam pro budoucnost 
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společnosti, neboť způsob, jakým se k jednotlivým otázkám společnost a její političtí 

představitelé staví, determinuje směr, jakým se budou Spojené státy americké ubírat. 

Na příkladu global gag rule (viz kapitola 4.1) lze demonstrovat, že postoje oficiálních 

představitelů USA ovlivňují nejen vlastní občany, ale také miliony osob v zahraničí. 

Pátá kapitola je zpracována formou případové studie nazvané Vliv 

kontroverzních témat na (ne)úspěch kandidátů Tea party. V této případové studii jsou 

zkoumáni kandidáti Tea party, kteří získali mandát v kongresových volbách v roce 

2010. U každého z nich je identifikováno stanovisko k jednotlivým kontroverzním 

otázkám, na základě čehož je každému přiděleno hodnocení na škále 0 až 9, jež odráží, 

zda jsou jejich názory umírněné, konzervativní nebo ultrakonzervativní. Toto hodnocení 

je podle mého názoru důležité, neboť hnutí Tea party se od samého počátku profilovalo 

jako hnutí nestranické, jež se zaměřuje ryze na ekonomická (a ústavní) témata a jež 

nechává sociální otázky stranou. 

 Předposlední a poslední kapitoly se věnují shrnutí všech získaných poznatků a 

postřehů ve formě zodpovězení výzkumných otázek a hypotéz a stručného závěru. 

Výzkumné otázky si kladou za cíl zjistit, zda měly názory kandidátů Tea party na 

kontroverzní otázky vliv na jejich volební úspěch, jak ovlivňovaly celé hnutí a s jakou 

reakcí se setkávaly u voličů a ostatních aktérů. Konkrétní výzkumné otázky zní: Jak 

přistupuje Tea party ke kontroverzním tématům? Setkává se s úspěchem u voličů? Liší 

se vnímání kontroverzních otázek v jednotlivých státech? (Red states, blue states, bible 

belt) Jak pracují s kontroverzními tématy kandidáti a zvolení představitelé Tea party? 

Odlišuje se nějak jejich přístup? Jak reagují na rétoriku Tea party ostatní politici/strany?  

Dodatečně byly v práci vzneseny ještě dvě výzkumné otázky. První zní: Jaký dopad 

mělo hnutí Tea party na Republikánskou stranu? Druhá zní: Je pravděpodobné, že se na 

národní úrovni vytvoří nová třetí strana? Mělo hnutí Tea party šanci stát se třetí stranou? 

Hypotézy jsou stanoveny dvě: 1) Předběžně se domnívám, že se představitelé Tea party 

budou silně vymezovat proti potratům i přiznávání práv LGBT komunitě. Rasové 

otázky budou zřejmě podléhat geografické poloze. V jižněji položených státech bude 

pravděpodobnější ostré vymezování vůči hispánským přistěhovalcům. 2) Voliči 

Republikánské strany se budou pravděpodobně ztotožňovat s většinou názorů Tea party, 

domnívám se však, že příliš radikální kandidáti Tea party budou ve volbách méně 

úspěšní a že voliči budou preferovat umírněnější kandidáty Republikánské strany. 

 Na úplném konci práce se nachází doslov, který obsahuje krátký komentář 

k vývoji Tea party po roce 2010 a k aktuálnímu vývoji v kontroverzních otázkách.  
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Při zpracovávání zvoleného tématu jsem vycházela především z literatury, jíž je 

v anglickém originále na dané téma k dispozici značné množství, mezi nejdůležitější 

pak patřila například: kolektivní dílo několika autorů Steep: the precipitous rise of the 

Tea Party editované Lawrencem Rosenthalem a Christine Trost, kniha The rise of the 

Tea Party: political discontent and corporate media in the age of Obama Anthonyho 

DiMaggia, kniha American political parties and elections: a very short introduction 

Sandyho Louis Maisela nebo kniha Three's a crowd: The Dynamic of Third Parties, 

Ross Perot, & Republican Resurgence Ronalda B. Rapoporta a Waltera J. Stona.  

Dalším významným zdrojem informací pro mě byly novinové články a komentáře, které 

jsou dostupné v elektronické podobě na internetu, zejména z The Huffington Post, 

The New York Times, The Washington Post, stejně jako průzkumy veřejného mínění, 

které umožňují zpětně monitorovat názory a nálady společnosti, například Gallup a Pew 

Research Center. 

Mezi použité metody budou patřit především kritická analýza textů a pramenů, 

komparace a evaluace získaných poznatků a případová studie zkoumající reálné 

politické procesy. 

V textu se vyskytuje mnoho termínů a originálních názvů. Vždy když je uveden 

český překlad nějakého termínu nebo názvu, doprovází ho kurzívou v kulatých 

závorkách jeho originální znění. Pokud se v textu vyskytuje cizí výraz opakovaně, 

poprvé je označen kurzívou, dále již není nijak odlišován. Na začátku práce je uveden 

slovníček organizací, jejijžch název je v textu přeložen. Název Tea party je zde 

počeštěn, velké počáteční písmeno je psáno pouze v prvním slově názvu. 
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1. Stranický systém USA 

K pochopení stranického systému USA, tak jak je znám dnes, je nezbytné 

detailněji se zaměřit na jeho vznik a vývoj, který je pevně spjat se zrodem amerického 

politického systému jako takového. Stejně důležité je si uvědomit, že americké strany 

nejsou totožné se stranami evropskými.  

První politické strany se paradoxně začaly objevovat za jim nepříliš příznivých 

podmínek. Během koloniální éry vznikaly zprvu jakési vládní kliky zastupující 

soupeřící elity. Poté, co se generaci otců zakladatelů podařilo zformulovat a ratifikovat 

jednotnou federální ústavu, stala se existence politických stran nevyhnutelnou. 

Důvodem byly především neshody ohledně prosazování určitých politik a budoucího 

směřování republiky.1 V té době bylo na politické strany (frakce) nahlíženo velmi 

negativně, neboť ze samé podstaty věci ztělesňovaly rozkol, neshodu, či dokonce 

despocii. James Madison v Listech federalistů č. 10 například píše: „Převažující a 

vzrůstající nedůvěra v obecné závazky a obava o osobní práva (…) jsou především, ne-li 

zcela, důsledkem nestability a nespravedlnosti, kterými duch stranictví nakazil naši 

veřejnou správu.“2 V podobném duchu se vyjadřuje také George Washington ve svém 

Projevu na rozloučenou (Farewell Address): „[Strany] se vždy snaží rozptylovat 

pozornost veřejných úřadů a oslabovat veřejnou správu. Pobuřují komunitu 

nepodloženými závistivými fámami a falešnými poplachy, rozněcují zášť jedné části 

k druhé, příležitostně vyvolávají vzpouru a rebelie. Otevírají dveře zahraničním vlivům 

a korupci a usnadňují jim přístup do vlády skrze stranické kanály.“3 Není proto náhoda, 

                                                 
1 SILBEY, Joel H. The Oxford handbook of American political parties and interest groups. Xvii. Oxford: 

Oxford University Press, 2010, xvii, 699 s. ISBN 978–0–19–954262–8. Kap. 6, s. 97-120. 

2 HAMILTON, Alexander, John JAY, James MADISON, George Wescott CAREY a James 

MCCLELLAN. The Federalist. Gideon ed. Indianapolis: Liberty Fund, c2001, lxxxviii, 565 s. ISBN 

0865972893. Dostupné online: http://files.libertyfund.org/ files/788/0084_LFeBk.pdf. s. 43. 

V originálním znění: „Prevailing and increasing distrust of public engagements, and alarm for private 

rights (…) must be chiefly, if not wholly, effects of the unsteadiness and injustice, with which a factious 

spirit has tainted our public administrations.“ 

3 WASHINGTON, G. Farewell Address. GPO [online pdf]. GPO [cit. 2015-11-02]. Dostupné z: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CDOC-106sdoc21/pdf/GPO-CDOC-106sdoc21.pdf. s. 17. Originální 

znění: „It serves always to distract the public councils and enfeeble the public administration. It agitates 

the community with ill founded jealousies and false alarms, kindles the animosity of one part against 

http://files.libertyfund.org/files/788/0084_LFeBk.pdf
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že se o politických stranách nezmiňuje ani již jmenovaná Ústava Spojených států4, 

dokonce hlavním důvodem pro vznik sboru volitelů byla snaha odstavit politické strany 

od vlivu a moci. Je ironií, že to byli právě Washingtonův ministr zahraničních věcí 

Thomas Jefferson (společně s Jamesem Madisonem) a ministr financí Alexander 

Hamilton, kteří kolem sebe vytvořili nejprve názorové bloky, a poté Republikánskou 

(first Republican Party) a Federalistickou stranu (Federalist Party). Soupeření se 

naplno projevilo při prezidentských volbách, jež podnítily vznik stranických organizací 

zajišťujících průběh voleb a dva tábory podporovatelů. Zatímco republikáni prosazovali 

do budoucna zachování zemědělského rázu země, federalisté nesmiřitelně podporovali 

obchodní vazby s britským impériem a obchodní společnost. Tato témata však brzy po 

britsko-americké válce přestala být pro voliče zásadní, a tak vymizela i se stranou 

federalistů.5 O hlasy voličů nyní soupeřila Demokraticky-republikánská strana 

(Democratic-Republican Party).6 

V období po roce 1815 se začaly zvolna měnit podmínky pro politický život, jež 

podnítily vznik celonárodních masových stran. Byly to podmínky ekonomické, sociální, 

technologické a politické, které na sebe vzájemně působily a umocňovaly se. Finanční 

krize, jež propukla v roce 1819, mobilizovala obyvatelstvo, které vytvářelo silný tlak na 

vládu, aby kritickou situaci řešila. Vzrostla též poptávka po společenských reformách 

zahrnujících boj s alkoholismem, otroctvím, ale též výstavbu škol, vězení a útulků. 

Technologický pokrok zrychlil a zjednodušil nejen přepravu zboží a osob, ale též 

informací, a to prostřednictvím rozšiřování silniční, železniční a plavební sítě a 

telegrafního spojení. To vše, společně s navýšením počtu exekutivních postů, vytvářelo 

prostor pro širokou politickou participaci občanů. Političtí vůdcové umně využívali 

nová témata, a sbírali tak politické body u voličů, opuštění nesmiřitelných 

ideologických postojů ohledně zachování republiky jim navíc umožnilo pružně reagovat 

                                                                                                                                               
another, foments occasionally riot and insurrection. It opens the door to foreign influence and corruption, 

which find a facilitated access to the government itself through the channels of party passions.“ 

4 USA. The Constitution of the United States [online pdf]. [cit. 2015-11-13].  Dostupné z: 

http://www.usconstitution.net/const.pdf 

5 MCCORMICK, Richard L. The party period and public policy: American politics from the Age of 

Jackson to the Progressive Era. New York: Oxford University Press, 1989,c1986, x, 369 s. ISBN 978-

0195047844. s. 151-157. 

6 MAISEL, Louis Sandy. American political parties and elections: a very short introduction. New York: 

Oxford University Press, c2007, xvi, 175 s. ISBN 978–0–19–530122–9. s. 34. 
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na odlišné požadavky v různých oblastech a otevřelo cestu ke kompromisnímu přístupu 

při politickém rozhodování. Tím, že strany dokázaly rozhodovat kompromisně, tedy 

nikoli silově a sobecky, navíc odbourávaly protistranické nálady, protože skrze svá 

rozhodnutí zajišťovaly shodu. Stále však nelze mluvit o celonárodních stranách, neboť 

akcent byl kladen na státní záležitosti. Pojítkem mezi státní a národní úrovní se staly 

prezidentské volby, jež poskytovaly voličům možnost identifikovat se se svým 

teritoriálně spřízněným kandidátem a stranickým strukturám sjednotit se za stejným 

lídrem. Podpora vlastního prezidentského kandidáta vedla k vytvoření Demokratické 

strany (Democratic Party) a jí oponující Strany whigů (Whig Party), nicméně důležitou 

výjimku tvoří tzv. Protizednářská strana (Anti-Masonic Party) vzniknuvší 

v evangelických oblastech New Yorku, odkud se rozšířila dále, jejímž hlavním tématem 

bylo náboženské tažení proti svobodným zednářům. Její stranické organizace v roce 

1831 svolaly první národní nominační sjezd, jehož výsledkem byl jediný společný 

kandidát. Období dominance whigů a demokratů sice netrvalo dlouho, ale během jejich 

působení se ustavily určité vzorce fungování jednak struktur politických stran, jednak 

voličského chování. Oproti dřívějšímu exkluzivnímu systému tajných předvolebních 

porad byly ustaveny strukturované organizace vyrůstající odspodu, složené ze 

stranických podporovatelů, kteří podléhali stranickým výborům, shoda napříč 

jednotlivými stupni organizace byla zajišťována na sjezdech delegátů, kde se 

schvalovali kandidáti a program. Úkolem stranické mašinerie bylo zajišťování voličské 

přízně, které probíhalo skrze stranickou socializaci, agitaci a kulturní akce. Stranická 

identifikace se následně předávala z generace na generaci a uvnitř komunit zůstávala 

stabilní. Demokraté se zaštiťovali bojem proti velké vládě, protekcionismu a zasahování 

do soukromých práv a svobod, whigové podporovali účinnou vládu, cla, protestantské 

morální hodnoty a legislativní ukotvení společenských a morálních reforem. Ve snaze 

získat největší možnou podporu se však program obou stran postupně přibližoval. 

Značný rozkol uvnitř stran i mezi stranami navzájem panoval v otázce otroctví.  Tomuto 

rozkolu podlehla jak Strana whigů, tak částečně i Demokratická strana. Zatímco 

Demokratická strana pouze značně oslabila, Strana whigů se rozpadla a přetvořila 

v Republikánskou stranu (Republican Party). Impulzem pro přehodnocení postoje 

k otázce otroctví se mimo jiné stal vznik malých třetích politických abolicionistických 

subjektů účastnících se prezidentských voleb. Šlo o Stranu svobodné půdy (Free Soil 

Party) a Stranu svobody (Liberty Party), jež silně akcentovaly nutnost zrušení otroctví. 

Vliv na další vývoj stranického systému měl též vznik protestantské Americké strany, 
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která zdůrazňovala nebezpečí plynoucí z narůstající imigrace evropských katolíků. 

V průběhu občanské války přetrvávalo soupeření mezi republikány sjednocenými za 

prezidentem Lincolnem a umírněnými demokraty, kteří se vyslovili pro unii, ale 

současně i pro mír. Následující éra rekonstrukce už se nesla v duchu sociální a politické 

transformace jihu vítěznými republikány, avšak rozsáhlé korupční skandály a jiné aféry 

„udržely ve hře“ i demokraty, kteří se brzy vrátili na celonárodní úroveň.7 

Brzy došlo k ustálení silně republikánsky volícímu severu a demokratické 

převaze na zemědělském jihu a ve velkých průmyslových městech. Demokraté 

prosazovali omezenou vládu a důraz na osobní svobodu a odkazovali se na tradice a 

venkov. Republikáni zdůrazňovali potřebu mít akceschopnou vládu a svůj podíl na 

záchraně unie a zrušení otroctví. Obě strany zastávaly partikularistický přístup k řešení 

sociálních a kulturních nerovností, a proto je odmítaly napravovat.  Existovalo však 

velké množství lidí, kteří nebyli spokojeni ani s jednou ze dvou hlavních stran, a proto 

podporovali pravidelně, nebo příležitostně malé třetí strany, například: 

Nedisciplinované náčelníky8 (Mugwumps), Prohibicionistickou stranu (Prohibition 

Party), Populistickou stranu (Populist Party), Stranu amerického dolaru (Greenback 

Party) nebo Stranu práce (Labor Party), a to nejčastěji právě proto, že tyto strany 

otevřeně a aktivně podporovaly vybranou minoritní skupinu obyvatel. V důsledku 

špatných ekonomických výsledků, vysoké míry nezaměstnanosti a častých 

průmyslových nepokojů utrpěl v roce 1896 v prezidentských volbách společný kandidát 

demokratů a populistů drtivou porážku, která nejenže vynesla na výsluní republikána 

Williama McKinleyho, ale také předznamenala vychýlení dvoustranické rovnováhy 

silně ve prospěch republikánů.9 „Volby roku 1896 přinesly změnu ve volebním chování 

elektorátu. Republikáni se stali stranou velkých měst, dělníků a průmyslníků; 

Demokraté si zachovali dominantní postavení na jihu a v příhraničních státech, 

nicméně byli stranou minoritní.“10 

                                                 
7 MCCORMICK, Richard L. The party period and public policy: American politics from the Age of 

Jackson to the Progressive Era. s. 158-170. 

8 HEIDEKING, Jürgen a Christof MAUCH. Dějiny USA. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 464 s. ISBN 978-

80-247-2894-0. s. 177. 

9 MCCORMICK, Richard L. The party period and public policy: American politics from the Age of 

Jackson to the Progressive Era. s. 170-177. 

10 MAISEL, Louis Sandy. American political parties and elections: a very short introduction. s. 37. 

Originální znění: „The 1896 election realigned the electorate.6 The Republicans became the party of the 
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Významné změny neprobíhaly jen na politické scéně, ale prolínaly se napříč 

všemi sférami společnosti. Počátkem 20. století dosahovala úroveň korupce a napojení 

politiků na byznys nezměrných výšin, lidé všech vrstev považovali vládnutí za 

neefektivní a politické strany za selhávající, bylo třeba vyslyšet všeobecné volání po 

reformách a regulacích. Toho využily ke svému prosazení například Socialistická strana 

Ameriky (Socialist Party of America) a Strana pokroku (Progressive Party) se svými 

radikálně-reformními programy. Opětovně zavládnuvší protistranická atmosféra ve 

společnosti za značného přispění třetích stran vyústila ve schválení mnoha zákonů 

limitujících průběh voleb, výběr kandidátů, financování politických stran nebo 

obsazování administrativních postů politickými stranami. Dvojice hlavních politických 

stran však dokázala včas na tyto změny reagovat, a pokusila se je obrátit ve svůj 

prospěch tím, že sama předkládala zmíněné reformní zákony, jež obratně využila 

k omezení samotných třetích stran. Dalším nezbytným krokem bylo upuštění od 

zastaralých doktrín (republikáni včele s Theodorem Rooseveltem začali prosazovat 

ekonomické a sociální reformy opouštějíce zažitý partikularismus a demokraté pod 

vedením Woodrowa Wilsona opustili postulát minimální vlády) a zhoštění se vládních 

akcí a programů. To se však neobešlo bez komplikací, názorových neshod a štěpení 

uvnitř obou stran. Jako důležitý milník 20. století lze označit zvolení Franklina D. 

Roosevelta na post 32. prezidenta USA v listopadu roku 1932, jeho program na obnovu 

a podporu země New Deal a vytvoření volební koalice podporující demokraty v jeho 

prosazování. Tato volební koalice sestávala na jedné straně z obyvatel měst, pracujících 

chudších vrstev, katolíků, imigrantů a jiných minoritních náboženských a etnických 

skupin, na straně druhé z bílých jižanů. Po velké hospodářské krizi, všeobecnému 

odklonu od politických stran a s tím spojené voličské apatii znamenala éra Rooseveltova 

vládnutí výjimečné období, kdy stoupala jak volební účast, tak stranický aktivismus.  

Za vlády Rooseveltova nástupce Harryho S. Trumana utrpěla volební koalice stojící za 

demokraty první trhliny, když Truman začal na národní úrovni prosazovat integrační 

rasovou politiku, jež byla nepřijatelná zejména pro některé jižanské státy, další skupiny 

brzy následovaly. S postupem času voličský aktivismus a nadšení obecně znovu upadaly 

a byly střídány vyšší voličskou volatilitou a poklesem stranické identifikace. 50. a 

60. léta navíc přinesla nová celospolečenská témata, jakými byla například vietnamská 

                                                                                                                                               
cities, of workers and industrialists; the Democrats remained dominant in the South and border states, 

but still a minority party.“ 
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válka, feminismus, sexuální revoluce nebo výuka náboženství ve školách, která dále 

štěpila společnost. V 70. letech se připojila vysoká inflace a nezaměstnanost.11 

Republikánská strana platila za stranu bohatších vrstev a velkých podniků, avšak 

postupně se jí dařilo získávat si nespokojené voliče demokratů z některého z výše 

zmíněných důvodů. Významná byla rovněž ofenzivní strategie některých 

republikánských lídrů (např. Barry Goldwater, Richard Nixon), kteří se pokusili 

proniknout na jih. Čím liberálnější politiku Demokratická strana prosazovala, tím více 

konzervativně založených demokratů přecházelo k Republikánské straně, současně 

konzervativce lákala republikánská konzervativní politika. Totéž platí pro nástup 

konzervativních křesťanů.12 

Současný stav lze popsat takto: „Je jasné, jaké pozice zastávají obě strany 

v určitých otázkách. Nicméně se zdá, že se tyto pozice ve většině politických otázek 

překrývají. Sociální otázky rozdělují voliče jedním směrem; ekonomické otázky dalším, 

mezinárodní otázky třeba třetím. Jakou stranu se voliči rozhodnou podpořit záleží na 

tom, která otázka je pro ně nejdůležitější, nebo která otázka je artikulována tak, aby se 

zdála nejdůležitější pro co nejvíce voličů. Politici, již jsou si toho vědomi, zdůrazňují 

extrémní názory na otázky rozdělující společnost, což ještě více štěpí zemi.“13 

 

 

1.1 Dokonalý bipartismus 

Termín bipartismus obecně vzato označuje stranický systém, v němž spolu 

soupeří dvě velké strany, které jsou samy schopné sestavit vládu a které se střídají u 

moci. Sartori tuto definici pro potřeby USA upravuje, neboť je primárně zaměřená na 

parlamentní systémy. Upravená definice zní: „O dvoustranickém formátu můžeme 

mluvit vždy, když existence třetích stran nemůže zabránit dvěma velkým stranám ve 

                                                 
11 MCCORMICK, Richard L. The party period and public policy: American politics from the Age of 

Jackson to the Progressive Era, s. 176-187. 

12 MAISEL, Louis Sandy. American political parties and elections: a very short introduction. s. 38-40. 

13 Tamtéž, s. 40. Originální znění: „It is clear where the two parties stand on some of the issues. However, 

more policy issues seem to overlap. Social issues divide the electorate in one way; economic issues, in 

another; international issues, in perhaps a third. Which party citizens decide to support depends on which 

issue is most important to them, or which issue is articulated in a way that appeals to more voters. 

Politicians, seeing this, emphasize extreme positions on wedge issues that further divide the country.“ 



   

 

14 

  

vytvoření [jednostranické] prezidentské vlády, jejímž parlamentním protějškem je 

absolutní většina křesel alterující mezi dvěma stranami (nikoliv nezbytně souběžná 

s křeslem prezidenta).“14 Důvodů, proč se bipartijní systém v USA udržel po více než 

150 let, lze identifikovat celou řadu. Podle Duvergerova tzv. 3. sociologického zákona 

vede volební systém prosté většiny k bipartismu.15 Vliv volebního systému 

s jednomandátovými volebními obvody (winner-take-all) je navíc při prezidentské 

volbě umocněn pravidlem jednotnosti (unit rule)16, podle něhož vítěz ve státě získává 

všechny jeho volitele. Přestože vznik jednostranické vlády zaručuje vládní stabilitu, 

není tomu tak automaticky. Je k tomu třeba strukturovaného stranického systému pevně 

zakotveného po celé zemi, jenž vede k marginalizaci případných třetích subjektů17 se 

silným geografickým zakotvením omezeným pouze na určité oblasti. Vliv má také 

načasování voleb – souběh parlamentních a prezidentských voleb posiluje spíše dvě 

strany.18 Podle Sartoriho je dvoustranický formát v USA úspěšný nikoliv proto, že je 

dvoustranický, ale naopak je dvoustranický proto, že je funkční. Tato funkčnost je 

zajišťována především taktikou stranického soupeření – obě hlavní strany jsou catch-all 

stranami, snaží se tedy pojmout co nejvíce skupin, zájmů a požadavků. Nerozhodnutí 

voliči stojící uprostřed jsou umírnění, a proto se strany snaží minimalizovat konflikty a 

působí na systém dostředivě. Nezbytnou podmínkou je kulturní homogenita a shoda na 

základních otázkách.19 Strany společně navíc po volbách spolupracují, a proto spolu 

nemohou vést příliš ostrý boj. Bipartismus nepředpokládá, že ve stranickém systému 

existují vždy pouze dvě politické strany, avšak dlouhodobě se jen dvě strany prosazují. 

                                                 
14 SARTORI, Giovanni. Parties and party systems: a framework for analysis. Colchester: ECPR Press, 

2005, xxiv, 342 s. ISBN 9780954796617. s. 88, 165. Originální znění: „We have a twoparty format 

whenever the existence of third parties does not prevent the two major parties from presidential 

government, whose parliamentary vis-á-vis is an absolute majority of seats alternating between two 

parties (though not necessarily in synchronism with presidency).“ 

15 DUVERGER, Maurice. Les partis politiques. 2. vydání. Paris: Armand Colin, 1981. 565 s. 

16 RAPOPORT, Ronald B. a Walter J. STONE. Three's a crowd: The Dynamic of Third Parties, Ross 

Perot, & Republican Resurgence. With a New Afterword. 1 pbk ed. Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 2008, 308 s. ISBN 9780472026159. s. 235. 

17 třetí subjekt je v této práci uváděn jako synonymum termínů třetí strana, minoritní strana, nezávislý 

kandidát, tj. kandidát kandidující za jinou než demokratickou nebo republikánskou stranu 

18 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických 

systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 208 s. ISBN 978-80-7367-348-2. s. 78. 

19 SARTORI, Giovanni. Parties and party systems: a framework for analysis. s. 169-170. 
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Přesto nelze brát v potaz výhradně početní kritérium systému, ale je nutné zohlednit 

také relevantnost daných třetích stran – zda mají koaliční nebo vyděračský potenciál, 

tzn., zda mají faktickou schopnost ovlivňovat politické dění.20 Ve Spojených státech 

amerických třetí strany netvoří předvolební ani vládní koalice, zpravidla jsou úspěšné na 

nižších úrovních vládnutí a jejich význam je spíše marginální, přesto dokáží ovlivňovat 

mnoho na první pohled méně významných okolností jako je mobilizace nových voličů 

či aktivistů, nová politická témata aj. Z tohoto důvodu podle mého názoru nelze 

americký bipartismus označit přívlastkem dokonalý, nicméně ho lze s trochou nadsázky 

označit za „dokonale opevněný“. Gillespie ho nazývá duopolem: „Ve stranické 

terminologii je duopol dvoustranický systém, který je udržován diskriminačními 

systémovými opatřeními navrženými tak, aby ztěžovaly, znevýhodňovaly nebo úplně 

vyřadily jakékoliv pokusy narušit zájmy velkých stran týkající se voleb.“21 Sifrey jde ve 

své kritice demokraticko-republikánského tandemu ještě dále, když ho označuje jako 

„systém jedné strany sdílený dvěma stranami“22. 

Americký politický systém bývá často politickými vědci periodizován na 

základě tzv. teorie přeskupení (realignment theory), která identifikuje v dějinách USA 

kritické volby (critical election). Autorem těchto pojmů je politolog V. O. Key, jenž za 

kritické volby považuje takové, v nichž jsou voliči nezvykle silně zainteresovaní, míra 

aktivního zapojení voličů je také relativně vysoká, výsledek voleb odráží výraznou 

změnu v dříve existujícím štěpení mezi voliči a tato změna je dlouhodobá.23 Key 

původně ve své práci Theory of Critical Election jako kritické označuje volby z roku 

1896 (prezidentský souboj mezi demokratem Williamem Bryanem a republikánem 

Williamem McKinleyem) a 1928 (prezidentský souboj mezi demokratem Alem 

Smithem a republikánem Herbertem Hooverem), o další rozšíření jeho teorie se 

                                                 
20 Tamtéž, s. 107-108. 

21 GILLESPIE, J. David. Challengers to duopoly: why third parties matter in American two-party 

politics. 1st ed. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 2012, xiii, 290 s. ISBN 978-1-61117-

112-9. s. 2. Originální zenní: „In party terms duopoly is a two-party system that is undergirded by 

discriminatory systemic measures designed to burden, disadvantage, or entirely shut out challenges to the 

major parties‘ lock on electoral politics.“ 

22 SIFRY, Micah L. Spoiling for a fight: third-party politics in America. New York: Routledge, 2002, xvi, 

365 s. ISBN 0-415-93143-6. s. 4. 

23 KEY, V. O. A Theory of Critical Elections. The Journal of Politics [online]. 1955, 2015-11-24, 17(1): 

s. 3-18 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.jstor.org/ stable/2126401. s. 4. 

http://www.jstor.org/stable/2126401
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postarali Keyovi nástupci, kteří se též zabývali vzorci voličského chování.24 Ačkoliv je 

tato teorie velice sporná, neboť není přesvědčivě prokazatelná (příčiny, důsledky, 

cykličnost atp.), za což je často terčem kritiky25, nabízí nejen historikům jednoduchý 

nástroj, jak periodizovat americké dějiny od konce 19. století až po konec 20. století, a 

to jejím rozdělením na 5 úseků – stranických systémů, jež výstižně odráží nejdůležitější 

změny v dvoustranickém uspořádání: 1. stranický systém: Jeffersonovi republikáni vs. 

Hamiltonovi federalisté – poté, co federalisté vymizí, se republikáni vnitřně štěpí; 

2. stranický systém: demokraté vs. whigové; 3. stranický systém: republikáni vs. 

demokraté; 4. stranický systém – republikáni a demokraté – dominance republikánů; 

5. stranický systém – demokraté a republikáni. Teorie přeskupení předpokládá, že každé 

z výše zmíněných období bylo nastartováno kritickými volbami (někdy i více po sobě 

jdoucími), jež přeskupily voličskou přízeň stran v reakci na určitou výjimečnou situaci 

nebo krizi, jež se jich osobně dotkla, v důsledku čehož vznikl nový elektorát pro každou 

stranu, obvykle nová nejsilnější strana, nová politická agenda na národní úrovni, 

přičemž nový stav přetrval po značnou dobu.26 Jako jeden z faktorů lze jednoznačně 

označit také vliv třetích subjektů, ať už na voliče nebo na etablované politické strany.  

 

 

1.2 Pozice třetích stran v systému 

Jako třetí stranu lze označit jakoukoliv stranu či kandidáta, který kandiduje za 

jinou než demokratickou a republikánskou stranu, tedy včetně nezávislých kandidátů. 

Z dlouhodobého hlediska nejsou třetí strany v USA volebně příliš úspěšné. Od vzniku 

demokraticko-republikánského tandemu, tedy od doby, kdy třetí strana naposledy 

úspěšně nahradila jednu ze dvou velkých stran, se kandidát třetí strany nestal 

prezidentem. Nejblíže tomu byli Theodore Roosevelt v roce 1912 se ziskem 16,6 % 

volitelských hlasů (27,39 % voličských hlasů) jako kandidát Progresivní strany poté, co 

opustil Republikánskou stranu, dále George Wallace, který v roce 1968 kandidoval za 

                                                 
24 např. SUNDQUIST, James L. Dynamics of the Party System: Alignment and Realignment of Political 

Parties in the United States. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1973; rev. ed., 1983, BURNHAM, 

Walter Dean. The Changing Shape of the American Political Universe. American Political Science 

Review, 1965. s 7-28, 59. 

25 např. MAYHEW, David R. Electoral realignments: a critique of an American genre. New Haven, CT: 

Yale University Press, 2002, viii, 174 s. Yale ISPS series. 

26 SILBEY, Joel H. The Oxford handbook of American political parties and interest groups. Kap. 6, s. 98. 



   

 

17 

  

Americkou nezávislou stranu (American Independent Party) a obdržel 8,6 % hlasů 

volitelů (13,53 % hlasů voličů), a Robert LaFollete kandidující v roce 1924 za 

Progresivní stranu, jenž vybojoval 2,4 % hlasů volitelů (16,62 % hlasů voličů). Jako 

neobyčejně úspěšného kandidáta na post prezidenta USA kandidujícího za třetí stranu je 

třeba zmínit též Henryho Rosse Perota, jenž historicky jako jediný získal ve dvou po 

sobě jdoucích volbách více než 5 % hlasů voličů, konkrétně 18,91 % v roce 1992 a 

8,4 % v roce 1996 (v obou případech 0 % hlasů volitelů).27 Současně platí, že žádná 

třetí strana prozatím nedokázala vytvořit celonárodní životaschopnou stranu, která se 

pravidelně účastní voleb a obsazuje veřejné posty svými kandidáty. Některé menší třetí 

strany na lokální či státní úrovni lze označit za relativně úspěšné, nicméně tyto nejsou 

na národní úrovni významné, neboť obvykle ani takovou ambici nemají. 

Kdo volí třetí stranu a proč? Rapoport tvrdí, že ve dvoustranickém systému se 

volič rozhoduje pro program nebo pro kandidáta, který je mu sympatický, tzn. pozitivně 

se s ním identifikuje, nebo naopak volí proti kandidátovi či jeho programu, tzn. 

negativně se proti němu vymezí tím, že volí jeho protikandidáta. Odevzdání hlasu třetí 

straně je potom volba pozitivní alternativy vymezující se proti dvěma velkým stranám. 

Tento mechanismus nazývá teorií od sebe k sobě (push-pull theory), jež předpokládá, že 

aby byla třetí strana úspěšná, musí k sobě „něčím“ atraktivním (tématem nebo 

kandidátem) přitáhnout voliče, a to v situaci, kdy jsou tito voliči „něčím“ (tématem, 

kandidátem, ekonomickou situací) odpuzováni od dvou velkých stran. Vábničkou třetí 

strany může být sám kandidát nebo politická témata (program), jež zastupuje. 

Pravděpodobnost volby kandidáta třetí strany stoupá, jestliže jsou kandidáti dvou 

velkých stran mnohem méně atraktivní než kandidát třetí strany28, jako např. Ross Perot 

– „mýtická postava; miliardář, který se sám vypracoval; chlápek, který to dokáže“29, 

v roce 1992. Šance na úspěch se zvyšuje, pokud se kandidátovi třetí strany podaří nalézt 

vhodná politická témata, tedy taková, která velké strany opomíjí, nebo je sice samy 

prosazují, ale nepřipisují jim dostatečnou prioritu, a která jsou přitom velice důležitá pro 

                                                 
27 United States Presidential Election Results. [online]. David Leip, ©2012 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: 

http://uselectionatlas.org/RESULTS/ 

28 RAPOPORT, Ronald B. a Walter J. STONE. Three's a crowd: The Dynamic of Third Parties, Ross 

Perot, & Republican Resurgence. With a New Afterword. s. 26-29. 

29 RAPOPORT, Ronald B. The Oxford handbook of American political parties and interest groups. Kap. 

12, s. 237. Originální znění: „the mythic figure, the self-made billionaire, can-do guy“  

http://uselectionatlas.org/RESULTS/
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dostatečně velké množství voličů.30 Ross Perot se soustředil na otázky ekonomického 

nacionalismu, systémových reforem a vyrovnaného rozpočtu, jež velké strany 

přehlížely, a naopak vyloučil otázky spojené s liberálně-konzervativním štěpením, které 

stály v centru pozornosti obou velkých stran.31 Z tohoto důvodu není příliš 

pravděpodobné, že by v budoucnu vznikla třetí strana zaměřující se například na otázky 

týkající se potratů, práv LGBT32 nebo na rasové otázky – tato témata mají obě 

dominantní strany jasně rozpracovaná a zastávají k nim určitý vyhraněný postoj, jež se 

od sebe výrazně odlišuje, tzn. voliči mají možnost volby. Samozřejmě platí, že případný 

úspěch závisí na řadě dalších faktorů, které kandidáta třetí strany posilují (špatná 

ekonomická situace země, znechucení politikou obecně) nebo naopak oslabují 

(přejímání hlavních témat dvěma velkými stranami). 

Třetí strany čelí dvěma druhům překážek: těm, jež jim brání vzniknout, a těm, 

jež jim brání vyhrát33; nicméně je od sebe nelze jednoduše oddělit. Mezi první zmíněné 

patří získání vyhovujícího kandidáta, což lze označit za stěžejní. Ideální kandidát by měl 

splňovat požadavky na silné charisma, vzhled a zkušenost a měl by být společností 

viděn jako pozitivní osobnost. Další nezbytnou součástí úspěšné volební kampaně je již 

zmíněný program, tedy taková volební témata, jež dokáží oslovit a zmobilizovat 

početné řady aktivistů a voličů, kteří budou ochotní straně věnovat svůj čas, peníze a 

především hlas ve volbách. Druhý okruh překážek, jež musí třetí strany překonat, jsou 

převážně legislativního rázu: volební systém, přístup na volební lístek, přístup do médií 

a přístup k finančním prostředkům. Volební systém FPTP s jednomandátovými 

volebními obvody pro volbu členů zákonodárných sborů a systém kolegia volitelů pro 

volbu prezidenta jednoznačně zvýhodňují dvě velké strany, které mohou např. 

prostřednictvím garrymanderingu dále znevýhodňovat malé strany účelným 

přerýsováním hranic volebních obvodů. Velkou část volebních obvodů lze navíc 

pokládat za bezpečnou, o dané posty se tedy ve volbách doopravdy nesoutěží. Taktéž 

stranický výběr volitelů odráží dvoustranickou náturu voleb, stejně tak pravidlo 

                                                 
30 Tamtéž, s. 234-237; RAPOPORT, Ronald B. a Walter J. STONE. Three's a crowd: The Dynamic of 

Third Parties, Ross Perot, & Republican Resurgence. With a New Afterword. s. 33. 

31 RAPOPORT, Ronald B. The Oxford handbook of American political parties and interest groups. Kap. 

12, s. 240. 

32 zkratka LGBT (= lesby, gayové, bisexuálové a transgenderové osoby) je v textu užívána pro označení 

skupin osob s odlišnou sexuální orientací nebo identitou vůči heterosexuální majoritě 

33 Tamtéž, s. 225. 
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jednotnosti (unity law), jež přisuzuje všechny volitelské hlasy tomu, kdo získá většinu 

hlasů ve státě (neplatí pouze v Nebrasce a Maine). Výsledek prezidentských voleb 

prostřednictvím kolegia volitelů nemusí v důsledku vždy odrážet počet obdržených 

hlasů (popular vote), což může vyústit v situaci, která nastala v roce 2000, kdy vítěz 

voleb George Bush ml. získal o půl milionu hlasů méně než poražený Al Gore. 

I v těchto volbách existují bezpečné nesoutěživé státy (safe states). Ve prospěch 

velkých stran pracuje rovněž psychologický efekt voleb – např. strategická volba 

(strategic voting) nebo promarněný hlas (wasted vote). Strategická volba se rovná 

výběru „menšího ze dvou zel“, promarněný hlas je takový, jenž nemá reálný dopad na 

výsledek voleb. Přístup na volební lístek je podmíněn mnoha požadavky, jež se navíc 

mohou stát od státu lišit, takže je pro třetí stranu velice náročné kandidovat ve všech 50 

státech, plus v D. C. V mnoha státech federace potřebuje strana ke vstupu na volební 

lístek buď zisk určitého počtu hlasů v předchozích volbách, nebo předložit petici 

s podpisy, jejichž počet se rovná určitému procentu hlasů odevzdaných v předchozích 

volbách, přičemž sběr podpisů je omezen termíny, kdy lze začít podpisy sbírat a do kdy 

je třeba petici odevzdat (a některými dalšími podmínkami). Některé státy umožňují 

odevzdat vepsaný hlas (write-in voting), tedy hlas pro kandidáta, jehož jméno není 

uvedeno na volebním lístku. Dalšími překážkami pro vstup na hlasovací lístek jsou 

brzká uzávěrka registrace (early filing deadline) a opatření „uražený poražený“ (sore-

loser provision), jež slouží stejnému účelu, a to znemožnit neúspěšným uchazečům 

z primárních voleb kandidovat jako nezávislí kandidáti. Tato opatření platí ve většině 

států, ale zpravidla se nevztahují na prezidentské volby. Ještě lze zmínit zákon 

zakazující koalice (antifusion law), jenž znemožňuje, aby různé strany nominovaly 

stejného kandidáta. Přístup do médií mají obecně snazší zavedené politické strany, 

neboť de facto řídí Ameriku, a média jim proto věnují pozornost nepřetržitě. S rozvojem 

moderních technologií však získaly nebývale velký prostor také třetí strany, které ke 

svému zviditelnění využívají kromě tištěných médií také weby, blogy a sociální sítě. 

Avšak k předvolební kampani v USA neodmyslitelně patří televizní debaty mezi 

nominanty, ale zejména mezi kandidáty na post prezidenta. Právě tyto debaty mají 

zásadní vliv formování veřejného mínění v průběhu celých voleb. Od roku 1960, kdy 

televize přenášela prezidentskou debatu poprvé, do roku 2012 se jich účastnili pouze 

2 kandidáti třetí strany – jedné debaty v roce 1980 John Anderson (bez účasti 

úřadujícího prezidenta Cartera) a všech třech debat Ross Perot v roce 1992. Terčem 

kritiky zůstává fakt, že na televizní debaty dohlíží od roku 1988 Komise pro 



   

 

20 

  

prezidentské debaty (Commission on Presidential Debates), která ač nestranická, 

sestává z šesti členů, kteří jsou jmenování půl na půl demokraty a republikány. Z tohoto 

hlediska nepřekvapí pravidlo přijaté v roce 2000, jež stanovuje, že debaty se smí 

účastnit pouze kandidáti, kteří v posledních pěti celonárodních průzkumech veřejného 

mínění získali alespoň 15 % hlasů respondentů. Další využívanou možností zviditelnění 

se jsou placené televizní reklamní volební spoty (např. Perot utratil za půlhodinové a 

hodinové televizní reklamní spoty 45 milionů dolarů). Přístup k veřejným financím se 

různí napříč státy, nicméně platí, že nejvíce peněz z veřejných fondů mohou čerpat 

strany a kandidáti, již získali v předchozích volbách nejvíce hlasů. Pokud kandidát nemá 

zájem o veřejné peníze, jež mu náleží, může se jich vzdát a použít peníze soukromé.34  

Detailně postihnout všechna úskalí, kterým čelí třetí strany na své cestě za 

vítězstvím, by bylo příliš vyčerpávající, proto lze toto téma uzavřít konstatováním, že 

zavedené politické strany mají obrovskou výhodu zejména v přístupu ke zdrojům, ať už 

finančním nebo lidským, které jim umožňují využívat špičkové odborníky na volební 

právo a volební kampaně, platit aktivisty apod., a k voličům, ať už jde o jejich jména, 

adresy, nebo jejich vnímání politického prostoru jako kolbiště demokratů a republikánů. 

Současně platí, že některé překážky jsou přirozeným důsledkem dvoustranického 

vývoje amerického systému, oproti tomu jiné jdou na vrub snaze velkých stran 

„zabetonovat se“ u moci. 

 

 

                                                 
34 GILLESPIE, J. Challengers to duopoly: why third parties matter in American two-party politics. s. 19-

31. 
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2. Politické strany 

Americké politické strany se liší od těch evropských v mnoha ohledech. Tím 

nejdůležitějším je zajisté především slabá hierarchická struktura. Dvořáková ji popisuje 

takto: „Strany v místech i státech jsou organizačně zcela nezávislé, často do určité míry 

i ideově různorodé, zaměřené na rozdílný okruh problémů a zájmů, které vycházejí 

z místních specifik.“35 Dále dodává: „Na úrovni států jsou strany organizované podle 

zákonodárství daného státu – většinou funguje cosi jako ústřední výbor strany daného 

státu, výbory hrabství, měst či obcí. Výbory někde vybírají straničtí funkcionáři, jinde 

jsou členové výborů voleni nebo mají rozhodující slovo zastupitelé zvolení za danou 

stranu. V některých místech stranické organizace ani neexistují či neplní žádnou funkci, 

někde přetrvávají jakési oslabené zbytky stranické mašinérie (které ovšem ztratily 

schopnost a možnost výrazněji ovlivňovat obsazení postů ve státní správě, poskytovat 

sociální služby apod.), jinde se vytvářejí nové typy stranických organizací schopných 

získávat určité finanční prostředky a dislokovat je určitým kandidátům na podporu 

řešení konkrétních (pro danou skupinu ideově důležitých) problémů. Ve většině případů 

stranickou podporu v daném státě vytvářejí skupiny solidarizující se stranou, aktivisté 

pomáhající zabezpečit volební kampaně, skupiny osob a přátel kolem konkrétních 

kandidátů, společenské organizace (například organizace žen, odbory apod.).“36 Jinak 

řečeno, politické strany jsou tedy „amorfními uskupeními sestávajícími z osob 

zastávajících veřejné funkce, kandidátů a potenciálních kandidátů, aktivistů a voličů“37. 

Voliče z racionálních důvodů zajímají především problémy jejich místní komunity, což 

se odráží v těsném propojení jak státních, tak federálních politiků s voliči ve svém 

domovském volebním obvodě. Z druhé strany, pokud chce kandidát uspět, musí si 

získat, a poté udržet, dostatečně silnou podporu svého elektorátu prostřednictvím 

politiky pro něj výhodné. Z tohoto důvodu budou na národní úrovni politici stejné 

strany zastávat často ideově velmi odlišné názory, aby bránili zájmy svého volebního 

obvodu. Dalším specifikem americké politiky je tedy fakt, že lokální a regionální zájmy 

na národní úrovni často brání společnými silami republikáni a demokraté bez ohledu na 

                                                 
35 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké: společnost a politika. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, 

298 s. ISBN 80-7277-141-8. s. 182. 

36 Tamtéž, s. 182. 

37 RAPOPORT, Ronald B. a Walter J. STONE. Three's a crowd: The Dynamic of Third Parties, Ross 

Perot, & Republican Resurgence. With a New Afterword. s. 207. 
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to, která strana vládne a jakou politiku prosazuje prezident. Říchová doplňuje: 

„Vzhledem k tomu, že se [v USA] jedná o tzv. strany volební, které netvoří vnitřně pevné 

struktury, dochází spíše k ad hoc vytvářeným většinám. Ty jsou sestaveny z jednotlivců, 

kteří jsou v daném okamžiku ochotní vystupovat jako prezidentovi stoupenci. Děje se tak 

často bez jakékoli vazby na stranické zázemí a rozhodující motivací je osobní či úzce 

lokálně definovaný zájem.“38 Za bernou minci americké politiky lze vskutku označit 

volby, což dokazuje vysoký počet veřejných postů, jenž je pravidelně obsazován ve 

volbách, ale také systém primárních voleb. Primární volby představují způsob, jakým 

politické strany v USA vybírají kandidáty na určité posty, především na post prezidenta 

(ale také např. guvernéra, předsednictvo strany). Nesporným pozitivem tohoto systému 

je, že přispívá k posílení demokratičnosti stran, navíc mobilizuje aktivisty a voliče. 

Princip je takový, že voliči volí delegáty konventu, kteří se zaváží hlasovat pro určitého 

kandidáta, nebo rovnou volí pro daného prezidentského kandidáta. Škála způsobů, 

jakým jsou primární volby vedeny v jednotlivých státech, je velmi pestrá.39 Jedním 

z důvodů je odlišné chápání stranické příslušnosti, respektive členství. Zatímco 

v Evropě je obvykle stranictví formalizované, existuje oficiální přijímací řízení, o přijetí 

nového člena se v organizaci jedná, nový člen získá legitimaci, má povinnost platit 

členský příspěvek a členství ve straně je znemožněno osobám, které jsou již členy jiné 

politické strany nebo za tuto stranu například kandidují, v USA je mnohem běžnější 

formou stranictví stranická identifikace, která nezahrnuje aktivní podporu strany ani 

formální členství, nýbrž je to psychologická identifikace se stranou.40 Proto lze najít 

systémová opatření, která mají za úkol bránit zájmy politických stran – umožnit 

participaci v interních stranických záležitostech, jakou je právě např. možnost účasti 

v primárních volbách, pouze „svým“ členům/voličům; primární volby mohou být 

rozděleny na otevřené a uzavřené, podle toho, zda je nutné být registrovaným voličem 

dané strany. 

Své ideje navenek představuje strana ve své stranické platformě. Stranická 

platforma představuje koherentní soupis programových priorit a opatření, o které se 

                                                 
38 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických 

systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 208 s. ISBN 978-80-7367-348-2. s. 75. 

39 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké: společnost a politika. s. 202-205. 

40 LEWIS-BECK, Michael S., William G. JACOBY, Helmut NORPOTH a Herbert F. WEISBERG. The 

American voter revisited: With a Foreword by Philip E. Converse. Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 2008, 508 s. ISBN 978-0-472-02513-8. s. 111. 
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strana zaváže usilovat, stane-li se její kandidát, jenž je v tomto dokumentu jednohlasně 

podpořen, v listopadových volbách hlavou Spojených států. To samé platí v případě 

znovuzvolení, v případě prohry bude tuto snahu suplovat kongres, bude-li mít 

dostatečnou převahu. Platforma ztělesňuje jak politický program, tak volební program, 

reaguje proto na aktuální světové i domácí dění a je postavena tak, aby byla přijatelná 

pro celé spektrum voličů – od konzervativněji smýšlejících po liberálnější skupiny.  

 

 

2.1 Demokratická strana 

 Vznik Demokratické strany lze datovat přibližně do roku 1828, kdy poprvé 

vyhrál prezidentské volby Andrew Jackson za podpory části rozpadlé Demokraticky-

republikánské strany. Během své téměř dvousetleté existence strana urazila dlouhou 

cestu od strany jihu k moderní straně soustřeďující se na liberální témata a hodnoty.  

 

 

2.1.1 Vnitřní struktura 

Nejvyšším orgánem strany je Národní konvent (National Convention), který se 

schází pravidelně před každými prezidentskými volbami, tedy každé čtyři roky. Jeho 

hlavními úkoly jsou nominace oficiálního kandidáta na pozici prezidenta a 

víceprezidenta USA a přijetí politického programu strany. Účastníky konventu jsou 

delegáti sestávající ze stejného počtu mužů a žen, kteří jsou voleni nebo vybíráni na 

státní a lokální úrovni nebo kteří zastávají veřejné volené funkce (guvernéři, 

kongresmani atp.). Počet delegátů zastupujících jednotlivé státy se odvíjí od počtu 

volitelů a voličské podpory demokratů při minulých prezidentských volbách. V období 

mezi konventy je strana řízena Demokratickým národním výborem (Democratical 

National Committee – DNC), poprvé ustaveným na demokratickém Národním konventu 

v roce 1848. DNC je zodpovědný za vedení Demokratické strany, plánování konventu, 

organizování prezidentské kampaně, asistence státním a lokálním organizacím ve 

volbách, prosazování Demokratické platformy (Democratic Platform), artikulace 

základních principů strany atd. DNC je, stejně jako Národní konvent, podřízen interním 

pravidlům shrnutým v dokumentu Charta a stanovy (The Charter & The Bylaws). 

Národní výbor je složen ve vyváženém poměru obou pohlaví ze zástupců státních 
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stranických organizací (včetně Demokratické strany Guamu, Panenských ostrovů, 

Samoy a Severních Marian), dvou set dodatečných členů vybraných státy a dodatečných 

členů vybraných ostatními územími a členů rozličných přidružených organizací, jakými 

jsou např. Mladí demokrati Ameriky (Young Democrats of America), případně dalších 

osob (dohromady cca 440 členů). Mezi další povinnosti DNC patří ustavování 

Výkonného výboru (Executive Committee), jež reprezentuje regionální a místní volební 

schůze, stálých výborů a Národního předsedy (National Chairperson), pořádání 

Stranické konference (Party Conference) a zřizování Národních finančních organizací 

(National Finance Organizations), jež mají za úkol shánět finance pro stranu a pomáhat 

státním stranickým organizacím a kandidátům s financováním kampaní.41 Sídlo DNC se 

nachází v blízkosti Bílého domu ve Washingtonu, D. C. Co se týče reálných dopadů na 

politiku, nejsou takřka žádné, neboť DNC neovlivňuje hlasování ani v kongresu, ani ve 

státních parlamentech.42  

Na národní úrovni tvoří významný článek stranické struktury také Sněmovní 

demokratická schůze (The House Democratic Caucus) a Senátní demokratická schůze 

(The Senate Democratic Caucus), jež sdružují poslance a senátory zvolené za 

Demokratickou stranu, případně přidružené nezávislé (v současnosti nezávislí senátoři 

Angus King a Bernie Sanders43). Smyslem těchto útvarů je především společná 

koordinace a personální politika, jak vedení, tak jednotlivých kongresových výborů, tj. 

např. volba speakera, whipa, obsazení stálých výborů. Důležitou úlohu ve fungování 

strany sehrávají současně tzv. Hill Committees (odvozeno od Capitol Hill), 

Demokratický kongresový výbor pro volební kampaně (Democratic Congressional 

Campaign Committee) a Demokratický senátní výbor pro volební kampaně (Democratic 

Senatorial Campaign Committee), jež se soustřeďují především na rekrutaci kandidátů, 

finanční podporu a asistenci při vedení volebních kampaní na kongresový post. Stejnou 

náplň práce má Demokratický legislativní výbor pro volební kampaně (Democratic 

Legislative Campaign Comittee), jenž se však zaměřuje na kandidáty usilující o posty 

ve státních parlamentech. Asociace předsedů demokratických stran států 

                                                 
41 The Charter & The Bylaws of the Democratic Party of the United States The Democratic National 

Committee [online]. DNC, 2015-08-28 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: 

http://s3.amazonaws.com/uploads.democrats.org/Downloads/DNC_Charter__Bylaws_9.17.15.pdf 

42 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké: společnost a politika. s. 183. 

43 Members. United States Senate Democrats [online]. Associated Press, ©2012 [cit. 2015-12-17]. 

Dostupné z: http://democrats.senate.gov/members/#.VnKVMuKOyAM 

http://s3.amazonaws.com/uploads.democrats.org/Downloads/DNC_Charter__Bylaws_9.17.15.pdf
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(The Association of State Democratic Chairs) usiluje o posílení strany na státní úrovni 

s cílem zvolit představitele státního parlamentu do bílého domu. Podobné sítě fungují 

mezi guvernéry – Svaz demokratických guvernérů (Democratic Governors‘ 

Association), starosty – Národní svaz demokratických starostů (The National 

Conference of Democratic Mayors), okresy – Národní svaz demokratických 

představitelů okresů (National Democratic County Officials) a municipalitami – 

Národní svaz demokratických představitelů municipalit (National Democratic 

Municipal Officials) a dalšími veřejnými funkcionáři, s cílem upevnění vzájemných 

vazeb a vzájemné podpory, nicméně fungují také mezi vysokoškolskými studenty, 

ženami (Národní federace žen – National Federation of Women) a různými minoritními 

skupinami.44 

Na státní úrovni fungují stranické organizace, nejčastěji státní výbory (state 

committees), v jejichž čele stojí předseda a vícepředseda, mezi další představitele patří 

např. tajemník, pokladník, delegát a delegátka Národního konventu aj. Neodmyslitelnou 

část státní strany tvoří volení představitelé, tedy poslanci a senátoři státních parlamentů; 

dále různé přidružené organizace zastřešující ženy, etnické a náboženské menšiny, 

studenty apod. Faktem zůstává, že členské strany Demokratické strany na státní úrovni 

jsou samostatné jednotky, což ilustruje kupříkladu skutečnost, že nemají jednotný název 

rozšířený o jméno státu, nýbrž jde o reálnou koalici autorizovaných stran (The North 

Dakota Democratic-Nonpartisan League Party, Minnesota Democratic-Farmer-Labor-

Party vs. Maryland Democratic Party), jež jsou na sobě nezávislé. Na lokální úrovni 

následují nižší celky stranické struktury, jež mají rozmanitou podobu (viz výše). 

Pro úplnost je třeba dodat, že do struktury strany je třeba zařadit také další 

organizace, jež mají různé cíle a sdružují různé osoby (členy, aktivisty, voliče, 

sympatizanty), ačkoli často nejsou zřizovány přímo zevnitř stranické organizace. Mezi 

tyto organizace patří nejrůznější zájmové organizace, nátlakové organizace, think tanky, 

média, občanské iniciativy a hnutí, např. Nová demokratická síť (New Democratic 

Network), Progresivní američtí demokraté (Progressive Democrats of America), 

                                                 
44 Party Organization. Democratic National Committee [online]. DNC, ©2016 [cit. 2015-12-16]. 

Dostupné z: http://www.democrats.org/about/our-party/party-organization; NDCO Overwiev. National 

Democratic County Officials [online]. National Democratic County Officials, ©2013 [cit. 2015-12-16]. 

Dostupné z: http://www.demcountyofficials.org/about.html; About. National Conference of Democratic 

Mayors [online]. Chicago: National Conference of Democratic Mayors, updated 08 November 2013 [cit. 

2015-12-16]. Dostupné z:  http://www.democraticmayors.org/about 

http://www.democrats.org/about/our-party/party-organization
http://www.demcountyofficials.org/about.html
http://www.democraticmayors.org/about
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Emilyin seznam (Emily’s List), Národní židovská demokratická rada (National Jewish 

Democratic Council), Projekt Atlas (Atlas Project), Americký svaz práce a Kongres 

průmyslových organizací (American Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations)… Dále sem patří voličská základna, jež podporuje stranu finančně i 

nemateriálními prostředky, „zahrnující miliony Afroameričanů, Latinos, odborářských 

domácností, obyvatel severovýchodních států a států v Pacifiku, židů, svobodných lidí, 

zastánců enviromentalismu a feminismu, profesorů, soudních právníků a mladých 

voličů“45.  

 

 

2.1.2 Stranická platforma46 

 V centru pozornosti Demokratické strany stojí střední a nižší střední třída, lidé 

z nízkopříjmových skupin (senioři, děti, ženy, etnické a kulturní menšiny a veteráni), 

tedy ti, kteří nejvíce potřebují a zasluhují pomoc a ochranu od státu, nicméně je 

rozlišováno mezi špatnou situací lidí, kteří si ji sami zavinili, a těch, kteří se do ní 

dostali v důsledku okolností. V ekonomických otázkách demokraté zdůrazňují fiskální 

zodpovědnost, transparentnost ve výdajích, podporu pouze fungujících programů; 

ekonomický růst chtějí zajistit skrze vzdělanost, moderní infrastrukturu, inovace a nové 

technologie, omezení byrokratické zátěže a zmírnění regulací, jež jsou však, jakožto 

pravidla hry, považována za nezbytná; daňový systém musí být jednoduchý, nesmí 

disproporčně zatěžovat střední třídu a rodiny s dětmi, ale naopak musí důsledně 

požadovat férový podíl od bohatých jednotlivců i velkých korporací. Demokraté 

podporují malé a střední průmyslové podniky, rodinné farmy i podnikatele skrze daňové 

úlevy, prosazují navázání minimální mzdy na inflaci, staví se za právo pracujících 

aktivně participovat v odborech. V hospodářských otázkách přikládá Demokratická 

strana velký význam mezinárodním obchodním smlouvám, které by měly podporovat 

export, ale současně také vyžadovat dodržování lidských práv a ochranu životního 

prostředí. Ochrana životního prostředí a boj s globálním oteplováním jsou v platformách 

                                                 
45 GILLESPIE, J. Challengers to duopoly: why third parties matter in American two-party politics. s. 41. 

V originálním znění: „including millions of African Americans, Latinos, union households, 

northeasterners and Pacific states residents, Jews, unmarried people, enviromentalists, feminists, 

professors, trial lawyers, and young voters“  

46 Demokratické platformy z let 1992-2012. 



   

 

27 

  

prioritní, neboť mohou přispět k ekonomickému růstu, energetické bezpečnosti, ale 

hlavně zajistit mír a prosperitu napříč kontinenty. Mezi další priority patří národní 

bezpečnost, navenek zajišťovaná skrze udržování mezinárodní bezpečnostní stability, 

rozvojovou pomoc, mezinárodní spolupráci na úrovni států i organizací, dovnitř skrze 

práci bezpečnostních složek a inteligence, regulace trhu se zbraněmi a práva být 

ozbrojený. Zvláštní důraz je kladen na armádu – její sílu, akceschopnost, vybavenost, 

financování, ale hlavně zapojení v mezinárodních konfliktech (ukončení a vypořádání 

se s válkou v Iráku a Afghánistánu, boj s Al-Káidou atp.). V sociálních otázkách nejvíce 

rezonuje právo na kvalitní školství a zdravotnictví, které musí být dostupné všem. Velký 

důraz je kladen na vzdělávání znevýhodněných dětí, jež slouží zároveň jako prevence 

chudoby, již je třeba vymýtit. Demokratická strana podporuje právo ženy na potrat, 

antikoncepci a poradenství v oblasti plánovaného rodičovství. Ke snížení počtu potratů 

podle demokratů přispěje vhodná školní sexuální výchova s ohledem na věk dětí, 

kvalitní adopční služby a programy na pomoc před a po narození dítěte. Demokraté se 

zavazují „ukončit diskriminací na základě rasy, pohlaví, původu, jazyka, náboženství, 

sexuální orientace, genderové identity věku a hendikepu“47 ve všech oblastech života, 

např. ukončení diskriminace homosexuálů v armádě a na pracovišti, nebo od 

zrovnoprávnění stejnopohlavních manželství (v platformách od roku 2004). Velký důraz 

je kladen na nediskriminaci žen, např. stejný plat za stejnou práci, boj proti domácímu 

násilí. Demokraté prosazují svobodu vyznání, nicméně ostře vystupují proti církevním 

organizacím působícím v sociální oblasti, jež své svěřence obrací na víru. 

 Demokraté v platformách často připomínají své úspěšné osobnosti, jakými byli 

Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt nebo John Fitzgerald Kennedy, zároveň 

často zmiňují jména rivalů a předchůdců z řad republikánů, jimž přisuzují vinu za určité 

problémy, špatná rozhodnutí, nerozhodnost, neschopnost atd. 

 

 

                                                 
47 Renewing America's Promise: Report of the Platform Committee. The American Presidency Project 

[online pdf]. Santa Barbara: Gerhard Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 [cit. 2016-01-26]. 

Dostupné z: http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/78283.pdf. s. 51. Originální znění: „end 

discrimination based on race, sex, ethnicity, national origin, language, religion, sexual orientation, 

gender identity, age, and disability“ 

http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/78283.pdf
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2.1.3 Voliči 

Podle průzkumu společnosti Gallup se v roce 2012 s Demokratickou stranou 

identifikovalo 26 % bělochů, 64 % černochů, 32 % Hispánců, 36 % Asiatů, 32 % 

ostatních a 23 % nezařazených, z opačného úhlu pohledu sestávala Demokratická strana 

z 60 % bělochů, 22 % černochů, 13 % Hispánců, 2 % Asiatů, 1 % ostatních a 2 % 

nezařazených. To znamená, že 3/5 demokratů jsou běloši, avšak jen o něco málo více než 

¼ bělochů jsou demokraté. Podle výzkumu téže společnosti tvořili v roce 2008 

Demokratickou stranu z 63 % běloši, 20 % černoši, 11 % Hispánci, 2 % Asiaté, 3 % 

ostatní a 1 % nezařazení, což značí nepatrný pokles bělochů a narůst Hispánců a 

Asiatů.48 Průzkum agentury Pew Research z roku 2012 identifikuje mezi demokraty 

několik náboženských skupin: 16 % tvoří černí protestanti, 14  % bílí evangeličtí 

protestanti, 9 % bílí evangelikální protestanti, 13 % bílí katolíci, 5 % hispánští katolíci, 

a 24 % jsou nábožensky nezařazení, 18 % tvoří ostatní skupiny včetně 3 % židů a 1 % 

mormonů. Nejvyšší demokratickou podporu lze vysledovat mezi černými protestanty 

(89 %), hispánskými katolíky (63 %) a nábožensky nezařazenými (63 %), již z větší 

části sestávají z nehispánských bělochů, a mezi židy (66 %), jejichž podpora však od 

roku 2008 poklesla o 6 %.49  

V prezidentských volbách roce 2012 volilo Baracka Obamu 47 % mužů a 57 % 

žen, 43 % bělochů (mimo Hispánce), 82 % ne-bělochů (včetně Hispánců) a 95 % 

černochů. Pro Obamu hlasovalo výrazně více voličů ve věku do 30 let (62 % ku 38 %), 

ve věku do 50 let 53 % voličů, v kategoriích nad 50 let získal stejně nebo více hlasů 

Mitt Romney. Obamu volilo 56 % katolíků, ale jen 45 % protestantů, což je nicméně 

více, než kolik hlasů získal v roce 2004 John Kerry, jehož volilo 52 % katolíků a 38 % 

protestantů. Dále lze říci, že demokraty volí častěji svobodní muži i ženy, liberálové a 

umírnění, členové odborů, lidé, kteří nevlastní zbraň, obyvatelé měst žijící ve 

východním regionu USA a lidé, kteří jsou nábožensky méně aktivní.50 

                                                 
48 NEWPORT, Frank. Democrats Racially Diverse; Republicans Mostly White. Gallup [online]. Gallup, 

2013-02-08 [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/160373/democrats-racially-

diverse-republicans-mostly-white.aspx 

49 Religious Groups and Political Party Identification: Trends in Party Identification among Registered 

Voters. Pew Research Center [online]. Pew Research Center, 2012-08-30 [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: 

http://www.pewforum.org/interactives/religion-and-politics/ 

50 Same-Sex Marriage, State by State. Pew Research Center [online]. Pew Research Center, 2015-06-26 

[cit. 2015-02-08]. Dostupné z: http://www.pewforum.org/2015/06/26/same-sex-marriage-state-by-state/ 
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2.2 Republikánská strana 

Republikánská strana byla zformována v roce 1854 jako hlavní protiváha 

Demokratické strany, o dva roky později nasadila do voleb neúspěšného kandidáta 

Fremonta, o čtyři roky později se stal Abraham Lincoln prvním republikánským 

prezidentem. Strana prošla v průběhu let značnou proměnou, a ze strany prosazující se 

především na severu, se vyvinula do dnešní podoby, kdy se voličská podpora 

soustřeďuje zejména na jihu a ve vnitrozemí. 

 

 

2.2.1 Vnitřní struktura 

Nejvyšším orgánem strany je Národní konvent, jenž se schází jedenkrát za 

4 roky, vždy v roce před prezidentskými volbami, aby oficiálně nominoval kandidáta na 

post prezidenta a víceprezidenta Spojených států amerických a přijmul jednotný 

předvolební politický program. Republikánský Národní konvent se schází od roku 1856 

a sestává z delegátů a zastupujících delegátů vybraných nebo zvolených v primárních 

volbách, na volebních schůzích, sjezdech nebo shromážděních, stranických lídrů a 

úřadujících stranických činitelů a aktivistů. Jednotlivé delegace ze svého středu zvolí 

předsedu delegace, člena a členku 4 výborů konventu –  Konventového výboru pro 

program (Convention Committee on the Platform), Konventového výboru pro 

pověřovací listiny (Convention Committee on Credentials), Konventového výboru pro 

pravidla a jednací řád (Convention Committee on Rules and Order of Business) a Stálé 

organizace konventu (Permanent Organization of the Convention), jež si zvolí předsedu 

a místopředsedu; mimo jiné jsou zřizovány nižší podvýbory. V mezidobí řídí stranu 

Republikánský národní výbor (Republican National Committee – RNC), jenž je tvořen 

předsedou, jedním čelním představitelem a jednou čelní představitelkou státní 

Republikánské strany za každý stát Unie, Americkou Samou, D. C., Guam, Severní 

Mariany, Puerto Rico a Panenské ostrovy, dohromady má tedy 168 členů a schází se 

třikrát za rok. Členové RNC volí svého předsedu, spolupředsedu, osm místopředsedů, 

tajemníka, pokladníka a další funkcionáře s respektem ke genderové vyrovnanosti. RNC 

zajišťuje konání Národního konventu a administrativní a exekutivní agendu strany, 

zřizuje různé stálé výbory, dočasné výbory a podvýbory, např. Stálý výbor pro pravidla 

RNC (Standing Committee on Rules of the Republican National Committee), Stálý 
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výbor pro rozpočet (Standing Budget Committee), Komise pro plánování konventu 

(Commission on Convention Planning) aj. Sídlo RNC se nachází v blízkosti Bílého 

domu ve Washingtonu, D. C. V čase mezi schůzemi RNC se nejméně dvakrát schází 

Výkonný výbor RNC (Executive Committee of RNC) složený z 29 nejdůležitějších 

funkcionářů a členů RNC. RNC je stejně jako Národní konvent podřízen interním 

pravidlům strany pojmenovaným Pravidla Republikánské strany (The Rules of the 

Republican Party).51 I zde platí, že Národní výbor nemá žádné nástroje, jak reálně 

ovlivňovat prosazování konkrétních politik v kongresu ani ve státních parlamentech.52 

Další podstatnou součástí stranické organizace jsou různé skupiny zaměřené na 

vzdělávání, rozvoj, podporu komunit a aktivní podporu strany, mezi něž patří Černí 

republikánští aktivisté (Black Republican Activists), Ženy RNC (RNC Women), 

Hispánci GOP (GOP Hispanic), Věřící GOP (GOP Faith) a další.  

Na půdě kongresu působí Sněmovní republikánská konference (The House 

Republican Conference) a Senátní republikánská konference (The Senate Republican 

Conference), které sdružují reprezentanty a senátory zvolené za Republikánskou stranu, 

jež si volí své vedení a schvalují úkoly jednotlivým výborům. Sněmovní konference se 

zaměřuje na pořádání pravidelných schůzek, na nichž jsou reprezentanti seznamováni 

s názory strany. Senátní konference zajišťuje svým členům legislativní materiály, 

edukativní semináře, brífinky a asistenci při komunikaci s tiskem, tj. propagaci jejich 

názorů a postojů navenek, zařizování interview, televizních a rádiových vystoupení, 

podporu na internetu.53 Významným článkem struktury Republikánské strany jsou 

taktéž Hill Committees, tedy Národní republikánský kongresový výbor (National 

Republican Congressional Committee) a Národní republikánský senátní výbor (National 

Republican Senatorial Committee), jejichž primárním účelem je zvolení co nejvyššího 

počtu republikánských kandidátů do sněmovny reprezentantů a senátu. Jejich pomoc je 

poskytována skrze poradenskou činnost (předávání know-how v oblastech volebního 

                                                 
51 The Rules of the Republican Party [online pdf]. [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: 

https://s3.amazonaws.com/prod-static-ngop-pbl/docs/Rules_of_the_Republican+Party_FINAL_ 

S14090314.pdf 

52 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké: společnost a politika. s. 183. 

53 About Conference. House Republicans [online]. House Republican Confference [cit. 2015-12-16]. 

Dostupné z: http://www.gop.gov/about/about-the-conference/; House Republican Leadership Positions. 

Congressional Institute [online]. Alexandria: Congressional Institute. ©2012 [cit. 2015-12-16]. Dostupné 

z: http://conginst.org/house-republican-leadership/ 
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práva, volební strategie, financí), přímou finanční podporu jednotlivým kandidátům 

nebo stranickým organizacím a skrze programy zaměřené na voliče (registrace voličů, 

edukační programy).5455 V podobném duchu funguje Republikánská asociace guvernérů 

(Republican Governors Association) nebo např. organizace Republikánští starostové a 

komunální představitelé (Republican Mayors and Local Officials), jež sdružují stávající 

guvernéry a komunální politiky a pomáhají těm budoucím. Nezastupitelnou úlohu 

zastává Republikánský výbor pro vedení států (The Republican State Leadership 

Committee), jenž se jako jediný zaměřuje na pomoc kandidátům na nižší státní posty, 

kteří obsazují místa na dolních částech volebního lístku, tedy kandidátům na post 

víceguvernéra, generálního prokurátora, státního tajemníka, poslance, soudce atp.  

 Státní strany Republikánské strany mají všechny téměř shodný název, přesto 

stejně jako je tomu u demokratů, jde o národní koalici státních subjektů. Na státní 

úrovni obvykle existuje státní výbor strany (state committee), jenž zahrnuje volené 

předsednictvo strany a další personál; patří sem též delegát a delegátka Národního 

konventu a všichni zástupci obou komor státních parlamentů. Na státní úrovni se 

zpravidla taktéž organizují stejné zájmové skupiny jako na národní úrovni – ženy, 

menšiny, věřící, studenti atp. Po konání Národního konventu státní strany obyčejně 

přijímají vlastní platformu, jež představuje jakési vyjádření se k národní platformě 

s důrazem na vlastní programové priority tak, aby byly v souladu s názory ve státní 

straně a s veřejným míněním; některé body platformy jsou vyzdviženy, jiné naopak 

upozaděny. Například v platformě Republikánské strany D. C. se píše: „Protože ve 

Straně zastáváme rozličné názory na právo na život/právo na volbu, DCRC 

nepodporuje žádné ze stanovisek vyjadřujících se v platformě k tomuto tématu.“56 

Lokální úroveň stranické organizace se navzájem významně liší (viz výše). 

Stejně jako je tomu u Demokratické strany, tak i v případě Republikánské strany 

by nebyla struktura kompletní bez rozličných zájmových organizací, nátlakových 

                                                 
54 About. NRCC [online]. Washington, D.C.: NRCC. ©2014 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z:  

https://www.nrcc.org/about/ 

55 NRSC. NRSC [online]. NRSC, ©2015-2016 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z:  

https://www.nrsc.org/about/ 

56 Platform. District of Columbia Republican Party [online]. D.C.: DC Republican Party, 2015 [cit. 2016-

01-15]. Dostupné z: http://dcgop.com/about/platform/ Originální znění: „Because there are various views 

in our Party on right to life/choice, the DCRC does not support any language in the platform on this 

issue.“  

https://www.nrcc.org/about/
https://www.nrsc.org/about/
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organizací, think tanků, médií, občanských iniciativ a hnutí, jakými jsou např. Národní 

střelecká asociace (National Rifle Association), Rada pro výzkum rodiny (Family 

Research Council), Republikánská většina pro možnost volby (Republican Majority for 

Choice) Nadace Heritage Foundation (The Heritage Foundation), Americká 

konzervativní unie (The American Conservative Union), Republikánské libertariánské 

křídlo (The Republican Liberty Caucus), Národní federace republikánských schůzí 

(The National Federation of Republican Assemblies)… A dále nepostradatelné voličské 

základny zahrnující „mnoho manažerů, evangelikálů, mormonů, obránců práva na 

život, jižanských bělochů, kubánských Američanů, obyvatel států Velkých planin, 

absolventů vysokých škol, veteránů, lékařů a obhájců práv ohledně zbraní“57. 

 

 

2.2.2 Stranická platforma58  

Republikánská platforma tradičně zdůrazňuje nutnost ekonomické reformy, již je 

třeba zrealizovat skrze deregulaci, snižování daní, minimalizaci byrokratické zátěže a 

pomocí hospodárného vynakládání federálních finančních prostředků podpořit 

podnikání a vznik nových pracovních míst. Skrze ekonomickou soběstačnost mají lidé 

možnost zlepšit svůj život – republikáni odsuzují různé přímé dotační programy pro 

chudé, ale naopak nabízejí vzdělávací programy či daňové úlevy, čímž motivují chudé, 

aby byli odpovědní sami za sebe a nepřenášeli tuto odpovědnost na stát. 

V hospodářských otázkách je prioritou zahraniční obchod a uzavírání nových 

obchodních smluv, které přináší nová odbytiště americkým farmářům a výrobcům, dále 

zlepšování infrastruktury a podpora inovací. Významným bodem programu je také 

například energetická bezpečnost USA, jež má dopad jak na životy obyvatel, tak na 

hospodářské výsledky země. Obnovitelné i neobnovitelné zdroje energie je třeba 

využívat s respektem k přírodě, ale ochrana životního prostředí a konzervace přírodních 

zdrojů musí být vždy dobrovolná a neměla by bránit ekonomickému rozvoji a tvorbě 

pracovních příležitostí. Nazírání na ochranu životního prostředí se v čase mění, 

                                                 
57 GILLESPIE, J. Challengers to duopoly: why third parties matter in American two-party politics. s. 41. 

V originálním znění: „many business executives, evangelicals, Mormons, pro-lifers, southern whites, 

Cuban Americans, Plains states residents, college graduuates, veterans, physicians, and gun-rights 

advocates“ 

58 Republikánské platformy 1992-2012. 
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v platformách sice obvykle bývá vyzdvihována nutnost redukovat emise CO2 („redukce 

emisí skleníkových plynů“59, „energie bez emisí“60), avšak zatímco v platformě z roku 

2008 autoři připouštějí zavinění změny klimatu člověkem61, v platformě 2012 se termín 

změna klimatu objevuje v uvozovkách62. Nosným tématem sociálních otázek je rodina a 

bůh. Jedinou možnou a nejlepší formou rodiny je podle republikánů svazek jednoho 

muže a jedné ženy, zásadně proto odmítají uznávání stejnopohlavních svazků jako 

rovnocenných forem k tradičnímu manželství. Stejně rezolutně strana odmítá právo na 

potrat, neboť „nenarozené dítě má bytostné individuální právo na život, jež nesmí být 

porušeno“63. Republikáni podporují právo federace a států legislativně omezovat 

dostupnost potratů, včetně zamezení federálního financování zařízení, kde jsou potraty 

prováděny, a naopak podporují pomoc těhotným ženám v nouzi a adopce. Platformy 

z let 1996 a 2000 jsou v tomto ohledu smířlivější stanoviskem: „Jsme proti potratům, 

ale naše pro-life agenda nezahrnuje trestání žen, které potrat podstoupily.“64 Studenti 

mají být ve školách učeni o sexuální abstinenci jako o jediném stoprocentně účinném 

prostředku proti početí a sexuálně přenosným chorobám, nikoliv o antikoncepci. 

                                                 
59 Political Party Platforms: Republican Party Platform of 1996. The American Presidency Project 

[online]. Santa Barbara: Gerhard Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25848 Originální znění: „reduction of greenhouse gas 

emission“  

60 2004 Republican Party Platform: A Safer World and a More Hopeful America. The American 

Presidency Project [online pdf]. Santa Barbara: Gerhard Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 [cit. 

2016-01-15]. Dostupné z: http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/25850.pdf, s. 52. Originální znění: 

„emission-free energy“. 

61 2008 Republican Platform. The American Presidency Project [online pdf]. Santa Barbara: Gerhard 

Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: 

http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/78545.pdf, s. 35. 

62 We believe in America: 2012 Republican Platform. The American Presidency Project [online]. Santa 

Barbara: Gerhard Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: 

http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/101961.pdf, s. 40. 

63 2008 Republican Platform. The American Presidency Project [online pdf], s. 52. Originální znění: 

„unborn child has a fundamental individual right to life which cannot be infringed“. 

64 Political Party Platforms: Republican Party Platform of 1996. The American Presidency Project 

[online], Upholding the Rights of All.; Political Party Platforms: Republican Party Platform of 2000. The 

American Presidency Project [online]. Santa Barbara: Gerhard Peters and John T. Woolley, ©1999-2016 

[cit. 2016-01-15]. Dostupné z: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25849, Upholding the 

Rights of All. Originální znění: „We oppose abortion, but our pro-life agenda does not include punitive 

action against women who have an abortion.“ 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25848
http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/25850.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/78545.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/101961.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25849
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Zavrhovány jsou též jakékoliv formy eutanázie a asistované sebevraždy. V otázkách 

víry republikáni brání svobodu náboženského vyznání a jeho praktikování, podporují 

náboženské organizace pracující s chudými, závislými, propuštěnými vězni atp. a 

prosazují jejich rovnoprávnost s veřejnými organizacemi se stejným zaměřením. 

S ochranou rodin, komunit, potažmo států, souvisí též zdravotní péče, jež má být 

dostupná, efektivní a inovativní. Republikáni kritizují snahu sekularizovat školství a 

zdravotnictví. Jeden ze základních kamenů republikánské ideologie tvoří národní 

bezpečnost a americká předurčenost udržovat mír dovnitř i navenek a s tím související 

veledůležité vnímání armády. Tomuto tématu je zpravidla v platformě věnován značný 

prostor, obzvláště pak po teroristických útocích z 11. září 2001 a následných invazích 

do Afghánistánu a Iráku se často objevuje pojem válka s terorismem (war on Terror). 

Velká pozornost je věnována též válečným veteránům a jejich rodinám. Do roku 2004 

se v platformě objevovalo pravidelně ujištění, že homosexualita není slučitelná 

s výkonem vojenské služby. Mezi další priority lze zařadit boj proti aktivistickým 

soudcům, již se zabývají kulturní agendou (cultural agenda), boj s kriminalitou, řízenou 

imigrační politiku, v posledních letech požadavek na zrušení federální daně z příjmu a 

agentur a programů, jež překračují X. ústavní dodatek, boj za právo nosit zbraň. 

V republikánských platformách se často objevují odkazy na mravní vzory strany, 

jakými jsou Abraham Lincoln nebo Ronald Reagan, se kterými se kandidát strany 

identifikuje. Je běžné, že se některé pasáže objevují ve stejném znění v následujících 

platformách. Obvyklé je též časté opakování slov, která jsou pro kandidáta v blížících se 

volbách klíčová, například v platformě z roku 2012 se 17 krát objevuje v některé formě 

pojem „vytváření pracovních míst“ (job creation) a 19 krát slovo „potrat“ (abortion). 

Dále lze uvést kritiku Demokratické strany – prezidenta, administrativy, kongresu – 

osočování ze socialistického smýšlení a sociálního inženýrství, slabosti, nečinnosti 

apod.  

 

 

2.2.3 Voliči 

 Z již zmíněného průzkumu společnosti Gallup vyplývá, že se s Republikánskou 

stranou v roce 2012 identifikovalo 35 % bělochů, 5 % černochů, 13 % Hispánců, 17 % 

Asiatů, 18 % ostatních a 14 % nezařazených; Republikánská strana byla z 89 % tvořena 

bělochy, 2 % černochy, 6 % Hispánci, 1 % Asiaty, 1 % ostatními a 1 % nezařazenými, 
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dohromady tedy pouze 11 % republikánů tvořili příslušníci etnických a rasových 

menšin. Tato skladba je téměř stejná jako v roce 2008.65 

 Uvnitř voličské základny Republikánské strany lze identifikovat několik 

náboženských skupin, jejich skladba byla v roce 2012 následující: 34 % tvořili bílí 

evangelikální protestanti, 20 % bílí evangeličtí protestanti, 18 % bílí katolíci, 13 % 

ostatní zahrnující další skupiny, jakými jsou například mormoni (3 %) a židé (1 %), 

11 % nepřidružení a 3 % hispánští katolíci. Ve stejném roce podporovalo republikány 

71 % bílých evangelikálních protestantů, 52 % bílých evangelických protestantů, 50 % 

bílých katolíků a 79 % mormonů, ve všech těchto skupinách byl zaznamenán narůst 

oproti roku 2008.66  

V prezidentských volbách roce 2012 hlasovalo pro Mitta Romneyho 53 % mužů 

a 43 % žen; 57 % bělochů (mimo Hispánce), 18 % ne-bělochů (včetně Hispánců) a 5 % 

černochů, což ve všech případech představuje mírný nárůst oproti výsledkům Johna 

McCaina v roce 2008; 55 % protestantů a 44 % katolíků. Romney získal více hlasů mezi 

voliči nad 50 let, obyvateli jižního regionu, mezi protestanty a celkově aktivnějšími 

věřícími a mezi ženatými/vdanými muži/ženami.67 

  Mimo jiné lze uvést několik rozdílů mezi voliči republikánů a demokratů, voliči 

republikánů častěji: posílají své děti do církevních škol68, mají zdravotní pojištění69, 

vlastní zbraň70, mají vysokoškolský titul71, vydělávají více peněz72 a současně platí 

vyšší daně73, považují úspěch v životě za věc, kterou lze ovlivnit74, nevnímají Ameriku 

                                                 
65 NEWPORT, Frank. Democrats Racially Diverse; Republicans Mostly White. Gallup [online]. Gallup, 

2013-02-08 [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: http://www.gallup.com/ poll/160373/democrats-racially-

diverse-republicans-mostly-white.aspx 

66 Religious Groups and Political Party Identification: Trends in Party Identification among Registered 

Voters. Pew Research Center [online]. Pew Research Center, 2012-08-30 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: 

http://www.pewforum.org/interactives/religion-and-politics/ 

67 Election Polls -- Presidential Vote by Groups. Gallup [online]. Gallup, 2012 [cit. 2016-01-28]. 

Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/139880/Election-Polls-Presidential-Vote-Groups.aspx 

68 FRIED, Joseph. Democrats and Republicans - Rhetoric and Reality: Comparing the Voters in Statistics 

and Anecdotes. New York: Algora Pub., 2008, xiv, 370 s. ISBN 978-0-87586-605-5. s. 20. 

69 Tamtéž, s. 33-233. 

70 Tamtéž, s. 50-51. 

71 Tamtéž, s. 75. 

72 Tamtéž, s. 96. 

73 Tamtéž, s. 159, 168, 177. 

74 Tamtéž, s. 250. 
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jako třecí plochu mezi majetnými a nemajetnými a nejsou tolik znepokojeni rozdíly 

v příjmech mezi oběma skupinami75, nemají potřebu pomáhat lidem, kteří se nachází 

v horší situaci než oni sami76, častěji pracují jako dobrovolníci a přispívají na charitu77, 

považují se za šťastné78. 

 

                                                 
75 Tamtéž, s. 254. 

76 Tamtéž, s. 138. 

77 Tamtéž, s. 152. 

78 Tamtéž, s. 233. 
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3. Tea party 

Během posledních několika dekád prošel americký stranický systém značnou 

proměnou, neboť došlo k přeskupení (realignment) mezi elitami i běžnými 

podporovateli obou politických stran.  Na úrovni elit se to projevilo vymizením 

konzervativních demokratů a liberálních republikánů, již byli v minulosti lídry stran, a 

také postupným snižováním počtu umírněných, což vyústilo v převahu liberálů uvnitř 

Demokratické strany a konzervativců uvnitř Republikánské strany. Na úrovni občanů 

identifikujících se se stranami byl výsledkem posun doleva u demokratů a doprava u 

republikánů, ačkoliv nebyl ani zdaleka tak velký jako u stranických vůdců. Nejvíce se 

ideologická polarizace projevuje u nejaktivnějších a nejinformovanějších 

podporovatelů, kteří jsou výrazně radikálnější než neaktivní podporovatelé. Zároveň s 

nárůstem polarizace se zvýšila také angažovanost podporovatelů na obou stranách, 

velikost republikánské aktivistické základny za poslední 3 dekády značně vzrostla, 

současně se stala více konzervativní. Profilu aktivistického jádra odpovídá podle 

průzkumu ANES z roku 2008 charakteristika staršího bělocha, s vyšším vzděláním, 

z bohatších vrstev, více nábožensky založený, konzervativnější než ostatní voliči, který 

je proti zavedení systému univerzálního zdravotního pojištění, proti homosexuálním 

svazkům, pro-life v otázce potratů, pro omezenou roli státu v sociálních otázkách, 

negativně hodnotící Baracka Obamu, pozitivně hodnotící Sarah Palin.79 Všechny tyto 

okolnosti připravily živnou půdu pro úspěšné prosazení hnutí typu Tea party.  

 

 

3.1 Geneze 

 Vznik hnutí Tea party nelze vnímat jako blesk z čistého nebe, ale je na něj třeba 

nahlížet v kontextu historické tradice konzervativního odboje, tedy jako na 

následovníka uskupení, jakými byly kupříkladu organizace zaměřené proti 

Rooseveltově Novému údělu Americká liga za svobodu (American Liberty League) či 

konzervativní společnost Johna Bircha a Roberta Welshe (John Birch Society), a 

politiků, jakými byli Joseph McCarthy nebo Barry Goldwater. Vždy když došlo 

                                                 
79 ABRAMOWITZ, Alan I. Partisan Polarization and the Rise of the Tea Party Movement. [pdf]. Text 

připravený k přednesu na výroční schůzi American Political Science Association, 1-4. 9. 2014. Atlanta: 

Emory University, 27 s. s. 3-5. 
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v americké minulosti k ohrožení privilegií vyšší střední třídy, tedy především majetných 

bělochů, přišla reakce jak od konzervativních elit, tak od konzervativních voličů. 

Americký historik Charles Postel, zabývající se výzkumem sociálních hnutí, se 

domnívá, že opatření pro zmírnění krize a plánovaná reforma zdravotní péče cílící 

z velké části na příslušníky minorit, tedy na Afroameričany a Latinos, vyvolaly odpor a 

hněv u příslušníků privilegovaných vrstev, kteří byli v minulosti výhradními příjemci 

federální podpory, jež zaručovala jejich postavení. Proto není silná odpověď veřejnosti 

na výzvu Ricka Santelliho nijak překvapivá.80 Navíc jsou podle něj cíle, ideologický 

rámec i styl Tea party totožné s těmi, jež zastávalo právě krajně pravicové hnutí 

vytvořené okolo Společnosti Johna Bircha v období studené války. Postel to dokládá 

porovnáním stěžejních idejí obou hnutí: „Nařčení úřadujícího umírněného prezidenta ze 

socialistické tyranie; varování před zradou vlády tváří v tvář nepřátelům Ameriky (dnes 

je jím islamistický radikalismus, včera Sovětský svaz); fetišismus zaměřený na 

znovunastolení Ústavy (čtené velmi selektivně); srovnávání odstupňovaných daňových 

sazeb, daní z nemovitého majetku a podobných redistributivních nástrojů 

s komunismem; démonizace inflace a požadavek na zrušení Federálního rezervního 

systému a návrat ke zlatému standardu; a výzva ke vzdoru proti celosvětové nadvládě 

(…).“81 To ovšem neznamená, že by Tea party přímo vyrůstala z tohoto hnutí. Podle 

Chipa Berleta, odborníka na pravicový extrémismus, je taková rétorika typická pro 

pravicová populistická hnutí, která využívají konspirační teorie a xenofobní a 

zpátečnická hesla k vyvolávání odporu založeném na rase, pohlaví nebo třídě. Typický 

je pro ně též výrobní radikalismus (populist producerism), podle něhož je střední třída 

tlačena do chudoby parazity nacházejícími se na společenském žebříčku pod nimi i nad 

nimi, což vysvětluje útoky vedené proti domnělému socialismu, a snaze zničit 

„Ameriku, tak jak ji známe“.82 

                                                 
80 POSTEL, Charles. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 1, s. 25-26. 

81 Tamtéž, s. 31. Originální znění: „The denunciation of a moderate sitting president as a socialist tyrant; 

the warnings of government treachery in the face of America’s enemies (today’s Islamic radicalism as 

yesterday’s Soviet Union); the fetishism about restoring the Constitution (read highly selectively); the 

equation of graduated tax rates, estate taxes, and similar redistributive measures with communism; the 

demonization of infl ation and the demand to dissolve the Federal Reserve and return to the gold 

standard; and the appeal to resist “one-world government (…).“ 

82 BERLET, Chip. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 2, s. 60. 
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První zmínka o „tea party“ se v médiích objevila 16. prosince 2007 v souvislosti 

s úspěšnou fundraisingovou akcí texaského republikána a prezidentského kandidáta 

Rona Paula, jenž v den 234. výročí Bostonského čajového dýchánku vybral od svých 

příznivců 6 milionů dolarů. Mezi Paulovy podporovatele patřili především libertariáni a 

fiskální konzervativci požadující snížení daní, zmenšení vlády, fiskální zodpovědnost, 

ale také například ukončení válek v Iráku a Afghánistánu.83 Zatím samozřejmě nic 

takového jako Tea party neexistovalo, nicméně se začaly konat malé protestní akce 

odkazující se k bostonské tradici požadující nižší zdanění – z toho vychází akronym 

TEA= Taxed Enough Already, tedy „již dostatečně zdaněný“. 

Protesty dostaly nový impulz začátkem roku 2009. Tímto impulzem byla reakce 

na politiku Baracka Obamy, prvního afroamerického prezidenta v dějinách Spojených 

států amerických zvoleného v listopadu 2008, který byl zároveň prvním demokratickým 

prezidentem od dob JFK, jenž nepocházel z Jihu a který se profiloval jako možná 

nejprogresivnější demokratický prezident od dob Franklina D. Roosevelta.84 Obama, 

mezi jehož programové priority patřilo ukončení irácké války, energetická reforma a 

reforma zdravotnické péče, se ocitl v nesnadné pozici, neboť nastoupil do úřadu v době 

doznívající ekonomické recese a hypoteční krize, jejichž následky bylo třeba neprodleně 

řešit (např. vyplacení stimulačního balíčku ve výši 787 miliard USD). Demokraté navíc 

ve volbách udrželi většinu v obou komorách parlamentu. Údajně první demonstrace 

proti Obamovi byla uspořádána ve Fort Meyers na Floridě a čítala jen několik málo 

účastníků, přesto s hlavní protagonistkou Mary Rankovich ještě týž den televize Fox 

News odvysílala rozhovor. Další protesty následovaly. Tématem těchto prvních protestů 

byl nesouhlas s finanční pomocí lidem zasaženým hypoteční krizí a vládním 

porcováním medvěda (porkulus85). Jméno dostalo hnutí o několik dní později od Ricka 

Santelliho, reportéra CNBC, který během vysílání z chicagské burzy pronesl: 

„Uvažujeme, že v Chicagu v červenci založíme Tea party.“86 V reportáži se ostře ohradil 

                                                 
83 PERDOMO, Daniela. Ron Paul Helped Inspire the Tea Party Movement, and Now It Could Take Him 

Down. Alternet [online]. 2010-02-10 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://www.alternet.org/ 

story/145630/ron_paul_helped_inspire_the_tea_party_movement,_and_now_it_could_take_him_down 

84 ABRAMOWITZ, Alan I. Partisan Polarization and the Rise of the Tea Party Movement. [pdf]. s. 3. 

85 spojení slov pork barrel a stimulus 

86 Rick Santelli and Sean Hannity. In: Youtube [online]. 2009-02-19, publikováno 2014-02-19 [cit. 2016-

02-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=BKX3fORh41M. Originální znění: „We‘re 

thinking of having a Chicago Tea Party in July.“ 
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proti finanční pomoci lidem, kteří nejsou schopní splácet hypotéku na domy, na něž 

nemají. První Tea party protesty proběhly 27. února v Cincinnati, Green Bay a 

Harrisburgu. Další celonárodní série protestů pod hlavičkou Tax Day Tea Party se 

konala 15. dubna 2009 v den splatnosti daňových přiznání ve velkých městech, jakými 

jsou Washington, Boston, New York, East Hampton, Yakima nebo Philadelphia, 

s účastí mezi několika sty a několika tisíci návštěvníky. Následovaly akce 4. července, a 

poté největší 12. září, kdy se konal pochod Washingtonem zakončený manifestací před 

Kapitolem, jíž se údajně účastnilo několik desítek tisíc protestujících. Všem těmto 

akcím se dostalo exkluzivní mediální pozornosti, zejména prostřednictvím televize Fox 

News. Finančně, organizačně a skrze výukové programy se na protestech, potažmo 

celém hnutí, podílely konzervativní skupiny a organizace, jakými jsou kupříkladu 

FreedomWorks či Američané za prosperitu (Americans for Prosperity), obě z konsorcia 

multimiliardářů bratrů Kochových.87 

Již v polovině dubna bylo možné identifikovat nejméně 6 celonárodních 

uskupení Tea party, 3 již zavedené a 3 nové: mezi zavedené patřily FreedomWorks, Our 

Country Deserves Better PAC a ResistNet, mezi nové pak Tea Party Patriots, Tea Party 

Nation a 1776 Tea Party. Právě tyto organizace se podílely na organizaci protestních 

akcí a mobilizaci konzervativního obyvatelstva skrze sociální sítě nebo prostřednictvím 

nástrojů Republikánské strany. Během léta se hněv a rozhořčení lidí obrátily proti 

Obamově zdravotnické reformě, jež se stala hlavním tématem schůzí Tea party. 

Nejzarytější odpůrci této reformy navštěvovali informační mítinky pro voliče pořádané 

demokratickými činiteli s cílem narušit debatu a zostudit ony činitele, například 

provoláváním hesel o socialismu, jenž s reformou nastane.88 Koncem roku 2009 a 

v průběhu roku 2010 se konalo mnoho dalších akcí (mimo jiné autobusová turné Tea 

Party Express), jež se soustředily buď na demokratickou legislativní agendu, nebo na 

posilování soudržnosti hnutí (různé konventy), na spolupráci s jinými organizacemi, 

nebo na podporu konkrétním kandidátům v blížících se volbách, případně na více bodů 

současně.  

                                                 
87 MONTGOMERY, David. Mary Rakovich's small protest against stimulus erupted into 'tea party' 

movement. The Washington Post. [online]. 2010-5-29 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/28/AR2010052804673.html; 

ROBBINS, Liz. Tax Day Is Met With Tea Parties. The New York Times. [online]. 2009-04-15 [cit. 2016-

02-11]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/politics/16taxday.html 

88 ROSENTHAL, Lawrence a Christine TROST. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, s. 10-11. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/28/AR2010052804673.html
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3.2 Struktura a vnitřní fungování 

 Při zkoumání struktury hnutí Tea party je třeba rozlišovat mezi lokálními a 

národními organizacemi. Zatímco lokální buňky čítaly zpravidla pouze několik desítek 

až několik set členů89 a samy o sobě neměly většinou žádný význam, národní 

organizace čítaly i několik set tisíc členů a měly tím pádem značný vliv. S tím také 

souvisí debata, zda se jedná o grassroots hnutí či o astroturf.90 Clarence Y. H. Lo se 

domnívá, že v prvotním stádiu se jednalo o astroturf, neboť za vznikem Tea party stojí 

různé konzervativní organizace a korporátní zájmy, jež zajistily výcvik aktivistů, 

finanční zdroje a mediální image, avšak v další fázi vývoje vzniklo v rámci 

republikánských struktur autentické lidové hnutí, které bylo do určité míry autonomní 

na těchto strukturách.91 Podle průzkumu The Washington Post z října 2010 se nejvíce 

organizací Tea party nacházelo na Severovýchodě, Jihu a Středozápadě USA92, 

nejpočetnější organizace bylo možné nalézt v tzv. boom towns, tedy v rychle rostoucích 

prosperujících městech93, které byly významně zasaženy splaskávající realitní bublinou. 

Profilu podporovatele Tea party odpovídal podle průzkumu ANES z října 2010 

muž, běloch, ve věku nad 45 let, ženatý, evangelikál, aktivní věřící, majitel zbraně, 

republikán, konzervativní, volič, proti Obamovi, pro Sarah Palin; proti ekonomickému 

stimulu, zdravotnické reformě, čisté energii, ukončení praxe DADT (Donť ask, donť 

tell94); věřící, že černoši nejsou oběti, nedostali méně, měli by se více snažit.95 

                                                 
89 YOURISH, Karen et al. An up-close look at the tea party and its role in the midterm elections. The 

Washington Post [online]. The Washington Post, 2010-10-24 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/tea-party-canvass/ 

90 grassroots = hnutí, které vyrůstá odspodu nahoru, astroturf = hnutí vytvořené zhora dolů 

91 LO, Clarence Y. H. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 4, s. 98. 

92 YOURISH, Karen et al. An up-close look at the tea party and its role in the midterm elections. The 

Washington Post [online]. The Washington Post, 2010-10-24 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/tea-party-canvass/ 

93 DIMAGGIO, Anthony R. The rise of the Tea Party: political discontent and corporate media in the 

age of Obama. New York: Monthly Review Press, 2011, 287 s. ISBN 978-1-58367-248-8. s. 99.; 

LOZANO, Alicia. Tea Party Mapped: How Big Is It and Where Is It based? PBS [online]. PBS, 2010-04-

21 [cit. 2016-2-11]. Dostupné z: http://www.pbs.org/newshour/rundown/tea-party-how-big-is-it-and-

where-is-it-based/ 

94 „My se nebudeme ptát, ty nám to nepovíš“, zákon zakazující diskriminaci LGBT osob v armádě, jenž 

zároveň neumožňoval službu v armádě LGBT osobám, které dávaly svoji orientaci otevřeně najevo 
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Podle průzkumu NYT/CBS News jsou podporovatelé TP pesimističtější ohledně 

současných a budoucích ekonomických výsledků USA, ze kterých viní hlavně kongres a 

Obamovu administrativu (pouze 6 % viní Bushovu administrativu oproti 39 % všech 

respondentů), pouze 54 % hodnotí Republikánskou stranu pozitivně (oproti 43 % 

negativně), 52 % se domnívá, že není třeba, aby do systému vstoupila třetí strana (oproti 

40 % nesouhlasících).96 Melissa Deckman odhaluje zajímavý fakt, a to že existuje rozdíl 

mezi TP ženami a muži. Ačkoliv je jejich demografické pozadí stejné, výrazně se liší 

jejich náboženská víra. Ženy jsou ortodoxnější než muži v otázkách návštěvnosti 

kostela, významu náboženství v životě a názory na bibli. Ženy podporující Tea party 

jsou zároveň zbožnější než ženy republikánky i ženy obecně, což se významně 

projevuje v jejich názorech.97 

 

Nejdůležitější národní Tea party organizace: 

FreedomWorks 

FreedomWorks je pravicová konzervativní zájmová skupina, jež vznikla 

v roce 2004 spojením pravicového think tanku Empower America a části rozpadlého 

think tanku Citizens for a Sound Economy založeným bratry Kochovými. Mezi témata, 

která se snažila organizace FreedomWorks prosadit, patří například privatizace Systému 

sociálního zabezpečení (social security), finanční limity pro škody neekonomického 

charakteru v soudních sporech, snížení daní pro nejbohatší vrstvy nebo popírání 

globálního oteplování, za což konkrétně získala nemalé sumy od některých 

průmyslových společností. Struktura FreedomWorks zahrnuje nadaci a neziskovou 

členskou organizaci, jejímž předsedou byl do roku 2012 Dick Armey, bývalý lídr 

republikánské sněmovní většiny. FreedomWorks lze označit za jeden z nejdůležitějších 

článků Tea party, neboť se podílela na vzdělávání a výcviku aktivistů a organizaci a 

koordinaci manifestací a protestů. Dále poskytovala technickou podporu lokálním 

buňkám Tea party a zprostředkovala vnitřní komunikační síť či dodávala informace o 

projednávané demokratické legislativě, proti níž bylo třeba vystoupit. Společně 

                                                                                                                                               
95 American National Election Study Evaluations of Government and Society Survey, October 2010. In: 

ABRAMOWITZ, Alan I. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 8, s. 203. 

96 Polling the Tea Party. The New York Times/CBS News [online]. The New York Times, 2010-04-14 [cit. 

2016-02-11]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-

party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1 

97 DECKMAN, Melissa. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 7, s. 182. 

http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1
http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1
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s dalšími organizacemi (např. Our Country Deserves Better PAC) organizovala 

šestnáctidenní autobusové turné známé jako Tea Party Express. Tato akce byla 

sponzorována jak Tea party organizacemi (Tea Party Express, ResistNet, Tea Party 

Nation, Tea Party Patriots), tak lobbistickými skupinami působícími v D. C. (Club for 

Growth, Americans for Tax Reform, National Taxpayers Union), a také jinými 

spřátelenými organizacemi (Campaign for Liberty, web Smart Girl Politics, Leadership 

Institute, Free Republic, American Liberty Alliance). Od ledna roku 2010 se 

FreedomWorks začala více zaměřovat na listopadové kongresové volby. Pořádala 

například výcvikový workshop jak efektivně spravovat sociální sítě, komunikovat 

s médii, komunikovat s podporovateli a potenciálními voliči, úspěšně agitovat. 

FreedomWorks podpořila 9 senátních a 52 sněmovních kandidátů, z nichž 5 a 28 ve 

volbách uspělo. V roce 2011 se aktivity opět soustředily na lobbing na státní úrovni.98   

 

Our Country Deserves Better PAC (Tea Party Express) 

Tea Party Express vznikl s pomocí dalších skupin jako projekt organizace Our 

Country Deserves Better PAC (political action committee) v roce 2009, jejímiž 

hlavními cíli jsou fundraising a volební podpora kandidátů, na rozdíl od ostatních Tea 

party skupin, které získávají členy a vytváří komunikační sítě. Zakladateli OCDB PAC 

jsou Howard Kologian, dřívější republikánský poslanec kalifornského parlamentu a 

neúspěšný kongresový kandidát, a Sal Russo, republikánský politický stratég a ředitel 

PR agentury navázané na Republikánskou stranu. První předseda OCDB PAC Mark 

Williams, jeho nástupkyně Amy Kremer a další postavy jsou spojováni 

s extremistickými názory, rasismem, xenofobií a birtherismem99. Skupina byla nadto 

zapojena do různých sporů s ostatními frakcemi Tea party. Tea Party Express pořádal 

dohromady tři autobusová turné. V závěru druhého turné byla pozornost věnována 

podpoře republikána Scotta Browna v doplňovacích senátních volbách v Massachusetts, 

jenž skutečně vyhrál, za což si TPE připisovala zásluhy. V kongresových volbách 2010 

organizace podpořila 15 senátních a 102 sněmovních kandidátů, z nichž 9 a 62 

kandidátů vyhrálo.100   

 

                                                 
98 BURGHARD, Devin. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 3, s. 69-73. 

99 birtherismus= hnutí, přesvědčené o tom, že prezident Obama se nenarodil jako občan Spojených států, a 

nemůže tudíž být právoplatným prezidentem   

100 BURGHARD, Devin. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 3, s. 82-85. 
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Resistnet (přejmenováno na Patriot Action Network) 

Organizace Resistnet sdružovala na síti občany a patrioty, již se odhodlali 

vzdorovat socialistickému směřování země pod vedením Obamy a jeho administrativy, 

mezi něž patřili často islamofobové, sympatizanti milic, zastánci konspiračních teorií, 

nativismu a bílého nacionalismu. Koncem roku 2010 byl Resistnet přejmenován na 

Patriotic Action Network. Organizačně jsou Resistnet i PAN součástí ziskové 

organizace Grassfire Nation, jež spadá pod Grassroot Action a zabývá se internetovým 

aktivismem, především internetovými peticemi. Vlastníkem firmy je Steve Elliott, který 

15. prosince 2008 zaregistroval internetovou doménu ResistNet.com. Resistnet 

sdružoval 134 poboček Tea party ve 34 státech.101  

 

Tea Party Patriots 

Organizace Tea Party Patriots je koalicí zhruba 2900 lokálních buněk Tea party, 

je tedy jednoznačně nejvíce grassroots frakcí hnutí. Její web byl zaregistrován 

10. března 2009. TTP se profilovala jako nezisková nestranická organizace, jež 

nepodpořila ve volbách žádného kandidáta, přesto zde existuje personální a finanční 

napojení na FreedomWorks nebo American Solutions for Winning the Future, PAC 

bývalého republikánského speakera Newta Gingriche, což vyústilo ve spory uvnitř 

koalice. Prvotním zájmem všech lokálních buněk byla fiskálně zodpovědná vláda řídící 

se Ústavou a svobodný trh, avšak s rozpínajícím se vlivem krajně pravicových skupin a 

jejich idejí se přidávaly i další požadavky.102 

 

Tea Party Nation 

Organizace Tea Party Nation byla založena 6. dubna 2009 Judsonem Phillipsem, 

lokálním republikánským aktivistou, a jeho manželkou Sherry, kteří zorganizovali 

několik velmi úspěšných Tea party protestů. Phillips založil TPN jako ziskovou 

společnost, ačkoliv původně tvrdil opak, čímž odradil některé členy. TPN obhajovala 

agendu spojenou s kulturní válkou a konspiračními teoriemi, obhajující křesťanský 

konzervatismus a bílý nacionalismus. Největší akcí TPN bylo pořádání prvního 

Národního konventu Tea party v únoru 2010 v Nashvillu, jež bylo hned z několika 

                                                 
101 Tamtéž, s. 75-77. 

102 Tamtéž, s. 80-82; BRANT-ZAWADZKI, Alex a Teo DAWN. Anatomy of the Tea Party Movement: 

Tea Party Express. The Huffington Post [online]. 2011-05-25 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.com/alex-brantzawadzki/anatomy-of-the-tea-party_b_380592.html 

http://www.huffingtonpost.com/alex-brantzawadzki/anatomy-of-the-tea-party_b_380592.html
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důvodů kontroverzní. V první řadě, cena samotné vstupenky byla 549 USD, což 

odradilo mnoho potenciálních účastníků konventu, za druhé, kromě Sarah Palin 

vystoupili na konventu řečníci z řad křesťanských nacionalistů, nativistů a birtherů. 

V plánu byla organizace dalších dvou konventů, oba byly nicméně nakonec pro malý 

zájem zrušeny. Po volbách Phillips inicioval zaslání dopisu vedení Republikánské 

strany, v němž požadoval legislativní řešení otázek spojených s kulturní válkou, tedy 

omezení potratů, homosexuálních svazků a imigrace. Phillips sesbíral podpisy 180 Tea 

party skupin, lídrů a aktivistů. 103 

 

1776 Tea Party  

Frakce 1776 Tea Party vznikla 20. února 2009 a bývá nejčastěji spojována 

s protiimigračními hnutími, jakými je kupříkladu Minuteman Project, s nímž je 

personálně propojena. Její prezident Dale Robertson je znám svými rasistickými a 

xenofobními výroky, s nimiž je potažmo spojována celá organizace.104 

 

 

3.3 Požadavky a cíle 

 Jak vyplývá z heterogenního charakteru struktury hnutí Tea party, nelze stanovit 

jednomyslný program pro všechny organizace a členy. Ideologicky lze uvnitř Tea party 

identifikovat tři hlavní proudy konzervatismu: ekonomický, sociální a národně 

bezpečnostní105, ačkoli se všechny proudy do značné míry překrývají, jejich motivace 

jsou však často rozdílné. 

  Podle výzkumu The New York Times a CBS News z dubna 2010 patří mezi 

priority lidí identifikujících se s TP redukce rozpočtového deficitu, snížení daní, menší 

vláda poskytující méně služeb, omezení imigrace, zamezení vzniku univerzálního 

zdravotního pojištění a pojištění pro chudé financované z daní bohatých.106 V platformě 

Smlouva od Ameriky (Contract from America) jsou navíc formulovány požadavky na 

                                                 
103 BURGHARD, Devin. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 3, s. 77-79. 

104 Tamtéž, s. 73-75. 

105 MONTGOMERY, Peter. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 10, s. 245. 

106 Polling the Tea Party. The New York Times/CBS News [online]. The New York Times, 2010-04-14 

[cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-

party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1 

http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1
http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/14/us/politics/20100414-tea-party-poll-graphic.html?ref=politics#tab=1
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ochranu soukromí, zrušení nákladných regulací a využívání přírodních energetických 

zdrojů.107 Tyto cíle odpovídají obecnému narativu referujícím o Tea party jako o 

nestranické mase nespokojených občanů. Na prvním místě však stojí odmítnutí Baracka 

Obamy a Demokratické strany jakožto propagátorů socialistické tyranie108. Protože 

většinu členů Tea party tvoří buď registrovaní voliči Republikánské strany, nebo voliči, 

kteří Republikánskou stranu v minulosti většinou volili, značí jejich nestranickost tedy 

spíše naštvanost na „politiku jako obvykle“, přičemž si uvědomují, že ve 

dvoustranickém systému nelze nic prosadit, a proto se uchylují k GOP, jež je jim 

názorově nejbližší. K nestranickosti se hlásí tedy jen určité organizace (např. Tea Party 

Patriots).  

Dalším hojně se vyskytujícím požadavkem je respektování Ústavy Spojených 

států amerických. B. Leland Baker, zastánce fiskálního konzervatismu, ve své publikaci 

Tea Party Revival: The Conscience of a Conservative Reborn například požaduje, aby 

byla u každého návrhu zákona přesná citace Ústavy legitimizující tento zákon; konec 

přerozdělování daní ve prospěch protiústavních korporátních dotací a zahraniční 

pomoci; stažení vojáků ze zahraničí a z nevyhlášených válek.109 Sociální konzervativci 

by pravděpodobně s Bakerem nesouhlasili, neboť agendu kulturní války lze nejsnadněji 

řešit právě přes federální legislativu (viz snaha prosadit ústavní dodatek o zákazu 

potratů). Požadavky a cíle jsou tedy často protichůdné. Pro sociální konzervativce jsou 

důležitá témata jako potraty, homosexuální svazky, DADT, eutanázie nebo výzkum 

embryonálních kmenových buněk. Sociální otázky mají uvnitř Tea party velký význam, 

neboť většina lidí, jež podporují Náboženskou pravici (Religious Right), podporují také 

Tea party. V obou hnutích se velká část členů řadí mezi bílé evangelikály.110 

 Členové Tea party, pro něž je nejdůležitější národní bezpečnost, požadují pro 

změnu například zrušení XIV. ústavního dodatku v domnění, že se tím sníží ilegální 

                                                 
107 Home. Contract from America [online]. Contract from America Foundation. ©2009-2015 [cit. 2016-

02-11].  Dostupné z: http://contractfromamerica.org/ 

108 PARKER, Christopher S. 2011 Multi-State Survey of Race and Politics. WISER [online]. University of 

Washington, Institute for the Study of Ethnicity, Race & Sexuality, 2011 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: 

https://depts.washington.edu/uwiser/racepolitics_research2011.html 

109 BAKER, B. Leland. Tea Party revival: the conscience of a conservative reborn : the Tea Party revolt 

against unconstrained spending and growth in the federal government. Denver, Colo: Outskirts Press, 

2009, 122 s. ISBN 9781432749170. s. vii. 

110 The Tea Party and Religion. Pew Research Center [online]. Pew Research Center, 2011-02-23  

[cit. 2016-02-21]. Dostupné z: http://www.pewforum.org/2011/02/23/tea-party-and-religion/ 

https://depts.washington.edu/uwiser/racepolitics_research2011.html
http://www.pewforum.org/2011/02/23/tea-party-and-religion/
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imigrace, což lze považovat za velmi extrémní názor. Mezi jejich další témata patří 

mezinárodní terorismus nebo situace v Afghánistánu.111 

 

 

 

                                                 
111 DECKMAN, Melissa. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 7, s. 185. 
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4. Kontroverzní témata 

 Jako kontroverzní témata nebo otázky lze označit takové, které jsou aktuální, na 

něž neexistuje jednoznačná odpověď, vyvolávají rozporuplné reakce a debata o nich se 

nese ve velmi emotivním duchu. Obecně lze říci, že proti sobě v těchto otázkách stojí 

nesmiřitelné tábory, jež mají pro své názory vlastní důvody, avšak komplexnost daných 

problémů nelze vidět pouze v černobílém spektru a je třeba vnímat též všechny odstíny 

šedé. V americké společnosti jsou takovými tématy mezi jinými například potraty, 

práva LGBT a rasová problematika. 

V prvních dvou případech se do konfrontace dostávají osobní práva a svobody s 

etikou a náboženskou morálkou. Ve třetím jmenovaném případě je situace složitější, 

neboť sem lze zahrnout různorodé podskupiny problémů zasahujících do odlišných sfér 

společnosti, a není proto možné jednoduše stanovit obecné příčiny rozporů. 

 

 

4.1 Potraty 

Potrat je samovolné nebo umělé ukončení těhotenství. Umělou interrupci lze 

provést buď chemicky, nebo chirurgicky. Chemická interrupce je nejbezpečnější, lze ji 

však provést pouze v prvním trimestru těhotenství, později se používá metoda rozšíření 

a odsátí (dilation and evacuation – D&E). 88 % všech potratů v USA je vykonáno 

v prvních 12-13 týdnech, téměř třetinu z nich podstupují náctileté dívky. Méně než 2 % 

potratů je provedeno po dosažení 21. týdne těhotenství, pouze výjimečně ve třetím 

trimestru, vždy z vážných důvodů. Podle průzkumu Guttmacherova institutu je 83 % 

dívek a žen podstupujících potrat svobodných, pochází ze všech rasových, etnických a 

socioekonomických skupin, totéž platí pro náboženské skupiny – 13 % tvoří 

evangelikální protestantky, 27 % katoličky. V současnosti je většina poskytovatelů 

interrupcí koncentrována ve velkých městech – 88 % všech okresů a 97 % venkovských 

okresů nemají žádného poskytovatele.112 

                                                 
112 Abortion Facts: Abortion After 12 Weeks. National Abortion Federation [online pdf]. National 

Abortion Federation & Guttmacher Institute, 2015 [cit. 2016-2-24]. Dostupné z: 

http://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/abortion_after_12_ 

weeks.pdf; Downloads & Resources.; National Abortion Federation [online]. National Abortion 
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Legalizace potratů byla odstartována rozsudkem Nejvyššího soudu z 21. ledna 

1973 v případu Roe v. Wade, jenž stanovil, že žena má na základě IX. a XIV. ústavního 

dodatku právo na ukončení těhotenství. Lidskému plodu byl přiřknut pouze potenciál 

života, tudíž ho nelze považovat za lidskou bytost chráněnou ústavními právy. Tento 

rozsudek spustil lavinu vzniku konzervativních skupin a organizací usilujících o jeho 

zvrácení, v jejichž čele stanula Náboženská pravice, která se v průběhu 80. a 90. let 

stala významnou součástí republikánské volební koalice. Náboženská nebo též Nová 

pravice působila jako protiváha k feministickým hnutím, prosazujícím kupříkladu 

rovnocenné postavení žen a mužů na pracovním trhu, a organizacím bojujícím za práva 

homosexuálů a zaštiťovala se obranou „tradiční rodiny“. Jejími podporovateli byli 

především spořádaní křesťané a starostliví rodičové, kteří reagovali na změny, jimiž 

rodina i patriarchální uspořádání společnosti procházelo. Tímto způsobem se z potratů 

stalo politikum. Sociolog Carole Joffe vidí příčiny silné polarizace společnosti na toto 

téma v několika oblastech, za prvé, je to moderní technologie, jež díky pokročilé 

neonatologii a rozvoji porodnictví změnila pohled na plod (před Roe v. Wade 

neexistoval ultrazvuk), za druhé, hluboký vnitřní rozpor ve vnímání ženské sexuality, 

jež (už) není spojena pouze s plozením dětí, a za třetí, náboženský rozměr hlediska, jenž 

je v souladu s odmítnutím potratů celou křesťanskou církví. V puritánské atmosféře 

přesycené sexualitou dochází ke snaze sexualitu popírat, což se promítá do 

konzervativní agendy obsahující nejen snahu ilegalizovat potraty, ale také odmítnutí 

antikoncepce či sexuální výchovy. Jeffe zdůrazňuje paradox situace, když připomíná, že 

sexuální výchova a dostupná atikoncepce mají za výsledek právě rapidní snížení 

poptávky po potratech.113 

S nárůstem vlivu křesťanské pravice došlo k dalším významným změnám uvnitř 

společnosti i uvnitř Republikánské strany. Za vlády Ronalda Reagana započala praxe 

jmenování kandidátů na posty ve straně, státní správě nebo v soudnictví na základě 

názorového profilu, problematika potratů a antikoncepce se promítla také do zahraniční 

politiky země (např. tzv. global gag rule114) a zvolna se začala přizpůsobovat také státní 

                                                                                                                                               
federation, ©2009 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://prochoice.org/education-and-

advocacy/downloads-resources/ 

113 JOFFE, Carole E. Dispatches from the abortion wars: the costs of fanaticism to doctors, patients, and 

the rest of us. Boston: Beacon Press, c2009, 212 s. ISBN 978-0-8070-3502-3. s. 1-12. 

114 NASAW, Daniel. Obama reverses ‘global gag rule‘ on family plannig organizations. The Guardian 

[online]. 2019-02-23 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2009/ 

http://www.theguardian.com/world/2009/jan/23/barack-obama-foreign-abortion-aid
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a federální legislativa. Podstoupení potratu nebo jeho provedení se stalo společenským 

stigmatem, avšak vina zprvu připisovaná zejména ženám se postupem času přesunula 

k lékařům a zařízením, které potraty provádí, a žena začala být situována do role oběti. 

O to větší nenávist je však namířena právě proti zdravotnickému personálu a klinikám, 

kde žena může, mimo jiné, podstoupit potrat. 115 Tato nenávist na sebe bere různé formy 

– od poklidných protestních akcí a petic, až po obtěžování, slovní útoky, ničení majetku, 

bombové útoky a vraždy.116   

Výsledkem jsou nekončící snahy pokud možno co nejvíce zkomplikovat 

dostupnost potratů, jež mají za následek sníženou kvalitu zdravotní péče. Národní 

potratová federace (National Abortion Federation) uvádí, že za poslední dekádu bylo na 

federální úrovni přijato více než 350 protipotratových zákonů, na státní úrovni bylo 

během posledních tří let přijato více než 200 takových zákonů, násobně více jich bylo 

navrženo a zamítnuto.117 Tyto zákony zahrnují například omezení financování klinik, 

čekací lhůty pro pacienty, znemožnění hrazení potratů ze zdravotního pojištění aj. 

Alarmující je především fakt, že individuální právo na život nenarozeného dítěte, jež 

nesmí být porušeno, v praxi znamená odmítání potratů i v případech početí v důsledku 

znásilnění nebo incestu a v případě ohrožení života matky. 

Podle průzkumu Public Religion Research Institute z října 2010 se 18 % 

obyvatel Spojených států domnívalo, že potrat by měl být legální ve všech případech, 

37 % pouze v některých případech, oproti tomu se 15 % domnívalo, že by měl být 

ilegální ve všech případech, a 27 % pouze v některých. To znamená, že většina 

Američanů byla pro legální potraty ve všech nebo většině případů, což platí také pro 

většinu náboženských skupin. Legální potraty podporovalo 65 % evangelíků, 57 % 

černých protestantů, 53 % bílých katolíků, 51 % Latino katolíků a 75 % nábožensky 

                                                                                                                                               
jan/23/barack-obama-foreign-abortion-aid. Jedná se o zákon, jenž zakazuje federální financovat 

zahraniční organizace, které provádí potraty, nebo o nich poskytují informace a poradenství. 

115 JOFFE, Carole E. Dispatches from the abortion wars: the costs of fanaticism to doctors, patients, and 

the rest of us, s. 1-15. 

116 Violence Statistics & History. National Abortion Federation [online]. National Abortion federation, 

©2009 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://prochoice.org/education-and-advocacy/violence/violence-

statistics-and-history/ 

117 State Policy. National Abortion Federation [online]. National Abortion federation, 

©2009 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://prochoice.org/education-and-

advocacy/violence/violence-statistics-and-history/ 
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nezařazených, avšak pouze 28 % evangelikálů. 70 % evangelikálů podpořilo ilegalitu 

potratů ve všech nebo většině případů. Legální potraty podporovalo také 70 % 

demokratů, 54 % nezávislých, ale jen 35 % republikánů a 36 % sympatizantů Tea 

party.118 

 

 

4.2 Práva LGBT 

Termín LGBT označuje gaye, lesby, bisexuály a transgenderové osoby, kteréžto 

skupiny cca od dob sexuální revoluce bojují proti diskriminaci na základě sexuální 

orientace. Práva LGBT (LGBT rights) pak obecně označují právo nebýt diskriminován, 

právo nemuset čelit různým překážkám např. ve vzdělávacím procesu, na pracovišti 

nebo ve státní správě, ale hlavně mít stejná práva jako většinová společnost. Debatu o 

právech LGBT odstartovala razie v newyorském gay baru Stonewall Inn v červnu 1996.  

LGBT komunita není homogenní, nýbrž zahrnuje různé skupiny a podskupiny 

s rozličnými zájmy, avšak nejviditelnější jsou bezesporu gayové a lesby. Jejich úsilí i 

úsilí mnohých „homofilních“ zájmových skupin, hnutí a iniciativ je úzce spjato se 

snahou překonat a zvrátit různé státní a federální zákony a společenské předsudky 

namířené proti nim, mezi které nesporně patří ilegálnost sodomie, restrikce na 

pracovním trhu, ve výchově dětí nebo chápání homosexuality jako úchylky či mentální 

poruchy, kterou lze léčit. Počáteční úspěchy hnutí v 70. letech byly vystřídány 

odvetnými politickými akcemi konzervativních náboženských skupin, jež považovaly 

práva LGBT za útok na své hodnoty. 80. léta přinesla objev AIDS, jenž byl zprvu 

spojován výhradně s aktivitami gayů a narkomanů, a zvolení Ronalda Reagana 

americkým prezidentem, jenž měl značnou oporu právě u křesťanské pravice. Na 

stranické úrovni se pro-homosexuálně profilovala Demokratická strana, avšak podporu 

poskytovali také někteří umírnění republikáni. Legislativní válka mezi zastánci a 

odpůrci práv LGBT pokračovala za vlády Clintona, Bushe a pokračuje i nadále. Na 

obou stranách lze najít mnoho důležitých zákonů, které byly na státní i národní úrovni 

přijaty, jako například zahrnutí útoků proti sexuálním menšinám mezi zločiny 

                                                 
118 JONES, Robert P. a Daniel COX. Religion and the Tea Party in the 2010 Election. Public Religion 

Research Institute [online pdf]. Washington: Public Religion Research Institute, 2010 [cit. 2016-02-24]. 

Dostupné z: http://publicreligion.org/site/wp-content/uploads/2010/05/Religion-and-the-Tea-Party-in-the-

2010-Election-American-Values-Survey.pdf. s. 20. 
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z nenávisti (hate crimes) nebo zákaz pro LGBT osoby dávající otevřeně najevo svoji 

sexuální orientaci pracovat v Americkém skautu (Boy Scouts of America).119  

Stejnopohlavní svazek (same-sex marriage), rovný manželství muže a ženy, byl 

poprvé legalizován na Havaji v roce 1993, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že jeho zákaz by 

byl v rozporu s havajskou ústavou, která zakazuje diskriminaci na základě genderu, 

ačkoli aktivisté usilovali o legalizaci stejnopohlavních manželství už v 70. a 80. letech. 

V reakci na havajský precedent se uvnitř konzervativní části veřejnosti vzedmula vlna 

odporu, jež se zhmotnila v zákoně na obranu manželství (Defense Of Marriage Act – 

DOMA) přijatém v roce 1996, jenž umožňoval státům samostatně se rozhodovat 

v záležitosti stejnopohlavních svazků včetně neuznávání rozhodnutí jiných států na 

svém území, ale zakazoval jejich uznávání na federální úrovni. Do roku 2002 

odhlasovalo minimálně 33 států přijetí zákona znemožňujícího legální svazky 

homosexuálů.120 

Pro zrušení zákona DADT, které by umožnilo sloužit v armádě otevřeně 

homosexuálním osobám, se v prosinci roku 2010 vyslovilo 67 % americké dospělé 

populace, proti byli převážně konzervativní republikáni.121 

Podle průzkumu společnosti Gallup z května 2010 44 % dotazovaných 

souhlasilo, aby byly homosexuální svazky legální a měly stejnou váhu jako tradiční 

manželství, zatímco 53 % bylo proti, což značí pokračující trend ve prospěch 

stejnopohlavních svazků. Největší podporu má návrh mezi liberály, umírněnými a 

demokraty, největší odpůrce má mezi sociálními konzervativci a lidmi, pro něž je v 

životě náboženství velmi důležité (70 %). „Protože jsou náboženské a konzervativní 

skupiny v USA větší než skupiny nenáboženské a levicově orientované, více Američanů 

odmítá, než podporuje manželství osob stejného pohlaví.“122 Lze vysledovat též 

                                                 
119 HAIDER-MARKEL, Donald P. American Governance and Public Policy Series : Out and Running : 

Gay and Lesbian Candidates, Elections, and Policy Representation. Washington D.C.: Georgetown 

University Press, c2010, 202 s. ISBN 978-1-58901-699-6. s. 17-22. 

120 Tamtéž, s. 23. 

121 MORALES, Lymari. In U.S., 67% Support Repealing "Don't Ask, Don't Tell". Gallup [online]. 

Gallup, 2010-12-09 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/145130/Support-

Repealing-Dont-Ask-Dont-Tell.aspx?g_source=&g_medium=&g_campaign=tiles 

122 JONES, Jeffrey M. Americans' Opposition to Gay Marriage Eases Slightly. Gallup [online]. Gallup, 
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geografické rozdělení, zatímco ve východním a západním regionu jsou lidé ve většině 

nakloněni stejnopohlavním svazkům, obyvatelé Jihu a Středozápadu jsou výrazně 

proti.123 V říjnu téhož roku naměřil Public Religion Research Institute podporu 

manželství osob stejného pohlaví 37 %, podporu civilním svazkům 27 % a odmítnutí 

legálního uznání jakékoliv formy homosexuálních svazků 33 %. Největší podporu 

manželství osob stejného pohlaví vyjádřili osoby nepatřící k žádné náboženské skupině 

(59 %), Latino katolíci (46 %), bílí katolíci (41 %) a bílí protestanti (36 %), nejvyšší 

podporu civilním svazkům bílí katolíci (36 %) a bílí protestanti (31 %). Nejvíce byli 

proti jakémukoliv legálnímu uznávání svazků homosexuálů bílí evangelikálové (58 %), 

černí protestanti (52 %), Latino katolíci (30 %) a bílí protestanti (29 %). Obecně lze říci, 

že stejnopohlavní svazky podporují více ženy, Hispánci a mladí lidé než muži, starší 

lidé, běloši a afroameričani. Z příznivců Tea party podporuje manželství osob stejného 

pohlaví 18 %, jejich legální uznávání jich odmítá 45 %.124 

 

 

4.3 Rasová problematika 

Rasová problematika zasahuje do všech oblastí společenského života a má 

mnoho různých podob – od debat o nerovném rozdělení bohatství a vzdělání, přes 

afirmativní akci, až po rasové profilování, politickou korektnost a aktivity rasistických 

hnutí, jakými jsou neonacistické organizace nebo KKK.  

Ekonom a politolog Glenn C. Loury upozorňuje, že ačkoliv bylo otroctví 

zrušeno již před dlouhou dobou, některé jeho pozůstatky, jako například lynčování, 

rasově zkreslená policejní vyšetřování a odsuzování ve jménu zákonů Jima Crowa na 

Jihu a ve velkých městech Západu, Středozápadu a Severovýchodu, kam černoši 

migrovali po obou světových válkách, nebo rasová segregace ukončená až bojem hnutí 

za občanská práva, významně ovlivnily podobu americké sociální politiky, v níž 

postupně docházelo ke spojování rasy a sociálního státu.125 Loury dodává: „Jakmile 

                                                                                                                                               
„Because religious and conservative groups are larger than nonreligious and left-leaning groups in the 

United States, overall, more Americans remain opposed to, rather than in favor of, same-sex marriage.“ 
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začal být sociální stát vnímán jako rasová otázka, tak také na zločin začalo být 

nahlíženo jako na záležitost rasy, a utváření politiky vycházelo z tohoto vnímání.“126 

Politika tvrdého potírání zločinu vygradovala v extrémní kriminalizaci jednání, jež 

disproporčně zasáhla především nebílé komunity. „Zločin a trest jsou v Americe 

barevné.“127 píše Loury. Podle údajů FBI bylo za rok 2010 v USA zatčeno 

10 177 907 osob, z nichž bylo 69,4 % bělochů a 28 % černochů128, avšak z porovnání 

početnosti obou skupin vyplývá, že zatímco zatčených bělochů byla pouze 3 %, 

černochů bylo zatčeno 7 %, tedy více než dvojnásobek.129 Restriktivní politika 

významně zatěžuje vězeňství. Americký vězeňský systém je palčivým problémem kvůli 

své rozsáhlosti, masovému měřítku uvězňování (byť často krátkodobého) a extrémně 

vysokému počtu probací, jež významně zatěžují nejen rozpočet Spojených států, ale 

především život barevných komunit a jejich členů.130 Za povšimnutí stojí též počet 

zločinů z nenávisti namířených proti členům minorit. V roce 2010 bylo v USA spácháno 

3725 rasově motivovaných zločinů z nenávisti, z nichž 69,8 % útoků bylo namířeno 

proti osobám černé pleti, a 1040 etnicky motivovaných zločinů z nenávisti, z nichž 

65,5 % útoků bylo namířeno proti Latinos.131  

 Dalším velkým tématem v souvislosti s rasou je imigrace. V roce 2010 byl 

celkový počet ilegálních imigrantů žijících na území Spojených států více než 11 mil. 

osob, z nichž více než 6 mil. tvořili lidé narození v Mexiku.132 Ilegální imigrace je 

veřejností vnímána značně negativně, zvláště pak v situaci, kdy v zemi panuje vysoká 

                                                 
126 Tamtéž, s. 15. V originálním znění: „Just as the welfare state came to be seen as a race issue, so, too, 

crime came to be seen as a race issue, and policies have been shaped by this perception.“ 

127 Tamtéž, s. 22. V originálním znění: „Crime and punishment in America have a color.“ 
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nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti dosahovala v roce 2010 cca 9,5 %.133 

Problematická je však také legální imigrace, která je byrokraticky náročná, zdlouhavá a 

spíše restriktivní. Imigrační politika USA ještě přitvrdila v reakci na teroristické útoky 

z 9. září 2001, jež ve společnosti vyvolaly pocit ohrožení přicházejícího ze zahraničí, 

navíc někteří teroristé se dostávali do západních zemí přes studentská víza.134 Imigrace, 

legální i nelegální, je často viděna jakožto ohrožení národní bezpečnosti, finanční a 

administrativní zátěž pro federální rozpočet, znevýhodnění Američanů na pracovním 

trhu nebo potenciál pro zvýšení kriminality. Je také neopomenutelným faktem, že běloši 

v budoucnu ztratí většinu ve složení obyvatelstva, jednak kvůli imigraci, jednak kvůli 

vysoké porodnosti především u hispánské minority135, což u některých skupin vyvolává 

odpor. 

V únoru 2011 společnost Pew Research Center zkoumala, co považují lidé za 

prioritu při řešení ilegální imigrace – 35 % dotázaných podpořilo lepší ochranu hranic, 

21 % umožnění získat občanství, 42 % obě řešení. Mezi demokraty dopadl průzkum 

22 % ku 27 % ku 49 %, mezi republikány 55 % ku 11 % ku 33 %. Mezi podporovateli 

Tea party se ze všech skupin nejvíce dotazovaných vyslovilo pro lepší ochranu hranic 

(63 %), ze všech skupin nejméně pro umožnění získat občanství (8 %) a nejméně pro 

obě řešení (26 %). Na otázku, zda by respondenti souhlasili se změnou ústavy, která by 

znemožnila dětem ilegálních imigrantů získat americké občanství, odpovědělo 39 % 

kladně a 57 % záporně. Zatímco 32 % demokratů souhlasilo a 66 % nesouhlasilo, mezi 

republikány byly odpovědi vyrovnané (47 % ku 49 %), mezi sympatizanty Tea party 

                                                 
133 http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 

134 Al Qaeda Operative Convicted for Role in International Terrorism Plot Targeting the 

United States and Europe: Defendant and Co-Plotters Came Within Days of Bombing a 

U.K. Shopping Mall. In: The Federal Bureau of Investigation [online]. New York: U.S. 

Attorney’s Office, 2015 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://www.fbi.gov/ 

newyork/press-releases/2015/al-qaeda-operative-convicted-for-role-in-international-

terrorism-plot-targeting-the-united-states-and-europe 

135 YEN, Hope. Minorities in America: Whites Loosing Majority In Under-5 Age Group. The Huffington 

Post. [online]. 2013-06-13 [cit. 2016-02-22]. Dostupný z: http://www.huffingtonpost.com/ 

2013/06/13/minorities-in-america-census_n_3432369.html 
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mělo výrazně vyšší podporu znemožnění udělení občanství dětem ilegálních imigrantů 

nežli naopak – 57 % ku 38 %.136 

 

 

4.4 Tradiční hodnoty ve společnosti 

Hodnoty jsou myšlenkové koncepty, jež slouží jako kompas při vytváření 

hodnotových soudů, rozhodování se a interpretaci a zdůvodňování lidského jednání. 

Za tradiční hodnoty lze označit: víru v boha a náboženství, rigidní normy pro 

rozlišování mezi dobrem a zlem, rodinu, patriotismus, úctu k autoritám, nadřazenost 

muže nad ženou, odmítání rozvodů, potratů, sebevraždy a asistované sebevraždy a 

homosexuality.137  

Američtí sociologové a politologové Baker a Inglehart v práci America's crisis 

of values: reality and perception zkoumali, zda ve Spojených státech skutečně probíhá 

kulturní válka, jejímž výsledkem by bylo definitivní poražení jedné ze dvou proti sobě 

stojících názorových skupin, jimiž jsou morální absolutisté a morální relativisté. 

Morální absolutismus předpokládá, že morální principy a soudy jsou obsaženy v bohu a 

společnosti, oproti tomu morální relativismus je hledá pouze v člověku. Absolutismus 

se v oblasti náboženství projevuje náboženským absolutismem a v oblasti politiky 

konzervatismem, relativismus ztělesňuje sekulární individualismus a liberalismus. 

Výzkumníci stanovili dvě premisy, jež je třeba ověřit nebo vyvrátit, a to zaprvé: Pokud 

existuje kulturní válka, Američané by měli být rozděleni do dvou opozičních 

názorových skupin založených na odlišných morálních vizích. A zadruhé: Tradiční 

hodnoty jsou v úpadku.138 Američané podle autorů dosahují nejvyšší úrovně náboženské 

víry, konzervativních hodnot, národní hrdosti, absolutních morálních norem a dalších 

tradičních hodnot, avšak jejich tradiční hodnoty jsou, tak jako v jiných 

postindustriálních rozvinutých společnostech, zkombinovány s postmoderními 

                                                 
136 Public Favors Tougher Border Controls and Path to Citizenship. Pew Research Center [online]. Pew 

Research Center. 2011-02-24 [cit. 2016-03-03]. Dostupný z: http://www.people-

press.org/2011/02/24/public-favors-tougher-border-controls-and-path-to-citizenship/ 

137 INGLEHART, Ronald a Wayne E. BAKER. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of 

Traditional Values. [online pdf] American Sociological Review 65, 1, 2/2000. 33 s. Dostupný z: 

http://my.fit.edu/~gabrenya/cultural/readings/Inglehart-Baker-2000.pdf. s. 3-10. 

138 Tamtéž, s. 64-69. 
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společenskými hodnotami, jakými jsou seberealizace, práva menšin nebo ochrana 

životního prostředí.139 Studium velkého množství statistických dat z let 1980-2000 dále 

prokázalo, že americká společnost není polarizovaná. Ačkoli se v některých otázkách 

názory absolutistů a relativistů liší, obecně se spíš oba tábory shodnou a v rozdělujících 

otázkách převládá dostředivá tendence (s výjimkou otázky potratů).140 „Jinými slovy, 

Američani se shodnou na důležitých hodnotách a sociálních otázkách, ale neshodnou se 

na morálních vizích, jež jsou základem pro jejich názory.“141 Pozici absolutistů a 

relativistů si lze představit jako dvě z větší části se překrývající kružnice, jejichž 

překrytí reprezentuje nepolarizovanou majoritu, nicméně vzdálenost mezi zastánci 

krajních morálních postojů je natolik velká, že zřejmě vytváří rozšířenou představu 

krize hodnot ztělesněné v kulturní válce. Je pravdou, že od 80. let 20. století byli 

absolutisté na vzestupu, avšak absolutismus nebyl přímo svázán s určitou 

demografickou kategorií, nýbrž se prolínal všemi věkovými kategoriemi, třídami, 

pohlavím a manželským stavem. Vyrovnané počty absolutistů a relativistů vyvolávají 

zdání dvou naprosto odlišných táborů, přestože nedošlo ke ztrátě tradičních hodnot a 

společnost není rozdělená na dvě poloviny.142 Ačkoliv je tento výzkum staršího data, 

není důvod se domnívat, že by se situace nějak zásadněji proměnila. 

 

 

4.5 Kontroverzní témata a Tea party 

Kontroverzní témata tvoří nedílnou součást veřejné debaty, a proto se logicky 

promítají také do předvolebních soubojů a strategií.  Z předchozího textu jednoznačně 

vyplývá, že určité demografické skupiny obyvatelstva budou na jednotlivá kontroverzní 

témata reagovat způsobem, jenž lze dopředu predikovat, čehož politické strany 

samozřejmě využívají. Energie Tea party původně vycházela z nespokojenosti lidí 

s ekonomickou situací země, ale postupné nabalování kontroverzních témat vyvolávalo 

vášně u dalších skupin, a ještě více tak hnutí posilovalo. Zde lze vysledovat zásadní 

rozpor uvnitř TP – snahu za žádných okolností se nenechat strhnout sociálními 

                                                 
139 Tamtéž, s. 35. 

140 Tamtéž, s. 87. 

141 Tamtéž, s. 149. V originálním znění: „In other words, Americans agree on important values and social 

issues yet disagree on the moral visions underlying their opinions.“ 

142 Tamtéž, s. 150-151. 
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otázkami, ale zabývat se výhradně ekonomickými a prorůstovými opatřeními, a snahu 

využít tuto unikátní příležitost k razantním změnám v sociální politice země. 

Ve výsledku však povětšinou zůstávaly cíle obou křídel stejné, ačkoliv se lišila jejich 

motivace. Za příklad lze uvést snahu anulovat Obamovu zdravotnickou reformu. Určitá 

část Tea party považovala zdravotnickou reformu za příliš drahou a štědrou, jejich 

motivací byla ekonomická kondice země, další část Tea party nesouhlasila s tím, aby 

byly z peněz daňových poplatníků hrazeny potraty, vedlo je tedy spíš vlastní 

přesvědčení. Práci s kontroverzními tématy nelze zobecňovat pro všechny příznivce, 

aktivisty a osobnosti, neboť na každé úrovni hrála jinou roli. Na příkladu Sarah Palin a 

Michele Bachmann je nicméně možné přiblížit, jak s nimi pracovaly některé 

nejznámější a nejpopulárnější tváře hnutí.  

Sarah Palin, bývalá republikánská guvernérka státu Aljaška a kandidátka na post 

víceprezidentky USA v roce 2008, byla v roce 2010 pravděpodobně nejoblíbenější 

postavou uvnitř hnutí Tea party a pravděpodobně velmi populární mezi náboženskou 

pravicí. Palin začínala svou politickou kariéru v lokálním sdružení PTA143, pokračovala 

dvě období na postu v městské radě, a v roce 1996 pak kandidovala na post starostky 

v aljašském městě Wasilla, kde působila dvě volební období až do roku 2002. 

Předvolební souboj v roce 1996 se, na rozdíl od všech předchozích, zaměřoval na 

sociální otázky (potraty a zbraně) místo obvyklých daní a jiných komunálních témat. 

Palin ve volbách získala značnou podporu právě od sociálních konzervativců a 

křesťanských skupin, a to nejen z Wasilly, nejspíš kvůli svému pevnému přesvědčení, 

že potrat nelze ospravedlnit, a to ani v případě početí v důsledku znásilnění nebo 

incestu. V ostatních otázkách Palin prosazuje rozpočtovou kázeň, omezenou vládu, 

důraz na vzdělání, rozvoj těžby surovin a infrastruktury.144 Za povšimnutí stojí, že Palin 

v otázce potratů zastává extrémní pozici, nicméně když se svým manželem otěhotněla 

ve věku 43 let, sama potrat nepodstoupila, ačkoliv věděla, že se její syn narodí 

s downovým syndromem. Rovněž když otěhotněla její sedmnáctiletá dcera, namísto 

                                                 
143 obdoba SRPŠ 

144 HAWKINS, Marcus. Sarah Palin on 10 Major Issues. About News [online]. About.com, ©2016 [cit. 

2016-3-23]. Dostupné z: http://usconservatives.about.com/od/sarahpalin/tp/SarahPalinOnTheIssues.htm; 

JOFFE, Carole E. Dispatches from the abortion wars: the costs of fanaticism to doctors, patients, and the 

rest of us, s. 16; Her Story. Sarah PAC [online]. ©2009 [cit. 2016-3-23]. Dostupné z:  

https://www.sarahpac.com/her-story/ 
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ukončení těhotenství dítě donosila a vdala se za jeho otce.145 Palin na toto téma dodala, 

že by nesouhlasila s potratem ani v případě znásilnění vlastní dcery. Jediným důvodem 

k ukončení těhotenství je podle ní ohrožení života matky. V otázce homosexuálních 

svazků Palin jednoznačně obhajuje manželství jakožto svazek mezi jedním mužem a 

jednou ženou, v minulosti vetovala zákon poskytující stejnopohlavním párům 

manželské benefity kvůli údajné neústavnosti. Postavila se též proti vytvoření 

legislativy definující zločiny z nenávisti, neboť jsou podle ní všechny ohavné zločiny 

založeny na nenávisti. Za krajní lze též označit snahu prosadit vyučování kreacionismu 

ve školách vedle výuky o evoluci, neboť podle ní existuje jeden bůh, ale více teorií 

evoluce.146  

Michele Bachmann, konzervativní republikánská politička, někdy označovaná 

jako „královna Tea party“147, byla v letech 2000-2006 minnesotskou senátorkou, 

v roce 2007 byla zvolena do Sněmovny reprezentantů za 6. volební obvod státu 

Minnesota a v roce 2011 se ucházela o republikánskou prezidentskou nominaci. 

Bachmann vystupovala jako hlasitá podporovatelka hnutí Tea party a obhájkyně jeho 

hodnot. V červnu 2010 založila Sněmovní schůzi Tea party (House Tea Party Caucus), 

jež si kladla za cíl podporovat fiskální zodpovědnost, omezenou vládu a ústavnost.148 

Založením Sněmovní schůze Tea party se jí podařilo začlenit nestranické hnutí, jež se 

často vymezovalo proti úřadujícím politikům, do struktury Republikánské strany. 

Bachmann se v mládí věnovala aktivistické činnosti podporující křesťanské 

konzervativní hodnoty – bojovala například proti potratovým klinikám, zasazovala se o 
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vznik křesťanské charterové školy a organizovala protesty proti státem nařízeným 

školním osnovám.149 Jako politička podpořila posuzování nenarozeného dítěte jakožto 

plnohodnotné osoby spadající pod XIV. ústavní dodatek a různá protipotratová opatření 

(povinný odklad 24 hodin, vyjmutí potratů ze služeb hrazených z pojištění aj.). 

Bachmann je též proslulá svými kontroverzními výroky na adresu homosexuálů, jež jí 

podle některých zajistily senátorské křeslo, například tvrzení, že homosexualita je 

napravitelný hřích, ve smyslu, že se homosexuálové mohou napravit.150 V roce 2003 

předložila návrh ústavního dodatku, jež by v Minnesotě zakázal jakékoliv legální 

uznávání homosexuálních svazků. Značnou pozornost na sebe Bachmann strhla 

v předvolebním období v roce 2008, když v celostátní televizi prohlásila, že Barack 

Obama zastává protiamerické postoje stejně jako někteří další demokraté v kongresu a 

že by tyto postoje měly být prošetřeny. Za tuto mccarthyovskou poznámku si vysloužila 

hojnou kritiku obzvláště z řad liberálních médií.151  
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5. Vliv kontroverzních témat na (ne)úspěch kandidátů 

Tea party (případová studie) 

 Cílem této případové studie bude zjistit, zda existovala korelace mezi 

kontroverzními tématy a zvolením kandidáta Tea party v kongresových volbách v USA 

v roce 2010, respektive zda měly extrémní názory kandidátů na kontroverzní otázky 

vliv na jejich volební úspěch. Předpokládaným výsledkem je, že kandidáti 

zastávající extrémními názory ve volbách neuspějí, tedy že voliči budou upřednostňovat 

spíše umírněné kandidáty. Předmětem této případové studie bude úspěch či neúspěch 

kandidátů Tea party v kongresových volbách 2010 v USA. Jedná se o kvalitativní 

interpretativní výzkum, pro nějž bude použita kriticko-hermeneutická metoda a analýza 

vybraných zdrojů. 

 Závislá proměnná zastupuje volební úspěch kandidáta Tea party, nezávislé 

proměnné kontroverzní témata, jež jsou stanoveny 3: názor na potraty, názor na LGBT 

problematiku – v tomto případě na stejnopohlavní manželství, názor na rasovou 

problematiku – v tomto případě na imigraci. U kandidátů nebude zohledněn věk, 

pohlaví, předchozí politické angažmá, ani objem finančních prostředků vložených do 

kampaně. Všechny proměnné mohou nabývat hodnot 1-3; 1 – liberální, 2 – 

konzervativní, 3 – ultrakonzervativní. Pro zjištění názorů kandidátů na daná témata 

bude využit web ontheissues.org152.  

Studie se bude zabývat komparací vybraných volebních obvodů, jež budou úžeji 

specifikovány na základě volebního výsledku. Pro výběr případů bude jako podklad 

použita předvolební studie zpracovaná pro The New York Times153, jejímiž autory jsou 

Kate Zernike a další spolupracovníci NYT (Kitty Bennett, Ford Fessenden, Kevin 
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Quealy, Amy Schoenfeld, Archie Tse and Derek Willis), neboť Zernike se dlouhodobě a 

na vysoké úrovni zabývá fenoménem Tea party, což se odráží na kvalitě zpracování 

studie. Před kongresovými volbami 2010 tým Zernike identifikoval 138 kandidátů, kteří 

se rozhodli ucházet o křeslo pod hlavičkou Tea party, z nichž 129 zkoušelo štěstí ve 

sněmovně reprezentantů a 9 v senátu, všichni jako republikáni. Za kandidáta Tea party 

jsou označováni ti, kteří sdíleli ideje hnutí TP, vstoupili do politiky skrze hnutí Tea 

party nebo byli významně podporováni lokálními organizacemi Tea party. Tým Zernike 

rozdělil všechny volební obvody do pěti kategorií na: silně demokratické a silně 

republikánské, demokraticky nakloněné a republikánsky nakloněné a nerozhodné 

volební obvody. Z celkových 138 obvodů bude pro tuto práci využito 42 sněmovních a 

5 senátních obvodů, v nichž zvítězili kandidáti Tea party. 

 

 

5.1 Kongresové volby 2010 

 Kongresovým volbám v roce 2010 byla věnována značná pozornost, jelikož se 

jednalo o průběžné volby (midterm elections), a bylo tedy možné na ně částečně 

nahlížet jako na vysvědčení pro Baracka Obamu, což nahrávalo Republikánské straně, 

jež usilovala o znovuzískání většiny křesel ve sněmovně i v senátu. Když Obama 

v lednu 2009 nastupoval do úřadu, schvalovalo jeho činnost 67 % obyvatel a 13 % ji 

neschvalovalo. Koncem října 2010, tedy těsně před volbami, schvalovalo Obamovu 

činnost 45 % obyvatel, ale neschvalovalo ji 48 % obyvatel, což činí pokles v oblibě o 

22 % a narůst v neoblibě o 32 %.154 Ve sněmovních volbách utrpěli demokraté ztrátu 

63 křesel, jež jim přebrali republikáni, kteří tak získali většinovou převahu 242 ku 193. 

V senátních volbách republikáni získali 6 křesel, což jim však nedokázalo zajistit 

většinu – demokraté stále drželi 51 křesel, kdežto republikáni pouze 47 (2 křesla 

obhájili nezávislí kandidáti přidružení k demokratům).155 

                                                 
154 Presidential Approval Ratings -- Barack Obama Gallup [online]. Gallup, ©2016 [cit. 2016-3-29]. 

Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/116479/barack-obama-presidential-job-approval.aspx 

155 DOWNS, Kat et al. Beyond The Results: House. 2010 Congressional elections results. The 

Washington Post [online]. The Washington Post, 2010 [cit. 2015-12-16]. 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/2010-race-maps/house/ 

http://www.gallup.com/poll/116479/barack-obama-presidential-job-approval.aspx
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/2010-race-maps/house/
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 Do sněmovny reprezentantů tedy kandidovalo celkem 129 kandidátů Tea party. 

Celkem 63 jich kandidovalo v silně demokratických volebních obvodech156, avšak 

v žádném z nich neuspělo, neboť v 62 byl znovuzvolen úřadující demokrat a v jednom 

případě byl zvolen jiný demokratický kandidát, jenž získal nominaci. Pouze 8 kandidátů 

Tea party se ucházelo o vítězství v silně republikánských volebních obvodech157, 

z nichž 2 byly do té doby reprezentovány demokratem. Všech 8 kandidátů křeslo 

získalo. Dohromady 24 kandidátů TP vstoupilo do voleb v demokraticky nakloněném 

volebním obvodu158, kde bylo 15 demokratů znovuzvoleno, 7 úřadujících demokratů 

nebylo ve funkci potvrzeno, ale bylo nahrazeno kandidátem TP, 2 posty, do té doby 

obsazené republikány, připadly 1 kandidátovi TP a 1 demokratovi. 11 kandidátů TP 

bojovalo o post v republikánsky nakloněném volebním obvodu159 a všichni uspěli. 

Všech 11 křesel bylo do té doby obsazeno demokratem, z nichž 9 nebylo znovuzvoleno, 

2 se znovu o funkci neucházeli a jejich nástupci neuspěli. V nerozhodných obvodech160 

kandidovalo 23 kandidátů TP a uspělo jich 15, z nichž 13 porazilo úřadujícího 

demokrata. 6 stávajících demokratů bylo znovuzvoleno, 2 se znovu o post neucházeli, 

z nichž 1 vyhrál a 1 prohrál, 1 znovu nezískal nominaci a prohrál a 1 post byl 

reprezentován republikánem, jenž svou pozici neobhájil. Do senátu kandidovalo 

9 kandidátů TP, 1 v silně republikánském, 4 v republikánsky nakloněném, 

3 v nerozhodném a 1 v demokraticky nakloněném volebním obvodě.161 Uspělo jich 5 – 

1 v silně republikánském, 3 v republikánsky nakloněném a 1 v nerozhodném volebním 

obvodě, z nichž 2 porazili úřadujícího demokrata. Všechna sněmovní a senátní klání, 

kterých se účastnili kandidáti TP, jsou přehledně uvedena v tabulkách č. 1 a č. 2. 

 

 

 

 

                                                 
156 Státy, v nichž se zmíněné volební obvody nacházely: AZ, CA 14x, CT, FL, GA 2x, HI, IL 3x, IN, MA 

4x, MD 2x, MI 2x, MO 2x, MS, NC 2x, NJ 3x, NM, NY 6x, OH 3x, OR 2x, PA, SC, TN, TX 4x, UT, 

VA, VT, WA  

157 GA, SC 3x, IN, AR, LA, MI 

158 AR. CA 2x, DE, IL 2x, KY, MA, ME, MI 2x, MO, NC 2x, NM, NY 3x, OH, PA 2x, TX, VA, WA  

159 AR, AZ, FL 2x, IL, MI, NH, OH 2x, TX, WI 

160 AZ 3x, CA, FL, HI, ID, IL 2x, IN 2x, MA, MI, NC, NV, NY, OH 2x, SC, TN, VA, WI, WV 

161 UT – AK, FL, KY, WI – CO, NV, PA – DE  
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Tabulka č. 1: Kandidáti Tea party v kongresových volbách 2010  

 

Zdroj: The New York Times 2010-10-14, tabulka autorka162 

                                                 
162 Poznámky: 

result = výsledek: x prohra/W výhra 
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Tabulka č. 2: Kandidáti Tea party v senátních volbách 2010  

 

Zdroj: The New York Times 2010-10-14, tabulka autorka163 

 

 

Kandidáti Tea party dokázali zvítězit ve 42 ze 129 sněmovních obvodů, což 

představuje úspěšnost téměř 33 %. Byli to: Rick Crawford (AR 1), Tim Griffin (AR 2), 

Paul Gossar (AZ 1), David Schweikert (AZ 5), Steve Southerland (FL 2), Allen B. West 

(FL 22), Sandy Adams (FL 24), Tom Graves (GA 9), Raul Labrador (ID 1), Joe Walsh 

(IL 8), Robert Dold (IL 10), Adam Kinzinger (IL 11), Randy Hultgren (IL 14), Robert 

Schilling (IL 17), Marlin Stutzman (IN 3), Todd Young (IN 9), Jeff Landry (LA 3), Dan 

Benishek (MI 1), Justin Amash (MI 3), Tim Walberg (MI 7), Vicky Hartzler (MO 4), 

Renee Ellmers (NC 2), Frank Guinta (NH 1), Joe Heck (NV 3), Michael Grimm 

(NY 13), Christopher Gibson (NY 20), Ann Marie Buerkle (NY 25), Steve Chabot 

                                                                                                                                               
TP house candidate = kandidát TP ve sněmovních volbách 

district = obvod: S-D(GOP) silně demokratický (republikánský),  

L-D(GOP) demokraticky (republikánsky) nakloněný, TOSS-UP nerozhodný  

constituency = volební obvod 

incumbent retired/reelected/lost reel./lost nom. = úřadující představitel se znovu o post neucházel/byl 

znovuzvolen/prohrál znovuzvolení/nezískal nominaci 

163 Poznámky: 

result = výsledek: x prohra/W výhra 

TP senate candidate = kandidát TP v senátních volbách 

district = obvod: S-GOP - silně republikánský, L-D(GOP) - demokraticky (republikánsky) nakloněný, 

TOSS-UP – nerozhodný 

state = stát 

incumbent retired/reelected/lost reel./lost nom. = úřadující představitel se znovu o post neucházel/byl 

znovuzvolen/prohrál znovuzvolení/nezískal nominaci 
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(OH 1), Bill Johnson (OH 6), Steven Stivers (OH 15), Jim Renacci (OH 16), Tim Scott 

(SC 1), Jeff Duncan (SC 3), Trey Gowdy (SC 4), Mick Mulvaney (SC 5), Scott 

DesJarlais (TN 4), Bill Flores (TX 17), Blake Farenthold (TX 27), Morgan Griffith 

(VA 9), Sean Duffy (WI 7), Reid Ribble (WI 8), David McKinley (WV 1). 

Z 9 senátních křesel vybojovali kandidáti TP 5 křesel, byli tedy úspěšní ve více než 

polovině případů. Senátní křeslo získali: Marco Rubio (FL), Rand Paul (KY), Pat 

Toomey (PA), Mike Lee (UT), Ron Johnson (WI).  

 

 

5.2 Postoje v kontroverzních otázkách 

 Názor na potraty se mezi kandidáty Tea party značně lišil. Jako liberální lze 

označit názor, že žena má právo rozhodnout se, zda se stane matkou nebo ukončí 

těhotenství. Takový názor zastával pouze Robert Dold. Dalších 38 kandidátů Tea party 

zastávalo konzervativní názor, že potrat by měl být ženám umožněn pouze v případě 

početí v důsledku znásilnění a incestu nebo v případě ohrožení života matky (Crawford, 

Griffin, Gosar, Schweikert, Southerland, West, Adams, Graves, Labrador, Kinzinger, 

Hultgren, Schilling, Stutzman, Young, Landry, Benishek, Amash, Hartzler, Ellmers, 

Guinta, Heck, Grimm, Gibson, Buerkle, Stivers, Renacci, Johnson, Scott, Duncan, 

Gowdy, Mulvaney, DesJarlais, Flores, Farenthold, Griffith, Duffy, Ribble, McKinley). 

Toto stanovisko odpovídá obecnému názoru kandidátů a voličů Republikánské strany a 

zahrnuje různé snahy omezit přístup k interrupci nebo jej alespoň zkomplikovat 

různými dodatečnými podmínkami, zakázat financování potratů z pojištění a zakázat 

financování zdravotnických zařízení provádějících interrupce z veřejných prostředků. 

Mike Lee byl přesvědčen, že o potratových právech by měly státy rozhodovat 

samostatně. Za ultrakonzervativní lze označit názor, že potrat by měl být ilegální, a to 

bez výjimek, který zastávali Rand Paul a Joe Walsh, Marco Rubio uznával výjimku 

v případě ohrožení života matky. Do této kategorie dále spadá názor, že nenarozené dítě 

by mělo být zákonem chráněno, nebo že by dokonce mělo být chráněno XIV. dodatkem 

ústavy, což podporovali Ron Johnson, Steve Chabot a Tim Walberg. Ultrakonzervativní 

je zajisté též postoj Pata Toomeyho, který podporoval trestání poskytovatelů potratů. 

 V otázce manželství mezi osobami stejného pohlaví by liberální postoj znamenal 

umožnění zrovnoprávnění manželství muže a ženy s manželstvím dvou žen nebo mužů, 

takový postoj však žádný z kandidátů Tea party nezastával. Většina jich zastávala 
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konzervativní postoj, 19 kandidátů Tea party vystupovalo proti stejnopohlavnímu 

manželství (Graves, Dold, Hultgren, Walsh, Stutzman, Amash, Ellmers, Heck, Grimm, 

Gibson, Renacci, Scott, Johnson, Duncan, Flores, Farenthold, McKinley, Lee, Johnson) 

a 21 kandidátů podpořilo přijetí ústavního dodatku, který by znemožnil legalizaci 

manželství homosexuálů (Crawford, T. Griffin, Gosar, Schweikert, Southerland, 

Adams, Labrador, Kinzinger, Schilling, Landry, Walberg, Hartzler, Guinta, Chabot, 

Mulvaney, DesJarlais, Griffith, Duffy, Rubio, Paul, Toomey). U 7 kandidátů nebyl 

zjištěn žádný názor týkající se homosexuálních svazků (West, Young, Benishek, 

Buerkle, Stivers, Gowdy, Ribble). Opozice vůči manželství homosexuálů je vlastní 

konzervativní části obyvatel, nicméně podpora ústavního dodatku, který by definitivně 

znemožnil taková manželství, je v této práci považován za ultrakonzervativní postoj.  

Liberální postoj k imigrační otázce zastávali 2 kandidáti Tea party, Robert Dold 

a Marlin Stutzman, neboť podporovali možnost vytvořit cestu pro ilegální imigranty 

k získání občanství. Konzervativní postoj v této otázce zastávalo 12 kandidátů, kteří 

požadovali ochranu hranic a respektování či zpřísnění stávajících zákonů (Southerland, 

Kinzinger, Schilling, Landry, Benishek, Amash, Heck, Grimm, Chabot, Gowdy, Ribble, 

Toomey). Dalších 26 kandidátů prosazovalo v otázkách imigrace ultrakonzervativní 

stanovisko: Labrador, Hultgren, Young, Hartzler, Guinta, Scott, Duncan, DesJarlais, 

Flores, Farenthold odmítali umožnit ilegálním imigrantům získání amerického 

občanství; Griffin, Gosar, Schweikert, Walberg, Ellmers, Renacci, Mulvaney, 

McKinley, Rubio, Paul, Johnson, West, Adams a Griffith odmítali jakoukoliv možnost 

udělení amnestie ilegálním imigrantům, což by jim například mohlo pomoci k zisku 

legálního pobytu, poslední 3 jmenovaní byli za své názory dokonce ve volbách 

schválení organizací ALI PAC (Americans for legal immigration PAC164); Graves a Lee 

otevřeně vystupovali proti tzv. anchor babies165, jimž XIV. ústavní dodatek garantuje 

nárok na americké občanství. U 7 kandidátů TP nebylo možné zjistit postoj k tomuto 

tématu, jimiž byli Crawford, Walsh, Gibson, Buerkle, Stivers, Johnson a Ribble. 

  Podle bodového hodnocení na škále 1-3166 od liberálních k ultrakonzervativním 

názorům se kandidáti TP umístili následovně: Ann Marie Buerkle 2 (2-0-0), Steven 

                                                 
164 AMERICANS FOR DEMOCRATIC ACTION AND THE AMERICANS FOR DEMOCRATIC 

ACTION EDUCATION FUND. Americans for Democratic Action [online]. Washington D. C., ©2016 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.adaction.org/ 

165 děti narozené na území USA matkám bez legálního statusu, jež získají občanství na základě ius soli 

166 0 znamená nezjištěn žádný postoj 
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Stivers 2 (2-0-0), Robert Dold 4 (1-2-1), Dan Benishek 4 (2-0-2), Christopher Gibson 4 

(2-2-0), Bill Johnson 4 (2-2-0), Trey Gowdy 4 (2-0-2), Reid Ribble 4 (2-0-2), Rick 

Crawford 5 (2-3-0), Allan B. West 5 (2-0-3), Joe Walsh 5 (3-2-0), Marlin Stutzman 5 

(2-2-1), Todd Young 5 (2-0-3), Sean Duffy 5 (2-3-0), Michael Grimm 6 (2-2-2), Justin 

Amashh 6 (2-2-2), Joe Heck 6 (2-2-2), Steve Southerland 7 (2-3-2), Tom Graves 7 (2-2-

3), Adam Kizinger 7 (2-3-2), Randy Hultgren 7 (2-2-3), Robert Schilling 7 (2-3-2), Jeff 

Landry 7 (2-3-2), Jim Renacci 7 (2-2-3), Tim Scott 7 (2-2-3), Jeff Duncan 7 (2-2-3), 

Mike Lee 7 (2-2-3), Bill Flores 7 (2-2-3), Blake Farenthold 7 (2-2-3), David McKinley 

7 (2-2-3), Renee Ellmers 7 (2-2-3), Frank Guinta 8 ( 2-3-3), Tim Griffin 8 (2-3-3), Paul 

Gosar 8 (2-3-3), David Schweikert 8 (2-3-3), Sandy Adams 8 (2-3-3), Raul Labrador 8 

(2-3-3), Vicky Hartzler 8 (2-3-3), Steve Chabot 8 (3-3-2), Mick Mulvaney 8 (2-3-3), 

Scott DesJarlais 8 (2-3-3), Morgan Griffith 8 (2-3-3), Pat Toomey 8 (3-3-2), Ron 

Johnson 8 (3-2-3), Tim Walberg 9 (3-3-3), Marco Rubio 9 (3-3-3), Rand Paul 9 (3-3-3). 

Bodové hodnocení postojů úspěšných kandidátů Tea party ke kontroverzním otázkám je 

přehledně popsáno v tabulkách č. 3 a č. 4. 

 

 

Tabulka č. 3: Bodové hodnocení úspěšných sněmovních kandidátů Tea party  
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Zdroj: ontheissue.org, tabulka autorka167 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Poznámky: 

TP house candidate = kandidát TP ve sněmovních volbách 

district = obvod: S-D(GOP) silně demokratický (republikánský),  

L-D(GOP) demokraticky (republikánsky) nakloněný, TOSS-UP nerozhodný  

constituency = volební obvod 

abortion = potrat/same-sex marriage = manželství osob stejného pohlaví/immigration = imigrace 

score = hodnocení 
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Tabulka č. 4: Bodové hodnocení úspěšných senátních kandidátů Tea party  

 

Zdroj: ontheissue.org, tabulka autorka168 

 

 

5.3 Zhodnocení získaných poznatků 

 Z výše předložených ujištění vyplývá, že mezi jednotlivými kandidáty Tea party 

existovaly značné rozdíly, nicméně lze jednoznačně říci, že většina zastávala 

v sociálních otázkách mnohem konzervativnější postoje, než by se dalo očekávat od 

kandidátů spojených s hnutím zaměřeným na ekonomická témata. Pokud je předpoklad 

takový, že „běžný“ republikán je pro-life s výjimkami, nesouhlasí s uznáváním 

homosexuálních manželství a v otázce imigrační reformy prosazuje dodržování 

imigračních zákonů a kontrolu hranic, 30 ze 47 kandidátů se profilovalo jako 

konzervativnější republikán. Alespoň v jednom případě zastávalo ultrakonzervativní 

názor 35 kandidátů, 16 kandidátů zastávalo ultrakonzervativní postoj ke dvěma ze tří 

otázek a 3 kandidáti obhajovali ultrakonzervativní stanovisko ve všech případech. Dále 

17 kandidátů získalo 6 a méně bodů, převážně z důvodů absence jasného stanoviska. Za 

povšimnutí stojí názorový profil Roberta Dolda, který prosazoval liberální stanovisko 

ve dvou ze tří případů, a přesto uspěl, což by bylo možné vysvětlit charakteristikou 

volebního obvodu, jenž byl označen jako demokraticky nakloněný. Tato logika však 

nekoresponduje s ostatními kandidáty, jež se utkali o místo v dalších demokraticky 

nakloněných volebních obvodech, mezi něž patří například Farenthold a Ellmers se 

                                                 
168 Poznámky: 

TP senate candidate = kandidát TP v senátních volbách 

district = obvod: S-GOP - silně (republikánský, L-GOP - republikánsky nakloněný, TOSS-UP 

nerozhodný  

state = stát 

abortion = potrat/same-sex marriage = manželství osob stejného pohlaví/immigration = imigrace 

score = hodnocení 
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7 body nebo Griffith a Hartzler s 8 body. V nerozhodných volebních obvodech se 

hodnocení kandidátů pohybuje mezi 4 a 9 body, pokud ale vynecháme kandidáty bez 

kompletního názorového přehledu, škála představuje rozsah 6-9 bodů, tedy jak 

„průměrně“ konzervativní, tak ultrakonzervativní kandidáty. Bohužel není 

v možnostech této práce zahrnout do srovnání též názory všech protikandidátů, avšak 

v takovém případě by bylo nutné pokrýt též protikandidáty v rámci strany, kteří neuspěli 

v primárkách. Určitý vzorec lze vysledovat mezi senátními kandidáty, neboť mezi nimi 

se bodové hodnocení pohybuje v rozmezí 7-9 bodů (1x 7 bodů, 2x 8 bodů, 2x 9 bodů), 

uspěli tedy pouze kandidáti s konzervativnějšími postoji, což by mohlo být vysvětleno 

prostým faktem, že se o senátní křeslo neucházel žádný Tea party kandidát, jenž by byl 

v těchto sociálních otázkách umírněně konzervativní či liberálně orientovaný. Pokud se 

podíváme na názory kandidátů, kteří v senátním klání neuspěli, mezi něž patří Joe 

Miller (AK), Ken Buck (CO), Christine O’Donnell (DE) a Sharron Angle (NV), 

najdeme u nich podobná stanoviska jako u nově zvolených senátorů. Angle, Buck a 

O’Donnell neschvalovali ukončení těhotenství ani v případě početí následkem 

znásilnění nebo incestu, Buck souhlasil se zákonem DADT, Miller podporoval zákaz 

služby v armádě homosexuálům atp.169  

Po zhodnocení dostupných dat lze konstatovat, že extrémní názory na 

kontroverzní témata pravděpodobně nehrály zásadnější roli při výběru kandidáta 

v kongresových volbách v roce 2010, což lze doložit srovnáním postojů různých 

kandidátů, jež se v některých případech diametrálně odlišují. Zároveň ale platí, že téměř 

všichni kandidáti zastávali velmi konzervativní hodnoty a že umírnění republikáni, 

pokud kandidovali, činili tak zřejmě především pod hlavičkou republikánského 

establishmentu. Mnohem zásadnější vliv měly nejspíš jiné faktory, jakými jsou 

například postoj ke zdravotnické reformě nebo k ekonomickému stavu země. Voliči byli 

s velkou pravděpodobností ovlivněni také obecnou frustrací a protestními náladami ve 

                                                 
169 Stanoviska pochází z: OnTheIssues [online]. Cambridge: OnTheIssues.org. [cit. 2015-12-16]. 

Dostupné z: http://www.ontheissues.org/; STEIN, Sam. Sharron Angle’s Advice For Rape Victims 

Considering Abortion: Turn Lemons Into Lemonade. The Huffington Post [online]. 2010-07-08 [cit. 

2016-04-06]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2010/07/08/sharron-angles-advice-

for_n_639294.html; TERKEL, Amanda. As Palin Goes, So Goes The GOP: Growing Number Of 

Candidates Oppose Abortion In Cases Of Rape, Incest. The Huffington Post [online]. 2010-09-22 [cit. 

2016-04-06]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2010/09/22/palin-abortion-rape-

incest_n_731385.html 

http://www.huffingtonpost.com/2010/07/08/sharron-angles-advice-for_n_639294.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/07/08/sharron-angles-advice-for_n_639294.html
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společnosti a názory na Obamovu administrativu, takže jejich rozhodování mohlo 

sledovat jiné cíle, než je zvolení kandidáta s přijatelnými názory na kontroverzní 

společenská témata.  Neprokázala se však žádná korelace mezi názory kandidáta a jeho 

volebním úspěchem. Předpoklad, že voliči vybírají ve volbách spíše kandidáty, již 

nezastávají radikální postoje, se ukázal jako mylný. Za příklad lze uvést kandidáty 

Rubia, Paula a Walshe, kteří zastávali extrémní názory ohledně práva žen na potrat, jež 

je jim navíc ze zákona garantováno. Extrémní názory na otázky spojené s rasou 

zastávali kupříkladu Wahlberg a West, které Zernike tým označil za birthery, což jim 

přesto dveře k funkci nezavřelo.170  

  

 

                                                 
170 ZERNIKE, Kate et al. Faces of the Tea Party Movement. The New York Times. [online]. 2010-10-14 

[cit. 2016-4-6]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/interactive/2010/10/15/us/politics/20101015-tea-

party-groups.html?action=click&contentCollection=Politics&module=RelatedCoverage&region= 

EndOfArticle&pgtype=article 
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6. Zodpovězení výzkumných otázek a ověření hypotéz 

Jak přistupuje Tea party ke kontroverzním tématům? Setkává se s úspěchem u voličů? 

 Nejprominentnější osobnosti Tea party zručně užívaly kontroverzní témata jako 

munici pro útoky na Obamu, jeho administrativu i jeho stranu. Ačkoliv sociální témata, 

jakými jsou interrupce, imigrace nebo stejnopohlavní svazky pro většinu stoupenců Tea 

party nebyla tím největším důvodem, proč začali aktivně podporovat kandidáty Tea 

party, konzervativní politici s jejich pomocí získávali přízeň zejména mezi sociálně 

konzervativními voliči. Většina voličů Tea party se shodovala, že naprostou 

programovou prioritou jsou ekonomické otázky, jimž musí dát přednost před otázkami 

sociálního charakteru.171 To však v žádném případě neznamená, že ve chvíli, kdy se 

Spojené státy „vrátí zpět do sedla“, nebude třeba vyřešit právě sociální otázky. 

Zaktivizovaný silně konzervativní elektorát tak přirozeně tíhl ke kandidátům, kteří 

reprezentovali jak jejich ekonomické, tak jejich morální hodnoty. Tato skutečnost může 

být rovněž částečnou příčinou toho, proč ve volbách dostalo šanci mnoho nováčků 

v národní politice – nebyli zdiskreditovaní dlouholetým působením v úřadě, během 

něhož by nebyli schopní prosadit sociálně-konzervativní legislativu. V tomto případě 

však hraje pravděpodobně důležitější roli odpor k zavedenému establishmentu.  

 Nelze však generalizovat. Hnutí Tea party lze stratifikovat na řadové 

podporovatele, lokální, státní a národní lídry, úřadující osobnosti hlásící se k TP, 

podporovatele z řad médií atp., přesto není nasnadě jim přisuzovat kolektivní postoje. 

Příznivci křesťanské pravice zřejmě podporovali osobnosti v rámci Tea party, které 

proklamovaly postoje zahrnující přesvědčení, že potrat by měl být v USA postaven 

mimo zákon a stejnopohlavní svazky by neměly být zrovnoprávněny s tradičním 

manželstvím muže a ženy. Lze se domnívat, že birtheři, členové militantních skupin a 

zastánci rozličných konspiračních teorií zase byli mnohem radikálnější v přistupování 

k otázkám spojeným s rasou, ať už se jedná o muslimy, ilegální imigranty nebo nebílé 

skupiny chudých pobírajících sociální benefity. 

                                                 
171 WILLIAMSON, Vanessa, Theda SKOCPOL a John COGGIN. The Tea Party and the Remaking of 

Republican Conservatism. Perspectives on Politics [online]. 2011, vol. 9, issue 01, s. 25-43 [cit. 2015-04-

07]. DOI: 10.1017/S153759271000407X. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/ 

abstract_S153759271000407X. s. 7. 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S153759271000407X
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S153759271000407X
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 Volební úspěch Tea party v kongresových volbách 2010 je nesporný. Samotná 

skutečnost, že kandidáti Tea party prošli primárkami a účastnili se 129 ze 435 

sněmovních klání, tedy 30 %, je obdivuhodný, ačkoliv nakonec obsadili necelých 10 % 

sněmovních křesel. Nejzajímavější je úspěch v 8 z 24 demokraticky nakloněných a 

v 15 z 23 nerozhodných volebních obvodech. Jak bylo ověřeno v případové studii výše, 

nelze prokázat jasnou korelaci mezi názory kandidátů na kontroverzní témata a 

volebním úspěchem. Z části proto, že všichni kandidáti kandidovali jako republikáni, 

což samo o sobě implikuje konzervativnější postoje, než zastává společnost jako celek. 

Nicméně bylo ověřeno, že názory kandidátů, alespoň tam, kde byly zjištěny, jsou spíš 

konzervativní až ultrakonzervativní než umírněné – voliči kandidátů Tea party se 

jednoznačně distancovali od tzv. RINOs, tedy „republikánů pouze ve jméně“ 172.   

 

Liší se vnímání kontroverzních otázek v jednotlivých státech? (red states, blue states, 

bible belt173) 

 Vnímání kontroverzních otázek se zajisté v jednotlivých státech lišilo, což lze 

demonstrovat na legislativním přístupu k těmto otázkám. V roce 2010 byly 

stejnopohlavní svazky legální v 5 státech (Iowa, Vermont, New Hampshire, 

Massachusetts, Connecticut), ani legální, ani ilegální ve 4 státech (Rhode Island, New 

York, New Jersey, Nové Mexiko), zákonem zakázané ve 12 státech (Havaj, 

Washington, Wyoming, Minnesota, Illinois, Indiana, Severní Karolína, Západní 

Virginie, Maryland, Delaware, Pensylvánie, Maine) a ústavou zakázané v 29 státech 

unie (Aljaška, Oregon, Kalifornie, Montana, Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, 

Severní Dakota, Jižní Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Missouri, 

Arkansas, Louisiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, 

Alabama, Georgia, Florida, Jižní Karolína, Virginie).174 Nová Anglie tedy platí za 

nejliberálnější kout Spojených států, což je však známým faktem, rovněž nepřekvapí, že 

ve všech jižanských státech je manželství osob stejného pohlaví zakázáno ústavou 

                                                 
172 DIMAGGIO, Anthony R. The rise of the Tea Party: political discontent and corporate media in the 

age of Obama, s. 97. Originální znění: „Republicans in Name Only“ 

173 red states = státy, v nichž v prezidentských volbách vítězí převážně kandidát Republikánské strany; 

blue states = státy, v nichž v prezidentských volbách vítězí převážně kandidát Demokratické strany; bible 

belt = oblast amerického Jihu s převahou evangelikálních protestantů 

174 Same-Sex Marriage, State by State. Pew Research Center [online]. Pew Research Center, 2015-06-26 

[cit. 2015-04-07]. Dostupné z: http://www.pewforum.org/2015/06/26/same-sex-marriage-state-by-state/ 
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(bible belt). Problematika interrupcí je bohužel natolik podmíněna velkým množstvím 

legislativních opatření, že není možné jednoznačně identifikovat, jak se k ní staví 

jednotlivé státy.  

Při řešení problematiky ilegální imigrace zašli nejdále představitelé státu 

Arizona, kde byl v dubnu roku 2010 přijat zákon Arizona SV 1070, jehož cílem bylo 

postupovat velice tvrdě proti ilegálním imigrantům pobývajícím na území státu.175 Ani 

tento fakt není příliš překvapivý, neboť Arizona sdílí hranici s Mexikem. Podle 

průzkumu z května 2010, jenž si u společnosti Opinion Dynamics Corp. objednala 

statice Fox News, se 52 % dotázaných obyvatel Spojených států domnívalo, že by jejich 

stát měl přijmout podobný zákon jako Arizona, 31 % dotázaných by s přijetím 

podobného zákona ve svém státě nesouhlasilo a 18 % dotázaných nezastávalo jasné 

stanovisko. Největší podporu by mělo přijetí takového zákona na Středozápadě (56 %) a 

na Jihu (54 %), nejmenší na Západě (49 %) a Severovýchodě (45 %).176 

 Z geografického rozmístění sněmovních volebních obvodů, v nichž zvítězili 

kandidáti TP, vyplývá, že největší úspěch sklízeli ve východní části Středozápadu, 

v severní a jižní části Jihu, méně úspěšní byli na Severovýchodě a Západě. Za 

povšimnutí stojí, že žádný kandidát Tea party neuspěl na západním pobřeží. 

V Obamové domovském státě Illinois vyhráli kandidáti Tea party 5 z 18 sněmovních 

křesel. 

 Pokud pro posouzení senátních obvodů využijeme Cookův volební index PVI, 

jenž určuje, zda jsou volební obvody republikánsky či demokraticky nakloněné, 

zjistíme, že Florida, Kentucky a Utah byly republikánsky nakloněné (FL R+2, KY 

R+10, UT R+20) a že zde vyhráli kandidáti TP. Pensylvánie a Wisconsin byly 

demokraticky nakloněné (PA D+2, WI D+2), nicméně zde přesto zvítězili kandidáti TP 

a na postu vystřídali demokrata. U států, v nichž kandidáti TP prohráli, nabýval index 

PVI různých hodnot – Delaware D+7, Nevada D+1, Colorado EVEN, Aljaška R+13. 

Ačkoli tedy lze předpokládat, že se vnímání kontroverzních otázek v red states a blue 

states bude lišit, ve smyslu převládajících liberálních postojů v blue states a 

                                                 
175 BASH, Dana & Ed HORNICK & Kristi KECK. What does Arizona's immigration law do? CNN 

[online]. 2010-04-23 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/ 

04/23/immigration.faq/ 

176 BLANTON, Dana. Fox News Poll: States Should Have Right To Make Immigration Laws. Fox News 

[online]. 2010-05-20 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.foxnews.com/politics/2010/05/20/fox-

news-poll-states-right-make-immigration-laws.html 
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kontroverzních v red states, neznamená to automaticky vítězství kandidáta zastávajícího 

umírněné postoje v modrém státě a konzervativce v červeném. Prioritními se před 

volbami mohou stát mnohá jiná, aktuálně důležitější, témata.177 

 

Jak pracují s kontroverzními tématy kandidáti a zvolení představitelé Tea party? 

Odlišuje se nějak jejich přístup? 

 Opět není možné generalizovat, ale názory na kontroverzní témata u některých 

kandidátů, a poté zvolených představitelů TP, po celou jejich politickou kariéru 

spoluutvářely jejich image, a nebylo by pro ně tedy žádoucí tyto názory měnit. Je téměř 

nepředstavitelné, že by Sarah Palin po letech boje proti potratům začala podporovat 

právo žen na volbu. Někteří zvolení představitelé TP přece jen v budoucnu některá svá 

stanoviska upravovali, a to zejména za účelem rozšíření své voličské základny, avšak 

nelze tvrdit, že by šlo o zásadní změnu názorů. Zvolení představitelé se v takové situaci 

dostávají pod velký tlak, neboť jim hrozí, že „zmírnění“ postoje bude jejich elektorátem 

vnímáno jako zrada vlastních idejí, a tedy jako projev nedůvěryhodnosti. V opačném 

případě však mohou taktéž přijít o důležité hlasy, potažmo o znovuzvolení. Jako příklad 

může posloužit nekompromisní postoj Marca Rubia (Sen. FL) v otázce imigrační 

reformy. Rubio v roce 2010 odmítal amnestii pro ilegální imigranty v jakékoli formě, 

v roce 2013 však společně se 3 republikány a 4 demokraty předložil návrh zevrubné 

imigrační reformy, která by ve svém důsledku znamenala udělení amnestie většině 

ilegálních imigrantů, za což se stal terčem ostré kritiky.178 Do podobné situace se dostal 

také Rand Paul, a to ve spojitosti s kampaní v republikánských primárkách 2016. 

Mezi kandidáty Tea party lze ovšem identifikovat i takové, kteří před volbami 

v roce 2010 prohlašovali své postoje za mnohem konzervativnější, než ve skutečnosti 

byly. Takovým kandidátem je například Adam Kinzinger (IL 11), jenž se popisoval jako 

„větší konzervativec než kandidáti Tea party“179. Jeho názorový profil však tomuto 

prohlášení neodpovídá. 

                                                 
177 Partisan Voter Index by State, 1994-2014. Cook Political Report [online pdf]. Cook Political Report, 

©2013 [cit. 2016-04-14]. Dostupný z: http://cookpolitical.com/file/filename.pdf 

178 MOORHEAD, Molly. Sen. Marco Rubio says immigration bill is not amnesty. Politifact, Tampa Bay 

Times [online]. 2013-04-17 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.politifact.com/truth-o-

meter/statements/2013/apr/17/marco-rubio/sen-marco-rubio-says-immigration-bill-not-amnesty/ 

179 ZERNIKE, Kate a TSE, Archie. Faces of the Tea Party Movement. The New York Times [online]. The 

New York Times, 2010-11-15 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/ 



   

 

77 

  

Jak reagují na rétoriku Tea party ostatní politici/strany? 

 Demokratická kritika od samého počátku hnutí Tea party směřovala proti 

nekoherentnosti idejí, extrémním postojům, provázanosti s byznysem a republikánským 

establishmentem a proti, z jejího pohledu neoprávněné, kritice Obamy, jeho strany a 

politik, které prosazoval.180 Kromě stimulačního balíčku podporovatelé a kandidáti Tea 

party nejhlasitěji odmítali zdravotnickou reformu, která byla jednou z Obamových 

priorit už v primárních volbách v roce 2008. Z původního ambiciózního 

demokratického návrhu zdravotnické reformy demokraté ustoupili, avšak kompromisní 

podoba zákona přesto nezískala podporu ani mezi republikány, ani mezi podporovateli 

Tea party, spíše naopak. Demokraté proto často kritizovali lídry Tea party, kteří 

predikovali skokové navýšení počtu interrupcí v návaznosti na zavedení zdravotnické 

reformy.181 Někteří představitelé Demokratické strany nešetřili i ostřejšími výroky na 

adresu Tea party, když její představitele nazývali kupříkladu teroristy, žháři, vyděrači 

nebo nepřímo rasisty.182 Podobná kritika přetrvávala také během republikánského 

blokování Washingtonu (Washington gridlock).183 

 Od roku 2008 existovalo mnoho kritiků Tea party nejen mezi demokraty, ale též 

mezi republikány. Republikáni kritizovali kandidáty a příznivce Tea party za přílišnou 

ideologickou vyhraněnost a neschopnost dělat kompromisy, dále za extrémní postoje, 

jež jsou v rozporu s pragmatickým uvažováním strany, za rozdělování a polarizaci 

                                                                                                                                               
interactive/2010/10/15/us/politics/20101015-tea-party-groups.html?ref=politics. Originální znění: 

„conservative more than Tea Party candidates“ 

180 například: Pelosi Claims Tea Party Hijacked by GOP. Fox News [online]. 2010-02-28 [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z: http://www.foxnews.com/politics/2010/02/28/pelosi-calls-tea-partiers-astroturf.html 

181 např.: ROBERTSON, Lori. The Abortion Issue. Fact Check. [online]. 2010-04-01 [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: http://www.factcheck.org/2010/04/the-abortion-issue/ 

182 MESSAMORE, W. E. Top Democrats call Tea Party members “terrorists”. Independent Voter Project 

[online]. 2011-08-03 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://ivn.us/2011/08/03/top-democrats-call-tea-

party-members-terrorists/; WALSH, Kenneth T. Obama Says Race a Key Component in Tea Party 

Protests: President Obama reflects on the role of race in modern politics and his own presidency. U.S. 

News [online]. 2011-03-02 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.usnews.com/news/ 

articles/2011/03/02/obama-says-race-a-key-component-in-tea-party-protests?page=3 

183 ZAKARIA, Fareed. Republicans are the party of gridlock. The Washington Post [online]. 2014-02-14 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-the-party-of-

gridlock/2014/02/14/308fb75a-9590-11e3-8461-8a24c7bf0653_story.html 
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strany a voličů.184 Jako příklad lze uvést vítězství některých radikálních kandidátů Tea 

party v primárních volbách, kteří poté utrpěli značnou porážku v hlavních volbách 

(O’Donnell prohrála o 16 %, Miller prohrál s write-in kandidátkou Republikánské 

strany), a zmařili tak Republikánské straně naděje na získání převahy v senátu. Po 

volbách byli představitelé Tea party často kritizováni z řad umírněných republikánů a 

pragmatiků za blokování vyjednávání a nerealistické požadavky.185 

 

Jaký dopad mělo hnutí Tea party na Republikánskou stranu? 

Dopady povstání grassroots hnutí Tea party na Republikánskou stranu je těžké 

jednoznačně identifikovat. Nejčastěji mu je připisována ideologická polarizace, vnitřní 

rozštěpení strany a příval nové energie a podpory od stávajících voličů. Poslední dvě 

jmenované jsou nezpochybnitelnými fakty, avšak například DiMaggio rozporuje 

tvrzení, že to byla Tea party, kdo posunul Republikánskou stranu doprava. DiMaggio 

porovnával volební záznamy hlasování na celonárodní úrovni o důležitých zákonech a 

ideologické skóre, jež jim přidělovaly skupiny jako Americans for Democratic 

Action186, a zjistil, že členové Sněmovní schůze Tea party byli v roce 2009 extrémně 

konzervativní, nicméně republikáni obecně byli taktéž velmi konzervativní, i když 

trochu méně. Republikánští senátoři byli méně konzervativní než ti sněmovní, ale při 

srovnání s hodnocením uděleným senátorům v roce 2008, odhalil DiMaggio 17% rozdíl. 

U reprezentantů tento rozdíl činil 20 %.187 Ideologický posun se uvnitř strany odehrál 

tedy pravděpodobně již dříve, po propuknutí Tea party protestů se však naplno projevil. 

Je též pravdou, že silný akcent na ekonomická témata dokázal využít už v roce 1992 

Ross Perot, jehož nově zaktivizovaný elektorát přitáhl v roce 1994 Newt Gingrich 

                                                 
184 SIEGEL, Elyse. Ousted GOP Congressman Bob Inglis: I Refused To Call Obama ‘A Socialist’ And I 

Lost. The Huffington Post [online]. 2010-08-09 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.com/2010/08/09/bob-inglis-i-refused-to-c_n_675580.html  

185 např.: MCAULIFF, Michael. Payroll Tax Has Republican Leaders Urging Tea Party Members To Be 

Less Extreme, More Politically Savvy. The Huffington Post [online]. 2012-02-14 [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2012/02/14/payroll-tax-republican-leaders-tea-

party_n_1276333.html 

186 AMERICANS FOR DEMOCRATIC ACTION AND THE AMERICANS FOR DEMOCRATIC 

ACTION EDUCATION FUND. Americans for Democratic Action [online]. Washington D. C., ©2016 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.adaction.org/ 

187 DIMAGGIO, Anthony R. The rise of the Tea Party: political discontent and corporate media in the 

age of Obama, s. 58. 
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pomocí platformy Smlouva s Amerikou (Contract with America) k Republikánské 

straně, které se podařilo vyhrát v obou komorách kongresu. Rapoport upozorňuje, že 

Gingrich zdůrazňoval ekonomické a reformní otázky, ale výrazně omezil téma potratů a 

náboženská témata188, což se projevilo v republikánských platformách z let 1996 a 

2000. Smlouva s Amerikou je pak předchůdkyní Smlouvy od Ameriky, která opět 

sloužila jako nástroj k mobilizaci voličů. Z této perspektivy se zdá, že projekt Tea party 

byl skutečně velice dobře promyšlený shora zrealizovaný prostředek ke znovuzískání 

vlády Republikánskou stranou a na ní napojenými skupinami. I zde stál v popředí 

požadavek na vyhýbání se sociálním problematikám, který se však projevoval spíš 

v rámci organizací Tea party. Příčinou mohla být skutečnost, že segmentem, u nějž se 

ukázala nejvyšší odezva na výzvy hnutí Tea party, byli sociální konzervativci.  

 

Je pravděpodobné, že se na národní úrovni vytvoří nová třetí strana? Mělo hnutí Tea 

party šanci stát se třetí stranou? 

Třetí strana se vždy nachází v nevýhodné pozici oproti Demokratické a 

Republikánské straně. Není proto pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti nějaká 

objevila na celonárodní úrovni s ambicí dlouhodobě konkurovat zavedeným stranám. Je 

však možné, že nějaký významnější třetí subjekt opět vstoupí do prezidentského klání. 

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že si vysoké procento obyvatel USA myslí, že 

Spojené státy třetí stranu potřebují. V září 2015 60 % respondentů uvedlo potřebu třetí 

strany z důvodu neschopnosti stran stávajících, přičemž 38 % dotázaných se domnívalo, 

že třetí strana není třeba, neboť stávající strany odvádí přiměřenou práci.189 Z historické 

zkušenosti vyplývá, že menší třetí subjekty se na politické scéně čas od času vyskytují, 

aby prosazovaly nějaké opomíjené téma nebo bránily zájmy opomíjené skupiny 

obyvatel, avšak poslední dostatečně silné téma, jenž vedlo k vytvoření nové velké 

strany, byla otázka zrušení otroctví. Nelze však vyloučit, že v budoucnu z nějakého 

důvodu nedojde ke kritickým volbám tak, jak je popisuje teorie přeskupení a že 

současný stranický systém nebude nahrazen jiným. Průběžné volby z roku 2010 

nicméně nelze považovat za kritické, neboť sociálně konzervativní frakce GOP 

                                                 
188 RAPOPORT, Ronald B. a Walter J. STONE. Three's a crowd: The Dynamic of Third Parties, Ross 

Perot, & Republican Resurgence. With a New Afterword, s. 151. 

189 MCCARTHY, Justin. Majority in U.S. Maintain Need for Third Major Party. Gallup [online]. Gallup, 

2015-09-25 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/185891/majority-maintain-need-

third-major-party.aspx?g_source=tea%20party&g_medium=search&g_campaign=tiles 
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získávala vliv uvnitř strany již od 80. let 20. století a nazývala se Náboženská pravice, 

která navíc neusilovala o vydělení se ze struktury strany, proto sociální témata nelze 

považovat za dostatečný impulz. Totéž platí pro ekonomický apel hnutí Tea party, 

protože silný důraz na ekonomická témata se v případě kandidátů Tea party příliš často 

omezoval na sebevědomé proklamace ve stylu „je třeba zmenšit vládu a omezit rozsah 

sociálních programů“, „je třeba zrušit ministerstvo školství (department of education) a 

další neústavní a nákladné programy“, aniž by kandidáti, a poté zvolení představitelé, 

Tea party předkládali konkrétní řešení palčivé hospodářské situace. Navíc, hnutí Tea 

party nikdy neusilovalo o to, aby se jako třetí strana etablovalo, a jeho podporovatelé 

byli nejčastěji republikáni. 

 

 

Předběžně se domnívám, že se představitelé Tea party budou silně vymezovat proti 

potratům i přiznávání práv LGBT komunitě. Rasové otázky budou zřejmě podléhat 

geografické poloze. V jižněji položených státech bude pravděpodobnější ostré 

vymezování vůči hispánským přistěhovalcům. 

 Hypotéza předpokládající silné vymezování se vůči právu ženy na potrat a 

přiznávání práv LGBT komunitě se jednoznačně potvrdila. Mezi sledovanými kandidáty 

Tea party existoval pouze jediný, jenž zastával pro-choice postoj v otázce potratů, 

manželství osob stejného pohlaví nepodporoval žádný kandidát. Toto zjištění 

koresponduje s faktem, že všichni kandidáti Tea party kandidovali jako republikáni a 

nálepka Tea party jim zajišťovala podporu u převážně sociálně konzervativního 

elektorátu.  

 Otázka ilegálního přistěhovalectví rezonovala poměrně silně napříč všemi státy, 

neboť veřejné debatě dominovala ekonomická témata, mezi něž lze problematiku 

ilegální imigrace zařadit kvůli vysoké zátěži, jež klade na veřejné rozpočty. Kandidáti 

Tea party obecně požadovali významné škrty v oblasti sociálních výdajů, k ilegálním 

imigrantům se tedy stavěli velmi nekompromisně. Z postoje obyvatel USA k tvrdému 

imigračnímu zákonu Arizona SV 1070 lze vyvodit, že ve státech, jež se reálně potýkaly 

s vysokým počtem ilegálních imigrantů, skutečně existovalo ostřejší vymezování vůči 

přistěhovalcům. Co se týče otázky zločinu, ta nebyla pro kandidáty ani podporovatele 

Tea party prioritní.190  

                                                 
190 LOWNDES, Joseph. Steep: the precipitous rise of the Tea Party, kap. 6, s. 167. 
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Voliči Republikánské strany se budou pravděpodobně ztotožňovat s většinou názorů 

Tea party, domnívám se však, že příliš radikální kandidáti Tea party budou ve volbách 

méně úspěšní a že voliči budou preferovat umírněnější kandidáty Republikánské strany. 

 Tato hypotéza se prokázala pouze zčásti. Průměrní voliči Republikánské strany 

se ztotožňovali s většinou názorů Tea party, avšak jen do určité míry. Nicméně voliči 

Tea party byli z větší části právě voliči Republikánské strany, zastávali však radikálnější 

názory než průměrní voliči republikánů. Úspěch kandidátů Tea party byl umožněn 

zejména díky jejich výsledkům v primárních volbách, kde často zvítězili nad 

umírněnějšími kandidáty. Někteří voliči tedy, nejspíš jako vyjádření své frustrace a 

hněvu, preferovali konzervativnější kandidáty. Nicméně významnější byla pro 

kandidáty Tea party podpora konzervativních skupin a sociálně konzervativního 

elektorátu, které jim svým aktivismem zajistily zvolení. Za příklad neúspěšných 

umírněných republikánských kandidátů lze uvést Michaela Castla a Charlieho Crista, 

bylo jich však mnohem více. Castle byl mezi lety 1993-2011 devětkrát za sebou zvolen 

reprezentantem za stát Delaware, byl názorově velmi umírněný, u voličů populární.191 

V senátních primárkách byl nakonec poražen Christine O’Donnell, která měla podporu 

právě mezi konzervativními kruhy. Stejný osud potkal Charlieho Crista, jenž zastával 

funkci guvernéra státu Florida, byl umírněným republikánem a oblíbeným politikem, ale 

v primárních volbách ho porazil Marco Rubio.192 

                                                 
191 Rep. Michael Castle. GovTrack [online].  ©2004 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

https://www.govtrack.us/congress/members/michael_castle/400070 

192 GRUNWALD, Michael. Crist: Too Moderate for Florida Republicans. Time [online]. 2009-05-12 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://content.time.com/time/politics/ article/0,8599,1897665,00.html 
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Závěr 

 Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat hnutí Tea party, čehož bylo 

dosaženo dvěma způsoby. Za prvé byl prostor věnován zkoumání politického a 

stranického systému, v němž se Tea party zrodila, za druhé bylo analýze podrobeno 

samotné hnutí Tea party, jeho vývoj, struktura a ideje, v období od jeho počátku 

přibližně do voleb v roce 2010. Jádrem práce pak bylo zkoumání vztahu Tea party a 

kontroverzních témat. Problematika jak Tea party, tak kontroverzních témat, v tomto 

případě potratů, práv LGBT a rasových otázek, je nicméně natolik obsáhlá, že by si 

zasloužila mnohem podrobnější a dlouhodobější výzkum, čehož by mohlo být dosaženo 

analýzou postojů k jednotlivým kontroverzním otázkám nejen mezi úspěšnými 

kandidáty Tea party, ale též mezi kandidáty neúspěšnými, jejich protivníky 

v primárkách i v hlavním volebním klání a mezi dalšími představiteli hnutí. 

 Neméně důležitým cílem této práce bylo zjistit, zda měly názory na kontroverzní 

otázky vliv na úspěch kandidátů Tea party a tohoto hnutí obecně. Ze zjištěných údajů 

vyplývá, že mezi sociálně konzervativními voliči Republikánské strany, kteří tvořili 

voličskou bázi Tea party, zaujímala většina velmi konzervativní morální postoje, které 

pravděpodobně hrály roli při výběru kandidáta. Zároveň kandidáti Tea party, jakožto 

kandidáti Republikánské strany, zaujímali v kontroverzních otázkách často extrémně 

konzervativní postoje. Nicméně z výsledků případové studie plyne, že nelze prokázat 

přímou korelaci mezi postoji kandidáta ke kontroverzním otázkám a jeho volebním 

úspěchem. Důvodem je především zaměření hnutí, jež akcentuje ekonomické otázky, 

vzdor proti establishmentu a Obamově politice, které stojí nad sociálními otázkami.  

 Co se týče charakteru jednotlivých států Unie, tedy zda inklinují 

k Republikánské nebo Demokratické straně v prezidentských volbách, a jeho vlivu na 

vnímání kontroverzních témat, obecně lze říci, že tento vliv je silný, ale automaticky 

neimplikuje přijetí konkrétní legislativy nebo zvolení konkrétních kandidátů. Lze tvrdit, 

že Severovýchod je nejliberálnějším regionem USA, zatímco Jih (zejména biblický pás) 

je nejvíce konzervativním regionem, což je možné verifikovat například pomocí 

legislativy upravující stejnopohlavní svazky.  

 Práci kandidátů, a posléze zvolených představitelů, Tea party s kontroverzními 

tématy nelze generalizovat. Je nicméně pravděpodobné, že se nijak výrazněji neliší, 

zejména pokud jsou stanoviska ke kontroverzním tématům součástí image kandidáta. 

Lze však identifikovat politiky, kteří své názory v budoucnu mírnili, a to z důvodu 
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pragmatického přístupu k politickým problémům nebo kvůli lepší pozici během 

následující volební kampaně.   

 Ostatní političtí aktéři reagovali na rétoriku Tea party velmi kriticky. Demokraté 

kritizovali Tea party za nekonzistentnost názorů, extrémní postoje, provázanost 

s Republikánskou stranou a vlivnými zájmovými skupinami a za hanění Obamy a 

Demokratické strany. Republikáni odsuzovali extrémní postoje, přílišnou ideologickou 

vyhraněnost, nechuť ke kompromisům a nedostatek pragmatičnosti ve výběru 

kandidátů. 

 Dopady hnutí Tea party na Republikánskou stranu jsou jak pozitivní, tedy příval 

nové energie a mobilizace voličů, tak negativní, tedy ideologická polarizace a vnitřní 

rozštěpení strany. Nelze však jednoznačně kvantifikovat, nakolik je za ideologický 

posun doprava zodpovědné právě hnutí Tea party. 

 Co se týče třetích stran, není pravděpodobné, že by v dohledné budoucnosti 

vznikla nějaká celonárodní třetí strana s ambicí dlouhodobě konkurovat stranám 

zavedeným. Ačkoliv samozřejmě není možné to zcela vyloučit. Hnutí Tea party samo o 

sobě nikdy nemělo ambici stát se třetí stranou, nemělo pro to ani předpoklady. 

 První předložená hypotéza se z části potvrdila, kandidáti a představitelé Tea 

party se vyhraňovali jak proti právu žen na potrat, tak proti přiznávání práv osobám 

LGBT, což bylo ověřeno zejména u kandidátů zkoumaných v případové studii. Rasové 

otázky reprezentované postojem k ilegální imigraci však rezonovaly napříč všemi státy, 

ostré vymezování vůči, zejména hispánským, přistěhovalcům bylo patrné nejen na Jihu, 

ale též v ostatních regionech. Za jeden z možných důvodů lze označit ekonomickou 

náročnost a pocit ohrožení, jež s sebou ilegální imigrace přináší. 

 Druhá předložená hypotéza byla verifikována taktéž pouze částečně. Voliči 

Republikánské strany se skutečně ztotožňovali s názory reprezentovanými Tea party, 

neboť se Tea party s Republikánskou stranou do velké míry překrývá. Ačkoliv byli 

voliči Tea party identifikováni jako radikální republikáni, k průměrným republikánským 

voličům měli názorově vždy nejblíže. Předpoklad, že ve volbách dostanou přednost 

umírnění republikáni, se ukázal jako lichý, neboť už v primárkách dali voliči často 

přednost silně konzervativnímu kandidátovi Tea party před umírněným republikánem. 

Z případové studie pak plyne, že mnoho zvolených kandidátů Tea party zaujímalo ke 

kontroverzním otázkám konzervativní nebo ultrakonzervativní postoje. 
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Summary 

The aim of the present thesis is to analyze the Tea Party movement. First, the 

thesis examines the political and party system that gave rise to the formation of the Tea 

Party. Second, the Tea Party movement is analyzed – its genesis, structure and ideas in 

the period from its origins to the 2010 elections. The core of the thesis is the 

relationship between the Tea Party and selected controversial issues. The Tea Party as 

well as controversial issues such as abortion, LGBT rights, and race are complex topics 

that deserve a more detailed examination (potentially by means of an analysis of 

attitudes towards controversial issues of both successful and unsuccessful candidates, 

but also their rivals in primaries and midterm elections as well as other Tea Party 

members).  

Another aim of this thesis is to determine whether the candidatesʼ views on the 

controversial issues affected their electoral success. The collected data indicate that the 

majority of social conservative Republican voters, who made up the Tea Party‘s 

electoral base, had very conservative moral stands which probably played a role in 

choosing a candidate. Also, the Tea Party candidates, i.e. Republican Party candidates, 

often had very conservative views on the controversial issues. However, the results of 

the case study showed that there is no direct correlation between the candidate’s views 

on the controversial issues and their electoral success. This could be due to the 

orientation of the movement, which places economic issues, anti-establishment and anti-

Obama anger above social issues. 

 As for the individual states of the Union, i.e. the question of whether they lean 

towards the Republican or Democratic party in presidential elections, and the influence 

that it has on how they view controversial topics, we can conclude that such an 

influence is strong but it does not automatically imply passing particular legislation or 

electing particular candidates. Whereas the Northeast is the most liberal region of the 

USA, The South (especially the Bible Belt) is the most conservative region, which can 

be illustrated by the example of same-sex marriage legislation. 

It cannot be generalized how the Tea Party candidates, and thereafter elected 

officials, work with the controversial issues, but it is likely that it does not change a lot, 

notably when the controversial issues attitudes are part of the candidate’s image. Some 

officials who mitigated their rhetoric because of the pragmatic approach towards 

politics or a better position during the electoral campaign can be identified. 
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 The other political actors reacted to the Tea Party’s rhetoric critically. Democrats 

criticized the Tea Party’s opinion inconsistency, extreme positions, disparagement of 

Obama and the Democratic Party and the linkage between the movement and the GOP 

and other interest groups. Republicans condemned extreme positions, ideological 

polarization, aversion to compromise and a lack of pragmatism during candidate 

selection. 

 The impact of the Tea Party on the Republican Party is both positive and 

negative. The positive impact can be represented by a new burst of energy and 

electorate mobilization. The negative impact, on the other hand, can be represented by 

ideological polarization, and inner cleavage. Unfortunately, it cannot be quantified how 

responsible the Tea Party was for the rightward ideological shift. 

It is not very likely that a third party will form on the national level with 

ambitions to compete with the established parties in the near future. The Tea Party 

movement never had an ambition to become a third party and it never had required 

preconditions.  

The first hypothesis was partly verified, the Tea Party candidates and elected 

officials condemned abortions as well as LGBT rights, which was confirmed in the case 

study. But the racial issues represented by resistance to the immigration reform were 

strongly experienced across the whole Union. The significant anti-immigration (mainly 

hispanic) sentiment was apparent not just in the South but also in other regions. The 

economic burden, and threat to national security, which immigration entails, may be one 

of the reasons for this. 

The second hypothesis was also verified only partially. The Republican voters 

actually identified with the ideas presented by the Tea Party, because there is a large 

overlap between the Tea Party and the Republican Party. Although the Tea Party voters 

were identified as radical Republicans, their nearest opinion allies were average 

Republicans. The prediction that voters will prefer moderate candidates was invalid 

because some radical candidates were often preferred to the moderates already in the 

primaries. The results of the case study suggest that a large number of the elected Tea 

Party candidates had conservative or extremly conservative attitudes towards the 

controversial issues. 
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Doslov 

Dnes, v roce 2016, lze s jistotou říci, že Tea party a její vliv rozhodně nezmizely, 

nýbrž jsou stále výrazně přítomny nejen uvnitř Republikánské strany, ale i na celé 

politické scéně. Podpora Tea party byla mezi veřejností nejvyšší v listopadu 2010, kdy 

činila 32 %, v říjnu roku 2015 to bylo 17 %, pokles v podpoře činí 15 %. Podpora Tea 

party tedy klesá, nicméně stále zůstává značná.193 V průběhu času postupně došlo 

k určitému splynutí Tea party s republikánským establishmentem, ačkoliv nelze tvrdit, 

že by Tea party získala absolutní dominanci v rámci strany. V aktuálním boji o 

republikánskou nominaci na post prezidenta je nejúspěšnějším kandidátem Donald 

Trump, jenž dostal v Iowě „předvolební požehnání“ od Sarah Palin194, jiní kandidáti, 

kteří již z boje odstoupili, měli taktéž určité vazby na voliče Tea party, např. Marco 

Rubio a Rand Paul, které vynesla „Tea party vlna“ v roce 2010 do senátorského křesla 

států Florida a Kentucky, nebo Ted Cruz, jenž se stal v roce 2012 za podpory Tea party 

senátorem za stát Texas. Po volbách v roce 2012 přitom budoucnost Tea party 

nevypadala příliš příznivě. Podporovatelé Tea party nedokázali prosadit 

v republikánských primárkách svého kandidáta (Michele Bachmann, Herman Cain, 

Newt Gingrich, Rick Perry), a nominaci nakonec získal Mitt Romney, jenž byl podle 

mnohých příliš umírněný ve svých postojích.195 V senátních volbách uspěli 

4 z 16 kandidátů Tea party, v předvolební kampani se opět objevovali kandidáti s velmi 

kontroverzními názory. Někteří přední představitelé Tea party sice nebyli znovu 

zvoleni, avšak Sněmovní Tea party schůze měla po volbách stále kolem 50 členů.196 

V roce 2014 se republikáni poučili a podobným excesům se snažili vyhnout, věnovali 

                                                 
193 NORMAN, Jim. In U.S., Support for Tea Party Drops to New Low. Gallup [online]. Gallup, 2015-10-

26 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: http://www.gallup.com/poll/186338/support-tea-party-drops-new-

low.aspx?g_source=tea%20party&g_medium=search&g_campaign=tiles 

194 190 RAPPEPORT, Allan a Maggie HABERMAN. Sarah Palin Endorses Donald Trump, Which Could 

Bolster Him in Iowa. The New York Times [online]. 2016-01-19 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2016/01/20/us/politics/donald-trump-sarah-palin.html  

195 Tea Party Vows to Continue the Fight after the Establishment’s Hand-Picked Candidate Loses. Tea 

Party Patriots [online]. 2012-11-06 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.teapartypatriots.org/ 

content/tea-party-vows-to-continue-the-fight-after-the-establishments-hand-picked-candidate-loses/ 

196 TIRON, Roxana a James ROWLEY. Tea Party Holds Most Seats While Alienating Voters. Bloomberg 

Politics [online]. 2012-11-08 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.bloomberg.com/ 

news/articles/2012-11-08/tea-party-freshmen-to-become-sophomores-by-keeping-house-seats 
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více energie školení kandidátů, finanční prostředky směřovali k loajálním straníkům 

apod. Podobně postupovaly též zájmové skupiny. Konzervativní skupiny podporující 

Tea party kandidáty zase vyzývaly k větší zdrženlivosti a umírněnosti při veřejných 

vystoupeních.197 

 

Kontroverzní témata prezentovaná v této práci prošla od roku 2010 některými 

změnami. Zatímco praxe global gag rule nebo DADT byla zrušena a rozsudek Roe v. 

Wade je stále v platnosti, legislativy omezující přístup k interrupcím stále přibývá. 

V otázkách rasy jsou stále aktuální a živé debaty o vhodném způsobu řešení a provedení 

imigrační reformy a o problematice trestního soudnictví a masového uvězňování. 

Nejvýraznější posun nastal v otázce manželství osob stejného pohlaví. Nejvyšší soud 

vydal 26. června 2015 rozhodnutí v kauze Obergeffel v. Hodges, kterým přiznává 

osobám stejného pohlaví právo na manželský sňatek, který musí být soudně uznáván na 

celém území Spojených států amerických.198 Poté, co v únoru letošního roku nečekaně 

zesnul jeden ze soudců Nejvyššího soudu Spojených států amerických, soudce Antonin 

Scalia, činí počet zbylých soudců 8, a vážně tedy hrozí ideologické štěpení 4 ku 4, 

neboť 4 soudce do úřadu nominoval demokratický prezident a 4 republikánský 

prezident. Zatím se zdá, že republikány ovládaný Senát neschválí prezidentu Obamovi 

žádného nominanta a že bude výběr jiného kandidáta ponechán na příštím prezidentovi, 

jenž bude znám v listopadu. Pokud se nic nezmění, bude mít vítěz prezidentských voleb 

příležitost do budoucna vychýlit onen pomyslný jazýček na vahách ve prospěch svého 

ideologického pólu. 

 

 

 

                                                 
197 HABERMAN, Maggie. How the Chamber beat the tea party in 2014. Politico [online]. 2014-11-08 
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2014-112708; TERBUSH, Jon. How the Tea Party lost the 2014 midterms. The Week [online]. 2014-11-
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