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Abstrakt 

Cílem této práce je najít příčinu odlišných postojů ČSSD a SMER-SD k evropské 

migrační krizi. Zatímco ČSSD projevuje určitou míru solidarity vůči migrantům, 

SMER-SD zaujímá přísně odmítavý postoj v této problematice. Teoretická část práce se 

zaměřuje na principy a historický vývoj ideologie sociálně demokratických stran 

jakožto základní společné východisko obou politických stran. K demonstraci postojů 

jednotlivých stran jsou použity oficiálně publikované dokumenty, tisková prohlášení 

či výstupy v médiích a zároveň prezentované názory vybraných členů stran. K nalezení 

konečné příčiny odlišnosti postojů stran jsou v praktické části analyzovány čtyři 

vybrané nezávislé proměnné související s migrací. Mezi sebou jsou porovnávány 

struktury voličů zkoumaných stran; podíly cizinců na území států těchto stran; míra 

veřejného mínění v daných zemích vůči migraci; minulost, tradice a přístup k migraci 

v historii obou stran. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to find the cause of different attitudes of CSSD and SMER-SD 

towards the European migration crisis. While the CSSD displays a certain degree 

of solidarity towards migrants, SMER-SD takes a strict refusal attitude in this issue. 

The theoretical part of the thesis focuses on the principles and historical development 

of the ideology of social democratic parties, as the basic common basis of both political 

parties. To demonstrate the attitudes of each party, official documents, press releases, or 

outputs in the media are used, as well as the views of selected party members. In order 



   

to find the ultimate cause of differences in parties attitudes, four selected independent 

variables related to migration are analyzed in the practical part. These are structures of 

voters of the surveyed parties; shares of foreigners in the countries of these parties; the 

level of public opinion on migration in those countries; history, tradition and access to 

migration in the history of both political parties. 
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 Zdůvodnění výběru práce 

Téma migrační krize je velice aktuální a čerstvé, ve skutečnosti právě probíhá, 

a proto zatím nebylo nijak více odborně zpracováno. ČSSD a SMER-SD byly ke 

komparaci v tomto tématu vybrány vzhledem k tomu, že se jedná o politické strany, 

které jsou sice evropské integraci obecně nakloněny, ovšem v otázce migrační krize 

nejsou tolik jednotné s rozhodnutím řešení tohoto problému na nadnárodní úrovni. Tak 

činí, přestože jsou stranami levicového typu, ty ovšem obecně bývají tradičně 

internacionálního smýšlení, nikoli nacionálního. Mají tak hodně společného, ovšem 

právě v této záležitosti se v určité míře rozcházejí, jak s ostatními sociálně 

demokratickými stranami, tak mezi sebou. Navíc se jedná o vládnoucí subjekty 

ve svých zemích, tudíž jejich postoje mají nemalý vliv. 

Předpokládaný cíl 

Výzkumná otázka zní, jaké jsou příčiny odlišnosti české sociálně demokratické 

strany ČSSD a slovenské sociálně demokratické strany SMER-SD v přístupu k migrační 

krizi. Cílem práce je zjistit, z jakých důvodů existuje určitý rozdíl v postojích 

zmíněných stran. Jak je možné, že oba politické subjekty praktikují odlišné postupy při 

řešení migrační krize, a zároveň jsou součástí celosvětové Socialistické internacionály 

a členy Strany evropských socialistů, jsou spojené stejnou ideologií a podporují 

působení svých států v evropských strukturách. 

Metodologie práce 

V práci bude použita synchronní komparativní metoda porovnávající postoje 

ČSSD a SMER-SD k migrační krizi, přičemž půjde o časové období od dubna roku 

2015, kdy se ve Středozemním moři potopily lodě převážejících téměř dva tisíce 

imigrantů, což dalo popud politickým reakcím ohledně evropské migrační krize, 

jež budou zkoumány, do podzimu roku 2016. Analyzovány budou oficiální webové 

stránky, tisková prohlášení či vyjádření v médiích obou stran, z čehož vyjdou postoje 

potřebné k porovnání. Také bude analyzována vnitrostranická debata ohledně 

zkoumaného tématu v obou politických stranách. 

Institut politologických studií 

Teze bakalářské práce 



   

Základní charakteristika tématu 

V roce 2015 přišlo do Evropy více než milion migrantů, což vyvolalo krizi, 

neboť jednotlivé země se s přílivem snažily vyrovnat, čímž v EU vzniklo rozdělení 

v otázce, jak nejlépe řešit přerozdělení těchto příchozích lidí. Německá kancléřka 

Angela Merkelová navrhla nový systém kvót pro přerozdělování migrantů do členských 

států EU, s nímž ovšem ne každý členský stát souhlasil. Proti systému byly především 

země Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), které odmítly přijetí 

kvót. V rámci těchto zemí existuje také určitý rozdíl v míře protinázoru vůči rozhodnutí 

EU. Migrace se stala velmi citlivým tématem a v řadě států i hlavním bodem volebních 

kampaní či politických debat. 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Teoretické východisko - teorie ideologie socialistických stran. 

3. Představení komparovaných subjektů (ČSSD a SMER-SD) a jejich postojů k 

migrační krizi. 

4. Analýza příčin postojů komparovaných subjektů. 

5. Komparace příčin a její výsledky. 

6. Závěr. 

Základní literatura 

CASTLES, Stephen a Mark J. MILLER. The age of migration: international population 

movements in the modern world. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, c2009. 

ISBN 978-0-230-51785-1. 

FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister & 

Principal, c1998. Edice vědecké studie. ISBN 80-85947-31-5. 

HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3. 

SHEVEL, Oxana. Migration, refugee policy, and state building in postcommunist 

Europe. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-76479-7. 



   

STANOVISKO SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE K ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ KRIZE. In: cssd.cz 

[online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/a3-migrace-

1.pdf 

NOVINY STRANY SMER - SD: robíme pre ľudí - január 2016. In: strana-smer.sk 

[online]. 2016. Dostupné také z: http://strana-smer.sk/robime-pre-ludi-januar-2016 

Joint Statement on Migration. In: visegradgroup.eu [online]. 2016. [cit. 2016-05-18]. 

Dostupné z: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on 

Tiskové zprávy: 

Poslanci ČSSD navrhli Poslanecké sněmovně usnesení k migraci. In: cssd.cz [online]. 

2016. [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/poslanci-

cssd-dnes-navrhnou-poslanecke-snemovne-usneseni-k-migraci/ 

Povinné migrační kvóty jsou nepřijatelné. In: cssd.cz [online]. 2016. [cit. 2016-05-18]. 

Dostupné z: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/navrh-eu-na-povinne-migracni-kvoty-

je-neprijatelny/ 

ROBERT FICO: LEN OCHRANA SCHENGENSKÝCH HRANÍC JE CESTA, AKO SA 

POSTAVIŤ VOČI NELEGÁLNYM TOKOM MIGRANTOV. In: strana-smer.sk [online]. 

2015. [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://strana-smer.sk/robert-fico-len-ochrana-

schengenskych-hranic-je-cesta-ako-sa-postavit-voci-nelegalnym-tokom

https://www.cssd.cz/data/files/a3-migrace-1.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/a3-migrace-1.pdf
http://strana-smer.sk/robime-pre-ludi-januar-2016
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/poslanci-cssd-dnes-navrhnou-poslanecke-snemovne-usneseni-k-migraci/
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/poslanci-cssd-dnes-navrhnou-poslanecke-snemovne-usneseni-k-migraci/
https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/navrh-eu-na-povinne-migracni-kvoty-je-neprijatelny/
https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/navrh-eu-na-povinne-migracni-kvoty-je-neprijatelny/
http://strana-smer.sk/robert-fico-len-ochrana-schengenskych-hranic-je-cesta-ako-sa-postavit-voci-nelegalnym-tokom
http://strana-smer.sk/robert-fico-len-ochrana-schengenskych-hranic-je-cesta-ako-sa-postavit-voci-nelegalnym-tokom


 1 

 

 

Obsah 

 

OBSAH ....................................................................................................................................................... 1 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ...................................................................................................... 2 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 3 

1. IDEOVÁ VÝCHODISKA A PRINCIPY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH STRAN .......... 6 

1.1 Kořeny sociálně demokratické ideologie a její vymezení vůči tradičnímu socialismu .............. 6 
1.2 Neorevizionismus neboli Třetí cesta ......................................................................................... 8 
1.3 Sociální demokracie 21. století ............................................................................................... 11 

2. PŘEDSTAVENÍ POSTOJŮ KOMPAROVANÝCH SUBJEKTŮ ............................................ 14 

2. 1. Postoje nadnárodních seskupení ........................................................................................ 14 
2. 2. Postoj ČSSD k migrační krizi ............................................................................................. 15 
2. 2. 1. Oficiální postoj ČSSD k migrační krizi ......................................................................... 15 
2. 2. 2. Konkrétní postoje vybraných členů ČSSD ..................................................................... 16 
2. 3. Postoj SMER-SD k migrační krizi ...................................................................................... 18 
2. 3. 1. Oficiální postoj SMER-SD ............................................................................................. 19 
2. 3. 2. Konkrétní postoje vybraných členů SMER-SD .............................................................. 20 

3. ANALÝZA NEZÁVISLÝCH PROMĚNNÝCH .......................................................................... 22 

3. 1. Struktura voličů zkoumaných subjektů ............................................................................... 22 
3. 1. 1. Struktura voličů ČSSD................................................................................................... 23 
3. 1. 2. Struktura voličů SMER-SD ............................................................................................ 24 
3. 1. 3. Porovnání struktur voličů ČSSD a SMER-SD ............................................................... 24 
3. 2. Podíl cizinců na celkové populaci v zemích zkoumaných subjektů .................................... 25 
3. 2. 1. Podíl cizinců v České republice ..................................................................................... 25 
3. 2. 2. Podíl cizinců ve Slovenské republice ............................................................................. 26 
3. 2. 3. Porovnání podílů cizinců v České republice a ve Slovenské republice ......................... 26 
3. 3. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie v zemích zkoumaných subjektů ................. 27 
3. 3. 1. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie v České republice................................. 27 
3. 3. 2. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie ve Slovenské republice ......................... 28 
3. 3. 3. Porovnání veřejných mínění vůči migraci v České republice a ve Slovenské republice 29 
3. 4. Minulost a tradice zkoumaných subjektů ........................................................................... 29 
3. 4. 1. Minulost a tradice ČSSD ............................................................................................... 29 
3. 4. 2. Minulost a tradice SMER-SD ........................................................................................ 31 
3. 4. 3. Porovnání minulosti a tradic ČSSD a SMER-SD .......................................................... 33 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 34 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 36 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 45 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 46 

 



   

 

2 

  

Seznam použitých zkratek 

CVVM - Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 

ES - Evropská společenství 

EU - Evropská unie 

HZDS - Hnutí za demokratické Slovensko 

KSČ - Komunistická strana Československa 

ODS - Občanská demokratická strana 

PES - Strana evropských socialistů (Party of European Socialists) 

SDĽ - Strana demokratické levice 

SMER-SD - SMER sociální demokracie 

SNS - Slovenská národní strana 

SPD - Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands) 
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Úvod 

Na jaře roku 2015 se dostalo na území států Evropské unie nebývalé množství 

migrantů, především ze zemí Středního východu, způsobující rekordní počty žádostí 

o azyl v jednotlivých státech Evropské unie, dosahujících v první polovině roku 2015 

téměř milionového počtu žadatelů. Tento velký tlak vyžadoval rychlá a účinná politická 

řešení. Reakcí Evropské unie byl desetibodový plán
1
 navrhující navýšení a zpřísnění 

bezpečnostních kontrol hranic kvůli jednoduššímu řízení příchozích uprchlíků a zároveň 

boji proti překupníkům a pašerákům nezákonně převážejících ilegální migranty. 

Nicméně tento plán také obsahoval kontroverzní iniciativy přemisťování již příchozích 

uprchlíků mezi jednotlivé členské státy Evropské unie pomocí systému kvót. 

Zatímco například Spolková republika Německo přijala vysoký počet imigrantů 

vzhledem k jejímu Základnímu zákonu
2
 vyhrazujícímu z humanitárních důvodů právo 

na azyl, tak na druhé straně Maďarsko postavilo hraniční zeď za účelem posílení 

kontroly příchozího toku uprchlíků a ve spojení s ostatními zeměmi Visegrádské 

skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) odmítlo přijetí přerozdělovacích kvót. 

(Damoc, 2016, s. 22-23) Tento moment lze považovat za počátek evropské migrační 

krize. Migrace se stala velmi citlivým tématem a v řadě států i hlavním bodem 

volebních kampaní či politických debat.  

Mezi státy odmítající kvóty můžeme také shledávat další dílčí rozdíly 

v přístupech k problematice migrace, odlišnosti jsou také značné mezi politickými 

stranami v jednotlivých zemích. Tato práce je zaměřena na srovnání postojů politických 

stran vůči probíhající evropské migrační krizi ze zemí neuznávajících systém kvót 

a s obecně spíše odmítajícím postojem vůči příchozím imigrantům - z České republiky 

a Slovenské republiky. Přestože tyto dva státy střední Evropy nebyly samotnou migrací 

nijak zásadně zasaženy, politická krize, jež je spojena s rozdílnými náhledy na proces 

vyřešení přílivu uprchlíků, Českou republiku a Slovenskou republiku v žádném případě 

neminula, ba naopak české a slovenské vlády jsou jedněmi z významných aktérů 

v rámci diskuze nejenom o přijetí či nepřijetí kvót na přerozdělování uprchlíků. Z těchto 

dvou zemí jsou níže diskutovány politické strany, jež jsou ideologicky velice podobné, 

ale jejich postoje k tématu migrace se v určitých aspektech liší. Vybrány byly 

                                                 
1
 Joint Foreign and Home Affairs Council: Ten point action plan on migration. 

Dostupné z:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_cs.htm 
2
 Grundgesetz neboli Základní zákon je ústavou Spolkové republiky Německo. 
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nejvýznamnější subjekty sociálně demokratické ideologie jednotlivých zemí - Česká 

strana sociálně demokratická (ČSSD) a SMER-sociálna demokracia (SMER-SD). 

Zprvu je třeba zmínit, že přístupy těchto dvou stran se liší od většiny ostatních 

sociálně demokratických stran zemí západní Evropy. Přestože se jedná o politické 

strany podporující evropskou integraci v obecné rovině, nejsou v otázce migrační krize 

ztotožněny s rozhodnutím řešení tohoto problému na nadnárodní úrovni a upřednostňují 

řízení kroků v rámci migrace na národní úrovni. Tak činí, přestože jsou stranami 

levicového typu, které obecně bývají tradičně internacionálního smýšlení, nikoli 

nacionálního. Proto je také v teoretické části práce představena ideologie sociální 

demokracie, jejíž nositelé ze své podstaty prosazují specifický přístup projevující se 

zejména v solidaritě vůči příchozím migrantům. Přestože se obě analyzované strany 

k této ideologii hlásí a jsou členy nadnárodních uskupení, ať už Socialistické 

internacionály nebo stejné evropské strany i frakce na půdě Evropského parlamentu, 

sdílená míra solidarity těmito stranami není tak vysoká, jak by se u aplikace této 

ideologie čekalo. Dalším společným prvkem obou seskupení je jejich vládnoucí pozice 

ve svých zemích. Obě strany vyhrály poslední parlamentní volby ve svých státech. 

Jejich konání tudíž má velký vliv jak na domácí tak i na mezinárodní politiku. Hlavními 

společnými znaky obou stran jsou tedy sociálně demokratické ideologie, vedoucí vládní 

pozice ve svých zemích a odpor vůči systému kvót.  

Ovšem v obecném přístupu vůči příchozím uprchlíkům se tyto dvě strany 

v určité míře rozcházejí, jak tedy s ostatními sociálně demokratickými stranami, tak ale 

i především mezi sebou. Zatímco ČSSD zaujímá spíše umírněnější stanovisko v odporu 

vůči migrantům, SMER-SD se v této otázce vymezuje mnohem krajněji. 

Vzhledem k jeho aktuálnosti nebylo téma současné migrační krize dosavad nijak 

více odborně zpracováno, a následující práce má dopomoci k rozvoji výzkumu 

v kontextu této problematiky. Komparované strany jsou jedni z nejsilnějších politických 

hráčů v jejich zemích, tudíž příčina jejich odlišných přístupů k migrační krizi navzdory 

mnoha jiným společným znakům stojí za rozklíčování. Výsledek tohoto výzkumu by tak 

měl dále rozkrýt povahy těchto dvou subjektů, a jaké kroky od nich můžeme čekat 

v budoucnu. 

Výzkumná otázka této práce zní, jaké jsou příčiny odlišnosti ČSSD a SMER-SD 

v přístupu k migrační krizi. Cílem práce je zjistit, z jakých důvodů je možné, že oba 

politické subjekty praktikují odlišné postupy při řešení migrační krize, a zároveň jsou 
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součástí totožných nadnárodních formací, jsou spojené stejnou ideologií a podporují 

působení svých států v evropských strukturách.  

Vzhledem k ideologické podobnosti obou stran a jejich postavení v politických 

systémech se jedná o často komparované subjekty mnoha článků, studií a prací.
3
 

Odborná literatura rozdílnost v jejich přístupech k jiným problémům již detailně 

diskutovala v minulosti, přesto v otázce jejich přístupů k migraci nebyla dosavad 

zpracována žádná podobná práce, i vzhledem k faktu, že se jedná o výsostně aktuální 

téma. 

V práci je použita synchronní komparativní metoda porovnávající postoje ČSSD 

a SMER-SD k migrační krizi v jednom časovém období a to v dosavadním průběhu této 

krize. K demonstraci postojů jednotlivých stran jsou použity oficiálně publikované 

dokumenty, tisková prohlášení či výstupy v médiích a zároveň prezentované názory 

vybraných členů stran. V analýze směřující k nalezení výsledné nezávislé proměnné 

je použita Millova metoda rozdílu. V procesu zkoumání jsou porovnávány vybrané 

proměnné, které by mohly zapříčinit rozdílnost názorů ČSSD a SMER-SD. Jako možné 

příčiny jsou poté vyloučeny ty proměnné, jejichž hodnoty jsou shodné (konstantní) 

u obou srovnávaných subjektů. V ideálním případě bude jako příčina stanovena právě 

jedna nezávisle proměnná, jejíž hodnoty se mezi případy liší. (Kouba, 2008, s. 108-109) 

Teoretická část práce se věnuje teorii sociální demokracie jakožto společnému 

východisku obou politických stran. V praktické části práce jsou nejdříve představeny 

a demonstrovány postoje jednotlivých stran jako závislé proměnné, po čemž následuje 

finální komparace příčin postojů. Ověřované nezávislé proměnné byly vybrány 

jako nejvíce pravděpodobné důvody odlišného chování těchto dvou politických stran. 

Za účelem nalezení finální příčiny jsou zkoumány následující oblasti: za prvé - struktury 

občanů volící tyto dvě strany postavené na kritériích jako jsou pohlaví, věk či vzdělání; 

za druhé - podíly cizinců na území států těchto stran; za třetí - míra veřejného mínění 

v daných zemích vůči migraci; a za čtvrté - minulost, tradice a přístup k migraci 

v historii obou stran. 

 

                                                 
3
 Zejména se jedná o porovnání pozicí stran ve stranických systémech, jejich spolupráce s ostatními 

stranami či organizační struktury, jak v závěrečných pracích - (Maděra, 2012), tak i v mnoha 

monografiích - (Pink-Kyloušek, 2009), (Bureš-Charvát-Just, 2010). 
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1. Ideová východiska a principy sociálně 

demokratických stran 

Ideologie je jedním z hlavních společných bodů obou zkoumaných politických 

stran. Jak ČSSD, tak SMER-SD, se hlásí k myšlenkovému směru sociální demokracie, 

ba dokonce jej používají i ve svých názvech. Ideologie je obecně chápána jako 

zastřešující souhrn hodnot
4
, které můžeme u stran hledat, nebo také jako aspekt, díky 

kterému můžeme rozpoznat možné budoucí kroky stran. Proto je ideologie sociální 

demokracie v této práci pojata jako teoretické východisko, které udává předpoklad 

shodného jednání obou stran ve většině záležitostí. Jak bylo ovšem již zdůrazněno 

v úvodu, ČSSD a SMER-SD se v přístupech k migračnímu tématu liší. Jak je ale také 

dále zmíněno, i samotná ideologie sociální demokracie nebyla vždy jednoznačná 

a neměnná. 

1.1 Kořeny sociálně demokratické ideologie a její vymezení 

vůči tradičnímu socialismu  

Sociálně demokratické a socialistické strany vždy představovaly nejvýznamnější 

ideologickou rodinu na levici - tyto strany většinou získávají okolo třetiny hlasů nebo 

i více. Historicky existoval příznačný rozdíl mezi sociálními demokraty a politicky 

původně zpravidla radikálnějšími socialisty. V průběhu 20. století se ovšem tento rozdíl 

částečně setřel. (Kopeček, 2007, s. 25) 

Jejich původ je v širokém socialistickém hnutí posilovaném rozšiřující se 

průmyslovou revolucí během 19. století a růstem továrního dělnictva, 

jež reprezentovaly. Po svém vzniku, zpravidla v druhé polovině 19. století, se většinou 

tyto strany přihlásily k revolučnímu marxismu, založeném na představě třídního boje. 

Původní význam sociální demokracie byl tak spojován s ortodoxním marxismem 

a upozorňoval na rozdíl mezi omezeným cílem politické demokracie a radikálnějším 

úkolem demokratizace (kolektivizace) produktivního bohatství. (Heywood, 2005, 

s. 141) Z počátku tyto strany tudíž dávaly přednost státnímu plánování a znárodňování 

ekonomiky, chtěly vytvořit socialistickou společnost, v níž by zmizely sociální rozdíly, 

                                                 
4
 Z hlediska společenských věd je ideologie {ideology) více či méně skloubený soubor idejí, které jsou 

základem organizované politické aktivity, ať už tato aktivita má stávající systém mocenských vztahů 

zachovat, změnit nebo svrhnout. Všechny ideologie proto nabízejí hodnocení stávajícího řádu, obvykle v 

podobě „světového názoru”. (Heywood, 2005, s. 63) 
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což jim nakonec přineslo nálepku antisystémových formací. (Hloušek-Kopeček, 2010, 

s. 27)  

Avšak toto vnímání postupně mizelo s tím, jak původní identita socialistických 

stran procházela revizí, nejprve v politické praxi a později i v doktrinální programové 

teorii, což bylo ovlivněno proměnou společenského a institucionálně-politického 

designu tehdejší Evropy a zvláště postupující demokratizací přiznávající dělnictvu 

politická práva včetně toho volebního. Sociálním demokratům to v konečném důsledku 

otevřelo cestu na parlamentní půdu. (Kopeček, 2007, s. 25) Počátkem 20. století si totiž 

mnoho stran ztělesňujících tento význam osvojilo parlamentní taktiku, a sociální 

demokracie se tak častěji chápala jako označení pro demokratický socialismus, na rozdíl 

od socialismu revolučního nebo také fundamentalistického, založeném na víře, 

že kapitalismu není pomoci. (Heywood, 2005, s. 141) Dalším neopomenutelným 

faktorem působícím v kontextu Evropy druhé poloviny 19. století byla odlišná tradice 

a původ jednotlivých stran. Komponenta ortodoxního marxismu se u nich zpravidla 

střetávala s jinými, obvykle staršími vlivy. (Hloušek-Kopeček, 2010, s. 27) Zatímco 

komunismus předpokládal, že problémy vlastní kapitalismu a třídním konfliktům 

by nevyhnutelně vedly k revoluci, viděli sociální demokraté další možnost a věřili, 

že společnost je schopná se sama vyvinout a vytvořit progresivní i demokratický 

systém. Cílem sociálních demokratů bylo zřídit společnost vyvažující, řídící a regulující 

kapitalismus se sociálními programy poskytujícími podporu vzdělávání a veřejného 

blaha. (Zimmer, 2017)  

Výše zmíněné platilo i pro německé sociální demokraty, nejvýznamnější 

sociálně demokratickou stranu své doby, u níž dlouhou dobu původně převažoval spíše 

lassallovský vliv
5
 preferující legalismus a odborářský boj za sociální práva. 

A u některých stran marxismus nikdy nezískal dominantní pozici - ve Francii byl silný 

vliv raně socialistických myslitelů (Saint-Simon, Fourier) a v Británii byl marxismus 

zastíněn humanitně zaměřeným fabianismem a syndikalismem. (Hloušek-Kopeček, 

2010, s. 27-29) 

Revidování Marxova učení zaručily především ideje myslitelů, z nichž je možné 

zmínit zejména Eduarda Bernsteina, Karla Kautského nebo Viktora Adlera, kteří 

přehodnotili Marxovu představu o zostřujících se třídních rozporech ve společnosti -

                                                 
5
 Marxova kritika Gothajského programu z roku 1875 směřovala právě proti Lassallovu konceptu 

sociálního státu, tedy spolupráci se státem namísto vedení revoluce. Marx a Engels považovali Lassalla za 

falešného komunistu, ovlivněného vládou Bismarcka. (Butler, 1985, s. 134) 
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 jako prostředek nastolení socialistické společnosti nahradili revoluci představou 

evoluční reformy stávajícího uspořádání, jež povede ke zlepšování postavení dělnictva. 

Reformističtí socialističtí myslitelé tak výrazně ovlivnili spolu se sociálně 

demokratickými politickými „praktiky” už před první světovou válkou dlouhý proces 

transformace podoby rodiny. Obecně definitivním stvrzením nevratnosti transformace 

socialistických stran na strany sociální demokracie je často zmiňován Godesberský 

program
6
, který roku 1959 přijala v minulosti marxismu zřejmě nejoddanější 

ze západoevropských stran - německá sociální demokracie (SPD). (Hloušek-Kopeček, 

2010, s. 27-29)  

V ekonomické sféře sociální demokraté po druhé světové válce přijali koncept 

rozsáhlého sociálního státu (welfare state), akceptovali smíšenou ekonomiku 

a keynesiánskou ekonomickou strategii založenou na široké vládní výdajové politice 

zabezpečující plnou zaměstnanost. (Kopeček, 2007, s. 26) 

Ovšem teoretický základ daly sociální demokracii spíše morální či etické 

názory. Tím se sociální demokracie silně vymezuje vůči Marxově a Engelsově 

vědeckému socialismu, založeném na materialismu, tedy že lidské myšlení a chování 

je podmíněno ekonomickými okolnostmi. Socialismus značně čerpal z křesťanství 

a jeho etiky, která je etikou všezahrnujícího bratrství a úcty, jež náleží všem lidem jako 

tvorům božím, jde o princip vyjádřený přikázáním „miluj bližního svého jako sebe 

samého”. Tím, že sociální demokracie rezignovala na vědeckou analýzu a dala přednost 

morálním či náboženským zásadám však oslabila teoretický základ socialismu. 

To hlavní, oč sociální demokracii šlo, bylo spravedlivé či slušné rozdělování bohatství 

ve společnosti. Projevem toho je klíčová zásada sociální demokracie - sociální 

spravedlnost. Z ní vyplývá preferování větší rovnosti, projevuje se rovněž v takových 

hodnotách, jako jsou péče a soucit, jež jsou opět také důležité pro tuto práci. (Heywood, 

2005, s. 142-143) 

1.2 Neorevizionismus neboli Třetí cesta 

Vzhledem i ke změnám ve společnosti procházely od 80. let 20. století 

reformistické socialistické strany, tedy sociální demokracie, na celém světě další fází 

revizionismu, někdy označovanou jako neorevizionismus, během které se tyto strany 

                                                 
6
 Tento program definitivně rezignoval na marxismus a na nahrazení kapitalistických výrobních vztahů 

socializací a plánovaným hospodářstvím. Místo toho za základní vyznávané hodnoty označil svobodu, 

spravedlnost a pro účely této práce tu nejdůležitější - solidaritu. (Hloušek-Kopeček, 2010, s. 29) 
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v odlišných mírách distancovaly od principů a cílů tradiční sociální demokracie, 

(Heywood, 2005, s. 148) jejíž proces emancipace vůči tradičnímu socialismu byl popsán 

v předchozí podkapitole. Sociálně demokratické strany v Evropě i jinde ve světě si byly 

totiž vědomy problémů, s kterými se potýkaly, a tak na ně začaly aktivně reagovat, 

což bylo také ovlivněno potřebou udělat za minulostí tlustou čáru umocněnou pádem 

komunismu ve východní Evropě v roce 1989. (Giddens, 2001, s. 24) 

Pro sociální demokracii tedy nebyla cesta v průběhu 20. století zcela 

jednosměrná a bez výkyvů, v západoevropské sociální demokracii lze s jistou dávkou 

zjednodušení identifikovat dva pólové příklady, mezi nimiž se pohybují zbylé strany. 

Tradicionalistický pól reprezentovaný francouzskou Socialistickou stranou (Parti 

socialiste) je spojen se socialistickým dirigismem a silnou redistributivností provázanou 

nedůvěrou k soukromému sektoru, tendencí posílit státní vlastnictví a ochotou na vládní 

úrovni (přechodně) spolupracovat s komunisty. Naopak ideově-politická transformace 

nejdále došla u britských labouristů (Labour Party), která se vyznačovala rezignací 

na státní zásahy do ekonomiky, zaměřením se na vytvoření příznivějšího 

podnikatelského prostředí či nahrazením představy směřování k sociální rovnosti 

snahou o odstranění sociálního vyloučení. Toto vše znamenalo značný posun labouristů 

doprava a vyplnění středu politického spektra, do té doby ovládaného konzervativci. 

S vědomím obecného zájmu o thatcherismus se strana shodla na potřebě klást větší 

důraz na svobodu jednotlivce a osobní volbu. Tuto transformaci rámovalo přijetí nového 

označení „New Labour”, což její tehdejší šéf Tony Blair spojil s představou „třetí cesty” 

jako jisté syntézy demokratického socialismu a liberalismu. 

Podobně zkoušel jednat například lídr německé SPD Gerhard Schröder, který 

propagoval ve druhé polovině 90. let představu sociální demokracie jako „Nového 

středu”, což se ve straně setkalo se silným odporem, a transformace SPD uvízla v půli 

cesty. Nakonec i Blair začal v průběhu času koncept „třetí cesty” postupně upozaďovat. 

Rozchod britských labouristů s většinou sociálně demokratické tradice 

je ale neoddiskutovatelný. (Kopeček, 2007, s. 28-29) 

V konečném důsledku je třetí cesta chápána jako snaha přesáhnutí sociální 

demokracie starého stylu i neoliberalismu. Zatímco tradiční sociální demokracie 

vnímala kapitalismus volného trhu jako příčinu většiny problémů popsané Marxem, 

ale věřila v jeho zmírnění či odstranění pomocí státních intervencí, a že stát je povinen 

zajišťovat ty veřejné statky, které trh zajistit nemůže vůbec nebo je zajišťuje 

nedostatečně, naopak konečný cíl politiky třetí cesty měl spočívat v pomoci občanům 
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zorientovat se v hlavních převratných změnách doby: globalizaci, změnách v osobním 

životě a ve vztahu k přírodě. Politika třetí cesty měla ke globalizaci zvolit pozitivní 

přístup, ve smyslu zpochybnění ekonomického a kulturního protekcionismu, teritoria 

radikální pravice, která chápe globalizaci jako hrozbu národní integritě a tradičním 

hodnotám. (Giddens, 2001, s. 24-31) 

Hodnotami uznávanými třetí cestou jsou pak rovnost, ochrana sociálně slabých, 

svoboda jako autonomie, žádná práva bez povinností, žádná autorita bez demokracie, 

kosmopolitní pluralismus a filozofický konzervatismus. (Giddens, 2001, s. 60-62) 

V kosmopolitismu vidí současně příčinu i podmínku možného vymýcení velkých válek 

mezi národními státy, přičemž takové státy musí být dostatečně sebevědomé 

k akceptování nových omezení vlastní suverenity. Národní identita podle sociálních 

demokratů třetí cesty může mít pozitivní vliv pouze tehdy, je-li tolerantní 

k nejednoznačné nebo několikeré příslušnosti. Xenofobní nacionalismus je opačný, 

národ je jeden a nedělitelný, jedná se tak o nacionalismus kulturně ochranářským -

nejenže vymezuje jeden národ vůči ostatním, ale považuje jej navíc za nadřazený. Třetí 

cesta říká, že národy předurčení nemají a všechny bez výjimky jsou smíšené, nejsou 

ničím přirozeně daným, a ať mají jakékoli vazby k původním etnickým společenstvím, 

jsou produktem relativně nedávné historie. (Giddens, 2001, s. 111-112) 

Zároveň jedním z velkých problémů mnoha států je imigrace. Kosmopolitní 

národ, o který třetí cesta také mimo jiné usiluje, potřebuje začlenění imigrantů, 

aby mohla vzniknout kosmopolitní identita. Kosmopolitní národ potřebuje hodnoty, 

k nimž se hlásí všichni, a identitu, která vyhovuje jeho občanům, ale také musí přijímat 

nejednoznačnost a kulturní rozmanitost. (Giddens, 2001, s. 115-117)  

Pro účely této práce je důležité, že u třetí cesty tedy můžeme shledávat silné 

vymezení vůči nacionalistickým tendencím a také náklonnost vůči imigraci jako 

podmínce pro koncept kosmopolitního národa, jehož účelem je zajistit stabilitu 

v podobě eliminace válek. Přesto je tento proud také prezentován akceptací myšlenky 

konkurenčního státu (competition state) čili státu tržního (market state) - státu, 

jehož hlavní funkcí je usilovat o prosperitu národa v podmínkách zostřující se globální 

konkurence. Zatímco neoliberalismus tvrdí, že stát by se měl omezit na minimální úlohu 

státu, tzv. „nočního hlídače”, a tradiční sociální demokraté chtějí využít stát k vyvážení 

nespravedlnosti kapitalismu (Heywood, 2005, s. 150-151). 
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1.3 Sociální demokracie 21. století 

Pro další vývoj sociálně demokratického směřování byl jistým impulzem vznik 

či rekonstrukce sociálně demokratických stran v zemích bývalého komunistického 

bloku, které se postupně začleňovaly do evropských struktur. Po roce 1989 hrál 

v prostoru postkomunistické střední Evropy na počátku obnovené politické soutěže 

významnou roli fenomén kompromitace nejenom komunismu, ale i levice jako takové. 

To vytvořilo nepříjemný handicap pro sociálně demokratické strany. Některé strany 

původně deklarující sociálně demokratický profil se kompromitace zalekly tak, 

že to vedlo až k postupnému vzdalování se od této orientace.
7
 Jevem, který se stal 

pro většinu regionu příznačným, byla „sociáldemokratizace” bývalých komunistických 

stran. Někdy přitom zcela zastínily obnovené „historické” sociální demokracie 

a pohltily je, čímž posílili svou sociálnědemokratickou legitimitu - příkladem LDDP
8
 

v Litvě. (Kopeček, 2007, s. 30-31) 

Ve vztahu k evropské integraci prošla vývojem celá rodina sociálně 

demokratických stran. Na jedné straně historický internacionalismus vytvářel příznivé 

podmínky pro podporu tohoto procesu, s čímž byla spojena představa sjednocené 

Evropy zajišťující větší bezpečnost a mír. Na druhé straně byla integrace vnímána 

především v keynesiánské éře sociální demokracie jako ekonomické nebezpečí kvůli 

většímu otevření prostoru pro volný trh. Negativní vnímání integrace se především 

u sociálních demokracií ve Skandinávii a u britských labouristů promítlo do jejich 

původně zdrženlivého až odmítavého postoje k členství jejich země v Evropských 

společenstvích (ES). Jiná situace panovala v zakládajících šesti státech
9
 ES, 

kde převažoval pozitivní diskurz. Na začátku 90. let sociálně demokratické 

a socialistické strany napříč ES podpořily Maastrichtskou smlouvu s vědomím, že na 

národní bázi je velmi obtížné vzdorovat postupující liberalizaci světového obchodu. 

S poslední úvahou byla spojena myšlenka, že tradičně sociálně demokratický projekt 

„regulovaného kapitalismu” by mohla zajistit EU. V postmaastrichtském období 

podpořili sociální demokraté další integrační akty, včetně přijetí evropské ústavní 

smlouvy. (Kopeček, 2007, s. 29-30) 

                                                 
7
 Sociálně demokratická strana Slovinska (SDS) je nejviditelnějším příkladem - od poloviny 90. let se 

posouvala stále výrazněji doprava, což vyústilo v konečné přejmenování v roce 2003 na Slovinskou 

demokratickou stranu a připojení se k Evropské lidové straně, po čemž ji nebylo možné označit za 

sociálně demokratickou formaci. (Kopeček, 2007, s. 30-31) 
8
 Litevská demokratická strana práce. 

9
 Sociálně demokratické strany z Belgie, Francie, Itálie, Lucembruska, Německa, Nizozemska. 
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Dnes jsou mezinárodními seskupeními rodiny socialistických a sociálně 

demokratických stran na evropské úrovni Strana evropských socialistů (PES) 

a celosvětově Socialistická internacionála. (Kopeček, 2007, s. 33) PES pracuje, stejně 

tak jako frakce Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, 

na iniciativách, které mají zdůrazňovat společné motivy a nastolovat odsouhlasená 

stanoviska jako součást denní politické agendy, což platí i v souvislosti s volbami 

do Evropského parlamentu. Přesto existují překážky strategie evropské politiky, 

která by byla celistvá a jejíž skryté souvislosti spočívají zčásti v odlišných existujících 

strukturách členských stran a v jejich specifickém prostředí. To se projevuje zejména 

v rozdílných profilech evropských sociálně demokratických a socialistických stran, 

kde značnou proměnlivost vykazují nejenom dané příběhy jejich vzniku, členské 

struktury a organizační zásady, ale i jejich zakotvení v dané politické kultuře, volebním 

systému a politickém diskursu. (Hacker-Maaß, 2010, s. 6) 

V Základním programu pro Stranu evropských socialistů z roku 2010 

je zmíněno, že jedním z bodů, o které by se měla sociálně demokratická evropská 

strategie opřít, je, z německé perspektivy, chápání migračních a integračních politik 

jako budoucích klíčových a průřezových témat evropské hospodářské a sociální 

politiky. Dotýkají se totiž politické kultury EU a měla by být evropsky utvářena 

obsáhlým základem dohodnutého řízení přistěhovalectví a integrační iniciativy. Přitom 

by mělo být dbáno na to, že Evropa není jenom společenstvím hospodářským, nýbrž 

i společenstvím hodnot - rovné zacházení na trzích práce, antidiskriminace a integrace 

v sociální a vzdělanostní politice by měly řídit jednání s přistěhovalci (muži i ženami). 

Na pozadí hospodářských a demografických změn by tak měl být pro EU vypracován 

koncept přistěhovalectví výdělečně činných, jenž by měl zejména kvalifikovaným 

pracujícím mužům i ženám nabídnout možnost trvalého přistěhování se zaručením 

rozsáhlého práva pohybu po celé EU. Uprchlíci by měli mít možnost rozšířených 

rámcových právních podmínek a rozsáhlé nabídky integrace. Účinná evropská migrační 

politika by měla vždy pomýšlet také na zlepšování situace v zemích původu 

přistěhovalců a podněcovat k tomu. (Hacker-Maaß, 2010, s. 8)  

V oblasti sociální politiky se sociálně demokratické strany většinou profilují 

jako pokroková síla, zástupce humánních, ekologických, multikulturních, 

ale i feministických nebo proevropských zájmů. A byly v tom úspěšné, každopádně 

u skupin voličů z řad imigrantů. Přízeň si mezi přistěhovalci a jejich potomky získaly 

poměrně liberální integrační politikou, ale též díky osobnostem, které stranu 
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reprezentují - na své kandidátky se snažily získat osobnosti zahraničního původu. 

(Micus, 2010, s. 16) 

Celý tento proces náklonnosti k imigraci je také spojen s hodnotou solidarity, 

jež byla v předchozích kapitolách o historických etapách sociální demokracie již 

několikrát zmíněna. Hamburský program
10

 z roku 2007 definuje solidaritu jako 

vzájemnou soudržnost, sounáležitost a pomoc, ochotu lidí vzájemně za sebe ručit 

a pomáhat si. Podle programu se solidarita uplatňuje mezi silnými a slabými, mezi 

generacemi, mezi národy, vytváří moc ke změně (to je zkušenost dělnického hnutí) 

a představuje mocnou sílu, která společnost drží pohromadě. (Gombert, 2014, s. 43) 

                                                 
10

 Hamburský program byl schválen členy SPD v roce 2007. Jeho cílem je vládnout se „solidární 

většinou“. Za základní hodnoty demokratického socialismu jsou v něm považovány svoboda, rovnost a 

solidarita. Blahobyt má být zajištěn díky sociálně tržnímu hospodářství, slabší skupiny obyvatelstva má 

chránit silný stát a fungující sociální stát. Ten má stavět na preventivních programech, a tím posilovat 

vlastní zodpovědnost každého jednotlivce. Program předpokládá otevřenou společnost, zdůrazňuje 

význam ztotožnění se s Evropskou unií a zasazuje se za demokratické pojetí globalizace. (Gombert, 2014, 

s. 22) 
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2. Představení postojů komparovaných subjektů 

2. 1. Postoje nadnárodních seskupení 

V důsledku příchodu velkého množství uprchlíků do Evropy na jaře roku 2015 

způsobující následující politickou migrační krizi vyjádřila většina politických seskupení 

své postoje k probíhající situaci. Tak učinily i zastřešující organizace socialistických 

a sociálně demokratických politických stran. Strana evropských socialistů vyjádřila 

v dubnu 2015 soucit s migranty a zdůraznila ochranu lidských práv jako hlavní prioritu 

socialistů. Strana také navrhovala řešení problému sdílením odpovědnosti mezi všechny 

členské státy EU, jelikož migrace není záležitostí jednotlivých zemí, ale celé unie 

jako celku. (Party of European Socialists, 2015) Socialistická internacionála připomněla 

v listopadu 2015 její závazek k ochraně lidských práv migrantů vycházející z její Charty 

práv uprchlíků, v níž je mimo jiné zdůrazněné naléhání na socialistické strany k zesílení 

ochrany imigrantů garantováním jejich bezpečnosti a respektováním jejich práv. 

(Socialist International, 2015a), (Socialist International, 2015b) 

Ve srovnání s výše zmíněnými stanovisky zastávají země Visegrádské skupiny, 

mezi něž patří také Slovenská republika a Česká republika, v kterých vládnou sociálně 

demokratické strany - ty strany, jež jsou v této práci zkoumány, velmi odlišné postoje, 

které vyjádřily v prohlášení k migraci vydaném v únoru 2016. V tomto dokumentu 

volají premiéři zemí Visegrádské skupiny po efektivnějším řešení problému migrace, 

jehož součástí je především posilnění ochrany vnějších hranic EU. (Visegrad group, 

2016a) V listopadu stejného roku vydalo seskupení čtyř středoevropských zemí další 

společné prohlášení, tentokrát obsahující odmítnutí povinné relokace migrantů 

či podobného permanentního mechanismu, vycházející také z názoru, že podpora 

poskytnutá v souladu s principem solidarity by měla být postavena na dobrovolnickém 

mechanismu. (Visegrad Group, 2016b) Ke zmíněným stanoviskům je třeba zmínit, 

že kromě České a Slovenské republiky, v nichž v průběhu migrační krize vládly 

sociálně demokratické strany, jsou součástí Visegrádské skupiny také Polsko 

a Maďarsko, kde jsou u moci pravicově orientované konzervativní strany. V Maďarsku 

Fidesz - Maďarská občanská unie
11

 pod vedením Viktora Orbána a v Polsku Právo 

a spravedlnost vedeno Jarosławem Kaczyńskim. Ovšem v kontextu událostí migrační 

                                                 
11

 Před rokem 1995 pod názvem Svaz mladých demokratů a mezi lety 1995-2003 pod názvem Fidesz – 

Maďarská občanská strana. 
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krize je také potřeba poukázat na to, že v období od července 2015 do června 2016 

předsedala Visegrádské skupině Česká republika, čímž byla také odpovědná 

za vyjednání společného postoje skupiny a za organizování společných setkání 

s ostatními členy EU. Českou republiku v předsednictví po té vystřídalo Polsko. 

(Dostál, 2016) 

Přes jednotná stanoviska vůči řešení problému migrační krize se názory 

jednotlivých zemí uvnitř Visegrádské skupiny více či méně odlišovaly. Již zmíněné 

vládnoucí pravicové konzervativní strany v Polsku a Maďarsku vzhledem k jejich 

politické orientaci zaujímaly striktnější postoje vůči příchozím uprchlíkům. Ovšem 

k těmto stranám se se svojí politikou řadí i slovenský SMER-SD, kterému je, jak celku, 

tak i jednotlivým politikům, vlastní protimigrační rétorika mnohem více než ČSSD, 

jejíž postoj je spíše více neutrálního pojetí, už jenom díky rozličným názorům uvnitř 

strany na danou tématiku. 

2. 2. Postoj ČSSD k migrační krizi 

2. 2. 1. Oficiální postoj ČSSD k migrační krizi 

V reakci na události příchodu velkého množství uprchlíků na hranice EU 

a následného představení návrhu jejich přerozdělování pomocí kvót schválil v září roku 

2015 Ústřední výkonný výbor ČSSD stanovisko k řešení migrační krize. V tomto 

dokumentu se strana shoduje v pár bodech se stanoviskem nadnárodních socialistických 

organizací. V bodě 7 se objevují klasické sociálně demokratické humanitární aspekty: 

„Uprchlíkům, kteří v naší zemi získají azyl a budou zde chtít žít, je nutno poskytnout 

dostatečnou a efektivní podporu, směřující k co nejlepší integraci, včetně vzdělávání, 

výuky jazyka, pomoci při zajištění práce a bydlení… Vláda musí zajistit objektivní 

informovanost o problematice migrace a čelit důsledně možným fašizujícím 

a rasistickým tendencím.” Naopak v bodě 6 se ČSSD vymezuje vůči přerozdělování 

v rámci EU a zdůrazňuje suverenitu národního státu: „Musí být zachována dobrovolná 

povaha solidárních opatření, která se týkají přerozdělení azylantů v rámci EU. 

Jednotlivé členské státy musejí mít i nadále právo rozhodovat o tom, komu a v jakém 

počtu poskytnou pomoc ve formě azylu a integrace. Je nepřijatelné, aby byly zaváděny 

kvóty či jiná trvalá opatření, týkající se povinného přerozdělení uprchlíků.” ČSSD zde 

také podotýká, že „žádná ze zemí EU není schopna problém migrace efektivně řešit 

sama a izolovaně”, a také že migrační krize ukáže, zda státy Evropské unie jsou 
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skutečně schopny spolupráce a solidarity, kterou deklarují. Na druhou stranu se je také 

zmíněno, že „se rovněž hraje o důvěru občanů, kteří s rostoucími obavami sledují 

neschopnost EU migrační problém rychle a efektivně řešit.” (cssd.cz, 2015a) 

ČSSD se v průběhu času ještě několikrát vymezila vůči přerozdělovacím 

kvótám, například v březnu 2016 v návrhu usnesení Poslanecké sněmovně, v němž ale 

také zároveň apeluje na vytvoření dostatečně humanitární kapacity pro pomoc 

uprchlíkům mimo území Unie. (cssd.cz, 2016a) 

Vzhledem k faktu, že Bohuslav Sobotka je předsedou ČSSD, ve většině 

případech zaujímá stanovisko samotné strany, místo toho, aby prezentoval své vlastní 

názory (pokud se nejedná o totožná stanoviska). V jeho případě se ovšem 

pravděpodobně jedná o syntézu dvou názorových platforem, jež jsou ve straně 

zastoupeny a jsou diskutovány v následující podkapitole. Předseda strany tak propojuje 

názory liberálního křídla, které je vstřícnější vůči uprchlíkům, a křídla konzervativního, 

jemuž je vlastní spíše protiuprchlická rétorika. Tato fúze je tak viditelná 

na obousměrných stanoviscích samotné strany, jež byly prezentovány v předchozích 

odstavcích. 

Bohuslav Sobotka například klade důraz na kategorizaci zemí, odkud uprchlíci 

přicházejí: „Musí existovat seznam bezpečných zemí. Pokud přijdou lidé z těchto zemí, 

tak prostě nemají nárok na získání azylu.” Na druhou stranu zdůrazňuje solidaritu 

a potřebu pomáhat. (cssd.cz, 2015b) 

2. 2. 2. Konkrétní postoje vybraných členů ČSSD 

V tomto bodě je potřeba zmínit, že se ČSSD v průběhu své historie nacházela 

ve stavu vnitřního rozdělení do několika frakcí. Poslední a nejvlivnější v kontextu 

migrační krize byl rozkol uvnitř strany, jenž vyvstal na povrch díky tzv. lánské schůzce. 

Toto tajné setkání se konalo bezprostředně po oznámení výsledků parlamentních voleb 

v roce 2013, kdy ČSSD sice zvítězila, ale ne s takovou silou, jak se předpokládalo. 

Nespokojení členi strany, odpůrci předsedy Bohuslava Sobotky, se sešli na zámku 

v Lánech s úřadujícím prezidentem Milošem Zemanem, kterému několik členů ČSSD 

znemožnilo získat prezidentský post ve volbách v roce 2003, mezi které pravděpodobně 

patřil i Sobotka. Účelem schůzky mělo být zabránění Sobotkovi stát se novým 

předsedou vlády. Mezi účastníky patřili Michal Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným 

Tejc, Jiří Zimola a Milan Chovanec, který jako první potvrdil, že se setkání opravdu 
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uskutečnilo. (lidovky.cz, ČTK, 2013) Jednalo se o zastánce konzervativního křídla 

v rámci současného štěpení uvnitř ČSSD. 

Jak již bylo zmíněno, stanovisko strany je určitou fúzí názorů zástupců 

liberálního a konzervativního křídla uvnitř ČSSD. Mezi ty nejliberálnější 

pravděpodobně patří Jiří Dienstbier, někdejší a posléze odvolaný ministr pro lidská 

práva, který apeloval na solidaritu v rámci migrační krize: „Byli bychom schopni 

přijmout i násobné množství, sedm až patnáct tisíc lidí. Česká republika i při různých 

migračních vlnách v minulosti takové množství uprchlíků bez problémů přijala. 

A nemusí to být nutně v rámci povinných kvót. Myslím, že v našich silách je nabídnout 

více, než kolik by stanovily kvóty. Všichni by měli, pokud se chtějí hlásit k evropským 

hodnotám, nabídnout dostatečně podstatnou pomoc partnerským zemím, které čelí 

největšímu náporu.” Vladimír Špidla, současný ředitel Odboru poradců a poradkyň 

premiéra Sobotky, považuje za zásadní jeden z výroků kancléřky Merkel: „Nechceme, 

aby se Německo pod tlakem migrační krize vzdalo ochoty pomáhat bližním v nouzi. 

Migranti jsou lidé a naprostá většina z nich je v reálné nouzi.” (cssd.cz, 2016b) 

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, který by mohl být řazen k tomuto křídlu, odmítá 

tezi bývalého prezidenta Václava Klause, že viníkem migrační krize je Německo 

otevírající migrantům svou náruč: „Tohle je velmi zjednodušené, neodpovídá to 

realitě”. (ceskatelevize.cz, 2016) v liberálnějších postojích členů strany lze spatřovat 

aspekty morálního a etického základu sociální demokracie, který vyzdvihuje 

všezahrnující bratrství a úctu ke všem lidem jakožto jednomu a stejnému tvoru. Kladou 

tak důraz na soucit k druhým a péči o ně. 

Zástupci konzervativního křídla, mezi které patří také členi strany účastnící 

se lánské schůze, mají odlišné postoje k problému migrační krize. Ministr vnitra Milan 

Chovanec reagoval na Dienstbierův apel: „Osobní iniciativa pana kolegy. Jen jsem 

nevěděl, že má tak velký byt.” Chovanec je také velkým zastánce boje proti kvótám. 

(idnes.cz, 2015) Další návštěvník lánského zámku Jeroným Tejc svaloval vinu 

za migrační vlnu na státy západní Evropy a striktně odmítal přerozdělovací kvóty. 

(cssd.cz, 2015c) K prakticky pro ČSSD prohraným krajským volbám 2016 se Tejc 

nechal slyšet: „To, co nám volby prohrálo, byly postoje k tématům, jako jsou církevní 

restituce, migrační krize nebo nezvládnutá a nezkomunikovaná reorganizace policie.” 

Na konci roku 2016 chtěl Tejc navrhnout změny zákona o azylu zrychlující proces 

vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Dienstbier označil jeho návrhy za národní 

socialismus. Podle předsedy Sobotky se jednalo o Tejcovu soukromou iniciativu, 
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označil takové jednání za zoufalý populismus.
12

 (ČTK, 2016) Jeden z nejkrajnějších 

názorů zastává Zdeněk Škromach, někdejší místopředseda strany, který na svých 

internetových stránkách zdůrazňuje, že je potřeba poslat uprchlíkům jasnou zprávu: 

„Nejste vítáni u nás, jsme ochotni vám pomoci u vás doma!" (skromach.cz, 2015) 

Ve svém kontroverzním videu z léta 2016 pronesl Škromach pravděpodobně svůj 

nejkrajnější názor: „Máte pocit, že naše tradice jsou ohroženy? Zapalte ohně a dejte 

najevo, že my se svých tradic nevzdáme! Ti, kdo přichází, ať se přizpůsobí! My jsme 

tady doma…” Škromach také kritizoval několikrát Jiřího Dienstbiera jakožto zastánce 

opačného smýšlení v rámci ČSSD, například v roce 2013 ho označil za pučistu. 

(skromach.cz, 2013) V konzervativnějších postojích členů strany můžeme spatřovat 

chápání státu jako strážce obecného zájmu či vyobrazení národního státu v podobě 

účinné jednotky politického vládnutí. Lze také ale spatřovat i prvky neorevizionismu 

zdůrazňující náležitou roli národní státu jako státu konkurenceschopného, jenž 

pravděpodobně Zdeněk Škromach označuje jako „my”, kteří by měli „zapálit ohně”, 

a chránit tento „náš” stát. 

Postoje zástupců liberální frakce uvnitř ČSSD se více přibližují stanoviskům 

Evropské strany socialistů a Socialistické Internacionály, zatímco výroky představitelů 

konzervativního křídla jsou spíše v souladu s více protiuprchlickými stanovisky 

Visegrádské skupiny, čímž se více shodují například s názory pravicově 

konzervativních stran vládnoucích v Polsku a v Maďarsku. Stanoviska samotné ČSSD 

jako celku zahrnují elementy názorů obou křídel, čímž se nejedná o ostentativně 

uprchlíky vítající ani o krajně odmítající postoj. 

2. 3. Postoj SMER-SD k migrační krizi 

Zatímco občasná jednolitost slov předsedy Bohuslava Sobotky a stanovisek celé 

ČSSD vycházela z fúze rozličnosti názorů ve straně, a nelze označit všechny jeho 

výroky za oficiální postoje strany, SMER-SD jde v tomto směru mnohem dále, 

a postoje předsedy Roberta Fica se dají bez nadsázky označit za stanoviska strany jako 

celku. 

                                                 
12

 Jeroným Tejc se rozhodl na základě svého neúspěchu na sjezdu ČSSD v březnu 2017 nekandidovat v 

příštích parlamentních volbách a odstoupil z vrcholu politiky. (ČTK, 2017) 
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2. 3. 1. Oficiální postoj SMER-SD 

Tak jako ČSSD vydala v září 2015 stanovisko k řešení migrační krize, SMER-

SD se v tomtéž měsíci vyjádřil také na adresu tohoto tématu prostřednictvím prohlášení 

předsedy Roberta Fica. Slovenský premiér v něm jasně a striktně odmítá povinné 

přerozdělování uprchlíků mezi státy EU, v tomto kontextu hovoří o případném diktátu 

vycházející z rozhodnutí Evropské komise. Fico dále zdůrazňuje, že „pro vládu SR je 

v aktuální situaci prvořadou otázkou zajištění bezpečnosti občanů SR.” Premiér také 

oznámil, že již byla navýšena bezpečnost jižních hranic Slovenska. (strana-smer.sk, 

2015a) O měsíc později na cvičení policistů, vojáků a hasičů SR Fico zdůrazňoval: 

„Chráníme Slovensko... Naši lidé musí mít pocit, že naše hranice je dostatečně 

chráněná a v případě potřeby jsou složky připravené zakročit”. (strana-smer.sk, 2015b) 

V listopadu 2015 vydal SMER-SD na svých internetových stránkách seznam bodů 

s nadpisem „Ako chránime Slovensko”. Mimo odmítání povinných kvót či zpřísňování 

ochrany hranic byl součástí textu například bod o přípravě nákupu mobilní hraniční 

bariéry proti náporu migrantů. (strana-smer.sk, 2015c) Na počátku roku 2016 reagoval 

předseda Fico na události při oslavách příchodu Nového roku v německém Kolíně 

nad Rýnem, kde desítky žen nahlásily sexuální obtěžování mladými muži, zřejmě 

arabského anebo severoafrického původu, tím, že rezignoval i na dobrovolnost pomoci 

uprchlíkům: „ani na dobrovolném základě neuděláme žádné rozhodnutí, které by vedlo 

k možnosti vytvoření ucelené muslimské komunity se všemi riziky, které dnes vidíme 

v některých evropských státech." (webnoviny.sk, 2016a) 

Důležitým prvkem působícím na rétoriku strany SMER-SD v období druhé 

poloviny roku 2015 a počátku roku 2016 byla událost konání Parlamentních voleb 

na Slovensku, jež se konaly v březnu 2016. V důsledku tohoto faktu se postoje strany 

zostřovaly za účelem upoutání, co největší pozornosti v boji o voličské hlasy -

 předvolebním heslem strany se stal slogan „Chráníme Slovensko”. Projevilo se to 

například v lednovém čísle Novin strany SMER-SD, jejichž hlavním obsahem byl 

rozhovor s předsedou strany Robertem Ficem s titulem „Bezpečnot ľudí je na prvom 

mieste”. Fico zde opět zdůrazňoval důležitost ochrany hranic a silně negativní následky 

masového příchodu migrantů. (strana-smer.sk, 2016a) Ve svém únorovém 

programovém prohlášení do březnových voleb 2016 nazvaném SMER – SD: Cieľ účasti 

vo vláde SR 2016 – 2020 zmiňuje strana pouze jedno riziko spojené s vládním obdobím 

2016-2020, čímž je migrační krize, která by mohla způsobit, pokud by nebyla 
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zvládnuta, „narušení stability a pokoje v zemi směřující ke zvýšení životní úrovně lidí.” 

(strana-smer.sk, 2016b) Hrozba migrace byla také zahrnuta ve volebním spotu strany, 

v kterém předseda strany poskytuje ujištění, že „nedovolíme, aby naše cíle ohrozili 

migranti a politická nestabilita”, doprovázené sloganem „Bojujeme s migračnou 

krízou”. (strana-smer.sk, 2016c) Na předvolebních mítincích strany se promítalo video 

vyvolávající znepokojení z příchodu migrantů. (Hlinčíková-Mesežnikov, 2016, s. 122) 

SMER před volbami také zdůrazňoval svoji úlohu v boji proti migraci: „Migranti 

nejsou na Slovensku proto, že jsme to nedovolili.”, nechal se slyšet předseda Fico, který 

také apeloval na to, že: „Pokud by dnes byla na Slovensku vláda jiná, už by byli v naší 

zemi navozené tisícovky migrantů“. (strana-smer.sk, 2016d) Těsně před volbami byly na 

hranice dány mobilní bariéry proti uprchlíkům, Fico byl přítomen a obhajoval akci tím, 

že EU situaci nezvládá. (webnoviny.sk, 2016b) 

Ještě před vyvrcholením krize na začátku roku 2015 říkal Fico, že nemůže 

dovolit příchod stovkám muslimů, když Slovensko je tak čistě katolické. 

(webnoviny.sk, 2015) V květnu 2016 na stejnou adresu uvedl, že „islám nemá prostor 

na Slovensku, pokud někdo tvrdí, že Slovensko chce být multikulturní, tak jde proti 

podstatě země… A my nechceme měnit charakter země, která je postavená na cyrilo-

metodějských tradicích. Na něčem, co je tu celá staletí. Proto buďme k sobě upřímní 

a povězme si, že to takto na Slovensku nemůže jít.” (sme.sk, 2016) 

2. 3. 2. Konkrétní postoje vybraných členů SMER-SD 

V předchozí podkapitole byly zmíněny především názory předsedy strany 

Roberta Fica, který ovšem stranu navenek zastupuje a v určitém smyslu je jejím 

ztělesněním. Ostatní členové strany SMER-SD se k migrační krizi také samozřejmě 

vyjadřují. Jejich názory jsou téměř ve všech případech konzistentní a především 

v souladu s postojem předsedy a strany jako celku. 

V říjnu 2015 se vyjádřil poslanec Dušan Jarjabek, že je proti odloučení církve 

od státu, jelikož „jakékoliv oslabení církve dnes znamená, ať se to někomu líbí, nebo ne, 

posilnění islamistických snah“. (globk.sk, 2015a) O měsíc dříve se poslankyně Renáta 

Zmajkovičová vyslovila dokonce proti papeži Františkovi a jeho solidaritě v podobě 

vyzvání katolických farností, chrámů a klášterů k přijetí alespoň jedné uprchlické 

rodiny: „Pomoc je pomoc, není to povinnost. Je to svobodné rozhodnutí, každý se má 

svobodně rozhodnout, jestli chce, může a jak chce a jak může pomáhat.”. (netky.sk, 

2015) 
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Nejradikálnější stanovisko proti migrantům zastával poslanec Ján Podmanický, 

jenž se v srpnu 2015 vyjádřil, že migranti „hledají lepší prostředí pro život a nic jiného 

neřeší, dříve či později půjdou za vysněným rájem i přes mrtvoly. Využívají, 

že Evropané - a bohužel i Slováci - postupně pud sebezáchovy ztrácejí… Evropu, kterou 

muslimové nedobyli v minulosti mečem, teď dobývají díky naší slabosti”. (glob.sk, 

2015b) O rok později Podmanický varoval před přebíráním moci muslimy ve Velké 

Británii a Francii, zdůraznil například volbu londýnského starosty Sadiqa Khana, jehož 

volbu považuje za historický mezník v dějinách moderní Evropy. (webnoviny.sk, 

2016c) Na Podmanického výroky kriticky reagovala v srpnu 2016 europoslankyně 

za SMER-SD Monika Flašíková-Beňová: „Názory kolegy Podmanického, tentokrát 

na adresu londýnského starosty, jsou smutným důkazem, že sociálně demokratické 

hodnoty a postoje jsou kolegovi nejen vzdálené, ale rovněž cizí.” Europoslankyně 

obvinila kolegu ze strany za šíření nenávisti a dodala, že je to o to hloupější, že „Sadiq 

Khan byl labouristický, ergo náš kandidát“. Podmanický své kolegyni odpověděl, 

že „pokud by se ve SMERu prosadili lidé jejího typu, neměl bych tam co dělat, naštěstí 

ve straně patřila jen do okrajové části, věřím, že to tak zůstane”. (webnoviny.sk, 2016d) 

Názorové spektrum na problematiku migrace není uvnitř strany SMER-SD tolik 

rozmanité jako u ČSSD, ba naopak je zde zastáván téměř jednolitý protiuprchlický 

názor prezentovaný především předsedou strany Robertem Ficem. Stanoviska této 

strany lze pak ztotožnit s těmi názory, které jsou vlastní pravicově konzervativním 

stranám vládnoucím v Polsku a Maďarsku ale i také konzervativnímu křídlu uvnitř 

ČSSD, zatímco slova europoslankyně Flašíkové-Beňové jsou mnohem bližší postojům 

zastánců liberálního křídla ČSSD. Avšak tento její hlas byl ve straně SMER-SD 

ojedinělý, proto také lze hovořit u této strany o krajně odmítajícím postoji vůči imigraci, 

u nějž se vyskytuje silná absence základních sociálně demokratických hodnot. Přes 

určitý vliv svého konzervativního křídla je na druhou stranu ČSSD v tomto ohledu 

mírnější, a její postoj zahrnuje sice odmítání povinných kvót, ale také vyšší míru 

solidarity s příchozími migranty. 
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3. Analýza nezávislých proměnných 

 Důvodů způsobujících radikálnější postoj SMER-SD a naopak mírnější postoj 

ČSSD může být vícero, avšak cílem této práce je najít jednu z hlavních příčin této 

odlišnosti. Pro ověření jejich korelace s odlišnými postoji zmíněných politických stran 

byly vybrány ty proměnné, jež jsou svojí podstatou spojeny s migrační krizí. Za prvé 

jsou porovnávány elektoráty jednotlivých stran, za druhé je poměřen poměr cizinců 

v daných zemích, za třetí postoj obyvatel zemí vůči migraci vycházející z průzkumů 

veřejného mínění a za čtvrté jsou porovnávány minulost a tradice stran i v kontextu 

migrace. 

3. 1. Struktura voličů zkoumaných subjektů 

 Sociologické rozdílnosti elektorátů mohou působit na chování politických stran 

tím, že se strany snaží vyhovět požadavkům svých voličům, které mohou vycházet 

právě z jejich sociologického zařazení. Kdyby jednu ze dvou zkoumaných stran 

podporovala zcela jiná skupina obyvatel, mohlo by se jednat i o příčinu odlišného 

chování v přístupech k migrační krizi. Proto byly k porovnávání vybrány elektoráty 

zkoumaných politických stran. 

Analýza této proměnné vychází z průzkumů veřejného mínění prováděných 

na voličích zkoumaných stran. Hlavní data vycházejí z průzkumů zajištěných agenturou 

MEDIAN během roku 2016, v České republice v průběhu krajských voleb v říjnu 

2016
13

, ve Slovenské republice během voleb do Poslanecké sněmovny v březnu 2016
14

. 

Relevantnost dat je zajištěna doplněním informací ze starších průzkumů. Voliči 

jednotlivých stran odpovídali na otázky vyplývajících ze sociologických kategorií, 

jako jsou věková skupina, vzdělanostní skupina, ekonomický status či pohlaví. 

                                                 
13

 Výzkum byl realizován agenturou MEDIAN, s r.o. pro Českou televizi. Respondenty byli oprávnění 

voliči v krajských volbách (věk 18 a více let, trvalé bydliště mimo Prahu), finální velikost výběrového 

souboru byla 2137 respondentů (minimálně 150 respondentů v každém kraji kromě Prahy). Respondenti 

byli vybíráni podle kvótního výběru v rámci kraje podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště. 

Sběr a zpracování dat probíhalo v období 3. 10. 2016 - 7. 10. 2016. Sběr dat byl prováděn kombinací 

CAPI (osobní dotazování s využitím notebooků) a CATI (telefonické dotazování na mobilní telefony a 

pevné linky) v poměru cca 30:70. (MEDIAN, 2016) 
14

 Průzkum byl vykonán agenturou MEDIAN SK, s.r.o. na objednávku Rozhlasu a televízie Slovenska 

(RTVS). Vzorkem bylo 1230 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli vybráni podle proměnných: 

kraj, velikost obce, pohlaví, věk, vzdělání, národnost a pracovní status. Data byla sbírána a zpracovávána 

v období 4. 3. 2016 – 5. 3. 2016. Při sběru dat byly použity metody CAWI (dotazování přes internet) a 

CATI (telefonické dotazování na mobily a pevné linky). (MEDIAN SK, 2016) 
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3. 1. 1. Struktura voličů ČSSD 

 Z věkových kategorií volili ČSSD nejvíce voliči 60 let a více, jednalo se 

přibližně o třetinu všech hlasů pro tuto stranu. Ostatní věkové skupiny byly vyrovnané 

a tvořily dohromady zbylé dvě třetiny voličů, každá ze tří zbylých kategorií (18-29 let, 

30-44 let a 45-59 let) tak měla průměrně okolo 20 %.  

V kategorii nejvýše dosaženého vzdělání se také můžeme setkat s třemi 

skupinami se srovnatelnými hodnotami a jednou odchylkou, tou je v tomto případě 

kategorie voličů s vysokoškolským vzděláním, její zastoupení je z pouhých 12 %. 

Voliči se středoškolským vzděláním bez maturity a i ti s maturitou dosahují 27 %. 

Stranu nejčastěji volili občané se základním vzděláním jako nejvyšším vzděláním, jedná 

se přibližné o třetinu voličů ČSSD. 

V rozdělení voličů podle ekonomického statusu byli mezi voliči ČSSD 

v největší míře zastoupeni důchodci a nezaměstnaní, a tvořili tak třetinu všech voličů 

strany. Podobných, avšak o něco menších hodnot dosahovala kategorie zaměstnanců. 

Nízký počet voličů strany se ovšem nacházel mezi osobami samostatně výdělečně 

činnými a studenty, v obou případech se zastoupením pod 20 %, v případě studentů 

dvojnásobně menším než u důchodců a nezaměstnaných. 

Většinu podpory získala ČSSD od mužů, naopak zastoupení žen mezi voliči 

strany bylo pouze 37 %. (MEDIAN, 2016) 

Z výzkumu s názvem Naše společnost z let 2006 a 2007
15

 řízeném Centrem 

pro výzkum veřejného mínění vycházejí data potvrzující výše zmíněné výsledky. 

Z tohoto dokumentu vychází, že ČSSD podporovali stejně jako v roce 2016 voliči 

staršího věku, tentokrát ovšem s převahou kategorie 45-59 let, a naopak nejnižší 

podpora byla vyjádřena opět studenty. Ve volbách pro stranu hlasovali také spíše 

občané s nižším vzděláním, konkrétně nejvíce ti se středoškolským vzděláním 

bez maturity, nejméně pro stranu opět hlasovali voliči s vysokoškolským vzděláním. 

Důchodci a nezaměstnaní byly oporou strany i v roce 2006 a 2007, konzistentní postoj 

si udrželi i studenti, kteří byli v obou časových periodách skupinou s nejnižším 

zastoupením. Jedinou kategorií, jež se v průběhu let změnila, je zastoupení mužů a žen, 

kdy v letech 2006 a 2007 byla tato kategorie mnohem vyrovnanější než v roce 2016, 

a stranu volilo dokonce o něco málo více žen než mužů. (Kunštát, 2007) 

                                                 
15

 Analýza vychází z tzv. agregovaných dat z pravidelných omnibusových šetření CVVM SOÚ Av ČR, 

v.v.i., v rámci projektu Naše společnost v rozmezí od září 2006 do února 2007. 
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3. 1. 2. Struktura voličů SMER-SD 

Mezi voliči strany SMER-SD výrazně převažovala skupina obyvatel 60 let 

a více, dosahovala zastoupení přes 40 %. Druhou výraznou skupinou byli voliči ve věku 

30-44 let se zastoupením 27,5 %, kategorie 45-59 let byla mezi voliči SMER-SD 

zastoupena 20 %, nejnižší podporu měla strana u mladých voličů, kteří tvořili věkovou 

strukturu strany pouze z 11 %. 

V otázce nejvýše dosaženého vzdělání se hodnoty jednotlivých kategorií 

rozcházely již v menší míře. SMER-SD volili nejčastěji voliči pouze se základním 

vzděláním, tvořili lehce přes 28 %. O necelá dvě procenta méně byla zastoupena 

kategorie středoškolsky vzdělaných bez maturity. Poslední dvě kategorie 

(se středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním) dosahovaly 

obě průměrně 22 % zastoupení. 

Velkou částí voličů SMER-SD byli důchodci a nezaměstnaní, kteří dohromady 

tvořili 35 % všech voličů strany. Na druhé straně nejslabší podporu strana získala 

od studentů tvořících pouhých 6 % elektorátu strany. Podobně nízkých hodnot 

dosahovaly samostatně výdělečné osoby se zastoupením 11 %. Zaměstnanci tvořili 

čtvrtinu obyvatel volících tuto stranu. 

Rozdělení voličů SMER-SD podle pohlaví bylo celkem vyrovnané, přesto stranu 

volilo o něco více žen se zastoupením 53 %. (MEDIAN SK, 2016) 

v roce 2010 na základě výzkumných dat
16

 došel Inštitút pre verejné otázky k závěru, 

že pro SMER-SD je dlouhodobě příznačné, že se jeho voličstvo v žádné sociálně 

demografické charakteristice neliší od celoslovenského průměru, stále více se však 

"překlápí" k starším a sociálně slabším skupinám obyvatelstva, což potvrzují data z roku 

2016, z nichž vyplývá podpora od skupin obyvatelstva staršího 60 let 

a nezaměstnaných, méně vzdělaných a důchodců. (Bútorová-Gyáfrášová, 2010) 

3. 1. 3. Porovnání struktur voličů ČSSD a SMER-SD 

Vzhledem k prezentovaným údajům je odlišnost mezi jednotlivými elektoráty 

zkoumaných politických stran minimální. Obě strany volí převážně starší občané, 

u SMER-SD je tento faktor velice výrazný, podpora mladých voličů je tak naopak 

                                                 
16

 Inštitút pre verejné otázky (IVO) ve spolupráci se Sociologickým ústavom SAv a Katedrou sociologie 

FF UK uskutečnil po parlamentních volbách 2010 rozsáhlý povolební výzkum voličského chování a 

dalších souvisejících témat. Výzkum se realizoval v rámci víceletého projektu Slovensko v kľúčových 

medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti, který byl podporován Agentúrou na 
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u obou subjektů velice nízká. Voliči se základním vzděláním byli nejpočetnější 

skupinou v kategorii nejvýše dosaženého vzdělání opět u obou stran, a naopak 

vysokoškolsky vzdělaní měli v obou případech nejslabší zastoupení, přestože u SMER-

SD se jednalo o téměř dvojnásobný podíl oproti ČSSD. Elektoráty se shodovaly také 

v kategorii ekonomického statusu, kde byli nejčastějšími voliči nezaměstnaní 

a důchodci, opět v obou případech, tvořili okolo třetiny všech voličů stran. Naopak 

nejnižší podporu získaly strany od studentů. Jediné kritérium, v němž se elektoráty 

zkoumaných stran více rozcházejí, je dělení podle pohlaví, které ovšem nemá potřebně 

vysokou relevanci vzhledem k faktu, že se u ČSSD tento podíl v průběhu let výrazně 

měnil. Struktury voličů ČSSD a SMER-SD jsou si velice podobné, a tudíž se nejedná 

o hledanou proměnnou vysvětlující rozdílný přístup stran k migrační krizi. 

3. 2. Podíl cizinců na celkové populaci v zemích zkoumaných 

subjektů 

Míra zkušenosti s cizinci obyvatel země může určovat postoj k nově příchozím 

imigrantům. Kdyby v jedné ze zemí zkoumaných stran byl výrazně vyšší podíl cizinců 

na celkovou populaci než v druhé, mohlo by se jednat o příčinu odlišnosti postojů stran 

k migrační krizi. Pro obyvatele v zemi se zřetelně nižším podílem cizinců by mohlo být 

přirozenější zastávat odmítavý postoj vůči imigrantům vzhledem k minimální 

zkušenosti, a tedy strachu z neznáma. Na druhé straně obyvatelé země sice s výrazně 

vyšším podílem cizinců, ale špatnou zkušeností s nimi, by mohli zastávat negativní 

postoj vůči imigraci z důvodů silné negativní zkušenosti. Samozřejmě je také potřeba 

brát v úvahu odlišnost země, odkud cizinci přicházejí. U této proměnné je také 

zkoumána míra nelegálního pobyt cizinců. 

3. 2. 1. Podíl cizinců v České republice 

V České republice se v roce 2008 nacházelo 437 565 cizinců
17

, což tvořilo 4,2 % 

z celkové populace. Třetinu těchto cizinců tvořili občané z ostatních států Evropské 

unie, obyvatelé sousedních zemí byli zastoupeni 23 %. Nejpočetnějšími skupinami 

cizinců ze států mimo Evropskou unii byli Ukrajinci zastupující téměř třetinu všech 

                                                                                                                                               
podporu vedy a výskumu (APVV). Sběr údajů proběhl v čase od 18. 6. do 20. 7. 2010 organizovaný 

agenturou TNS SK na reprezentativním vzorku 1 203 oprávněných voličů SR. (Bútorová, 2010) 
17

 Číslo se skládá z počtu cizinců s pobytem nad 12 měsíců. 
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cizinců v republice a Vietnamci tvořící 14 %. Nelegální pobyt v tomto roce mělo 

v České republice 3 661 osob, z toho tvořili 42 % Ukrajinci. 

V roce 2015 se podíl cizinců zvýšil na 464 670 vytvářející 4,4 % z celkové 

populace země. Zastoupení občanů ostatních států Evropské unie se zvýšilo na 42 %, 

podíl obyvatel sousedících zemí se také zvýšil, a to na 27 %. Nejpočetnějšími cizinci 

ze států mimo Evropskou unii zůstali stejné národnosti, avšak u obou skupin obyvatel se 

ale podíl snížil, u Ukrajinců na 23 % a u Vietnamců na 12 %. (czso.cz, 2015a) Počet 

nelegálních pobytů se v tomto roce zvýšil na 8 323, ale Ukrajinci v tomto případě tvořili 

již pouze 15 %, naopak Syřané, Afghánci a Iráčané dohromady tvořili 36 % těchto 

pobytů. (czso.cz, 2015b) 

3. 2. 2. Podíl cizinců ve Slovenské republice 

Ve Slovenské republice bylo v roce 2008 evidováno 52 706 cizinců, což bylo 

necelé 1 % z celkové populace země. Z tohoto počtu tvořili obyvatelé států Evropské 

unie 62 %, cizinci ze sousedních států (včetně Ukrajinců) byli zastoupeni dohromady 

40,5 %, Ukrajinci samostatně tvořili 9 %. Nelegálních pobytů v tomto roce bylo 2 355, 

nejpočetnější národností byli v tomto směru Ukrajinci s 26 %. 

V roce 2015 se zvýšil počet cizinců na 84 787, což bylo 1,6 % z celkové 

populace země. Podíl obyvatel ze států Evropské unie se lehce snížil na 58,5 %, 

zastoupení sousedních států bylo procentuálně téměř stejné jako v roce 2008. Podíl 

Ukrajinců se zvýšil na 12,5 %. Počet nelegálních pobytů se pouze lehce zvýšil na 2 535, 

největší skupinou byli stále Ukrajinci s 34 %. Podíl Syřanů, Afghánců a Iráčanů 

na celkem počtu nelegálních pobytů byl dohromady 39 %. (Divinský, 2009), (minv.sk, 

2016) 

3. 2. 3. Porovnání podílů cizinců v České republice a ve 

Slovenské republice 

Přestože podíl cizinců v České republice je více než dvakrát vyšší než podíl 

cizinců ve Slovenské republice, není tento rozdíl tak signifikantní, jak se může na první 

pohled zdát. Oba podíly jsou totiž jedny z nejnižších v rámci celé Evropské unie. Česká 

republika má až 19. nejvyšší podíl cizinců na svém území, Slovenská republika 

je dokonce až 23. ze všech 28 členských států. Navíc průměr podílů cizinců ve všech 
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těchto zemí činí 8,1 %.
18

 V obou zemích jsou cizinci převážně občané států Evropské 

unie, avšak na Slovensku je tento podíl výraznější, zastoupení obyvatel ze sousedských 

států je také vyšší na Slovensku, zde je ovšem potřeba brát v úvahu fakt, že jedním 

ze sousedů Slovenska je Ukrajina, jejíž občané jsou silně zastoupeni i v České 

republice. Počet nelegálních pobytů v obou státech byl srovnatelný s přihlédnutím 

na celkovou populaci zemí. Zajímavá shoda je v podílu Syřanů, Afghánců a Iráčanů, 

jako hlavních původních států přicházejících uprchlíků, v obou zemích.  

Odlišnost ve výši počtu cizinců může lehce pomáhat odmítavějšímu postoji 

SMERu na Slovensku, ovšem tento rozdíl oproti České republice není z celoevropského 

hlediska tak velký, aby toto mohla být hledaná nezávislá proměnná. 

3. 3. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie v zemích 

zkoumaných subjektů 

Diskurz panující v dané zemi, mezi obyvateli, má zajisté vliv na chování 

politických stran, které reflektují nálady společnosti. Veřejné mínění občanů vůči 

imigraci před a během migrační krize je zkoumáno z národního ale především 

i z evropského hlediska pomocí výzkumů EUROBAROMETR. Porovnávána je také 

míra xenofobie vycházející z analýzy maďarského think tanku Political Capital, jejíž 

výsledkem je DEREX
19

 INDEX, který je složen ze čtyř měřených proměnných -

předsudky a šovinismus, protisystémové postoje, pravicová orientace a strach 

a pesimismus. Nakonec je ještě zmíněna romská problematika v obou zemích z důvodu 

negativního pohledu na tuto skupinu obyvatel a v jistém smyslu její vnímání jako cizího 

prvku uvnitř státu většinovým obyvatelstvem země. 

3. 3. 1. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie v České 

republice 

Data vycházející z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

ukazují, že polovina obyvatel České republiky byla na podzim roku 2015 proti přijímání 

uprchlíků ze zemí postižených válečným konfliktem, tento podíl se dostal o rok později 

přes 60 %
20

. (CVVM, 2016a) Ve výzkumu EUROBAROMETR z počátku migrační 

                                                 
18

 Vlastní výpočet z http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c3/Non-

national_population_by_group_of_citizenship%2C_1_January_2015_%28%C2%B9%29_YB16.png 

 
19

 Název indexu je zkratkou anglického sousloví Demand for Right-Wing Extremism. 
20

 Viz Příloha č. 1 
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krize, června 2015, mělo 81 % Čechů negativní pocit z imigrantů ze zemí mimo 

Evropskou unii. (europa.eu, 2015a) v září téhož roku nepovažovalo 60 %
21

 Čechů 

za žádoucí mít občany ostatních států Evropské unie na svém území. (europa.eu, 

2015b). Ještě před vznikem migrační krize, na podzim roku 2014, bylo pro imigraci lidí 

ze států mimo Evropskou unii pozitivně nakloněno pouze 18 % obyvatel země, 

(europa.eu, 2014) o rok později se tento postoj snížil dokonce na 14 % (europa.eu, 

2015c), v listopadu 2016 byl tento podíl totožný. (europa.eu, 2016) 

 V letech 2004-2005 dosahoval DEREX INDEX v České republice 9 %, míra 

předsudků a šovinismu byla 34 %. V letech 2012-2013 se snížil index na 8 % a míra 

předsudků a šovinismu na 32 %.
22

 (Political Capital, [b.r.]) 

Z výsledků průzkumu CVVM zaměřeného na vnímání romské populace v České 

republice vyplývá, že v průběhu let 1997 až 2016 hodnotilo průměrně 79 %
23

 české 

veřejnosti soužití s romskou populací jako špatné.
24

 (CVVM, 2016b) 

3. 3. 2. Veřejné mínění vůči migraci a míra xenofobie ve 

Slovenské republice 

V září 2015 se v průzkumu agentury 2muse vyjádřilo pouze 18 % respondentů 

pro to, aby se Slovensko stalo pro uprchlíky novou domovskou zemí. (Hlinčíková-

Mesežnikov, 2016, s. 116) Z dat z výzkumů EUROBAROMETR vyplývá, že v červnu 

2015 mělo negativní pocit z imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii 77 % Slováků. 

(europa.eu, 2015a) O pár měsíců později 60 %
25

 Slováků nepovažovalo za žádoucí mít 

občany ostatních států Evropské unie na svém území. (europa.eu, 2015b). V listopadu 

2014 bylo pro imigraci lidí ze států mimo Evropskou unii 20 % respondentů. 

(europa.eu, 2014) v listopadu 2015 se tento podíl snížil dokonce až na 11 %, (europa.eu, 

2015c) a v listopadu 2016 opět vzrostl na 17 %. (europa.eu, 2016) 

DEREX INDEX dosahoval v letech 2004-2005 ve Slovenské republice 10,4 %, 

míra předsudků a šovinismu byla 27 %. Index se v letech 2012-2013 zvýšil na 13,3 % 

a míra předsudků a šovinismu na 39 %.
26

 (Political Capital, [b.r.]) 

                                                 
21

 Viz Příloha č. 2 
22

 Viz Příloha č. 3 
23

 Viz Příloha č. 4 
24

 Položka „špatné” představovala v průzkumu součet odpovědí „spíše špatné” a „velmi špatné”. 
25

 Viz Příloha č. 2 
26

 Viz Příloha č. 5 
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V případě romské populace vychází z průzkumů pro studii European Values, 

že dlouhodobě více jak 80 % slovenské populace uvádí, že by Roma nechtěli 

za souseda. (Gallová Kriglerová-Kadlečíková, 2012, s. 24) 

3. 3. 3. Porovnání veřejných mínění vůči migraci v České 

republice a ve Slovenské republice 

Data veřejného mínění vůči migraci vycházející z výzkumů EUROBAROMETR 

zajištěných Evropskou komisí vykazují neobvykle velkou podobnost názorů obyvatel 

České republiky a obyvatel Slovenské republiky. Téměř ve všech případech bylo mínění 

v obou zemích nejvíce protiuprchlické z celé Evropské unie. V obou státech se během 

migrační krize, i před ní, vyslovovalo pozitivně vůči imigrantům ze států mimo 

Evropskou unii méně než 20 % obyvatelstva, čímž se tyto dvě země spolu s Lotyšskem 

řadily mezi tři s největším odporem vůči této imigraci. Tyto výsledky jsou podpořeny 

i šetřeními národních agentur.  

V analýzy DEREX INDEX dosahovala Slovenská republika sice vyšších hodnot 

než Česká republika, avšak v kategorii předsudků a šovinismu vysoké procento získaly 

oba státy. Co se týče romské problematiky jsou veřejná mínění ve zkoumaných zemích 

téměř identická. Jak Češi, tak Slováci se výrazně vůči této skupině vymezují. 

V míře veřejného mínění vůči migraci jsou si tedy obě země velice podobné, 

v jistých případech téměř totožné, v evropských šetřeních se řadí mezi státy s největším 

odporem vůči imigraci. Diskurz a nálada panující v zemích tak není hledanou 

nezávislou proměnnou způsobující odlišný postoj zkoumaných politických stran. 

3. 4. Minulost a tradice zkoumaných subjektů 

Minulost spojena se způsobem a důvodem vzniku politické strany se odráží 

v jejím budoucím směřování a vymezováním se. V této analýze jsou podrobeny 

zkoumání tradice a způsob fungování porovnávaných stran i jejich postoje k tématům 

souvisejících s migrací, cizinci či menšinami během jejich působení v minulosti. 

3. 4. 1. Minulost a tradice ČSSD 

Historie a tradice, na kterou ČSSD odkazuje, sahá až do 19. století. Původní 

první český sociálně demokratický subjekt byl založen jako autonomní organizace 

uvnitř pololegální Rakouské dělnické strany v roce 1874. (Malíř, 2005, s. 213) O čtyři 

roky později vznikla domácí Českoslovanská sociální demokracie. Přestože na pozadí 
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probíhal boj o nezávislost českých zemí, strana mimo to projevovala určitou míru 

internacionalizace svým tvrzením, že odlišné národní původy dělníků nejsou překážkou 

jejich společného boje za hmotným osvobozením. 

Spojením českých a slovenských sociálních demokratů vznikla v roce 1918 

Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD). Avšak během druhé 

světové války byla zlikvidována její stranická organizační struktura. Strana byla v roce 

1945 obnovena pouze v českých zemích jako Československá sociální demokracie 

(ČSSD). Po únoru 1948 byla násilně sloučena s KSČ, její činnost ovšem pokračovala 

v exilu. Pokus o znovuzaložení strany nastal v roce 1968, avšak konečné obnovení její 

činnosti se podařilo až v listopadu 1989. Po překonání sporů mezi různými skupinami se 

strana konsolidovala. (Malíř, 2005), (Strmiska, 2005, s. 448) 

ČSSD představovala ve srovnávací perspektivě postkomunistické střední Evropy 

v podstatě unikátní případ „historické” sociálně demokratické strany, která dokázala 

obnovit po několika desetiletích diskontinuity svůj politický význam.
27

 (Malíř, 2005, 

s. 1483) v České republice se totiž neprosadil nalevo od středu exkomunistický subjekt, 

jako ve většině ostatních zemí regionu. (Strmiska, 2005, s. 436) 

ČSSD se prezentovala a fakticky i konala jako moderní sociálně demokratická 

strana orientující se podle vzoru západoevropských sociálně demokratických 

a socialistických stran, čemuž odpovídá i její afiliace k evropským stranickým 

internacionálám. (Strmiska, 2005, s. 448-449) 

Problém migrace politické strany v České republice během 90. letech 20. století 

nijak ve svých programech či předvolebních kampaních neartikulovaly. To se ovšem 

v dalším desetiletí změnilo, kdy Občanská demokratická strana (ODS) v roce 2002 

vyrukovala s anti-imigrantskou rétorikou. V roce 2006 ČSSD naopak zastávala více 

liberální postoj k uprchlíkům oproti ODS. (Shevel, 2011, s. 224) Programové 

dokumenty ČSSD se imigrační problematice až do roku 2002 nevěnovaly jen okrajově. 

Toto téma bylo rozpracováno až v Dlouhodobém programu strany „Otevřenost novým 

výzvám, věrnost tradici” schválený v březnu 2003, v kterém je sice zprvu zvýrazněno 

riziko tohoto fenoménu s možností způsobení destabilizace i ekonomicky vyspělé země 

a podněcování k nacionalismu a rasismu, ale program také zdůrazňuje roli migrace 

v oblasti posilování aktivních složek populace, a tedy mírnění očekávaných negativních 

                                                 
27

 Sociálně demokratické a socialistické strany, které znovu zahájily po roce 1989 svoji činnost v Polsku, 

Maďarsku, Litvě a v dalších zemích střední a východní Evropy, nedokázaly obnovit svůj politický 

potenciál a zůstaly politicky téměř marginální. (Malíř, 2005, s. 1483) 
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důsledků populačního vývoje projevovaném nízkou úrovní přirozené reprodukce 

obyvatelstva. (Mareš, 2004, s. 96) 

Ve svém volebním programu do voleb v roce 2010 se k imigraci staví ČSSD 

opět s určitou mírou solidarity. V tomto dokumentu je zdůrazněna potřeba věnovat více 

pozornosti soužití různých kultur, a že nikomu nelze nutit vlastní kulturu, s důrazem 

na to, že Česká republika je připravena poskytovat azyl pronásledovaným a trpícím. 

V neposlední řadě se strana hlásí k podpoře snahy EU vytvořit společnou imigrační 

a azylovou politiku. (cssd.cz, 2010a) 

Při řešení romské problematiky postupovala strana s určitou mírou solidarity. 

Ve svém dokumentu Oranžová kniha ČSSD z roku 2010 strana upozorňuje, že v této 

oblasti je hlavním problémem negativní nazírání většinové společnosti na Romy, kteří 

mají své kulturní potřeby, které musí stát podle svého ústavního pořádku 

i mezinárodních smluvních závazků uspokojovat. (cssd.cz, 2010b) 

3. 4. 2. Minulost a tradice SMER-SD 

SMER-SD neodkazuje ani nenavazuje na žádnou politickou stranu fungující 

v minulosti. Ve Slovenské republice se totiž neprosadil žádný subjekt navazující 

na tradici sociálně demokratické strany. Na vyplnění levé části politického spektra 

v 90. letech aspirovala exkomunistická Strana demokratickej ľavice (SDĽ). Avšak její 

možnosti politické expanze a získávání voličů omezovala konkurence centralistického 

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). SDĽ nakonec prodělala krizi a posléze 

v roce 2004 zanikla. (Strmiska, 2005, s. 436) 

Před zánikem SDĽ se ale ještě od ní odpojil v roce 1999 populární politik Robert 

Fico kritizující především její vládní spolupráci s pravicí a založil si vlastní stranu -

 SMER. Fico se rozešel se stranou z několika důvodů, ovšem jedním z nich byl 

i například nesouhlas s účastí Strana maďarskej koalície
28

 (SMK) ve vládě, (Bureš, 

2010, s. 125) kterou Fico kritizuje dodnes, což způsobuje, že vztahy mezi SMERem 

a SMK jsou stále napjaté. 

Při svém vzniku se SMER profiloval jako populistické hnutí pracující 

s antiestablishmentovým apelem a odmítáním pravo-levého dělení, důraz na věcné 

řešení problémů (symbolizuje to již název strany). Proto se odmítala jednoznačně 

ideologicky deklarovat. Z tohoto původního profilu si strana zachovala prvky, jako jsou 

                                                 
28

 Od roku 2012 pod názvem Strana maďarskej komunity. 
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nadstandardně silné postavení lídra - zakladatele Roberta Fica a nacionálně orientovaný 

zejména antimaďarský postoj. (Hloušek, 2010, s. 47) 

V roce 2001 se strana nakonec přihlásila k „Novému středu”, 

tj. k západoevropským sociálně demokratickým stranám prosazujícím „třetí cestu”, 

v roce 2005 se ale pomalu od toho konceptu tiše odcházelo. V letech 2003 až 2004 s ní 

splynuly levicové subjekty
29

 a souběžně došlo ke změně názvu na SMER - sociálna 

demokracia (před tím zněl celý název SMER - tretia cesta). (Strmiska, 2005, s. 473) 

Pochybnosti o plně sociálně demokratické identitě SMERu odráží vztah PES, 

jejíž součástí se SMER stal až v roce 2005 (současně získal členství i v Socialistické 

internacionále). Po parlamentních volbách 2006 se Ficova strana dostala v rámci PES 

do velmi komplikované situace. Kvůli nepřijatelnosti vládního spojenectví s krajně 

pravicovou Slovenskou národnou stranou (SNS) jí bylo na podzim 2006 pozastaveno 

členství, jehož obnova sice nastala na začátku roku 2008, ovšem stalo se tak hlavně pod 

tlakem faktu, že jiného potenciálního partnera PES na Slovensku neměla. 

Nacionalistická profilace SMERu se projevovala i jinými způsoby, například 

v důrazu na vlastenectví
30

, vztahu ke státním symbolům, které dle Fica „nedosahovaly 

ani zdaleka takové kvality, jako by měly ve vyspělém státě mít”. Předseda strany také 

označil za „úplnou drzost” požadovat od Slováků, aby se omluvili Maďarům 

za poválečné křivdy způsobené Benešovými dekrety, na jejichž základě byl mimo jiné 

maďarskému obyvatelstvu zabaven majetek. (Hloušek, 2010, s. 47-48) SMER tím 

převzal téma, které do té doby bylo doménou SNS a částečně i HZDS. Fico velmi často 

jak první, tak i druhou Dzurindovu vládu kritizoval za údajnou ústupnost vůči 

požadavkům vládní SMK. Opakovaně obviňoval SMK z vydírání a z prosazování pouze 

vlastní politické agendy - prosazování práv maďarské menšiny, pro niž Fico rovněž 

odmítal jakoukoliv územní autonomii. Antimaďarský apel se ovšem jen okrajově 

promítl do programových dokumentů strany. (Kopček, 2007, s. 296). 

                                                 
29

 Strana občianskeho porozumenia (SOP), Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS), 

Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) a nakonec i samotná SDĽ. 
30

 Součástí apelu na národní hodnoty například bylo zavedení sporného konceptu etnogeneze slovenského 

národa, posouvání vzniku slovenského národa jako samostatné etnické entity do co nejstaršího období, 

snaha o inkorporaci monarchistických prvků do interpretace raných dějin Slováků, odvolávání se na 

legendární postavy, kterým se ex post připisovali vlastnosti zapadající do současných politických a 

ideologických přístupů strany. (Bútora-Bútorová, 2011, s.72-73) SMER také zorganizoval v předvečer 

voleb 2010 odhalení sochy Svatopluka na bratislavkém Hradě. V rozporu s historickými fakty byl kníže 

Velkomoravské říše „povýšen” na slovenského krále. Tato účelová „reinterpretace” historie, navazující na 

mýtus o „Staroslovácích”, měla rozezvučet strunu národní hrdosti a přitáhnout k volbám co nejvíce 

potenciálních voličů SMERu. (Bútora-Bútorová, 2011, s. 154) 
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SMER se také vyznačoval tvrdým postojem vůči Romům, kdy vzbudila 

odmítavou reakci a obvinění strany z rasismu pasáž v dokumentu „Pořádek 

a spravedlnost”, kde se SMER vyslovil za „důsledné statistické zjišťování kriminality 

Romů”, což podpořil tvrzením, že „zákaz vykazování kriminality Romů je falešným 

řešením tohoto problému.” (Kopček, 2007, s. 296) 

3. 4. 3. Porovnání minulosti a tradic ČSSD a SMER-SD 

Způsob a proces vzniku politických stran ČSSD a SMER-SD jsou na první 

pohled odlišné. Slovenská „historická” sociální demokracie (Sociálnodemokraticá 

strana Slovenska - SDSS), která byla s českou sociální demokracií organizačně spojena 

v období meziválečného Československa a jejíž obnova po roce 1989 vykazovala 

blízkou analogii s českými poměry, měla v 90. letech 20. století ve slovenském 

stranickém systému zanedbatelný význam. Na Slovensku převzala roli hlavního pólu 

v levé části politického spektra reformovaná exkomunistická strana. Naopak v České 

republice se v tomto směru prosadila ČSSD navazující na tradici sociálně 

demokratických stran existujících na daném území v minulosti. (Malíř, 2005, s. 1483) 

Jednalo se tak o stranu navazující na tradici sociálně demokratických stran, jejíž 

hlavním úkolem bylo zajištění kontinuity tohoto typu stran. 

Na druhé straně SMER se ke své sociálně demokratické orientaci propracoval 

postupně. Navíc se jednalo o určitý instrumentální přístup Roberta Fica k politice, který 

si zvolil sociálně demokratickou identitu, aby se vymezil vůči pravicové vládě 

Dzurindy. Levicové strany na přelomu tisíciletí ztrácely podporu, tak Fico šikovně 

vyplnil místo v politickém spektru. (Kopeček, 2007) 

Důležitým rozdílovým aspektem je určitý národní rozměr v politice SMERu 

projevující se silně během celé historie strany, který je ve značném protikladu 

k převážně internacionálnímu charakteru sociální demokracie i ČSSD samotné. SMER 

se tak silně vymezuje vůči maďarské menšině ale také vůči romské populaci, naopak 

ČSSD u této problematiky postupuje konstruktivněji s důrazem na solidaritu. SMER 

také představuje mladší a spíše slabě institucionalizovanou stranu, z čehož vyplývá její 

mělká zakořeněnost. (Hynčica, 2006, s. 875-877) 
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Závěr 

Ze zkoumaných nezávislých proměnných, které mohly způsobovat odlišné 

postoje ČSSD a SMER-SD k migrační krizi, se nepotvrdily za prvé odlišnost struktur 

voličů stran, které si byly velice podobné, za druhé odlišnost podílů cizinců na území 

států těchto stran, které se lehce lišily, avšak v evropském kontextu zanedbatelně, 

za třetí míra veřejného mínění v daných zemích vůči migraci, jenž byla prakticky 

totožná. 

Jako jedna z hlavních příčin různorodých postojů ČSSD a SMER-SD vůči 

migraci se ukázala rozdílná tradice, z níž strany vycházejí, a jejich odlišné postoje 

v minulosti jak vůči migrantům, tak vůči cizincům obecně. 

ČSSD lze označit za klasickou sociálně demokratickou stranu, která se navíc 

může opřít o bohatou historii doprovázenou sociálně demokratickými hodnotami. 

Zatímco SMER-SD nevychází ze žádné sociálně demokratické tradice. Tato strana byla 

nejspíše založena z mocenských důvodů jejího zakladatele Roberta Fica, který vštěpil 

straně ideologickou podobu až po několika letech fungování a to především 

z pragmatických důvodů. Přičemž v úplných počátcích strany je vymezení vůči straně 

SMK hájící zájmy maďarské menšiny. 

Robert Fico sice svoji stranu přihlásil k vlně „třetí cesty”, ovšem z tohoto proudu 

si strana pravděpodobně ponechala pouze myšlenku konkurenčního státu, jehož hlavní 

funkcí je usilovat o prosperitu národa v podmínkách zostřující se globální konkurence. 

Naopak koncept kosmopolitního národa projevující se kulturní rozmanitostí 

a náklonností vůči migraci jí je naprosto cizí. SMER-SD tak ve své minulosti několikrát 

důrazně zanevřel na sociálně demokratické hodnoty - příkladem může být vládní 

spolupráce s nacionalistickou SNS, upřednostňování národních zájmů nad zájmy 

menšin, ostré vymezení vůči romské populaci či v poslední době silně odmítavé postoje 

vůči příchozím imigrantům. 

Ideologie je obecně chápána jako zastřešující souhrn hodnot, které můžeme 

u stran hledat, nebo také jako aspekt, díky kterému lze rozpoznat možné budoucí kroky 

stran. Tímto se SMER-SD stává z hlediska ideologie nepředvídatelným, na rozdíl 

od ČSSD, u které lze jednodušeji předpovídat kroky na základě její oddanosti sociálně 

demokratické ideologii vycházející z jejího silného důrazu na svoji tradici. Na druhou 

stranu ČSSD může být svoji ideologickou zakořeněností svazována, a těžko se může 
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přizpůsobovat měnící se politické scéně, naopak SMER-SD může využívat své 

flexibility, praktikovat tak instrumentální přístup k jednotlivým problémům a nemusí se 

tolik řídit sociálně demokratickými hodnotami, například v problematice migrace. 

Předpokládám tudíž, že při předvídání budoucích kroků strany SMER-SD je lépe 

vycházet z její minulosti a tradice, kterou ztělesňuje, nežli z ideologie, kterou 

proklamuje. Toto tvrzení lze patrně aplikovat na obdobné strany, jež nebyly na ideologii 

založeny, ale přisvojily si ji až v průběhu své existence z pragmatických důvodů. 
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