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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá detailní charakteristikou přeměny britské Labouristické 

strany v letech 1979 – 1994. Základem je především hluboký vhled do problematiky 

tehdejší organizační a personální struktury strany a rozbor předvolebních programů. 

Právě rokem 1979 bylo na dlouhou dobu ukončeno působení Labouristické strany jako 

vládní. Cílem práce tedy je sledování jak organizačních tak i ideových změn, pomocí 

kterých strana reaguje na vlastní neuspokojivé volební výsledky. Jako zcela klíčové je 

poté vyhledání důvodů, proč přijaté změny nepomohly straně k vítězství ve volbách. 

V úvodní části je popsáno období před rokem 1979 včetně mezinárodní situace a 

proměny elektorátu pro nastínění výchozích podmínek dále sledovaného časového 

úseku. Dále jsou představeny samotné etapy mezi jednotlivými general elections. 

Pomocí analyzování programových prohlášení, organizace strany, průběhu a vedení 

předvolebních kampaní a veřejného mínění je poskytnut podrobný obraz problémů 

stíhajících labouristy mezi lety 1979 a 1994. Jednou z hlavních příčin vedoucí 

k dlouhodobému neúspěchu labouristů byla především nepříjemná zkušenost voličů 

s jejich poslední vládou. Ekonomické problémy spojené s termínem stagflace, opakující 

se stávky, to vše vrcholící tzv. zimou nespokojenosti se hluboce vrylo do paměti Britů. 

V důsledku toho ztratili důvěru ve schopnost Labouristické strany vést zemi 

k hospodářskému růstu a ekonomické stabilitě. Naproti tomu ve společnosti převládl 

strach z jejich daňové politiky. Dalším faktorem, který nepříznivě ovlivnil jejich 

reputaci, byl příklon k radikálně levicovým požadavkům a tendencím na počátku 80. let, 

které vyústily až ve vnitřní rozštěpení strany. Tyto události ještě dále posílily 

pochybnosti občanů o schopnostech Labouristické strany efektivně řídit vládu, a tudíž 

dali ve volbách přednost Konzervativní straně s vidinou ekonomického růstu a stability.  

Abstract 

The bachelor thesis deals with detailed characteristic of the transformation of the british 

Labour Party in 1979 – 1994. The core of the work is to provide a deep insight into 

organizational and personal structure of the party and to analyse party´s policy 



 
 

statements. The 1979 ended Labour Party´s government performance for a long time. 

The aim of this work is to observe organizational as well as ideological changes by 

which the party reacts to its own unsatisfactory electoral results. Finding the reasons 

why approved modifications did not help the party to win general elections is absolutely 

crucial. The period before 1979 including the description of international situation and 

electoral change is described in the opening part to outline initial conditions of further 

observed stretch of time. Afterwards particular periods between general elections are 

presented themselves. A full image of problems pursuing labours between 1979 and 

1994 is given by analysing manifestos, organization of the party, development of pre-

election campaigns and public opinion. The one of the main cause leading to the long-

term lack of success was voter´s displeasing experience with the last government of the 

Labour Party. Economic problems profoundly connected with the stagflation, repeated 

strikes and culminating into well-known Winter of discontent impressed themselves on 

voter´s minds. As result of all of this they lost their confidence in the ability of the 

Labour Party to maintain the country to economic growth and stability. By contrast the 

fear of their tax policy had grown within the society. Another factor which 

unfavourably influenced their reputation was shift towards more radical leftist 

requirements and tendencies in the early 80s which ended up in inner break-up of the 

party. These incidents even more strenghtened voter´s doubts about the capability of the 

Labour Party to manage effectively the government and so they gave preference to 

Conservative Party during general elections with the vision of economic growth and 

stability. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Téma vývoje britské Labour Party v 80. letech 20. století jsem si vybrala, jelikož se 

jedná o velmi zásadní historickou etapu ve vývoji strany. Labouristé v tomto období 

zakoušeli téměř neustálé neúspěchy, na které museli reagovat změnami ve své politice, 

postojích a tradicích. Myslím si, že právě zde vznikly základy pro vytvoření moderní 

labouristické strany, nikoliv pouze během vedení a vlády Tonyho Blaira. Mnoho 

existujících prací týkajících se novodobé historie Labour Party se zaměřuje právě na 

období 90. let a politiku New Labour. Je nepopiratelné, že období politiky New Labour 

bylo jedním z nejzásadnějších okamžiků v celé historii britské labouristické strany. Dle 

mého názoru je však důležité hledat kořeny, na nichž New Labour staví. Naprosto 

inovativní New Labour politice předcházely zásadní změny v „labouristickém myšlení“, 

které v konečném důsledku umožnily její vznik. Proto se budu tedy ve své budoucí 

práci zaměřovat zejména na období 80. let 20. století, konkrétně roky 1979-1994. Má 

práce začne rokem 1979, kdy labouristé prohráli volby a na dlouhou řadu let se stáhli do 

opozice. Posledním obdobím, kterým se budu zabývat, bude počátek 90. let až do 

nástupu Tonyho Blaira. Celá Blairova politika a New Labour podle mě byla již dříve 

podrobena důkladnému zkoumání, a tudíž se jí už zabývat nebudu.  

Kromě toho, že ve vytyčeném období můžeme pozorovat kořeny dnešní moderní 

politické strany, naskytne se nám i možnost sledovat proměnu ryze levicové strany ve 

„stranu středu“. Toto přiblížení se politickému středu rozhodně není v Evropě ojedinělé 

a na konkrétním případu můžeme rozpoznat, jaké příčiny a vlivy k těmto tendencím 

mohou stranu vést. 

Předpokládaný cíl 

Ve své budoucí práci se budu zabývat zejména charakteristikou labouristické politiky 

v období 1979 -1994. Předpokládaným výstupem tedy bude zmapování proměn 

labouristické politiky v návaznosti na volební neúspěchy ve sledovaném období. Budu 

se snažit zjistit, co bylo příčinou volebních neúspěchů, do jaké míry reflektovala 

společnost proměny labouristické politiky a proč změny Labour Party nenapomohly 

k vítězství ve volbách.  

Výzkumné otázky 

Jaké programové změny provázely Labour Party v letech 1979-1994? Posouvá se 

Labour Party v tomto období blíže politickému středu? Proč tyto změny nepomohly 

Labour Party k vítězství ve volbách? Jak reaguje britská společnost na tyto změny? 

 

Institut politologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 
 

Metodologie práce 

Z metodologického hlediska bude má práce především případovou studií. Nejprve se 

budu soustředit na nastínění a popis sledovaného období z hlediska historického vývoje 

v rámci strany. Budu se snažit vyzdvihnout některé zásadní momenty stranické politiky 

jako střídání lídrů, chování jednotlivých frakcí uvnitř strany a postoj labouristů ke 

klíčovým historickým a společenským událostem. Rovněž se pokusím zachytit tehdejší 

společenskou a ekonomickou situaci, abych tak lépe dokreslila podmínky a prostředí, 

v němž byla stranická politika utvářena. 

V další části bych se poté chtěla zaměřit na kvalitativní analýzu jednotlivých 

předvolebních programů z let 1979, 1982, 1987 a 1992. Charakterizuji základní témata, 

která protínají všechny programy, a budu sledovat změny, jež v těchto oblastech 

probíhaly. V programech se budu snažit vyhledat zejména inovativní body, které 

neodpovídají čistě socialistické linii, abych tak zachytila prvky, jež Labour Party 

přiblížily politickému středu. Na základě toho poté zhodnotím, zda těchto změn bylo 

dostatek a zda byly dostatečně zásadní a jak si vedly v porovnání s politikou 

Conservative Party. 

Dále se budu zabývat rozborem obsahu dobového britského tisku. V této části se 

pokusím nastínit, do jaké míry byla proměna Labour Party ve Spojeném království 

sledována, zda jednotlivé změny nějak reflektoval tisk a zda měly ve společnosti 

příznivé ohlasy. Pro úplnost nastínění tendencí ve společnosti budu také sledovat 

průzkumy veřejného mínění v daném časovém úseku. 

Základní charakteristika tématu 

Období 80. let 20. století bylo pro britskou labouristickou stranu klíčové. Díky poměrně 

velkému množství neúspěchů v tomto období museli labouristé postupně měnit svou 

tradiční politiku a modernizovat některé pro ni zásadní aspekty. Můžeme zde vidět 

výraznou změnu postoje vůči zásadním otázkám jako je členství v Evropském 

společenství, vztah k odborům, socialismu atd. Poučení z těchto let pak položilo základy 

pro vítězství ve volbách v roce 1997 pod vedením Tonyho Blaira. I přesto tedy, že je 

téma situováno primárně do historie, nemůžeme vyloučit jeho dopad na současnou 

podobu labouristické politiky. Pokud by v tomto těžkém období neučinila tak zásadní 

kroky vzhledem k modernizaci, její nynější působení na politické scéně by 

pravděpodobně nebylo možné. 

Ve své budoucí práci se budu konkrétně soustředit na období let 1979-1994. Rokem 

1979 začíná pro konzervativní stranu velmi úspěšné období nejprve pod vedením 

Margaret Thatcher a později za vlády Johna Majora, zatímco pro labouristy to znamená 

počátek dlouhého období stráveného v opozici. V rámci tohoto období se v čele Labour 

Party vystřídalo více lídrů, často s odlišnými postoji vůči zásadním tématům a všichni 

se podíleli na vzniku „nové modernější tváře“ strany. Přestože se labouristé dostali 

k vládě až po volbách v roce 1997, bude má práce končit již rokem 1994 – tedy rokem 



 
 

nástupu Tonyho Blaira jako vůdčí osobnosti strany. Z mého pohledu jsou totiž 90. léta a 

Blairova vláda dostatečně zpracovány v předchozích pracích. 

Předpokládaná struktura práce 

V úvodní teoretické části se zaměřím v první řadě na zachycení vytyčeného 

historického období z hlediska stavu společnosti. Pokusím se shrnout ekonomickou a 

sociální situaci obyvatelstva Velké Británie a vyzdvihnu některé důležité události, které 

společnost ovlivňovaly (stávky, ekonomické krize atd.). Dále se v této části zaměřím na 

zhodnocení labouristické strany z historického hlediska. Budu se zabývat proměnou 

jejího vedení, vyzdvižením zásadních stranických konferencí a chováním strany 

v období krizových společenských situací. 

V analytické části se poté zaměřím zejména na srovnání jednotlivých předvolebních 

programů labouristické strany. Budu sledovat jak se v čase proměňuje postoj strany 

k ústředním politickým otázkám jako je hospodářství, Evropské společenství, národní 

bezpečnost atd. Dále se na základě analýzy dobového tisku pokusím vystihnout, jak 

působila labouristická politika na společnost. V návaznosti na to zhodnotím, proč byla 

politika Conservative Party ve výsledku přijímána pozitivněji než proměňující se 

politika Labour Party. 

V závěru bych se pak pokusila porovnat proměnu labouristické strany s jinými 

evropskými případy. Zhodnotila bych, zda se zde dají najít charakteristické prvky 

v rámci přechodu strany od čistě levicových/socialistických postojů k politickému 

středu. 
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1. Úvod 
Celé období 80. let 20. století je pro strany tradičně reprezentující pravici a levici 

politického spektra do značné míry přelomové. Jasné a striktní ideologické rozdíly, 

které tyto dva póly od sebe odjakživa oddělovaly, se v tomto období začínají postupně 

smazávat. Nově nastupujícímu trendu se nevyhnou ani tak dobře známé a etablované 

strany ve Velké Británii jakými jsou právě Konzervativní a Labouristická strana. Pod 

vlivem měnící se hospodářské, společenské a mezinárodní politické situace strany 

upouští od svých zavedených ideových konceptů a zahrnují do svých programů a 

postojů politiku podobající se trendu catch all party s cílem oslovit co největší masu 

voličů víceméně bez ohledu na to, zda jsou jejich dlouhodobě skalními příznivci. 

Přestože se v této dekádě ke změnám přikloní obě zmíněné hlavní britské strany, 

kýženého volebního úspěchu dosáhne pouze jedna z nich, což je jako fakt přinejmenším 

zarážející. 

Motivací konzervativců a labouristů k přehodnocení jejich politických postojů 

byla především měnící se ekonomická situace. S nástupem a prudkým rozvojem 

moderních technologií se poprvé od 1. světové války přestává politická reprezentace 

zaměřovat primárně na potřeby dělníků, jejichž doposud dominantní role upadá pod 

tlakem počítačů a výrobních strojů. Tato změna znamená zásadní ránu pro průmysl 

v jeho tradiční podobě. Ve Velké Británii je tento jev rovněž doprovázen odklonem od 

podpory odborů, což působí velkou potíž zejména Labour Party, v jejímž centru odbory 

tradičně stály. (Childs, 1992) Hlavím úskalím, jež však modernizace přináší, je 

obrovský a téměř nezastavitelný nárůst nezaměstnanosti v průmyslově orientovaných 

regionech podpořený všeobecným nedostatkem pracovních míst na trhu a neschopností 

systému zajistit adekvátní rekvalifikaci nezaměstnaným. Taková společenská situace 

logicky nutí i konzervativce zaměřovat jejich politiku více sociálně a odchylovat se tak 

od zavedených zvyků. Přestože během celých 80. let byli vítězi voleb pouze 

konzervativci převážně pod vedením dobře známé železné lady Margaret Thatcherové, 

krizi spojenou s nezaměstnaností se jim zastavit nepodařilo, naopak došlo během jejich 

vlády k jejímu enormnímu prohloubení.  
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Aspekty tohoto období, které vedly obě britské strany k přeformulování jejich 

politik, pak položily základ pro utváření politiky v 90. letech, jež už byla pro labouristy 

výrazně příznivější a nastartovala tak energickou politiku tzv. „třetí cesty“ Tonyho 

Blaira.  

2. Předmět výzkumu 

2.1  Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je analyzovat do jaké míry se Labour Party pod vlivem 

nepřetržitých volebních neúspěchů v 80. letech proměnila. Budu sledovat změny na 

personální a organizační úrovni, dále změny ve složení elektorátu a především změny, 

týkající se programu a ideové linie strany. Zhodnocením všech výše zmíněných 

hledisek se pokusím dojít k závěru, co mohlo zapříčinit neschopnost labouristů 

konzervativce porazit a kde se skrývaly v daném období jejich největší slabiny. 

Jako relevantní výzkumné otázky se mi tedy jeví následující - jaké programové 

změny provázely Labour Party v letech 1979-1994? Proč tyto změny nepomohly 

Labour Party k vítězství ve volbách? Jak reaguje britská společnost na tyto změny? 

Posouvá se Labour Party v tomto období blíže politickému středu? Konečným 

výstupem by tedy měla být studie shrnující historii Labouristické strany v letech 1979-

1994, včetně vyzdvižení přelomových událostí doby zejména na poli ekonomie, politiky 

a mezinárodních vztahů. Nejdůležitějším závěrem by však měla být charakteristika 

změn politických postojů, které vytvořily živnou půdu pro pozdější přeformulování 

tradiční sociálně demokratické politiky na počátku 90. let. 

2.2  Metodika 

Coby metodu své práce jsem si zvolila případovou studii, jež se bude opírat 

především o kvalitativní analýzu zdrojů. Právě případová studie disponuje těmi 

nejvhodnějšími předpoklady pro poskytnutí zásadního vhledu do mého tématu. Její 

základní charakteristiky jako podrobné zkoumání a zahrnutí okolností týkajících se 

zkoumaného předmětu se ve velké míře ztotožňují s mými záměry. (Kořan in Drulák, 

2008, s. 33) Kromě odborných zdrojů zaměřujících se na zhodnocení daného 

historického období se soustředím na analyzování jednotlivých předvolebních 

programových prohlášení, dále propojených i s průzkumy veřejného mínění. 
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V práci se soustředím na nastínění a analýzu sledovaného období z hlediska 

historického vývoje v rámci strany. Budu se snažit vyzdvihnout některé zásadní 

momenty stranické politiky jako střídání lídrů, chování jednotlivých frakcí uvnitř strany 

a postoj labouristů ke klíčovým historickým a společenským událostem. Rovněž se 

pokusím zachytit tehdejší společenskou situaci, abych tak lépe dokreslila podmínky a 

prostředí, v němž byla stranická politika utvářena. 

V návaznosti na to se budu do hloubky zabývat obsahem předvolebních 

programů a jejich nejzásadnějších proměn ve sledovaném období. Tyto změny propojím 

s průzkumy veřejného mínění, abych zahrnula i reakci potenciálních voličů na 

transformační proces strany. 

2.3  Dosavadní zpracování tématu 

V dnešní době existuje nesčetné množství pramenů pojednávajících a 

analyzujících, jak labouristickou politiku v poválečném období, tak i následně prudce 

populární vládu Tonyho Blaira. Naproti tomu odborné literatury, jež by se zabývala 

obdobím let osmdesátých, již přehršle není. Světlou výjimku však v tomto případě tvoří 

publikace od Erica Shawa The Labour Party Since 1979: Crisis and Transformation 

zaměřující se na proměny v rámci Labouristické strany ať už na úrovni organizační, 

personální či ideologické. Shawova práce zachází až do 70. let, kde autor přibližuje 

organizační roztříštěnost strany. Dále se pak zaobírá postupnou revizí idejí, změnou 

charakteru elektorátu, způsoby vedení předvolebních kampaní a v neposlední řadě 

vyzdvihuje některé stěžejní dobové momenty. 

U dalších autorů se již s takto důkladným zpracováním nesetkáváme, převážně 

tématu nevěnují více jak dvě kapitoly v rámci knihy. Jedním z takových autorů je 

například Anthony Thorpe v práci A History of British Labour Party. Jak ze samotného 

názvu vyplývá, Thorpe se zabývá souhrnně celou historií Labouristické strany až do 

roku 2007. Na rozdíl od Shawa tedy nezachází do takových podrobností, co se týče let 

1979-1994, naproti tomu spíš soustředí svou pozornost zejména na personální, 

organizační a ideové změny v daném období a již tato fakta nespojuje do takové míry 

s dobovým kontextem, formou vedení kampaně a proměnami elektorátu. V obdobném 

provedení pak najdeme fakta v publikaci Britain Since 1945: A Political History od 

Davida Childse, který na rozdíl od Thorpa analyzuje období v širším kontextu událostí a 

více zohledňuje postoje a nálady ve společnosti. Částečný náhled do problematiky pak 
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umožňují další autoři, jako například Geoffrey Foote ve své knize The Labour Party's 

Political Thought: A History, kde sice autor opět shrnuje celý historický vývoj strany, 

ale primárně se už soustředí jen na její vývoj z hlediska ideového. Na druhé straně, 

pokud bychom hledali obšírnější rekapitulaci proměn organizační struktury, je příhodné 

dílo Thomase Quinna – Modernising the Labour Party: Organizational Change since 

1983. Jak však samotný název napovídá, autor se věnuje organizaci strany až od roku 

1983. 
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3. Charakteristika britské Labouristické strany 

3.1  Vznik a začátky Labour Party 

Vznik Labouristické strany navazuje na řadu zásadních událostí 2. poloviny 19. 

století. Zejména je nutno zdůraznit, že na počátku se jednalo spíše o seskupení spojující 

množství zájmových skupin popřípadě sdružení orientujících se na problematiku 

dělnictva, než aby ihned fungovalo jako klasická politická strana.  

Výrazným impulsem k realizování myšlenky účasti dělníků na politickém životě 

byly zejména reformy volebních zákonů z let 1867 a 1884, jež znamenaly rozšíření 

volebního práva na 5/6 dospělých mužských voličů. Dále v roce 1859 došlo k vytvoření 

Odborového svazu (Trades Union Congress – TUC), silné dodnes existující organizace, 

zastřešující lokální odborové organizace. S rozšiřováním myšlenek socialismu a 

marxismu vznikala na území Spojeného království hnutí tvořící později základ Labour 

Party. Zakladatelem první britské socialistické strany byl Henry Mayers Hyndman, 

jehož myšlenky do značné míry navazovaly na Marxovy. V roce 1881 je poté 

ustanovena Sociálně demokratická federace (Social Democratic Federation – S.D.F.), 

která se prezentovala ideou kolektivizace a to především půdy, bank a základního 

průmyslu jako např. železnic. Naproti tomu výrazně vlivnějším hnutím byla Fabiánská 

společnost založena roku 1884, v jejímž čele stál například G. B. Shaw. Na rozdíl od 

S.D.F. se společnost natolik nepřikláněla k myšlenkám Marxe, ale spíše k tradičním 

britským myslitelům jako byl Bentham, Mill a další. Ideje fabiánů neopomíjely ani 

jednotlivce a podporovaly zachování soukromého sektoru a vlastnictví. (Brand, 1964, s. 

2 – 11) 

Z důvodu nevalného volebního úspěchu dále vznikajících místních dělnických 

hnutí byla v lednu roku 1893 vytvořena nová zastřešující organizace pod názvem 

Nezávislá Labouristická strana (Independent Labour Party – I.L.P.), jejíž vůdčí 

osobností se stal Keir Hardie. Strana vznikla s ambicí tvořit alternativu do té doby 

zaběhlé Konzervativní a Liberální straně. (Pelling, 1985, s. 4) Poměrně záhy se však 

uskupení dostalo do problémů a to již v roce 1895, kdy nemělo žádné zastoupení 

v House of Commons. V návaznosti na to se tedy začaly vytvářet plány na spojení I.L.P. 

s nějakou další socialisticky orientovanou organizací. Záměry Hardieho v tomto ohledu 

však byly mnohem ambicióznější. Navrhoval vytvoření velké dělnické aliance, jež by 

programově slučovala zájmy odborů, socialistických společností a dalších 
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spolupracovníků a zároveň umožňovala každé ze složek ponechat si své vlastní 

kandidáty do dolní komory. (Pelling, 1955) 

Do praxe byl Hardieho plán uveden 27. února 1900, kdy se odehrála konference 

v Londýně, jejímž hlavním cílem bylo vytvoření zaštiťující organizace dále se 

zaměřující na participaci a artikulaci zájmů labouristického hnutí v dolní sněmovně 

parlamentu. I když toto datum považujeme za počátek existence Labour Party, jednalo 

se v této době zatím spíše o nátlakovou skupinu než politickou stranu v podobě, jaká je 

nám známa dnes. Konference se zúčastnily všechny výše zmíněné organizace jako 

S.D.F., Fabiánská společnost, I.L.P. a TUC. Během konference byla ustanovena i 

výkonná komise (Labour Representation Committee – L.R.C.), jejímž sekretářem se stal 

pozdější první labouristický premiér Ramsay MacDonald. (Brand, 1964, s. 2 – 11)  

Ve snaze zajistit si v příštích general elections větší šanci na úspěch, se nově 

vzniklé seskupení sblížilo s liberály. V roce 1903 oba subjekty1 v tajnosti uzavřely 

dohodu, která prakticky rozdělovala volební oblasti tak, aby si v nich co nejméně 

vzájemně konkurovaly a zvýšily tak své naděje na porážku konzervativců. Spojenectví 

se pak reálně osvědčilo ve volbách v roce 1906, kdy obě strany zaznamenaly vyšší 

volební zisky než ve volbách minulých. Pro L.R.C. to však stále neznamenalo nijak 

markantní úspěch v porovnání s liberály, jež dokázali ukořistit celých 400 křesel v dolní 

sněmovně. Vzápětí po volbách L.R.C. mění svůj název na dnešní klasickou podobu – 

Labour Party. Přestože i před volbami 1909 obnovili Labouristé svůj pakt s liberály 

v obdobném duchu a dokázali postupně navyšovat svůj zisk křesel v House of 

Commons, zůstali nadále v pozici až třetí strany v rámci britského politického spektra. 

Ani do začátku první světové války nebyla Labour Party schopna výrazně prolomit svou 

tehdejší pozici. Její nástup je patrný přibližně až od roku 1922 a vrcholí úřadováním 

prvního labouristického premiéra v roce 1924 Ramsayho MacDonalda. (Thorpe, 2008, 

s. 19 – 36) 

  

                                                           
1  V té době Labouristé pod vedením Ramsayho MacDonalda a Liberálové v čele s Herbertem 

Gladstonem. 
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3.2  Ideologické zázemí britské labouristické strany 

Charakteristika myšlenkového proudu jakékoliv strany není neomezeně 

aplikovatelná na různá historická období. Vždy zde existují faktory, podmiňující 

utváření idejí strany. Nepočítáme-li historickou epochu, která má nesporně ohromný 

vliv na proměny politiky, jsou tu dále podněty typu hospodářské a sociální situace, 

mezinárodních vztahů a celkového stavu společnosti (ve smyslu míry demokracie, 

svobody slova, rozšíření volebního práva atp.) podílející se v nemalé míře na formování 

a logickém vývoji idejí politických stran.  

Ideologie Labour Party bývá často charakterizována jako volná a široká. V jejím 

centru stojí myšlenka sociální demokracie, která ale není do takové míry provázána 

s idejemi marxismu, jak bychom mohli očekávat. Labouristická verze socialismu 

propaguje legislativní postupy, jako prostředky k dosažení cílů, dále věří v neutralitu 

státu a především se nezaobírá myšlenkou beztřídní společnosti. Veřejné vlastnictví a 

zásahy státu chápe jako další cesty, jak zrealizovat své úmysly. (Garner, Kelly, 1993, s. 

132) V tomto bodě můžeme spatřovat patrně nejvýraznější rozdíl od strany 

konzervativní. Díky rozšiřování volebního práva a dalším sociálně ekonomickým 

výdobytkům se pojem střední třídy přesouvá jinam a na tento fakt konzervativci reagují 

opuštěním tradičního přístupu. Přiklánějí se tedy postupně k podpoře volného trhu, 

důrazu na jednotlivce a zmenšování role státu. (Rovná, 2004, s. 163) 

Beze sporu jednou z neodmyslitelných součástí Labour Party jsou odbory. Toto 

provázání vychází v první řadě z převahy odborářů v rámci členské základny 

v počátcích existence strany. S ohledem na původ vzniku Labour Party odbory 

prohlubují své napojení na stranu i z hlediska jejího financování. (Pelling, 1955) Právě 

odbory přispívají k vytvoření samotné ideje „labourismu“, zaměřující se na ochranu 

pracující třídy a pozvednutí její životní úrovně. Do roku 1918 tak Parliamentary Labour 

Party fungovala především jako nátlaková skupina pro prosazování zájmů 

organizovaného dělnictva. V roce 1918 však nakonec převládne labouristická vize 

vytvoření strany zastupující zájmy národní a nikoliv pouze zájmy pracujících, na což se 

soustředilo odborové hnutí. (Garner, Kelly, 1993, s. 134) 

V době, kdy se Labour Party na území Velké Británie konsoliduje a sestává 

z několika různých organizací, není její ideový program přesně formulovaný. První 

výrazné sjednocení labouristických myšlenek přišlo až v roce 1918 v rámci 
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labouristické konstituce. Ta přinesla dvě zásadní inovace. V první řadě se jednalo o 

umožnění individuálního členství ve straně, což výrazně omezilo do té doby dominantní 

roli odborů a přisoudilo straně více národní charakter. Druhým důležitým bodem bylo 

včlenění článku IV, čímž oficiálně přijali myšlenky socialismu. (Garner, Kelly, 1993, s. 

131 – 138)  

Další centrální labouristické myšlenky jsou pak prezentovány ve formě tzv. 

Labour and the New Social Order, který v duchu socialismu bojoval proti vlastníkům 

továren a snažil se předat co možná největší podíl moci do rukou státu a dělnictva. 

Právě idea umocňování úlohy státu v minulosti tvořila jednu z nejstálejších zásad 

labouristů. Během jejich vládních období se projevila především intenzivním 

znárodňováním podniků a průmyslu a vykrystalizovala tak v jednu z hlavních odlišností 

od strany konzervativní. Dále se Labour Party intenzivně zaměřovala na dosažení plné 

zaměstnanosti a vytváření sociálního státu. To se projevilo hlavně ve 40. letech, kdy 

byli schopni implementovat důležité sociální reformy, týkající se zdravotnictví, 

omezování chudoby a sociálního vyloučení. (Rovná, 2004, s. 166)  

Jejich postoj ke zbrojení nikdy nebyl příliš pozitivní. Již před vypuknutím druhé 

světové války prosazovali myšlenky odzbrojování, vycházejíce ze zkušeností 

z nedávného válečného konfliktu, jež byl dle jejich mínění zaviněn z velké části 

militarismem. Stejně pak lobovali za jaderné odzbrojení na konci let padesátých a 

osmdesátých. Někteří voliči v těchto postojích spatřovali nedostatek patriotismu, a tudíž 

se pak přikláněli k volbě konzervativců. (Rovná, 2004, s. 162) 

 

3.3  Charakter Labour Party před volbami 1979  

3.3.1 70. léta jako období všudypřítomné krize 

 Vliv na fungování vlády a v konečném důsledku i celé země má řada faktorů. 

Mezi těmito faktory nesporně velmi významnou roli hraje domácí i zahraniční 

politicko-ekonomická situace. Bezpochyby je mnohem snazší vést zemi v období 

ekonomického růstu a společenské stability než v časech hospodářských krizí a 

společenských nepokojů. Právě období po roce 1968, jež bylo bouřlivé v mnoha částech 

Evropy, představuje nepřebernou škálu krizových momentů v oblasti ekonomické, 

politické i sociální dotýkající se téměř celého světa.  
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Jedním z palčivých problémů sedmdesátých let, jež komplikoval život mnoha 

vládám i v dalších desetiletích, byl problém Severního Irska. Podobně jako v dalších 

evropských zemích se i zde v roce 1968 vzedmul silný bojovný duch a stupňující se 

násilí pak vyvrcholilo o rok později povoláním prvních britských jednotek do 

Birminghamu. Jádro severoirského problému v té době tkvělo především v konfliktu 

mezi nacionalisty, kteří prosazovali úplnou nezávislost na Spojeném království a 

vytvoření sjednoceného Irska a unionisty, jež podporovaly myšlenku autonomie 

severního Irska v rámci Irské federace s napojením na Británii za účelem ponechání si 

britského občanství. Ani přítomnost britských jednotek výrazně nenapomohla řešení 

krize, která naopak eskalovala čím dál tím více a to především díky přesunu organizace 

IRA z jihu země na sever. (Lee, 1996, s. 326 – 327) V důsledku volebních úspěchů 

v 70. letech se zintenzivnila bojovnost „extrémních protestantů“ a objevily se dokonce 

první návrhy na úplný odchod Irska ze Spojeného království. Násilí dále expandovalo i 

mimo irské území a dopadalo přímo na Británii nejčastěji formou bombových útoků 

(Manchester, Birmingham, Londýn atd.). (Childs, 2012, s. 181 – 182) V podobném 

duchu se tato problematika táhne až do začátku 90. let. Ani dohoda uzavřená za vlády 

Thatcherové není schopna dosáhnout efektivního a dlouhodobého řešení. Až teprve 

proces devoluce během vlády Tonyho Blaira představuje pokojné a stabilní řešení. 

Kromě irských „separatistických“ tendencí se v 70. letech vzmohlo i skotské a 

velšské národní cítění. Přestože se rozhodně neprojevovalo v tak násilné formě jako 

v případě Severního Irska, jedná se o výrazný aspekt britské politické situace. I přes 

snahu ministerského předsedy Callaghana dostát devolučním požadavkům obou oblastí, 

sami voliči tento návrh v referendu v roce 1979 nepodpořili. (Morgan, 2008, s. 507) 

V oblasti ekonomiky byla nejzásadnějším momentem tohoto období ropná krize 

vznikající v roce 1973. Jednalo se o následek Jomkipurské války, která vyvolala krize 

na celém Blízkém východě. Ceny pohonných hmot díky rozhodnutí OPEC stouply až o 

70 % a vytvářely tak obrovskou ekonomickou zátěž pro velkou část zemí západní 

Evropy. (Lee, 1996, s. 274) Přestože Británie v tomto konfliktu zachovala oficiálně 

neutrální pozici a zastavila prodej zbraní státům účastnících se konfliktu, nejednalo se o 

všeobecně přijímaný postoj v prostředí britské politické scény. Například právě 

labouristé se v postoji vůči krizi rozcházeli. Zatímco Wilson a většina jeho strany se 

přikláněli na stranu Izraele, vyskytl se zde i proarabský proud vedený poslancem 

Andrew Fauldsem, vinící chování Izraele ze vzniku celého konfliktu. Z vůle států 
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OPEC pak byla celková produkce ropy snížena a její cena se do prosince zvýšila o 5$ za 

barel, což mělo neblahý vliv na inflaci v Británii. (Turner, 2009) 

Zmíněné zhoršení ekonomické situace jen dále prohlubovalo krizi Spojeného 

království trvající nejen po zbytek 70. let, ale dále působící i v letech osmdesátých. 

Kombinace nepříznivě se vyvíjejících hodnot inflace, nezastavitelně rostoucí míry 

nezaměstnanosti, hornických stávek ještě více dávala vzniknout fenoménu stagflace, 

který pak ovládl období 70. let a zasáhl i řadu dalších světových mocností.  

3.3.2 Ideový posun – Od revizionismu k „hard-left“  

 Roztříštěnost Labouristické strany, jíž jsme byli svědky na konci 70. a na 

počátku 80. let nebyla výsledkem pouze několikaletého vývoje, nýbrž do značné míry 

navazovala na proměny, které labouristy provázely již od 50. let. Následné rozdělení 

strany na dva hlavní ideové proudy pak není úplnou novinkou.  

Poválečná labouristická vláda pod vedením Clementa Atleeho víceméně 

navazovala na programovou linii přijatou v roce 1918. Díky většině v parlamentu byly 

labouristé schopni prosadit řadu svých priorit. Období vlády mezi lety 1945 a 1951 se 

tedy táhlo ve znamení intenzivního znárodňování celé řady průmyslových odvětví, 

snahy zajistit plnou zaměstnanost v duchu keynesiánství a vytváření sociálních jistot 

prostřednictvím sociálního státu. Tyto principy však na konci vládního období již 

nedokázaly zcela naplnit potřeby a představy, které se začaly ve straně objevovat. 

Přesto se však tehdejší vedení raději vyhýbalo debatám na toto téma a nemělo zájem 

řešit budoucí směřování strany. (Leach, 2009, s. 113 – 115) 

V důsledku toho se pak v roce 1951 vytvořily uvnitř Labour Party dva ideové 

směry – revizionismus a fundamentalismus. V čele revizionistického křídla se 

angažovali zejména Hugh Gaitskell a Tony Crosland, který se stal předním tvůrcem a 

propagátorem jejich idejí. Zásadním posunem, jež revizionismus přinášel, bylo opuštění 

myšlenky dalšího znárodňování. Přikláněli se spíše k principu smíšené ekonomiky, kde 

už by zásahy státu nebyly tak výrazné. Nestáli tvrdošíjně za typicky labouristickou 

myšlenkou prosazování rovnosti, jejich představou bylo spíš smazávání společenských 

rozdílů pomocí sociálních reforem. Na stranické konferenci v roce 1959 se dokonce 

snažili v čele s Gaitskellem odstranit ze stanov článek IV, avšak neúspěšně. V rámci 

druhé frakce vedené postavou Aneurina Bevana se postoje ubíraly výrazněji levicovým 
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směrem. Největší rozkoly mezi revizionisty a fundamentalisty byly patrné v oblasti 

zahraniční politiky. Fundamentalisté odmítali jaderné zbrojení a propagovali myšlenky 

mezinárodního nukleárního odzbrojení. Neshody pak potvrdily rezignace tří 

fundamentalisticky naladěných ministrů (Aneurina Bevana, Harolda Wilsona a Johna 

Freemana) v roce 1951 v reakci na financování Korejské války, které mělo zasáhnout 

Národní zdravotní službu (National Health Service – NHS). Co se týče domácí politiky, 

tam fundamentalisté na rozdíl do revizionistů prosazovali další pokračování 

ve znárodňování pro vytvoření větší rovnováhy mezi soukromým a veřejným sektorem. 

Jejich hlavním cílem bylo dosažení společenské transformace v zájmu pracující třídy. 

Pod vedením předsedy strany Gaitskella se v 50. letech dostává do popředí spíše 

revizionismus. Rozpory utichají nástupem Harolda Wilsona do čela strany po 

Gaitskellově smrti v roce 1963. Wilson stranu dočasně stmeluje na základě ideje 

modernizace ekonomiky. (Garner, Kelly, 1993, s. 140 – 145)  

Přestože od počátku 60. let ekonomika Velké Británie značně stagnovala, přijali 

labouristé na konferenci v roce 1963 značně ambiciózní program, se kterým následně 

vstoupili do vlády. Jejich záměrem byla orientace na příjmovou politiku ve spolupráci 

s odbory a následná vláda se pak zavázala k vytvoření „Národního plánu“, jež měl 

zajistit 25% růst produkce během pěti let. Labouristé tak silně věřili v naplnění plánu, 

že ani nebrali v potaz možnost další stagnace ekonomiky. Tento krátkozraký postoj pak 

do značné míry přispěl k celkovému neúspěchu labouristické vlády v letech 1964 - 

1970. Vládu provázela celá řada neúspěchů ať už nenaplnění „Národního plánu“, nutná 

devalvace měny v roce 1967, narůstající neshody s odbory nebo pozdější nárůst 

nezaměstnanosti doprovázený řadou stávek.  V návaznosti na působení vlády v tomto 

období se uvnitř Labour Party začaly vytvářet silné protirevizionistické nálady. 

Následkem prohraných voleb v roce 1970 se konstituovala silná „Labour Left“. (Foote, 

1997, s. 233 – 235)  

Levicové směřování pak provází Labour Party celé období 70. let a počátku 80. 

let. Největší rozkol mezi „pravicí“ a levicí vytvářely otázky organizace strany, 

zahraniční a obranné politiky. Za bod zlomu by se pak dalo označit členství Británie 

v Evropském hospodářském společenství, které dělilo stranu ve dví. Názorová neshoda 

v tomto ohledu se prohlubovala celá 70. léta a byla pak jedním z motivů k odštěpení 

Sociálně demokratické strany (Social Democratic Party – SDP) v roce 1981. (Leach, 

2009, s. 117 – 119) Levicový posun labouristů byl pak víceméně stvrzen jejich 
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programem z roku 1973. Důkazem jsou radikální požadavky v oblasti ekonomiky, mezi 

které patřila například kontrola cen, zvýšení penzí, obnovení jednání o podmínkách 

setrvání Velké Británie v Evropském hospodářském společenství, větší kontrola firem, 

dohled nad pětadvaceti největšími manufakturami a další. I přestože byl program přijat 

na stranické konferenci, Wilson a další jeho kolegové k němu chovali velmi 

rezervovaný postoj a silně se ohrazovali proti zmíněnému dohledu nad manufakturami. 

(Thorpe, 2008, s. 187 – 199) 

Ideový obrat však nebránil labouristickému vítězství v general election v roce 

1974. Konzervativní vláda vedená Edwardem Heathem se potýkala s celou řadou 

problémů, které dále umocňovaly snižování jejich voličské podpory. Kromě 

pokračujícího růstu nezaměstnanosti a inflace řešila neutichající hornické stávky a 

zhoršující se ekonomickou situaci. Zaváděním nepopulárních a téměř až extrémních 

opatření (vyhlášení výjimečného stavu, zkrácení pracovního týdne na tři dny atd.) jen 

prohlubovala nevoli společnosti a v důsledku obav z dalších stávek se Heath uchýlil 

k rozpuštění parlamentu. (Childs, 2012, s. 175 – 176) 

Nová Wilsonova vláda ihned iniciovala obnovení vyjednávání o podmínkách 

setrvání v EHS a v návaznosti na to zorganizovala i úspěšné referendum, v němž voliči 

vyjádřili svou podporu pro setrvání Británie v tomto společenství. K všeobecnému šoku 

v březnu 1976 se dosavadní ministerský předseda Wilson rozhodl rezignovat a na jeho 

místo tak nastoupil stranický kolega James Callaghan. Neustálý pokles platů a růst 

inflace vedl vládu ke snaze o vyvedení Británie ze stagnace pomocí nastartování 

průmyslu. To jí umožnila především půjčka od Mezinárodního měnového fondu. 

(Thorpe, 2008, s. 187 – 199)  

Přes ztrátu nadpoloviční většiny v roce 1976 byli labouristé schopni vybudovat 

si silnou a víceméně bezpečnou pozici do roku 1978 a to zejména díky navázání 

spolupráce s menšími subjekty, které neměly zájem spolupracovat s konzervativci, 

tehdy již vedenými výraznou osobností Margaret Thatcherové. Voličská podpora 

Labour Party postupně stoupala a před rokem 1979 byla srovnatelná s konzervativci. 

Tento příznivý vývoj však zcela zastavilo rozhodnutí přijaté v prosinci 1978 v rámci 

„čtvrté fáze příjmové politiky“ (Stage IV of incomes policy), která stanovila limit 

budoucího růstu platů na 5 %. (Thorpe, 2008, s. 204 – 208) Toto riskantní rozhodnutí 

bylo motivováno především snahou o udržení kontroly nad inflací. Soukromý sektor 
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však daný limit nerespektoval a parlamentem ani neprošly sankce, jež by podnikatele za 

překročení trestaly. V reakci na to požadovaly zvýšení mezd i další skupiny pracujících 

a organizace zastupující jejich zájmy. Dále se pak vzedmula vlna protestů a stávek, jež 

ochromila chod celé země a v historii je dobře známá pod označením zima 

nespokojenosti. Když vláda reagovala navýšením mezd a konečné mzdové vyrovnání 

bylo vyšší než v uplynulém roce, bylo již víceméně pozdě. Podpora Callaghanovy vlády 

se následkem toho výrazně propadla oproti roku 1978, k čemuž přispělo i „zlehčování“ 

situace v období chaosu ze strany Callghana. (Morgan, s. 416 – 418) 

Působení vlády v letech 1974 – 1979 bylo chápáno jako čirý nezdar a stíhala ho 

kritika ze všech stran. Zcela logicky toho využili ve svůj prospěch konzervativci ve 

svých kampaních. Zdůrazňovali hlavně ekonomický chaos, vysokou míru inflace a 

nezaměstnanosti a věčně se opakující stávky. Ve snaze přitáhnout voliče na svou stranu 

popisovali tehdejší vládu pouze jako přechod z jedné krize do druhé. Kritika se však 

neozývala pouze z řad opozice, ale rovněž i z Labouristické strany samé. Neustálé sílící 

„levé křídlo“ nebylo spokojeno s nenaplněním radikálního průmyslového programu a 

neschopností prosadit větší rovnost ve společnosti. To byly výsledky, ke kterým už se 

nechtěli vracet, a tudíž jak Callaghanovu tak i Wilsonovu vládu silně odsoudili. Naproti 

tomu je podstatné si uvědomit, že v daném období země procházela největší 

ekonomickou krizí od druhé světové války. Nijak zvlášť tomu nepomohla ani 

konzervativní Heathova vláda, dělící působení labouristických vlád. Je dobré zdůraznit, 

že velmi podobnou situací procházely i další velmoci jako Francie nebo Německo. 

Když poté Margaret Thatecher rezignuje v 90. letech, stav země z pohledu 

nezaměstnanosti, chudoby, inflace a kriminality je ještě o něco horší než když vládu 

labouristé opustili. (Thorpe, 2008, s. 204 – 208) 

3.3.3 Organizace strany a její proměny pod vlivem levice 

Co se týče organizační povahy strany, můžeme ve Velké Británii sledovat 

poměrně charakteristickou a stabilní strukturu prolínající se prakticky celým politickým 

spektrem. Nejen uvnitř Labour Party ale i u dalších stran podléhá organizace víceméně 

tříčlennému dělení – stranická organizace na úrovni volebních obvodů, centrála, strana 

v rámci parlamentu. (Rose, 1989, s. 272) Přestože je toto dělení téměř totožné, každá 

strana ho obsahově pojímá individuálně a liší se v jeho praktické náplni.  
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Jedinečnost labouristů v tomto ohledu je dána už samotným vznikem strany. Na 

rozdíl od stran typicky parlamentního původu (konzervativci, liberálové…), 

Labouristická strana vznikla „zdola“ za účelem vytvoření reprezentativního tělesa 

odborů uvnitř parlamentu. Jelikož samotné odbory představovaly prvotní impuls ke 

konstrukci strany, stala se jejich role uvnitř strany velmi důležitou. Jednou z příčin, jež 

ještě intenzivněji posilovala tuto skutečnost, byla výše finančních prostředků, které 

odbory straně přinášely. 

Mezi ústřední úlohy stranické labouristické organizace v jednotlivých volebních 

obvodech (Constituency Labour Party – CLP) patřilo spravování členské základny. Od 

60. let však labouristy, podobně jako ostatní strany, sužoval kvantitativní pokles členské 

základny. Úbytek byl v těchto letech nejmarkantnější z řad pracujících v návaznosti na 

vyrovnávání sociálních rozdílů a všeobecné snížení manuálně pracujících. Dominantní 

postavení tak získalo zbývající členstvo tvořené především střední třídou například z řad 

učitelů či zdravotnických pracovníků apod. Kromě zajišťování členské základny byl 

hlavní úlohou CLP výběr kandidátů do parlamentu. Aktivita v předvolební kampani 

byla tedy důležitá nejen na národní úrovni a v prostředí celostátních médií, ale i 

v jednotlivých volebních obvodech, což potvrzují některé průzkumy veřejného mínění. 

V důsledku toho byla patrná dlouhodobá kritika vystupující vůči přílišnému vlivu CLP 

na podobu strany v parlamentu. Levicově naladěná část labouristů tedy prosazovala tzv. 

povinné znovuzvolení (mandatory reselection) se záměrem naklonit si složení 

parlamentní části strany na svou stranu a omezit význam Národní výkonné komise, 

která kandidáty do parlamentu potvrzovala. Změna by spočívala v tom, že každý 

stávající labouristický člen parlamentu by musel potvrdit svůj mandát v průběhu jeho 

působení v parlamentu a to i bez přítomnosti jiného kandidáta, jež by si činil nárok na 

jeho místo. Tento princip se však prosadil pouze na krátký čas po roce 1980, do doby 

než byl zrušen během předsednictví Neila Kinnocka. (Garner, Kelly, 1993, s. 161 – 

172) 

Důležitou součástí tvorby labouristické politiky a organizace byla každoroční 

stranická konference, kde se setkávali zástupci všech částí strany. Významnou roli hrály 

v tomto případě opět odbory, jež disponovaly většinou hlasů díky rozvrstvení jejich 

poboček na celém území. Mezi jednotlivými konferencemi obstarávala chod strany již 

zmíněná Národní výkonná komise (National Executive Comitee – NEC). NEC 

vytvářela obsah labouristické politiky a předvolební programy byly konstituovány 
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především z jejího popudu. Neopomenutelnou součástí strany se v 70. letech stalo 

levicově orientované křídlo, které se pokusilo vydělit z NEC a vytvořit vlastní 

platformu – Campaign for Labour Party Democracy. Byli motivováni především 

Wilsonovým nevlídným postojem vůči radikální podobě programu z roku 1973. 

V návaznosti na to vytvořili vlastní kampaň, ve které prosazovali především 

prohloubení demokratičnosti uvnitř strany samotné. Všeobecně si dokázali získat 

poměrně uspokojující podporu v řadách obyvatelstva, avšak jelikož si nezvládli naklonit 

odborové organizace, nebyla podpora dostačující. Toto vzedmutí sil je ve velké míře 

spojované s postavou Tonyho Benna. (Garner, Kelly, 1993, s. 161 – 172, 184) Benn se 

několikrát objevil ve vládách Harolda Wilsona. Na konci 70. let disponoval více jak 

desetiletou zkušeností na ministerském postu, což ještě více podporovalo jeho autoritu 

uvnitř strany. Prosazoval především rozšíření kontroly ze strany pracujících, 

přerozdělení bohatství a byl velkým zastáncem jaderného odzbrojení. Kritizoval přílišný 

vliv kapitalismu, jež podle něj zavinil úpadek demokracie, který se například projevil 

v kontrole médií pouze úzkou skupinou vlastníků. (Foote, 1997, s. 315 – 316) 

Poslední organizační složkou Labour Party byla strana na úrovni parlamentu. Jak 

již bylo řečeno, její zástupci vycházeli z výběru ve volebních obvodech a jejich mandát 

se pak odvíjel od voličské podpory. V období, kdy byla strana v opozici, byli členové 

voleni každý rok parlamentní komisí. Na druhé straně pokud byla strana úspěšná ve 

volbách a měla možnost sestavit kabinet, výběr členů pak závisel především na lídrovi.  

S touto praxí nesouhlasil Tony Benn, který považoval za vhodnější, aby byli zástupci 

kabinetu voleni celou parlamentní částí Labouristické strany. (Garner, Kelly, 1993 s. 

173 – 174) 

3.3.4 Změna volebního chování 

Po mnoho předcházejících desetiletí podléhalo volební chování několika 

základním a do značné míry stabilním faktorům. Mezi takovým faktory figurují 

politické principy každého jednotlivce, to jak hodnotí působení současné politické scény 

před volbami, socioekonomické zázemí a socializační vlivy. S nástupem 70. let se však 

tyto charakteristiky začínají měnit ať už vlivem celospolečenských ekonomických 

anebo sociálních obratů. (Rose, 1989, s. 248 – 249) 

V 70. letech nejvýraznější roli hrály dva faktory – úpadek podpory dvou 

hlavních stran a oproštění se od volby na základě třídního rozdělení. V roce 1974 
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najdeme pouze 24 % voličů, kteří se silně identifikovali s jednou z dvou hlavních stran. 

Tato proměna v postoji voličů zcela pochopitelně souvisela i se zhoršující se 

ekonomickou situací země, jež přiváděla voliče k pochybám vůči zásahům jejich vlád. 

Přes nepříliš uspokojivou ekonomickou situaci se však všeobecně vzato velké třídní 

rozdíly smazávaly a upadala tak striktní příslušnost jedince k jedné ze zavedených tříd. 

Nejen v řadách voličů se však projevila tato změna. Samotné složení Wilsonova 

kabinetu poukazovalo na výrazný pokles v zastoupení pracujících. V roce 1964 

v kabinetu působilo osm zástupců pracující třídy, což je výrazně méně oproti 

meziválečným letům, kdy tvořili až 72 %. Dále se změna volebního chování projevila 

příklonem ke stranám liberálů a dalším „třetím“ či menšinovým, což poukazovalo na 

rozladěnost a cynismus voličů vzhledem ke stávajícím politickým elitám.  (Jones, 

Kavannagh, 1980, s. 49 – 55) 

Naproti tomu některé charakteristiky britského elektorátu zůstaly stejné. 

Výraznou podporu žen, které tvořily v celku 52 % všech voličů, si konzervativci 

udrželi. Tak jako několikrát v historii jim například dopomohly k vítězství ve volbách 

1970. Kromě žen pak stále hlavní segment konzervativních voličů představovala střední 

a nižší střední třída. Labourističtí skalní voliči ve velké míře pocházeli z prostředí 

„velmi chudého a nevzdělaného“. Největší výhodou labouristů ale byla jejich schopnost 

„pochytat“ hlasy mladých voličů mezi 18 – 24 rokem, „prvovoličů“ a zároveň voličů 

„barevných“, kteří tehdy zaujímali 2 % všech hlasů. (Childs, 2012, s. 183 – 184)  

4. Období 1979 - 1983 

4.1  Situace po volbách 1979 – Zásadní volba pro budoucnost 

Zásadní rozhodnutí pro další směřování britské Labour Party byla učiněna 

takříkajíc na základě volebního zklamání z roku 1979. V té chvíli již znatelně se 

odlišující tábory, jež se uvnitř strany během uplynulých dvou dekád ustanovily, zaujaly 

rozdílná stanoviska ke zhodnocení předešlých voleb a budoucímu vývoji strany. 

Průzkumy a analýzy navazující na volby 1979 prokázaly citelný úbytek labouristických 

voličů z řad pracující třídy a zároveň se v jejich řadách objevila velká část těch, kteří na 

úkor toho začali sympatizovat s konzervativci. Část voličů se již totiž neztotožňovala 

s tradičními labouristickými myšlenkami a nechtěla svým hlasem dále podporovat 

velkou moc odborů, veřejné vlastnictví a principy sociálního státu. Na tuto skutečnost 

reagovala mnohem logičtěji pravicově směřující část strany, jejíž slovo, však díky 
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zklamání z jejího předchozího vládního působení, čím dál tím více ztrácelo na váze. 

Pravicový přístup propagoval posun idejí a celkově strany více doprava, aby zamezil 

dalšímu odlivu voličů ke konzervativcům. (Shaw, 1994, s. 23) 

Naproti tomu silná levicová frakce si vzala poučení z voleb diametrálně jiné. 

Jelikož velmi intenzivně kritizovala Callaghanovu vládu a snažila se ji očernit, jak jen 

to bylo možné (především za účelem posílení vlastní role a ve snaze získat rozhodující 

převahu uvnitř strany), vinila jen a pouze bývalou vládu a její činy z volebního 

neúspěchu. Na základě toho pak byla levice schopná obhájit své další záměry. V jejím 

pojetí se voliči od centrálních myšlenek neodkláněli z důvodu jejich neaktuálnosti či 

nedostatečné atraktivity, ale poněvadž Callaghanova vláda ztratila jejich důvěru ve 

skutečnou realizaci těchto konceptů jako takových. Bylo tak podkopáno přesvědčení 

voličů, že budoucí případná labouristická vláda by dostála svým slibům a programu. 

(Shaw, 1994, s. 24) Nedůvěra v aktivitu labouristických vlád navazovala i na 

skutečnost, že od období první MacDonaldovy vlády nedokázali labouristé naplnit 

socialistické požadavky velké části jejich podporovatelů. Navíc i samotní zástupci 

působící v rámci výroční konference (Annual Conference), shledávali následné 

prosazování přijatých návrhů lídry jako nedostatečné a často se sami cítili ignorováni. 

(Childs, 2012, s. 220) 

4.2  Organizační změny 

Rozštěpení strany po roce 1979 bylo stvrzeno zejména na několika stranických 

konferencích. Je z nich patrný i postupný obrat ve vedení a celkovém ideologickém 

směřování, který má potom zcela zásadní vliv na negativní výsledek následujících 

voleb.  

I přes fakt, že první povolební konference, jež se odehrála ještě během roku 

1979, byla stále pod oficiálním vedením pravého Callaghanova křídla, levice zde 

dokázala připravit půdu pro budoucí prosazení znatelných změn týkajících se v první 

řadě organizace. Snahou konference bylo ukázat přetrvávající sjednocenost uvnitř 

strany i přes porážku konzervativci. Tento cíl však nebyl zcela naplněn. I když předseda 

Callaghan sklidil za svůj proslov ovace, levicovou frakci to nechalo chladnou a sám 

Tony Benn nazýval celou konferenci „vzteklou“. (Childs, 2012, s. 220) 
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Mnohem zásadnější pak byly konference odehrávající se v letech 1980 a 1981. 

V první řadě na nich byly učiněny přelomové změny v organizaci a fungování strany 

pod taktovkou levice. To znamenalo především již zmiňované povinné znovuzvolení 

(manadatory reselection) labouristických poslanců, vytvoření volebního kolegia 

(electoral college) pro volbu předsedy a rozšíření dohledu nad tvorbou programů o 

NEC. Vytvoření volebního kolegia spočívalo ve snížení vlivu parlamentní části strany 

na 30% podíl ze všech hlasů, ke kterému se dále připočítávalo hlasování odborových 

organizací (40 %) a strany na úrovni jednotlivých volebních obvodů (zbývajících 30 %). 

Účelem těchto změn bylo oslabit celkový vliv pravicové části strany, jež dominovala 

hlavně v parlamentu. Celou tuto obrodu strany dále dokonala konference v lednu 1981, 

během níž byly přijaty radikální programové požadavky levice, jež se dále promítly do 

programového prohlášení 1983 a měly výrazný vliv na konečný volební neúspěch. 

(Shaw, 1994, s. 16 – 17) 

Ráznou odpovědí na levicové změny se pak stal odchod znatelné části členů a 

vytvoření Sociálně demokratické strany. Trojice exministrů (David Owen, William 

Rogers, Shirley Williams) svoji nespokojenost s podobou Labour Party proklamovala 

již během roku 1980, kdy bylo patrné radikální směřování levice. Impulsem ke 

konečnému rozhodnutí o odštěpení SDP bylo schválení návrhů, které zmenšovaly roli 

labouristických poslanců ve straně. (The Guardian, 19. 7. 2016) V prvopočátku bylo, 

pro později dobře známý gang tří, nejproblematičtější vystoupení z Evropského 

hospodářského společenství. Další zásadní podmínkou, která vytvořila podnět 

k založení nové levicové strany, bylo ukončení prezidentského období Roye Jenkinse 

v EHS. Sám Jenkins byl na počátku 80. let široce uznávaným a zkušeným politikem a 

jeho rozšíření gangu tří dodalo celé akci na vážnosti. Den po lednové konferenci 

labouristů byla tedy již ve spojení s Jenkinsem ustanovena Sociálně demokratická strana 

na základě deklarace z Limehouse. Jejich cílem bylo: „vytvořit otevřenou, beztřídní a 

více rovnou společnost, takovou, která odmítá škaredé předsudky zakládající se na 

pohlaví, rase či náboženství.“ (Childs, 2012, s. 222 – 223) Ve výsledku pak ve svých 

prvních volbách jako druhá polovina aliance vytvořené s Liberální stranou obsadili třetí 

místo se ziskem 25, 4%. Reálně pak společně s aliančními partnery utržili 23 křesel 

v dolní sněmovně parlamentu. Za labouristy zaostali o pouhá 2,2 %, což byl pro nově 

vzniklé uskupení úspěch. (General Election Results, 9 June 1983, červen 1984) 
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Co se týče personálních obměn, které se Labour Party v tomto období dotkly, je 

pravděpodobně tou nejvýraznější mezi nimi konec předsednictví bývalého premiéra 

Callaghana v roce 1980. Callaghan sám svou funkci dobrovolně složil ještě před 

inovátorskou konferencí, kde byl později prosazen nový způsob volby předsedy. Jeho 

odstoupení motivovala i snaha zajistit jako svého následníka Denise Healeyho. Avšak 

tento jeho pokus byl neúspěšný, jelikož Healey byl nakonec pokořen Michaelem 

Footem. (BBC News, 3. 3. 2010) Healey byl ve druhém kole poražen o deset hlasů a 

Foot se tak stal posledním předsedou voleným pomocí starého systému s převažující 

rolí parlamentní reprezentace. (Butler, Butler, 1994, s. 135) Footovo vedení však 

z dlouhodobého hlediska nebylo nijak zvlášť úspěšné. Nebyl příliš výrazný, 

nedisponoval zvláštním nadáním pro ustanovení přirozeně přijímané autority. I když 

usiloval o sjednocení strany, během jeho předsednictví odešla poměrně velká část členů 

do SDP, v očích levicového tábora klesl díky obhajování bývalé vlády a vinil ho 

z nepodporování organizačních změn, zatímco na druhé straně byl Foot i fanouškem 

některých levicových idejí, takže ani pravicové křídlo neshledávalo důvod, proč by mu 

mělo být zvlášť nakloněno. Celou jeho nepopularitu podtrhovaly i nepříznivé výsledky 

průzkumů veřejného mínění. (Shaw, 1994, s. 18)  

Neopomenutelnou součást tehdejší strany tvořila sílící tzv. Militant tendency, 

trockisticky laděná organizace, usilující o radikalizaci labouristické strany. Od jejího 

vzniku v 60. letech dokázala posílit a v 80. letech již s vlastním rozpočtem 

představovala víceméně vlastní stranu uvnitř Labour Party. Během tří let do roku 1982 

vzrostla její členská základna o 1700 členů. Někteří z jejích členů se dokonce staly 

kandidáty do parlamentu. I když se její zástupci nedokázali prosadit v žádném 

rozhodujícím tělese Labour Party, nebyla zde vůle na straně pravice ani levice 

organizaci zakázat. (Thorpe, 2008, s. 216 – 217)  
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4.3  Programové změny 

Ústřední proměny týkající se labouristického programu, který byl před volbami 

1983 představen pod názvem „The New Hope for Britain“, vycházely z předcházejících 

stranických konferencí. Neméně se v nich také projevily vize a představy Tonyho 

Benna o společnosti. Kromě čtyř radikálních změn, které byly původně přijaty již 

během výroční konference v lednu 1981, přinášel program i řadu dalších návrhů, jak 

pomoci britské společnosti stále se částečně zmítající v krizi z let sedmdesátých. 

Finální verze programu byla víceméně kompromisem mezi třemi 

labouristickými představiteli – Peterem Shorem, Michaelem Footem a Tony Bennem. 

Tandem Shore a Foot prosazoval poměrně typické labouristické myšlenky jako 

vytváření pracovních příležitostí, všeobecnou podporu růstu, zatímco Benn se snažil 

stranu tlačit dál doleva. (Shaw, 1994, s. 13) Velmi vlivný byl v tomto ohledu právě 

„Bennův světonázor“ a pohled na stav britské společnosti. Benn pociťoval, že vlivy, 

které dopadaly na Brity a určovaly jejich další směřování, se čím dál tím více 

koncentrovaly v rukou mezinárodních aktérů, avšak tito aktéři dle něj jednali ve skrytu 

za formální strukturou parlamentní demokracie. Tvrdil, že Británie postupně prakticky 

dobrovolně odevzdává své pravomoci uskupením jako Společný trh, Mezinárodní 

měnový fond, Pentagon a nadnárodní společnosti a stala se tak vlastně jejich kolonií. 

Není tudíž již schopna samostatně rozhodovat o své budoucnosti. To ilustruje na 

příkladu, že suverénní právo státu vyvolávat válku či udržovat mír do značné míry 

podléhalo vlivu USA. Jeho úvahy pak doprovázely i teze o nadvládě mediální sféry, jež 

byla vlastněna úzkou skupinou vlastníků propagující myšlenky a zájmy kapitalismu. 

S ohledem na to celá labouristická levice v ekonomice prosazovala reflaci a krizi 70. let 

vrcholící stagflací dávala za vinu zahraničním silám. Kromě reflace tak levice 

požadovala i kontrolu importu, která se v konečném důsledku opravdu stala jedním 

z nejradikálnějších požadavků programu roku 1983. (Foote, 1997, s. 316, 321) 

Dalším ze znatelně inovativních bodů byl návrh na vystoupení Spojeného 

království z Evropského hospodářského společenství. Dlouhodobě Britové nebyli zcela 

spokojeni s podmínkami, které jim společenství nastolovalo a to především v oblasti 

společné zemědělské politiky, jejíž přetvoření navrhovali labouristé již v roce 1979. 

Tudíž snaha prosadit „brexit“ na počátku 80. let nebyla vůbec nepodložená a naopak se 

opírala o širokou podporu veřejnosti. 
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Graf č. 1: Postoj občanů k Evropskému hospodářskému společenství 1979 - 1983  

 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (15. 6. 2016) 
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Třetím z čtyř hlavních požadavků bylo navrácení podniků pod správu státu. Toto 

znárodnění se mělo dotýkat mnoha rozličných druhů průmyslu a všeobecně otázka 

veřejného vlastnictví tvoří velkou část již tak rozsáhlého programového prohlášení. 
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Petroleum). Navíc jejich plán obsahoval i vytvoření mnoha dalších zcela nových státem 
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kontrolovaných společností a komisí v různých oblastech (Energy Commission, 

National Investment Bank, National Ports Authority, National Transport Authority, 

British Film Authority atp.). (Dale, 2000, Manifesto 1983) 

Posledním z centrálních témat programu je úsilí o odzbrojení a to především o 

odzbrojení jaderné a ideálně globální. V rámci mezinárodního odzbrojení kladli velký 

důraz na Organizaci společnosti národů, která měla hrát hlavní roli ve vytvoření pole 

pro vyjednávání o všeobecném odzbrojení. Podporovali vznik zvláštních komisí uvnitř 

OSN, jež by se na toto téma soustředily, a prosazovali nutnost přijetí charty proti násilí. 

V domácí politice pak pro ně toto téma znamenalo především úplné jaderné odzbrojení 

Spojeného království a v dlouhodobém měřítku orientace na výhradně obrannou úlohu 

zbrojení. Dále navrhovali striktní kontrolu prodeje zbraní, jeho omezení a zároveň zákaz 

prodeje státům nacházejících se pod vlivem represivních režimů. Některé jejich další 

vize jako např. výstavba evropského bezpečnostního systému na základech vzájemné 

důvěry se zdají být do značné míry pacifistické. (Dale, 2000, Manifesto 1983) 

To je rovněž jeden z postojů, který může představovat stanovisko tehdejší 

britské společnosti. Přestože cíle labouristů v této oblasti jsou jistě vznosné, podpory od 

obyvatel se jim v tomto ohledu nedostalo. Pokud by si měli Britové vybrat jednu 

z politických stran, jejíž přístup k tématu je podle nich nejlepší, vždy by upřednostnili 

konzervativce. 

Graf č. 2: Postoj občanů k obranné politice v roce 1983 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (20. 4. 2015) 
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Mimo rámec čtyř nejradikálnějších změn v programu je dobré zmínit i další 

výrazné požadavky labouristů. Nastolení otázky postavení odborů nebylo žádným 

překvapením na labouristickém programu, problematická však byla spíše jeho tehdejší 

společenská nevhodnost. Labour Party spatřovala jako klíčové obnovení plnohodnotné 

spolupráce vlády a odborů pro nastartování zotavování národa. (Dale, 2000, Manifesto 

1983) S tím se však veřejnost příliš neztotožňovala. U Britů převládal pocit, že moc 

odborů ve Spojeném království je stále příliš velká (viz. Tabulka č. 1). Na druhou stranu 

na počátku 80. let veřejnost stála na straně labouristické, pokud se jednalo o zvládnutí 

kritických situací spojovaných s odbory – stávky, všeobecné řešení komplikovaných 

vztahů v průmyslu. Přesto však v rozhodujícím okamžiku před volbami upřednostnili 

přístup Thatcherové a její strany (viz. Graf č. 3). Dalším faktorem, který mohl 

labouristy upozornit na to, že jejich postup v tomto smyslu zřejmě není odpovídající, 

byl razantní úpadek členské základny odborů. Oproti roku 1979, kdy dosáhly odbory 

svého vrcholu s 13,3 miliony členů, v roce 1983 to již bylo o 15 % méně. (Childs, 2012, 

s. 220) 

Tabulka č. 1: Je moc odborů v Británii příliš velká? 

  souhlasí nesouhlasí 

1979 80% 16% 

1980 72% 19% 

1981 70% 22% 

1982 71% 21% 

1983 68% 25% 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (20. 1. 2017) 
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Graf č. 3: Která ze stran nejlépe zvládá problematiku stávek, průmyslových vztahů? 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (září 2004) 
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Organizace společnosti národů. V neposlední řadě pak zmiňovali potřebu zahrnutí Číny 

a Japonska do globálního dialogu a ekonomické spolupráce. (Dale, 2000, Manifesto 

1983) 

Dalším výrazně kontroverzním bodem, který jistě stojí za zmínění, je návrh na 

odebrání legislativních pravomocí Sněmovně lordů. V tomto ohledu můžeme 

konstatovat, že labouristé ve svém postoji od roku 1979, kdy požadovali „pouze“ 

zrušení práva veta v horní sněmovně, výrazně přitvrdili. Přestože striktně nepožadovali 

odebrání všech pravomocí, byli pro ponechání pouze těch, jež byly nutné pro 

životaschopnost parlamentu jako takového. (Dale, 2000, Manifesto 1983) 

A konečně pod vlivem nástupu ekologických témat se Labour Party soustředila 

na ochranu zvířat. Ve svých požadavcích zacházela však až tak daleko, že usilovala o 

zákaz tradičního honu na lišky. Zákaz by se v konečném důsledku však netýkal pouze 

lovu lišek, ale všeobecně všech forem honů, kde byli využíváni psi. (Dale, 2000, 

Manifesto 1983)   

4.4  „Falkland´s factor“ – smrtící úder? 

Historicky dobře známá válka o Falklandské ostrovy bezpochyby patří mezi 

hlavní britská témata na počátku 80. let. Britsko-argentinský konflikt týkající se 

souostroví v jižním Atlantiku měl své kořeny hluboko v minulosti. Oficiálně Falklandy 

neboli Malvíny, jak je nazývali Argentinci, byly v područí Spojeného království od roku 

1833, avšak Argentina usilovala o jejich uchvácení již od získání vlastní samostatnosti. 

V roce 1980 se objevily intenzivní diplomatické snahy o konečné vyřešení neshod. 

Návrhy předložené ministrem Nicholasem Ridleym však byly parlamentem zamítnuty a 

veškeré další snahy o řešení problému byly v nedohlednu. V prosinci 1981 poté situace 

vrcholí nástupem generála Leopolda Galtieriho do čela Argentiny. (Turner, 2010, s. 105 

– 107) 

Aby dokázal argentinský tvrdý režim vzdorovat domácí opozici, která se 

vytvářela na základě nevole vůči deflační politice a represím, chtěl národ sdružit územní 

expanzí. Jelikož žádné další dohody s Británií nebyly v dohledné době pravděpodobné, 

informoval argentinský ministr zahraniční Mendez britskou ambasádu 1. dubna 1982, 

že diplomatické cesty řešení konfliktu jsou uzavřeny. Následující den se pak občané 

Spojeného království stejně tak jako jejich vláda mohli velmi dobře přesvědčit, že se 
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nejednalo o žádný aprílový žert, když 2. dubna Argentina spustila invazi Malvín. 

(Childs, 2012, s. 226 – 227) 

Pro většinovou část britské populace se jednalo o první seznámení s touto 

oblastí. Mnoho z nich by ani do té doby nebylo schopno Falklandy identifikovat na 

mapě. Na druhou stranu si téma rychle získalo na popularitě díky oživení stále se 

opakujících zpráv o inflaci, škrtech a nezaměstnanosti. I v rámci oficiální politické 

scény se konflikt stal středobodem debat. Labour Party se v duchu své rozštěpenosti 

rozdělila na dva názorové proudy. Předseda Foot se postavil za vládní stanovisko a 

podpořil boj proti agresi a diktátorskému režimu omezující lidská práva, čímž si získal 

široké uznání ze strany konzervativců. Naproti tomu Tony Benn zastával stanovisko, že 

kvůli potřebám 1800 britských „osadníků“ by neměla být Británie zatažena do 

válečného konfliktu. I konzervativní strana se v postoji vůči falklandskému konfliktu 

rozdělovala, avšak své neshody nemanifestovala tak veřejně jako labouristé. (Turner, 

2010, s. 106 – 108) 

Kromě vyslání námořních sil do zasažené oblasti spočívala britská reakce i ve 

spolupráci s mezinárodními organizacemi. V první řadě přiměli Radu bezpečnosti OSN 

k vyřazení argentinských sil ze společenství. Zcela překvapivě se tento návrh setkal i 

s podporou SSSR. Dále pak ve spolupráci s Evropským hospodářským společenstvím 

uvalili embargo na vojenské dodávky do Argentiny a zároveň i na import z této oblasti. 

Díky tomu se už tak dost nepopulární argentinský režim dostal i do diplomatické 

izolace. (Childs, 2012, s. 227) 

Do května 1982 se Falklandy staly hlavním politicko-společenským tématem ve 

Velké Británii. Postup konzervativní vlády v dané otázce si získal v druhé polovině 

června naprosto většinovou podporu obyvatelstva (84 %), naopak podpora labouristů, 

která ještě v dubnu dokázala s konzervativci držet krok, začala prudce klesat a 

objevovaly se i domněnky, že by mohla být vystřídána jako hlavní opoziční strana 

Aliancí. 

  



29 
 

Graf č. 4: Podpora jednotlivých stran v období falklandské krize 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (červen 1982) 

4.5  Volební neúspěch 1983 

Přestože z průzkumů veřejného mínění se může zdát válka o Falklandy jako 

stěžejní moment a příčina labouristického neúspěchu v nadcházejících volbách 1983, 

není možné situaci takto generalizovat. Neméně zásadním problémem strany bylo již 

zmiňované předsednictví Michaela Foota. Nedokázal si získat výraznou podporu ani 

jedné z frakcí strany a ani obyvatelstva. Tehdejší společnost by před ním kromě 

Margaret Thatcherové upřednostnila i liberálního demokrata Davida Steela, na počátku 

června 1983 ještě o celých 10% bodů. (Ipsos MORI, 7. 5. 2015) 

Kritici zastánců falklandského faktoru jako určujícího pro vítězství 

konzervativců v roce 1983 poukazují zejména na opomenutí některých dalších 

proměnných, jež hrály v daném období zásadní roli. Jejich centrálním argumentem se 

pak stává nutnost zahrnutí ekonomických nadějí do budoucna, jinak řečeno ekonomický 

optimismus obyvatelstva. Na základě zhodnocení důležitosti dalších ekonomických 

faktorů snižují domnělou roli, kterou měl konflikt na Falklandách na popularitu vlády 

Thatcherové. (Sanders, Ward, Marsh, Fletcher, 1987, s. 283 – 285) 
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Celkově upadající labouristický obraz dovedla ke katastrofálnímu konci 

neuspořádaná a neprofesionálně vedená předvolební kampaň. Programové prohlášení 

bylo odhaleno světlu světa ještě před konečným doladěním, možná ve snaze „pravého 

křídla“ znemožnit levici a následně ji vinit z volebního debaklu. Celkově byl program 

velmi obšírný a v některých oblastech až nerealistický popřípadě sám sobě si odporující. 

K tomu se navíc poté přidala i nepřesvědčivá Footova televizní a jiná veřejná 

vystoupení, která nedokázala straně dodat chybějící sílu. Vedle čím dál tím populárnější 

Thatcherové si počínal ve své roli lídra hlavní opoziční strany neobratně. (Thorpe, 2008, 

s. 218 – 219) Jeho neochota přizpůsobit se mediálně požadovanému obrazu pouze dále 

podnítila média k zlostným útokům na jeho osobu. Ani jedno z nejdůležitějších témat 

jejich kampaně – jaderné odzbrojení, nebylo předloženo veřejnosti tak, aby docenila 

jeho důležitost nebo jím byla více zainteresována. (Shaw, 1994, s. 26) 

Už na začátku června 1983 bylo jasné, že labouristé neměli šanci prolomit svůj 

opoziční úděl. V průzkumech veřejného mínění vždy zaostávali minimálně o 17 

procentních bodů za konzervativci a jisté předpovědi jim hrozily i porážkou ze strany 

Aliance. Nakonec byli schopni dosáhnout volebního zisku 27,6 % hlasů s mírným 

předstihem před Aliancí Lib-SDP (25,4 %). Pro Labour Party tento výsledek znamenal 

do té doby nejhorší představení v rámci hlasů získaných kandidáty v celé jejich historii. 

Dokonce i Tony Benn nebyl schopen obhájit svůj mandát. Kromě debaklu v několika 

regionech (Londýn, jiho-východ země, východní Lancashire, Západní Yorkshire, 

východní část Midlands) byli v některých oblastech poraženi i Aliancí. Největší ztráty 

však pocítili v odlivu skalních příznivců. V podpoře ze strany kvalifikovaných 

pracovníků dokázali konzervativce předstihnout o pouhá tři procenta a ze strany 

manuálně pracujících se jim dostalo nejnižší podpory od konce války. (Thorpe, 2008, s. 

219 – 220) 

5. Období 1983 – 1987 

5.1  Následky volebního debaklu 1983 

Téměř okamžitou reakcí na neutěšené výsledky voleb se stal propad síly levice 

uvnitř strany. Už ve volbách se veřejnost vyjádřila proti této tendenci, ať už 

upřednostněním konzervativců či Aliance nebo nepodpořením myšlenkového vůdce 

levice Tonyho Benna. Tento odklon od levicového smýšlení pak labouristy provázel po 

zbytek 80. let. 
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V první řadě se výrazná změna dotkla vedení. Michael Foot se rozhodl 

dobrovolně odstoupit z čela strany vzápětí po volbách a vzít tak odpovědnost za prohru 

na sebe. Na podzimní konferenci tedy proti sobě stanuli čtyři možní kandidáti – Neil 

Kinnock, Roy Hattersley, Peter Shore a Eric Haffner. Přestože se Hattersley těšil široké 

podpoře pravice a byl považován za zkušenějšího z této dvojice kandidátů, Kinnock 

disponoval hlasy jak z levice tak i ze středu a dokonce i některých „pravicových členů“, 

kteří si cenili jeho odporu k Bennově kandidatuře v roce 1981. Ještě před hlasováním na 

podzimní konferenci (2. října 1983) již bylo poměrně jasné, že Kinnock se stane novým 

předsedou a Hattersley by ho měl doplnit jako jeho zástupce. Ve finále pak pro Neila 

Kinnocka hlasovalo přes 70 % hlasujících, 20 % získal Hattersley a o zbylých 10 % se 

podělil Haffner a Shore. V následné volbě zástupce předsedy obdržel Hattersley 66 % 

hlasů a spolu s Kinnockem tak vytvořili známý „dream ticket“. (Thorpe, 2008, s. 220)  

Toto spojení mělo dále slibovat umírněnější středo-pravou spolupráci, do níž 

byly vkládány velké naděje pro nadcházející general election v roce 1987. Jedním 

z hlavních cílů nového předsedy bylo opětovné sjednocení strany po předchozím 

kontroverzním působení levice. Od počátku však bylo patrné, že v otázkách jaderného 

odzbrojení bude hledání přijatelného kompromisu obtížné. (BBC On This Day 1950 – 

2005, 2. 10. 1983)   

Přestože z volby vyplynulo, že za Kinnockem stála velká část strany, nebyl 

schopen zahájit výrazně progresivní změny hned od počátku svého mandátu. První 

období jeho předsednictví v rozmezí let 1983 – 1987 tedy můžeme rozdělit na dvě části. 

Do roku 1985 nebyl do takové míry schopen prosazení změny, kvůli podmínkám na 

domácí scéně (zejména stávka horníků) a uvnitř samotné strany (stále poměrně silný 

odpor levice), naproti tomu poté od roku 1985 do roku 1987 posílil svou pozici a přinesl 

straně řadu inovací (proměna vedení předvolební kampaně, přehodnocení hlavních 

témat atd.). (Shaw, 1994, s. 30) 

5.2  Eroze společnosti – stávka horníků  

V porovnání s koncem let sedmdesátých, kdy ropná krize zvýšila ceny 

pohonných hmot a výrazně napomohla nastartování důlního a všeobecně vzato těžkého 

průmyslu, v 80. letech již byla situace zcela jiná. Díky recesivnímu charakteru tohoto 

období byla potřeba uhlí čím dál tím menší. Výrazně poklesla poptávka například 

v ocelárnách – od roku 1980 se snížila o tři miliony. Zmenšení poptávky pak 
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automaticky provázela i zvětšující se nezaměstnanost v oblasti důlního průmyslu 

v souvislosti se zavíráním prodělečných dolů. I přes tyto potíže se velká část horníků 

dlouhou dobu stávce vyhýbala. Bodem zlomu se pro Británii stal až důl Cotronwood 

v Yorkshiru. Tamním odborům bylo bez předchozího varování v březnu oznámeno, že 

jejich důl bude během měsíce uzavřen. Tato zpráva byla dost šokující s ohledem na 

předchozí uspokojující stav dolu (zaměstnávání horníků z okolí, předchozích pět 

bezproblémových let apod.). Podobný postup pak byl ohlášen i v Polmaise ve Skotsku. 

Na to již výkonná rada Národní unie horníků (National Union of Minerworkes – NUM) 

reagovala zahájením stávky. V následujících dnech pak probíhala masivní kampaň na 

přesvědčení dalších horníků k zapojení do stávky. Následkem toho v březnu 1984 bylo 

133 dolů mimo provoz. (Childs, 2012, s. 237) 

Na rozdíl od stávek horníků v 70. letech se proměnilo jádro sporu, které mělo 

nově vzniklý konflikt na svědomí. Oproti předešlým požadavkům soustředícím se 

v zásadě na navyšování mezd a zlepšování pracovních podmínek, měly stávky během 

druhé vlády Margaret Thatcherové existencionálnější podtext. Horníci usilovali v první 

řadě o samotné přetrvání jejich povolání jako takového a o omezení nezaměstnanosti 

v tomto odvětví. Ve své podstatě se pak oficiálními centrálními stranami rozporu stala 

NUM a na straně druhé vláda ve spojení s Národní uhelnou radou (National Coal Board 

– NCB). (Rees, 1985, s. 399, 404). Zatímco na tomto poli se vedla vyjednávání, 

v ulicích se odehrávaly násilné boje mezi stávkujícími a policií. Brutalita především ze 

strany dobře vyzbrojené policie byla zaznamenána mnohými očitými svědky. Naproti 

tomu trochu překvapivě média o střetech podávala obraz z pohledu policie a intenzivně 

tak stranila právě jejich akcím a vládním zásahům. Do absurdit byla následně vyhnána i 

kritika předáka NUM Arthura Scargilla, jenž byl v médiích jako Daily Express 

přirovnáván k nacistům a Hitlerovi. (Turner, 2010, s. 180 – 182) 

Co se týče postoje labouristů k tomuto vypjatému období, ten se dělil na dva. 

Vysoko postavený výkonný orgán Labour Party NEC a většina levicově smýšlejících 

odborářů dávali stávkovému stavu svou plnou podporu, na rozdíl od předsedy Kinnocka 

a dalších front-benchers, kteří byli mnohem rezervovanější. Pro Kinnocka celý konflikt 

představoval zejména ztráty ve volební podpoře, jež vyplývaly z přílišné radikálnosti 

Scargilla a bojovnosti odborových organizací. Stejně jako majoritní část vlády spatřoval 

skalní problém v nerozhodnutí o zahájení stávky skrze hlasování, jak tomu mělo 

správně být. Kinnock jako nová vůdčí tvář opozice se tak dostal do tlaku z obou stran. 
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Jako labourista nemohl hornickou stávku bojující za svou existenci odsoudit, z druhé 

strany na něj však média a vláda tlačila, aby přesně toto udělal. Snažili se ho přimět 

k vyjádření přímého odsouzení Scargillova jednání a násilí ze strany dělníků. Zpětně 

Kinnock stávkové období hodnotil jako ztrátu jednoho roku pro stranu, kdy se mohla 

soustředit na další změny a více si získávat přízeň obyvatelstva, jež by poté možná 

labouristy nevidělo jako pouhou skupinu podporující odbory. (Shaw, 1994, s. 33 – 34) 

5.3  Kinnockovo první předsednictví – problémy na každém rohu 

Mimo snahu vyrovnat se s dopady hornické stávky byla Labouristická strana 

nucena postavit se i dalším problémům. Mezi stěžejní body patřilo řešení interní 

organizace strany a zároveň úsilí smazat nepříznivou nálepku radikálnosti. To 

představovalo zejména rozřešení otázky tzv. Militant tendency.  Začátek v tomto 

procesu tvořila konference v roce 1983, v jejímž rámci bylo odsouhlaseno zrušení novin 

vydávaných touto organizací. Přes veškerou snahu umlčet radikální hlasy ve straně se 

některé lokální organizace tomuto směřování nepodvolily. Toho si všímala v první řadě 

média a zdůrazňovala tak labouristickou nekompetenci zasednout v příští vládě, což 

ještě více sráželo stranu v očích veřejnosti. Přestože se Labour Party do roku 1987 

dokázala zcela zbavit přítěže v podobě Militant tendency, nezvládla změnit celkové 

vnímání strany voliči. (Thorpe, 2008, s. 225 – 226)  

  Přes vnitřní stranické problémy a obtíže spojené s hledáním stabilní volební 

základny neutichala ani kritika labouristů ze strany konzervativců, kteří se kromě 

slovních útoků zasadili o reálné zmenšování labouristického vlivu ve společnosti.  To 

představovalo v první řadě boj proti odborovým organizacím realizovaný pomocí sérií 

restriktivních zákonů mezi lety 1984 až 1990 (povinnost hlasování o stávkách, 

omezování právní imunity atd.). Tyto zásahy vyvolaly především kvantitativní úpadek 

uvnitř členské základy odborů, jež se během dvanácti let snížila o téměř čtyři miliony. 

Velmi závažným z toho vyplývajícím důsledkem bylo pro labouristy snížení členských 

příspěvků, a tudíž i omezení finančních zdrojů strany řešené navyšováním hodnot 

příspěvků zbývajícím členům. Další reakcí na to bylo i zintenzivnění potřeby 

odborových předáků zbavit se neprospívajícího konzervativního vedení. Východisko 

z této situace spatřovali v užším napojení na Evropské společenství, které jim dávalo 

naději na obnovení některých jejich ztracených pravomocí. (Thorpe, 2008, s. 221 – 222) 
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Podkopávání základních hodnot labourismu pak pokračovalo rozsáhlou 

privatizací britských podniků. Oproti labouristy stále podporovanému znárodňování si 

tato vládní akce získala širokou podporu veřejnosti. Měla především sloužit k dotvoření 

plánu Thatcherové na rozšíření podpory „populárního kapitalismu“ a zvýšení 

konkurenceschopnosti britské ekonomiky. Během první poloviny 80. let tak byly 

prodány společnosti jako British Telecom, British Aerospace, Britoil a British Gas. (The 

Guardian, 2012) Přestože téma mělo dlouhou dobu přízeň Britů, v roce 1987 se již 

projevily náznaky nespokojenosti s touto dlouhotrvající tendencí a část britské 

společnosti odmítala další privatizaci zejména společností dodávajících jejich 

domácnostem elektřinu a vodu. (Kavanagh, 1990, s. 296) 

V neposlední řadě konzervativci cílili své protilabouristické akce na stranické 

organizace působící na lokální úrovni, kde se dala Labour Party považovat ještě za 

poměrně silnou. Konzervativní vláda, vědoma si této labouristické převahy, se zasadila 

o z jejich pohledu výrazné navýšení rentability v této sféře. Hlavně umožněním 

stanovovat ministrům limity místních daní a zavedením daně z hlavy (poll tax), jež 

nutila úřadující labouristy požadovat na obyvatelích nepopulární poplatky. (Thorpe, 

2008, s. 223) Reakce na tyto akce nevzešla od národní úrovně strany, nýbrž od 

samotných zasažených lokálních představitelů, kteří se odmítli novým nařízením 

podřídit. Jako nelegální a neefektivní pak tuto akci hodnotilo samotné vedení strany 

v čele s Kinnockem. Navíc představitelé místních samospráv ani nedokázali vládní 

rozhodnutí výrazně změnit a naopak pouze dále znehodnotili celkový mediální obraz 

labouristů a jejich nového lídra. (Shaw, 1994, s. 31, 33) 

5.4  Další vnitřní proměny 

Plánem nově nastoupivšího předsedy Neila Kinnocka bylo posílení autority lídra 

uvnitř strany a upevnění jeho kontroly nad výše postavenými orgány strany. Takto 

formulovaný záměr může na první pohled vytvářet autoritářský dojem, avšak ve 

skutečnosti šlo hlavně o očištění strany od levicového radikalismu a její celkové 

sjednocení a lepší organizaci za účelem utržení větší podpory veřejnosti. Avšak jak bylo 

zmíněno již na začátku, Kinnockovo první předsednictví se ve své akceschopnosti dělí 

do dvou etap oddělených rokem 1985. Tento fakt stvrzuje i skutečnost, že až do konce 

roku 1985 se nebyl schopen opřít o většinu ve dvou stěžejních orgánech strany – NEC a 

výroční konferenci. (Shaw, 1994, s. 32) 
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Kromě výše uvedeného přímého boje proti levici, zejména pak odstranění vlivu 

Militant tendency, se snažil zároveň částečně přenést těžiště rozhodovacího procesu, 

které si na svou stranu naklonilo předchozí levicové vedení. K naplnění této myšlenky 

zamýšlel poskytnutí většího prostoru pro participaci řadových členů strany na 

rozhodování. Nejen že Kinnockův přístup přispěl k redistribuci moci uvnitř strany, 

navíc byl i mnohem demokratičtější v porovnání s předešlým vedením, které neaktivní 

členy přehlíželo a vcelku bez problémů tak prosazovalo svou vůli. (Garner, Kelly, 1993, 

s. 187 – 188)  

Kinnockovo následné utužení moci v roce 1985 je spojováno se vzestupem 

„soft-left“ uvnitř strany. Klasická „hard-left“ reprezentována Bennem se začíná v 80. 

letech štěpit a oslabovat a díky debaklu ve volbách 1983 už ani Bennova postava není 

spojována s přílišným vlivem. Na jejich místo tedy nastoupila zmíněná „soft-left“ 

podporovaná širším labouristickým hnutím a některými silnými odborovými 

organizacemi. Kinnock, vědom si této proměny, navázal perspektivní spojenectví 

s touto frakcí, i přestože k dosažení vzájemného konsenzu byl nucen udělat některé 

programové ústupky. Jednalo se zejména o oblast obranné politiky, kde se „soft-left“ 

odmítala vzdát požadavku na jaderné odzbrojení. Byl to však další způsob, jak se 

vyvarovat návratu levice k moci a posílit svou roli lídra, a tak byl ochoten tuto oběť 

podstoupit. (Shaw, 1994, s. 39 – 40) 

5.5  Programové změny  

Po fatálním propadu levicového radikálního programu ve volbách 1983 bylo 

klíčovým úkolem nového lídra zajistit přinejmenším voličsky přijatelnou podobu 

nového předvolebního manifestu. Přesto však nedošlo ke kompletní programové 

přestavbě, jak bychom mohli čekat. Překážku v tomto ohledu tvořilo hlavně stálé vlivné 

působení levice, i když již v umírněnější podobě „soft-left“. Do voleb v roce 1987 tedy 

Labour Party vstoupila s programem „Britain will win with Labour“, který ji měl 

vyvést z opozičního marastu. 

V centru nového pojetí labouristického programu stál ambiciózní plán na boj 

s nezaměstnaností, která se během působení konzervativních vlád markantně navýšila a 

dosáhla historicky nejhorších podob. Na rozdíl od roku 1983, kdy bylo labouristickým 

záměrem snížit nezaměstnanost pod jeden milion během pěti let, v roce 1987 už 

zamýšleli realizovat stejný výsledek avšak během pouhých dvou let. Značně 
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konkrétnější podoba plánu oproti roku 1983 dodávala labouristům výraznou 

důvěryhodnost v této oblasti. (Dale, 2000, Manifesto 1987) Přestože z průzkumů 

veřejného mínění vyplývala nezaměstnanost jako nejožehavější téma té doby, o čemž 

labouristé měli jistě dobré povědomí díky změně vedení předvolební kampaně, 

nedokázali z tak solidní základny vytěžit vítězství ve volbách. Jejich zpracování dané 

problematiky jim přineslo dost uspokojivou podporu veřejnosti (viz. Graf č. 5), avšak 

nikoliv volební zisky, což svědčí o faktu, že výhra voleb je mnohem komplexnější 

záležitostí a neodvíjí se čistě od zpracování programových priorit. 

 

Graf č. 5: Veřejná podpora jednotlivých stran v pojetí tématu nezaměstnanosti 

 

Zdroj: zpracováno podle Ipsos MORI (20. 4. 2015) 

Co se týče všeobecně otázky ekonomiky v programovém prohlášení 

Labouristické strany, zde hledáme ucelený obraz velmi těžko. Což je poměrně 

problematické ve společnosti, která do té doby byla již osm let pod vlivem 

kapitalisticky orientované politiky, a jež si uvykla na vcelku zaručený ekonomický růst 

a prosperitu. Vláda Thatcherové byla spojována kromě ekonomického růstu i 

s celkovým národním posílením, a tak i přestože v některých dalších oblastech 

(zdravotnictví, vzdělávání, penzijní systém atd.), podobně jak tomu bylo v případě 

nezaměstnanosti, zaostávala v průzkumech veřejného mínění, na celkové popularitě jí to 

neubíralo. (Morgan, 1991, s. 491) Labouristé tak se svými návrhy na navyšování 
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sociálních dávek, zavedení daně pro bohaté, stanovení minimální mzdy a podobně 

socialisticky laděnými návrhy nemohli v ekonomické oblasti tehdejší vládě konkurovat. 

(Dale, 2000, Manifesto 1987) 

V porovnání s radikálními požadavky „hard-left“ na vystoupení Británie z EHS, 

Kinnockovi požadavky byly mnohem umírněnější a podobaly se spíše ještě 

revizionistickému přístupu z roku 1979. Od spolupráce v rámci Evropského 

hospodářského společenství si slibovali přínosné partnerství zejména v oblastech 

ekonomické expanze a řešení problému s nezaměstnaností. Jediný problém, který 

v další spolupráci spatřovali, byly dlouhotrvající komplikace vyplývající ze společné 

zemědělské politiky podobně jako již v roce 1979. (Dale, 2000, Manifesto 1987) Tato 

jejich proměna postoje šla ruku v ruce s proměnou veřejného mínění, které na rozdíl od 

roku 1983 už nestálo o opuštění Evropského společenství. (Ipsos MORI, 15. 6. 2016) 

Vzhledem ke stále probíhající studené válce dalším silně rezonujícím předmětem 

zájmu ve společnosti byla obrana. Kinnock a jeho okolí si plně uvědomovali nutnost 

přestavby labouristického pohledu na obrannou politiku. Doposud vedená politika 

lobující za co možná největší odzbrojení Spojeného království vyvolávala v občanech 

v tak nejisté době úzkost a nedůvěru. Za účelem propagace nových idejí zorganizovali 

labouristé samostatnou kampaň s názvem „Modern Britain in a Modern World“. 

Hlavním cílem bylo stále odrazení voličů od podpory jaderného zbrojení, ale navíc 

ušetřené náklady na obranu měly být použity na modernizaci tzv. konvenčních sil, ve 

skutečnosti tedy národního letectva, námořnictva a armády. Zásadní úskalí však 

představoval postoj občanů chápající jaderné zbraně v jistém smyslu jako národní pýchu 

a spolehlivou formu zastrašování nepřátel. (Heffernan, Marqusee, 1992, s. 240 – 241) 

Podobně jako v roce 1983 usilovali labouristé o odpoutání se od amerického 

tridentského systému, skrze který konzervativní vláda nakupovala jaderné zbraně. 

Namísto nákupu zahraničních zbraní upřednostňovali orientaci na národní trh, který by 

tak díky většímu výchozímu kapitálu měl šanci poskytnout i více pracovních míst. Opět 

zdůrazňovali i snahu o mezinárodní jaderné odzbrojení, i když ne už v takové míře jako 

v období předcházejícím. V tomto směru rovněž podporovali dialogy probíhající mezi 

SSSR a USA. V neposlední řadě pak byli proti expanzi vojenských sil do vesmíru a 

užívání chemických zbraní. (Dale, 2000, Manifesto 1987) 
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Zásadně musela Labouristická strana přehodnotit i svůj vztah k odborům. Již na 

počátku 80. let byly odborové organizace spatřovány jako příliš vlivné a běžnými 

obyvateli poměrně nechtěné. O poklesu jejich popularity svědčil i kvantitativní úpadek 

členské základny. Bez ohledu na to Labour Party pod vedením Foota plánovala tzv. 

sociální korporativismus zaručující spolupráci případné labouristické vlády s odbory a 

podnikateli. (Shaw, 1994, s. 44) Proměna vztahu s odborovými organizacemi nemohla 

probíhat ihned s nástupem nového předsedy. Jednak kvůli jeho nedostačující síle v první 

části jeho předsednictví a za druhé kvůli akcím jako byla stávka horníků, které samy o 

sobě vytvářely napětí mezi stranou a odboráři. Z programu, uveřejněném před rokem 

1987, však již jasně vyplývá snaha o omezení vlivu odborů na utváření vládní politiky. 

Labouristé se zaměřovali spíše na podporu odborových organizací jako takových, 

jejichž vlastní pravomoci byly systematicky oklešťovány konzervativci. Šlo tedy 

především o to se odborů zastat než zaručovat jejich participaci na vládních 

rozhodnutích. (Dale, 2000, Manifesto 1987) 

Do roku 1987 zároveň plně odbourali svůj negativní postoj vůči Sněmovně 

lordů. Neobjevovaly se zde žádné záměry na její zrušení nebo omezování jejích 

pravomocí. Namísto reformulace parlamentního systému usilovali o rozšíření 

demokratického principu na lokální úrovni, kde byl vládou Thatcherové omezen. 

Slibovali obnovení práv těchto orgánů s důrazem na oblast Londýna. (Dale, 2000, 

Manifesto 1987)  

V rámci mezinárodních vztahů přetrvala jako centrální idea podpora práva na 

sebeurčení a rozšiřování svobody. S tím logicky souvisel zájem o území jako Palestina a 

Kypr za účelem vyřešení dlouhodobého problému s celistvostí obou oblastí. Navíc pak i 

přísně odsuzovali zahraniční intervence na území jiných států, včetně sovětských i 

amerických. Již v tomto období dokonce nastolují otázku boje s mezinárodním 

terorismem. (Dale, 2000, Manifesto 1987) Obraz labouristů ve vztahu k zahraničí, 

zejména s koncem předvolebního období, však nenabyl příliš ideální podoby. Kinnock 

sice ve snaze projevit se jako schopný budoucí lídr uskutečnil dvě cesty do USA, ale 

tamní Reaganova administrativa nakloněná vládě konzervativců mu v budování této 

image nijak nepomáhala, spíše naopak. Naopak Thatcherová se během vrcholu volební 

kampaně vydala východním směrem a navázala kontakt se Sovětským svazem, skrze 

který tak prezentovala svou schopnost vzít na sebe roli jakéhosi mírotvůrce. (The New 

York Times, 28. 3. 1987) 
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Poměrně znatelně byla celým programem vedena linie zakládání různých 

nových ministerstev a dalších správních úřadů. Tato nová tendence patrně souvisela se 

snahou Labour Party představit se jako strana moderní se zájmem o poměrně nová 

politická témata. O tom svědčily plány na zakládání ministerstev v oblasti anti-

diskriminace (Ministerstvo pro ženy) a životního prostředí (Ministerstvo pro ochranu 

životního prostředí). (Manifesto 1987) 

5.6  Modernizace marketingových metod 

V roce 1987, kdy již labouristé působili jako opoziční strana bezmála téměř 

dekádu, byla patrná silná nechuť v tomto trendu pokračovat. Šanci na úspěch jim 

nemohla zaručit pouze programová a personální změna, bylo nutné rovněž změnit jejich 

přístup ke kontaktu s voliči a vlastní sebeprezentaci na veřejnosti. 

Ve stopách poslední „úspěšné“ Wilsonovy vlády se Kinnock musel 

nevyhnutelně navrátit zpět k moderním metodám vedení kampaně, které byly užity již 

v 60. letech pod patronací převažujícího pravicového křídla. Opětovné nastartování 

kampaně v „americkém stylu“ se zaměřením na průzkumy veřejného mínění bylo po 

letech vlády „hard-left“ nevyhnutelnou změnou. Nejen odpor k amerikanizaci 

v předchozích letech bránil Labour Party k užívání těchto marketingových metod, ale 

také i celkově neuspokojivé výsledky těchto šetření ve vztahu k právě vládnoucí levici. 

(Shaw, 1994, s. 53 – 54) A jak jsme mohli vidět již dříve, na počátku 80. let docházelo i 

k chybným interpretacím těchto výzkumů, a jejich hodnota tak zcela ztrácela smysl. 

Odrazovým můstkem v realizaci nové kampaně bylo vytvoření dobře známé 

Stínové komunikační agentury (Shadow Communications Agency – SCA) v roce 1986. 

Tento profesionálně tvořený tým pak doplnil ještě Robin Cook, koordinátor kampaně, a 

Peter Mendelson jako ředitel labouristické komunikace. Nově konstituovaná skupina 

začala svou práci zmapováním mínění klíčové voličské skupiny (ženy ve věku od 25 do 

44 let) a došla k závěru, že aktuální labouristické politiky jsou stále až příliš vnímány 

jako levicové. Nepříznivý byl i fakt spojující Labouristickou stranu podle jejich mínění 

s radikalismem a pojmy jako socialismus, komunismus, extremismus atd. zatímco na 

straně pravice žádná podobná definice radikalismu nebyla patrná. (Hewitt in 

Kavannagh, s. 42 – 43) 
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Ještě během nedávné Footovy vlády sestávala předvolební kampaň především 

z organizace mohutných masových sešlostí a pochodů a dále pak byla přenášena 

odpovědnost za kampaně na lokální organizace, jejichž úkolem bylo například šíření 

letáků, organizace veřejných setkání s voliči, podpora lokálních protestů týkajících se 

sociálních otázek apod. Je patrné, že s nástupem nových mediálních prostředků jako 

televize a masovému rozšíření těch stávajících (noviny, rozhlas) toto nebyl zrovna 

adekvátně zvolený přístup. SCA se od těchto metod zcela odpoutala a soustředila se na 

vytváření komplexních strategií, zahrnujících interpretaci výzkumů, nastolování témat 

reklamy a kampaně a zajišťování dalších potřebných komunikačních technik. (Shaw, 

1994, s. 54, 56 – 57) 

5.6.1 Verbální a nonverbální kampaň 

Ve snaze ještě více odpoutat Labour Party od nepopulárního levicového obrazu a 

ukázat ji ve světle modernizace jako stranu, která už nechce mít nic dočinění s Bennem, 

Militant tendency a podobnými vlivy, vytvořila nový ústřední symbol. Nahrazení 

červené vlajky proběhlo v rámci konference v roce 1986. Nová symbolika rudé růže 

byla potvrzena na závěr konference, během kterého Kinnock spolu se svou manželkou 

odhazovali růže do přítomného davu. (Turner, 2010, s. 131) Záznamy podobných gest 

pak měly sloužit k vylepšování labouristické image a přesvědčovat občany o její 

důvěryhodnosti a opravdové modernizaci. Celá kampaň byla postavena na prezentaci 

nové, mladé, svěží a energické strany, a proto nebylo žádnou výjimkou vídat 

labouristické lídra zachyceného v prostředí těch nejmodernějších továren. Vrcholem 

této sféry kampaně byl samotný film o Neilu Kinnockovi – „Kinnock – the movie.“ 

(Shaw, 1994, s. 65 – 66) Kromě možnosti nahlédnout do soukromého rodinného života 

Kinnocka a jeho rodiny film obsahoval i řadu jeho emotivních vystoupení během 

stranických konferencí ve snaze zobrazit jeho kvalitní řečnické dovednosti. Je však 

poměrně diskutabilní, do jaké míry takové dílo téměř propagandistického rázu dokázalo 

přitáhnout pozornost jiných než zapřisáhle labouristických voličů. (Youtube, 28. 10. 

2009) 

Mimo obsahovou změnu programu byla nezbytná i proměna jeho prezentace. 

Nová rétorika v tomto období položila základ pozdějším Blairovým kampaním. Již zde 

se setkáváme s později přejatými slovními spojeními jako „A New Partnership, A New 

Britain“, „People at Work: New Rights, New Responsibilities“, „Modern Britain in a 
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Modern World.“  (Turner, 2010, s. 130) Jak prokázaly průzkumy veřejného mínění 

agentury MORI, značným problémem Labouristické strany byla nesrozumitelnost 

některých jejích centrálních konceptů. Prostí lidé si z velké části nebyli jisti, co přesně 

se skrývá za pojmy typu veřejné a sociální vlastnictví, veřejný podnik, tržní síly apod. 

Náprava tohoto problému se stala jedním z klíčových úkolů SCA a rovněž i poslanců. 

Ti měli za úkol zajistit přímý kontakt s občany a vysvětlit jim náležitým způsobem 

důležité pojmy. (Shaw, 1994, s. 64 – 65)  

Oproti tématům jako Národní zdravotní služba a vzdělávání, kde již tak poměrně 

silná labouristická pozice ještě posílila, v oblasti obranné a daňové politiky navzdory 

změnám nebyli schopni učinit zásadní průlom. Entusiasmus provázející domácí 

ekonomickou politiku Thatcherové stále rostl. Toto nadšení vycházelo primárně ze 

snižování daní z příjmu naproti tomu zvyšování ostatních daní např. DPH, bylo občany 

ponecháno téměř bez povšimnutí. (Morgan, 2010, s. 471) 

5.6.2 Volební kampaň v akci 

Vzápětí po vyhlášení data voleb Margaret Thatcherovou v roce 1987 spustili 

labouristé svou kampaň v plné síle a se všemi do té doby nabitými zkušenostmi. 

Kampaň postavila do centra svého lídra Neila Kinnocka. V průzkumech veřejného 

mínění si vedl čím dál tím lépe oproti nikdy příliš oblíbené osobě Margaret 

Thatcherové. Tato personalizace kampaně vycházela z příklonu voličů k větší podpoře 

Kinnocka než celé Labour Party, volební štáb tak doufal v rozšíření celkové podpory 

skrze jeho hlavní osobnost. Další rozměr kampaně tvořila kritika konzervativců a jejich 

pragmatičnosti hraničící až se sobeckostí. Typická pro tuto dimenzi byla prohlášení 

typu – „kdyby toryové měli duši, prodali by ji.“ (Shaw, 1994, s. 76 – 77)  

Zásadní otřes v slibně se vyvíjející kampani však přišel již v druhé polovině 

května 1987. Již tak poměrně pokulhávající reputace labouristů v oblasti obranné 

politiky zcela ztratila svou naději na voličskou podporu po jednom z rozhovorů 

s předsedou Kinnockem, kdy odpovídal na hypotetickou otázku případného konfliktu 

jaderné mocnosti a nukleárně odzbrojené Británie. Na to okamžitě reagoval tým 

Thatcherové a využil Kinnockovu nepříliš uváženou odpověď částečně vytrženou 

z kontextu k rozpoutání neúprosné kritiky. Důkazem toho jsou například výroky 

premiérky charakterizující labouristické pojetí obrany jako jistotu porážky a v konečné 

fázi přinucení Británie podvolit se nukleárním hrozbám. (Shaw, 1994, s. 78) 
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5.7  Volby 1987 – konec opozice v nedohlednu 

Několikaleté úsilí Labouristické strany odpoutat se od své radikální podoby a 

historie, snaha modernizovat její podobu a myšlenky, začlenění moderních 

marketingových technik pod vedením zkušených profesionálů a v neposlední řadě 

rovněž výměna vedení, to vše s červnovými výsledky voleb přišlo nazmar. 

Tabulka č. 2: Výsledky voleb 1987  

  Počet hlasů (%) Zvolených poslanců 

Konzervativci 43,4 376 

Labouristé 31,7 229 

Aliance 23,2 22 

SNP 1,3 3 

Plaid Cymru 0,3 3 

Další 2,7 17 

 

Zdroj: zpracováno podle Butler, Butler 

Klíčový záměr porazit Alianci jako nejpravděpodobnější alternativu 

Konzervativní strany labouristé naplnili, přesto však výsledky nesplnily očekávání a 

naděje, jež do nich vkládali. Oproti roku 1983 dokázali navíc ukořistit 20 křesel v dolní 

komoře. (Morgan, 2010, s. 490)  

Naproti tomu pro Thatcherovou to již znamenalo třetí vítězství v řadě, čehož 

jsme mohli být svědky naposled v době lorda Liverpoola na počátku 19. století. Její 

největší podpora se soustředila hlavně na jihu země, zatímco v oblastech jako Skotsko, 

Wales a všeobecně vzato na severu země oproti labouristům ztrácela. Oproti roku 1983 

21 křesel ztratila, ne však všechny ve prospěch labouristů, jak se může na první pohled 

zdát. V Londýně a Midlands dokonce Labour Party o některá místa připravila. Voličská 

podpora Aliance klesla ve volbách 1987 o tři procenta a zároveň tak ztratili i pět křesel. 

(Childs, 2012, s. 248)  

Přestože pod Kinnockovým vedením došlo k velké řadě změn na mnoha 

úrovních, k obratu ve společenském mínění bohužel nedošlo. Stále převažoval pocit, že 

právě Konzervativní strana dokáže občanům dát ty správné záruky a vytvářet příznivé 

ekonomické prostředí. Na druhé straně pak právě panoval strach z případné 



43 
 

labouristické vlády, která by opět daně z příjmu navýšila stejně tak jako inflaci a již ani 

není potřeba se zmiňovat o jejich obranné politice. (Rovná, 2009, s. 15) Není pochyb o 

tom, že pokroky učiněné během těchto čtyř let byly pro budoucnost Labour Party 

přínosné. Byla tak nepopiratelně nastartována její snaha odpoutat se od zkostnatělých 

levicových tradic a o přiblížení se politickému středu. Jako mnoho jiných měla 

našlápnuto k dosažení tehdy intenzivně se rozšiřujícího trendu tzv. catch all party, jež 

měl zaručovat několikanásobný přísun volebních hlasů. V tomto ohledu však byla 

v roce 1987 téměř na začátku své cesty a bylo nezbytné v dalších letech v modernizaci 

pokračovat. 

6. Období 1987 – 1992 

6.1  Reakce na další porážku 

Nejen, že výsledky voleb v roce 1987 prokázaly stále znatelnou převahu 

konzervativců, když jejich konečný zisk křesel v dolní sněmovně stále převyšoval 

labouristy o více jak 100 křesel, ale zároveň bylo na základě volebních map jasné 

výrazné rozdělení země. Jih země s širokou voličskou základnou a centrem v Londýně 

jasně opanovali konzervativci. Naproti tomu zbytek země počínaje Walesem a 

zahrnující z geografického hlediska téměř 2/3 území se mnohem více přikláněl k volbě 

labouristů. Tyto rozdíly byly dány zejména charakterem daných prostorů, kdy jih téměř 

bezvýhradně podporoval ekonomickou politiku Thatcherové směřovanou k volnému 

trhu a monetarismu, zatímco více rurální severní oblasti takové vize nekvitovaly. (The 

Huffington Post UK, 11. 6. 2012) 

Porážka byla samotnou Labour Party vnímána jako hluboké zklamání. Bez 

ohledu na nutnost dalšího setrvání v opozici byl jako největší neúspěch hodnocen pouze 

nepatrně větší procentuální zisk voličů oproti roku 1983.  Očekávalo se, že díky 

programovým změnám a především mnohem větší profesionalitě a lepšímu vedení 

kampaně bude oslovena početnější část voličstva. V očích většiny populace však strana 

zůstávala spatřována jako staromódní, neschopná dostát požadavkům obyčejných lidí a 

naopak cílící spíše na menšiny (imigranti, homosexuálové, chudí atd.). (Shaw, 1994, s. 

81, 83)  

Následně se tedy vedení rozhodlo postupovat dále v intenzivnější modernizaci. 

Za tímto účelem bylo v červenci 1987 ustanoveno sedm skupin, které se zaměřovaly na 
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zmapování potřebné revize stranické politiky a své výsledky poté prezentovaly na 

výroční konferenci v roce 1989 již v podobě tzv. Policy Review. Jejich zprávy se 

z velké části zakládaly na přímém kontaktu s obyvatelstvem a průzkumy jejich mínění. 

(Thorpe, 2008, s. 230) Nedá se ovšem říci, že by byla strana v tomto postupu od 

počátku jednotná. Kinnock měl k dispozici podporu „pravice“ a centra strany, jež viděly 

další modernizaci jako nezbytnou. V opozici vůči nim však až do roku 1988 stála levice 

v čele s Tony Bennem. Levicová část Labour Party se odmítala podílet na další 

modernizaci, která by dle jejich mínění vedla k naprostému odklonu od tradičních 

socialistických hodnot a historického dědictví strany. Rozpory však utichly v roce 1988, 

kdy Benn neúspěšně usiloval o získání Kinnockova postu lídra. (Bevir, 2011) 

6.2  Stěžejní proměny politické scény na přelomu desetiletí - Policy 

Review a vládní krize 

Nejmarkantnější změny se odehrály v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, 

odborů, sociálního státu a zahraniční politiky. Samotný vývoj Policy Review se odehrál 

ve třech fázích doprovázených vznikem dílčích kampaní. Do konce 80. let tak vznikly 

dokumenty jako „Social Justice“, „Economic Efficiency“ a „Meet the Challenge, Make 

the Change“, které nově definovaly labouristické hodnoty a způsob jejich realizace. 

Další inovace pak byly představeny na počátku 90. let v rámci programů „Looking to 

the Future“ a „Opportunity Britain“. (Bevir, 2011) 

Programová modernizace poměrně zakrátko přinesla své ovoce. Zásadní 

přehodnocení postojů v otázkách ekonomiky, daní, znárodňování, tržního hospodářství, 

businessu a životního prostředí přineslo značné zisky v průzkumech veřejného mínění 

již v létě a na podzim roku 1989. Nebyla to ale samotná Policy Review, jež labouristům 

zajistila tuto podporu, důležitým faktorem v tomto období byl i vlastní úpadek vlády 

premiérky Thatcherové. V tomto období existovaly oblasti jako například Skotsko, jež 

její vládu zcela odmítaly. Pokles všeobecné důvěry ve vládu začal již v roce 1987 

událostmi, jako byl říjnový krach burzy, nutné navýšení rozpočtu, který pak nebyl 

schopen dostát snižování daní v zamýšleném rozměru. V návaznosti na tyto okamžiky 

vláda postupně ztrácela důvěryhodnost v oblasti ekonomického růstu. V roce 1989 se 

země znovu ocitla téměř na pokraji stagflace spojené s nárůstem inflace, pádem libry, 

problémy s rozpočtem a importem. (Morgan, 2001, s. 495 – 496, 502) 
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Vzestup labouristů na úkor konzervativní vlády stvrdily rovněž i volební zisky 

v doplňovacích volbách v březnu 1989 v oblasti Mid Staffordshire a obsazení 45 křesel 

v evropských volbách o měsíc později. Dubnové měření veřejného mínění v roce 1990 

pak ukázalo, že labouristé už vedli nad konzervativci o celých 28 bodů. (Thorpe, 2008, 

s. 233)  

Vládní krize následně vyvrcholila 22. listopadu 1990, kdy Margaret 

Thatecherová oznámila svou rezignaci. Přestože ještě dokázala do té doby uhájit svůj 

post před stranickým kolegou Michaelem Heseltinem, její pozice uvnitř strany již byla 

dost otřesena. Záměrem jejího rozhodnutí tedy bylo, aby se v další volbě Heseltinovi 

postavili slibní kandidáti – John Major a Douglas Hurd. (The Guardian, 30. 12. 2016) 

Pokles její popularity uvnitř strany vycházel zejména z intenzivního prosazování tzv. 

daně z hlavy, která si u veřejnosti získala výraznou nevoli. Dalším problematickým 

aspektem byl její počínající skeptický vztah vůči Evropské unii, který považovali její 

spolustraníci jako možný kámen úrazu pro následující parlamentní volby. Zásadní 

problém tvořila i jistá osamocenost premiérky v rámci kabinetu, vycházející z četných 

rezignací jejích ministrů nepodporujících vládní postoje. (The Telegraph, 22. 11. 2010) 

V čele strany a zároveň i vlády pak následně stanul stále populárnější John Major. Pro 

labouristy, kteří doufali ve vedení předvolební kampaně proti postavě Thatcherové, byla 

tato změna velkou čárou přes rozpočet. Nové méně autoritativní a neokoukané vedení 

Konzervativní strany začalo ihned pracovat na napravení vlastního obrazu u veřejnosti. 

Major se rozhodl pro odmítnutí daně z hlavy a navrácení Heseltina zpátky do kabinetu. 

Tato zásadní proměna více jak po 20 letech znamenala pro stranu očividně potřebnou 

revitalizaci. Na konci roku 1991 již pak průzkumy veřejného mínění poukazovaly na 

opětné lehké vedení konzervativců nad labouristy. (Thorpe, 2008, s. 233 – 234)  

6.3  Organizační změny 

Pokračování v reorganizaci interního fungování strany navazovalo na 

Kinnockovo přesvědčení, že pouze centralizovaná a dobře organizovaná strana dokáže 

přesvědčit voliče o kvalitě jejích schopností. V následujících letech se tedy reformy 

soustředily především na rozšíření role lídra a zahrnutí řadových členů do hlasování. 

Nastolování politiky strany a vliv na parlamentní sekci byly přesně oblasti, ve kterých 

se začal stínový kabinet potažmo předseda Kinnock prosazovat na úkor NEC. Změny 

v parlamentní sekci se týkaly zejména větší kontroly nad výběrem kandidátů pro 
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doplňovací volby, které si v tomto období získaly několikanásobně větší pozornost 

médií a labouristé tak na této úrovni nechtěli riskovat skandály spojené s případnými 

radikálnějšími či kontroverzními kandidáty. (Shaw, 1994, s. 108 – 110, 116)  

Kinnockův dlouhodobý záměr implementovat přímou volbu členů uvnitř strany 

začal získávat podporu na konci 80. let. Hlavním impulsem k přijetí tohoto systému i na 

úroveň NEC byla snaha Tonyho Benna zaujmout místo předsedy strany v roce 1988. 

Během hlasování, jež mělo rozhodnout o setrvání Kinnocka a jeho zástupce Hattersleye 

ve svých funkcích, vyzvaly oblastní části strany k hlasování i běžné členy strany. Jak se 

následně ukázalo v návaznosti na přesvědčivé Kinnockovo vítězství, tento princip byl 

pro vrchní vládnoucí struktury strany výhodný, a tudíž byl v zápětí v roce 1990 

oficiálně ustanoven i pro hlasování v NEC. (Bevir, 2011) 

6.4  Finální verze programu pro volby 1992 

Modernizace idejí skrze Policy Review posléze vytvořila živnou půdu pro 

sestavení volebního programu pro dubnové volby 1992. Do ambiciózního a značně 

inovativního plánu s názvem „It´s time to get Britain working again“, byly vkládány 

velké naděje. 

Nejvíce přelomovou změnu znamenalo odpoutání se od myšlenky unilaterálního 

jaderného odzbrojení. Tento ústupek však neznamenal úplné opuštění tématu 

nukleárního zbrojení. Labouristé stále podporovali snižování kapacit jaderných zbraní, 

avšak již prostřednictvím vyjednávání na mezinárodní úrovni. (Dale, 2000, Manifesto 

1992) Tato změna přístupu byla reálná díky marginalizaci vlivu levice uvnitř strany 

završené porážkou Tonyho Benna v roce 1988. Ani „soft-left“ už si tak nebyla schopna 

diktovat podmínky během nastolování nových témat.  

Dále v centru zahraniční politiky zůstala tradiční témata jako prosazování 

nároku na sebeurčení jednotlivých států, vedení mezinárodních vztahů směrem k rozvoji 

míru, demokracie a svobody. Konkrétně v tomto směru byly jmenovány oblasti 

Palestiny, Kypru a Kašmíru. Všeobecně se Labour Party hodlala zaměřit v zahraniční 

politice i na prohloubení spolupráce s OSN, NATO a Evropským společenstvím. Užší 

spojenectví se Severoatlantickou aliancí pak mělo mít vliv i na následnou podobu 

obranné politiky, která se měla právě primárně orientovat na členství Británie v této 

organizaci. Oproti předvolebnímu programu z roku 1987 se zde nesetkáváme s tak 
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konkrétní podobou obranné politiky, naproti tomu převažují spíš vágní formulace typu - 

snaha o adekvátní vybavení na obranu země apod. Více než důkladné vize v oblasti 

obrany se zde labouristé dotýkají problému nezaměstnanosti spojeného s postupným 

odzbrojováním. (Dale, 2000, Manifesto 1992) 

Oproti 80. létům, kdy byl zpočátku vztah Labouristické strany směrem 

k Evropskému společenství negativní a posléze řekněme vlažný s odkazem na nutnost 

transformace společné zemědělské politiky, do roku 1992 se strana plně přeorientovala 

v proevropskou. Jejich podporu si získala jak monetární unie tak i přijetí nových členů, 

kterými v té době bylo Rakousko, Švédsko, Finsko a Kypr. (Dale, 2000, Manifesto 

1992) Výrazným impulsem k tomuto obratu bylo i působení tehdejšího prezidenta 

Evropské komise Jacquesa Delorse. Ten během svého projevu na konferenci TUC již 

v roce 1988 přislíbil budoucí zaměření na sociální ochranu a podporu, tak dlouho 

očekávanou velkou částí odborových organizací. Tento postoj zásadně změnil pohled 

labouristů na Evropu a využili jej zároveň jako součást kritiky konzervativců, jelikož 

tehdy stále ještě vládnoucí Thatcherová měla blíže spíš k euroskepticismu než tradiční 

podpoře další evropské integrace. (New Statesman, 29. 2. 2016) 

Naprostá preciznost a propracovanost byla znatelná v oblastech zdravotnictví a 

vzdělávání, na které labouristé cílili v první řadě. Jednalo se o oblasti, kde naopak 

vládní strana nijak zvlášť neexcelovala. Kapitalistický přístup Thatcherové k těmto 

sociálním sférám si nezískal hlubokou podporu. Příkladem může být omezení toku 

financí na univerzity a snaha o vytvoření jejich vlastní finanční soběstačnosti. Takové 

reformy zahrnovaly především zavedení školného pro zahraniční studenty a krácení 

dotací na výzkum. (The Telegraph, 8. 4. 2013)  

V oblasti zdravotnictví tedy labouristé prezentovali velmi konkrétní vizi, jež 

měla směřovat k modernizaci, zkvalitnění a větší dostupnosti Národní zdravotní služby. 

Mezi hlavní body v tomto ohledu patřilo zabránění další privatizaci zdravotnického 

sektoru, standardizace a dostupnost služeb pro všechny sociální třídy a minority, 

modernizace záchranné služby a nemocnic. Kromě těchto klíčových témat zacházel 

program i do detailů jako boj proti rakovině, podpora zdravého životního stylu, péče o 

mentálně postižené apod. Zlepšení situace ve školství měla představovat všeobecná 

standardizace úrovně vzdělávání, růst učitelů jak kariérní tak i platový, modernizace 

vybavení a národního studijního plánu. Samotné školy pak měly získat větší volnost 
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v rozhodování a nakládání s rozpočtem. Dále zde byly i požadavky na dostupnost 

mateřských škol a implementování dvouleté odborné stáže prakticky zaměřené pro 

všechny šestnáctileté nestudující na plný úvazek. Jak zdravotnictví, tak školství pak 

v konečném důsledku spojoval hlavní záměr labouristů – rapidní navýšení státních 

výdajů v těchto sférách. Pokud sečteme všechny deklarované částky, zamýšlela Labour 

Party jen v horizontu prvních dvou vládních let na zdravotnictví a školství vynaložit 

přes dvě miliardy liber. (Dale, 2000, Manifesto 1992) 

Kromě navyšování výdajů ve zdravotnictví a školství v souladu s tradičně 

sociálně vedenou politikou se Labour Party zavazovala i ke zvednutí penzí a přídavků 

na děti. Naproti tomu příjmy státu pocházející z daní z příjmu měly zůstat téměř 

totožné. Procentuální výše měla být změněna na 50 % pouze v případě výdělku vyššího 

než 40 tisíc ročně. Daňová politika tedy patrně neměla tvořit klíčový přínos do rozpočtu 

s ohledem i na záměry jako bylo úplné vyvázání 740 tisíc nejchudších občanů z této 

daňové povinnosti a zrušení daně z hlavy. (Dale, 2000, Manifesto 1992) Přestože na 

první pohled se oblast této politiky může zdát vstřícnější nebo minimálně srovnatelná 

s konzervativním vedením, z průzkumů veřejného mínění vyplývala trvalá převaha 

vládního pojetí. I pod předsednictvím Johna Majora byli schopni držet se kolem 40% 

podpory. (Ipsos MORI, 20. 4. 2015)  

Nezaměstnanost patřila dlouhodobě k jednomu z nejzásadnějších společenských 

témat. Labouristické návrhy v tomto směru však nebyly již tak sebevědomé jako 

v předcházejících volbách. Nebyla zde stanovena žádná konkrétní hranice, kterou by 

zamýšleli pokořit tak, jak jsme se s tím mohli setkávat dříve. Orientovali se tedy spíše 

na trénink schopností nezaměstnaných a na spolupráci v této oblasti na evropské úrovni. 

Stejně tak ve snaze vyrovnat se evropským měřítkům měla být zavedena minimální 

hodinová mzda. (Dale, 2000, Manifesto 1992)  

Na základě Policy Review byla přehodnocena politika ve vztahu k odborovým 

organizacím a stále populárnější politika životního prostředí. Nutnost hlasování 

předcházející stávkám a odborovým volbám hodnotili kladně a byli pro její zachování. 

Ovšem na druhé straně byli výrazně proti návratu k legislativě ze 70. let. (Dale, 2000, 

Manifesto 1992) Nijak výraznou podporu odborům však labouristé z opatrnosti ve svém 

programu neproklamovali.  
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V oblasti životního prostředí přibyla řada inovací oproti předešlým letům. 

Objevovaly se zde požadavky na stabilizaci emisí, recyklaci a lepší nakládání 

s odpadem. Snaha o zachování přírody vycházela i z podpory veřejné dopravy, zázemí 

cyklistů a chodců a ustanovování nových národních parků. Další cíle pak tvořil zákaz 

testování kosmetických produktů na zvířatech, lepší zacházení se zvířaty na farmách a 

při transportech a vyvolání hlasování v dolní komoře ohledně zákazu lovu se psy. (Dale, 

2000, Manifesto 1992) 

Dále se také labouristé odklonili od nepopulární myšlenky znárodňování 

průmyslu a dalších odvětví. Ve svém programu však nadále stáli v opozici vůči další 

privatizaci. Za zmínění stojí i fakt, že v celém programovém prohlášení nenajdeme 

expresivně vyjádřený pojem socialismu. (Dale, 2000, Manifesto 1992) 

V neposlední řadě můžeme v oblasti reformy parlamentní demokracie sledovat 

jistý návrat k radikálnějším či inovátorským hodnotám z roku 1983. Opět zde 

nacházíme zmínky o potřebě vylepšení procedur a postupů užívaných v dolní komoře a 

zároveň i poměrně zásadní revizi komory horní. Sněmovna lordů by dle labouristických 

představ měla být nahrazena novou volenou druhou komorou. Kromě toho Labour Party 

podporovala i změnu volebních systémů a zavedení fixního volebního období. (Dale, 

2000, Manifesto 1992) 

6.5  Zásadní okamžiky předvolební kampaně 1992 

Vedení volební kampaně v labouristickém podání se na počátku 90. let opětovně 

neslo v silně profesionálním duchu. V centru podobně jako v roce 1987 stála postava 

lídra strany. Při zpětné rekapitulaci této strategie se však projevilo, že toto rozhodnutí 

nebylo příliš šťastné. Celkově nebyla kampaň v konečném důsledku hodnocena příliš 

pozitivně a objevily se i hlasy, jež volaly po nutnosti větší kontroly klíčových postav 

marketingu strany. (Thorpe, 2008, s. 234) 

Výrazně problematickými se pak staly některé dílčí kampaně, které se i přes 

počáteční dobrý úmysl často obrátily proti samotné straně. Jako první ukázkový příklad 

může sloužit vytvoření tzv. „stínového rozpočtu“. Labouristická daňová politika a 

všeobecně vzato jejich ekonomické záměry a vize se znovu dostávaly pod tlak 

intenzivní konzervativní kritiky. S ohledem na to se tedy labouristé rozhodli zveřejnit 

velmi podrobný plán případného rozpočtu, který se snažil vyvrátit obvinění, že 
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labouristická vláda by znamenala citelné navýšení daní a cen zboží pro většinu 

obyvatel. Kýžený efekt ale tento krok neměl. Naopak byl hodnocen jako takticky 

nevhodný a hluboko zakořeněné obavy obyvatel zaseté konzervativci nijak výrazně 

změněny nebyly. (BBC, 1997) 

O poznání kontroverznější výsledky hraničící do jisté míry i se skandálem měl 

krátký film zaměřující se na problémy ve zdravotnictví. Diváci měli možnost vidět dvě 

dívky, jež trpěly totožným ušním onemocněním, avšak pouze jedna z nich měla 

možnost dovolit si podstoupení potřebné operace ihned. Hlavním cílem tohoto projektu 

byla kritika privatizovaného zdravotnictví, které postrádalo širokou dostupnost. 

Přestože díky výrazné emotivnosti nahrávky byla očekávána negativní odezva 

pravicově nakloněného tisku, realita veškeré tyto představy překonala. Celá kampaň 

zakrátko vešla ve známost pod označením „Jennifer´s ear“ a velmi zásadní aférou se 

stala v okamžiku, kdy do tisku pronikly osobní informace o jedné z dívek. Tudíž 

namísto toho, aby přední strany novin plnily články o podfinancování a nedostatečné 

úrovni zdravotnictví, jak labouristé předpokládali, stala se tématem číslo jedna debata o 

odpovědnosti za prosáknutí soukromých informací. (New Histories, 5. 1. 2012) 

Krátce před volbami uspořádali labouristé masivní akci v americkém stylu. 

Jednalo se o dlouho připravované Sheffieldské shromáždění. I když se jednalo o 

finančně i organizačně náročný záměr pompézních rozměrů včetně mnoha hudebních a 

video produkcí, získal si koncept spíše podporu již rozhodnutých labouristických 

voličů, než aby přilákal ty stále váhající. Celkový výstup tedy úplně nenaplnil stranická 

očekávání. (BBC, 1997) 

Krátce po dalším volebním neúspěchu se zvedla vlna kritiky vůči 

neadekvátnímu chování tisku. Předseda Kinnock upozorňoval na silné nepřátelství 

velké části mediální sféry vůči Labouristické straně v porovnání s konzervativci. Při 

bližším pohledu se opravdu můžeme přesvědčit, že za prokonzervativní tiskoviny bylo 

označeno pět z osmi sledovaných předních aktérů britského mediálního trhu. (The 

Guardian, 2016) Za labouristickou prohrou v roce 1992 jistě nestojí pouze nepříznivá 

žurnalistická rétorika, ale její vliv na konečný výsledek je přinejmenším diskutabilní. 

Problematický zůstává spíš nedostatečně demokratický přístup v tomto procesu, 

částečně odpírající veřejnosti možnost vytvořit si vlastní ucelený úsudek na základě 

přijímaných informací. (Thomas, 1998) 
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6.6  Výsledky voleb 1992 

Konečný výsledek nebyl pouze ohromným zklamáním pro předsedu Kinnocka, 

ale i téměř neuvěřitelným překvapením. Na základě dlouhodobě pozorovaného 

veřejného mínění se zdáli být lehce favorizováni labouristé, nebo při nejmenším měly 

být jejich zisky srovnatelné s konzervativci. Nejčastější predikce expertů však 

předpokládali vznik tzv. hung parliament. 

Tabulka č. 3: Předvolební průzkumy veřejného mínění 

Agentura Datum Konzervativci Labouristé Lib. Dem. Další 

NOP 7. - 8. 4. 39% 42% 17% 2% 

ICM 8. 4. 38% 38% 20% 4% 

MORI 7. - 8.4. 38% 39% 20% 3% 

Gallup 7. - 8. 4. 38,50% 38% 20% 3,50% 

  
    

  

  Průměr 38,40% 39,20% 19,20% 3,10% 

  
Reálné 
výsledky 42,80% 35,20% 18,30% 3,70% 

  
    

  

  Chyba -4,40% +4% +0,90% -0,60% 

 

Zdroj: zpracováno podle National Center for Research Methods, červenec 1994 

Přestože velká část průzkumů jednotlivých agentur se ve svých odhadech do 

značné míry shodovala, konečné výsledky byly diametrálně odlišné. Naproti tomu, aby 

labouristé převzali vládu nebo alespoň měli šanci podílet se na hung parliament, 

skončili opět v opozici díky poměrně přesvědčivému vítězství konzervativců. Čistý 

rozdíl zisku hlasů tvořil 7, 5 % a reálně obsazených křesel v parlamentu měli labouristé 

o 21 méně, než se původně předpokládalo. Procentuálně si v porovnání s rokem 1987 

polepšili o pouhá 3,5 %. (Lee, 1996, s. 253) Někteří autoři se domnívají, že dostupné 

průzkumy veřejného mínění byly chybné po celou dobu. Celková síla konzervativců 

byla podceňována a ve skutečnosti vedli během celého období kampaně. (The 

Independent, 28. 5. 1994) 

Důvodů, které pravděpodobně stály za další labouristickou prohrou, bylo více. 

V první řadě to byla přílišná personalizace kampaní, které ve velké míře napomohla i 

média. Kinnock i Major se záhy dostali do centra dění a jejich počínání bylo pod 

drobnohledem veřejnosti. Značně problematickou se v tomto případě stala labouristická 
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opatrná strategie, která nechtěla stranu zbytečně vystavit přílišným skandálům. Ve 

snaze o co nejmenší možnou diskreditaci předsedy tak Kinnock odmítal poskytovat 

rozhovory pravicově laděnému tisku a vyjadřovat se k některým otázkám. Tento postoj 

však ve skutečnosti nezabránil postupu štvavé mediální kampaně proti labouristům a 

naopak tak u voličů vyvolal obraz Kinnocka, coby nekompetentního a neschopného 

zodpovědět jejich otázky. S ohledem na jeho výborné rétorické schopnosti to znamenalo 

zbytečné ztráty. (Thomas, 1998)  

Nový ministerský předseda Major tak dokázal po odstoupení Thatcherové znovu 

obrátit mínění obyvatel ve svůj prospěch. Konzervativci v této oblasti vedli během celé 

předvolební kampaně. Zatímco Major byl shledáván jako umírněný, Kinnock byl opět 

viděn jako extrémní a méně schopný kandidát na budoucího britského premiéra. (The 

Independent, 28. 5. 1994)  

Přes velkou snahu Labouristické strany vymanit se z nepopularity jejich daňové 

politiky, na tomto poli úspěch nezaznamenali. Naopak konzistentní kritika 

konzervativců přivedla voliče opět ke strachu z případné labouristické vlády, jež by 

mohla zavést zvýšení daní. Na druhou stranu vláda konzervativní stále představovala 

pro voliče jistotu ekonomického růstu a národní jednoty. (Morgan, 2001, s. 511 – 512)  

Díky tomu, že se konzervativci dokázali vymanit ze svých dvou hlavních 

problémů – Margaret Thatcherová a nepopulární daň z hlavy, přesvědčili již 

poněkolikáté většinu voličstva o své důvěryhodnosti. Nahrazení Thatcherové 

umírněným Majorem bylo velmi důležitým okamžikem pro celý vývoj voleb v roce 

1992. Rovněž období stagflace oživilo u některých občanů vzpomínky na bývalé 

labouristické vlády a jejich vůle ke změně tímto směrem se rapidně snížila. (Thorpe, 

2008, s. 235) 
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7. Období 1992 – 1994 

7.1  Následky volebního zklamání 

Téměř bezprostřední reakcí na další labouristickou prohru byla rezignace 

předsedy Kinnocka spolu s jeho zástupcem Hattersleyem. Svůj plán na odstoupení 

zveřejnil již čtyři dny po volbách a zavázal se v jeho rámci opustit čelo strany již 

v červnu téhož roku. Hlavním důvodem jeho rozhodnutí bylo ztotožnění své osoby 

s prohrou strany a převzetí plné odpovědnosti za ni.  Pro Kinnocka samotného výsledky 

znamenaly hluboké osobní zklamání, přesto se však s Hatterslayem neplánovali nadobro 

stáhnout z politického života, ale chtěli zůstat dál alespoň poslanci britského 

parlamentu. (UPI, 13. 4. 1992) 

Vážnými kandidáty na nově uvolněný post se stali John Smith a Bryan Gould. 

Kinnock sám upřednostňoval pro tuto funkci Goulda, i když ještě před volbami bylo 

poměrně jasné, že zrovna on příliš šancí na vítězství neměl. Oba kandidáti se názorově 

střetávali zejména na poli tématiky týkající se Evropské unie. Do středu zájmů se pak 

dostal Evropský mechanismus směnných kurzů, jehož byl Gould tvrdým kritikem. Proti 

proevropskému, výrazně zkušenějšímu Smithovi, který se během svého dlouhého 

působení ke straně choval vždy naprosto loajálně, se však prosadit nedokázal. (Thorpe, 

2008, s. 236 – 237) 

Velký rozdíl mezi kandidáty potvrzovaly i konečné výsledky voleb. Smith 

zvítězil naprostou převahou se ziskem 91 %. Volba proběhla na základě electoral 

college, v níž 40 % hlasů zaujímaly odbory a zbylých 60 % si rovnocenně rozdělily 

parlamentní a oblastní organizace strany. Gould nedokázal získat uspokojivý počet 

hlasů ani v jedné z částí electoral college, jen poslanci mu projevili mírně větší 

náklonnost v podobě 6,8 %. (Johnston, Maer, 26. 9. 2016, s. 25) 

7.2  Pokračování krize z konce 80. let 

Zatímco v prvních měsících byla podpora nového labouristického lídra ze strany 

občanů téměř srovnatelná s úspěšností Kinnocka, od září 1992 došlo k výraznému 

obratu. (viz. Graf č.) (Ipsos MORI, 1. 4. 1997) 
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Graf č. 6: Spokojenost obyvatelstva s lídry Labouristické a Konzervativní strany v roce 

1992 

 

Zdroj: Zpracováno podle Ipsos MORI (1. 4. 1997) 

Příčinou změny veřejného mínění byla zejména pokračující ekonomická krize. Přestože 

ekonomické problémy byly na čas utišeny volební vřavou, rozhodně nebyly zcela 

vyřešeny. V plném rozsahu se pak projevily již v září 1992, kdy konkurenceschopnost 

britské libry selhala v rámci Evropského mechanismu směnných kurzů (European 

Exchange Rate Mechanism – ERM), ke kterému se přičlenila v roce 1990. Vládní 

selhání bylo spojováno především se 16. zářím 1992, jež vstoupilo do historie pod 

názvem „černá středa.“ Spekulanti na finančních trzích v návaznosti na postoj německé 

Bundesbanky začali s intenzivním prodejem libry ve snaze o její snížení. Na tuto akci se 

snažila reagovat jak Banka Anglie, navýšením výkupu měny, tak i vláda, která pouze 

během jediného dně zvýšila úrokovou sazbu z 10 na 15 %. Ani jedno z opatření však 

oslabené měně nepomohlo, a tudíž na konec dramatického středečního dne oznámila 

britská vláda odchod z Evropského mechanismu. (The Guardian, 13. 9. 2012) 

Již v průběhu léta 1992 bylo znát, že se země opět potýká s recesí. Zářijové 

události pak mezi občany rozšířily skeptický náhled na britské instituce a politiku 

vůbec. Odchodem z ERM však vládní problémy neskončily. Vzápětí po překonání 

traumatizující „černé středy“ byla vláda nucena devalvovat měnu. Toto opatření se 

podobně jako v letech 1949 a 1967 nesetkalo s veřejným nadšením. Zásadní propad tak 

utrpěla klíčová oblast politiky, o níž Konzervativní strana dlouhodobě opírala svou sílu. 
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Celou krizi pak doplnily další skandály členů vlády a kritika ze strany dříve 

prokonzervativního pravicově laděného tisku. Ve společnosti začal převažovat dojem 

příliš dlouhé konzervativní vlády, jež následkem privatizací a většímu navázání na 

lobbisty vytvořila v Británii silné korupční prostředí. (Morgan, 2001, s. 513 – 516)   

7.3  Organizační změny 

I přes velmi krátké Smithovo působení ukončené jeho předčasnou smrtí, se 

dokázal neodmyslitelně zapsat do labouristické historie a to zejména právě díky 

prosazení modifikace organizace a interních volebních postupů. Nepopiratelně 

podstatnou modifikací tehdy prošel vztah strany a odborových organizací. Jelikož 

princip „jeden člen, jeden hlas“ (One Member, One Vote – OMOV), o jehož prosazení 

se již dříve zasazoval předseda Kinnock, byl plně přijat, nahradil tak do té doby velmi 

silný blok čistě odborových hlasů. Rovněž i samotné vedení se distancovalo od napojení 

na odbory a jejich vliv na utváření politiky strany byl rapidně zmenšen. (Leach, 2009, s. 

121) 

Volba lídra sice zůstala stále v moci eletoral college, ale právě zde se poměr sil 

odborů a zbytku strany změnil. Z původních 40 % odborům zbylo 33 %, a co se dále 

týče jejich vlivu v rámci Party Conference, zde jim bylo ponecháno 70 % z 90. (Bevir, 

2011) 

Tyto inovativní body byly vesměs přijaty na konferenci v říjnu 1993. Mimo jiné 

byl podpořen i návrh na větší reprezentaci žen na poslaneckých kandidátkách a dalších 

volných místech. Tento návrh dále navazoval na v předchozích letech přijatý kvótový 

systém, jež prolínal celou stranickou strukturou. Kladný efekt tohoto rozhodnutí 

v duchu pozitivní diskriminace se pak odrazil i ve výsledcích parlamentních voleb 1997, 

kdy poslanecký mandát získal rekordní počet žen. (Thorpe, 2008, s. 240) 

7.4  Ideový posun 

Podobně jako každý lídr i John Smith přestože stranu vedl pouhé dva roky, 

dokázal nesmazatelně zapůsobit na její politické směřování. Klíčové v tomto ohledu 

bylo založení Komise pro sociální spravedlnost (Commission on Social Justice), jež 

byla tvořena 16 komisaři v čele se sirem Gordonem Borriem, který už dříve působil 

v komisi posuzující rovnost příležitostí. Nově vytvořený orgán měl nezávisle vyhodnotit 

současné ekonomické a sociální výzvy. V návaznosti na to dále vytvořit plán na 
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směřování a potřebné změny politiky na dalších 15 let. (The Independent, 25. 10 1994) 

Kromě dlouhodobého výhledu měla však komise přiblížit stěžejní příčiny labouristické 

porážky z roku 1992 a obšírněji seznámit veřejnost s probíhajícími labouristickými 

změnami. Během 18 měsíců se komise setkala šestnáctkrát a do července 1993 

vyprodukovala dvě ústřední zprávy – „The Justice Gap“ a „Social Justice in Changing 

World“. Komise zde v první řadě definovala koncept sociální spravedlnosti na základě 

rovnosti právní, příležitostí, základních potřeb atd.  Podobné myšlenky se poté do 

značné míry objevovaly i v dobře známém programu New Labour. Na druhé straně 

vlivem předčasné Smithovi smrti a nástupem Blaira se výrazně zmenšila faktická úloha 

tohoto nového orgánu, která v konečném důsledku mohla být větší. S nástupem Blaira 

byl její vliv upozaděn. (Haddon, 2012) 

I když se Smith nebál výrazných změn ať už v organizaci či ideovém směřování 

strany, přetrvávaly zde oblasti, kde byl k zásadním převratům zdrženlivý. Tento jeho rys 

je často přisuzován jeho křesťanské morálce. Příkladem za vše v tomto ohledu může být 

nevole ke zrušení historicky hluboce zakořeněného článku IV labouristických stanov. 

Již předcházející Policy Review ještě pod Kinnockovým vedením inspirovala část 

labouristů k vytvoření návrhu, jež by mohl neaktuální článek nahradit. Bohužel však 

nebyli úspěšní, k vymazání článku IV došlo až po roce 1994 pod vedením Tonyho 

Blaira. (Bevir, 2011) 
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8. Závěr 
Ve své práci jsem se zabývala proměnou britské Labouristické strany od 70. let 

do počátku 90. let. Nejen změny programu pro jednotlivé general elections byly ve 

sledovaném období klíčové ale i organizační změny a důležité dobové události, které 

měly zásadní vliv na konečné výsledky voleb. Na základě toho je důležité si uvědomit, 

že každé z jednotlivých období, jež Labour Party trávila v opozici, má své 

charakteristické rysy, a tudíž celkové zevšeobecnění není příliš na místě. 

Pro první zkoumané období let 1979 až 1983 je příznačný zásadní posun celé 

strany více doleva na ose politického spektra. Tato změna směřování strany byla velmi 

znatelná oproti předchozímu uplatňovanému revizionismu pod vedením stranických 

lídrů Harolda Wilsona a Jamese Callaghana. V konečné fázi vedlo přeorientování strany 

i k jejímu vnitřnímu rozpadu, v jehož důsledku vznikl další významný aktér politické 

scény dále zmenšující velikost labouristické voličské základny.  

Radikální požadavky v programovém prohlášení pro volby v roce 1983 se 

výrazně podepsaly na prvním z řady labouristických neúspěchů. Avšak je dobré 

zdůraznit, že některé z těchto změn se zakládaly na podpoře veřejnosti – jako například 

odchod z tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Oblastí, kde už však 

důvěru voličů strana ztrácela, bylo zejména ekonomické a hospodářské vedení země. 

Británie se v té době nacházela uprostřed pokračující ekonomické krize přetrvávající 

z předcházející dekády zároveň silně spojované s poslední labouristickou vládou a 

ministerským předsedou Callaghanem. Tato vláda zakončená tzv. obdobím zimy 

nespokojenosti se silně vryla do paměti Britů a evokovala v nich dojem, že labouristé by 

opět mohli selhat při řešení podobných problémů.  

Dále poměrně nešťastné bylo zastaralé vedení předvolební kampaně pomocí 

letáků a veřejných shromáždění, které bylo již v čím dál tím více medializovaném 

prostředí poměrně nevhodné. Neopomenutelnou roli hrál i konflikt týkající se 

Falklandských ostrovů dále posilující obraz důvěryhodnosti a schopnosti vlády pod 

vedením Margaret Thatcherové. 

Navazující období trvající do roku 1987 pak představovalo zcela opačný směr a 

to hlavně v podobě odklonu od levice a propagace umírněnějších politik. Prospěšná byla 

především výměna nepříliš populárního předsedy Michaela Foota za mladého a 
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perspektivního Neila Kinnocka.  Pod jeho vedením byla zrušena většina radikálních 

požadavků a také úspěšně omezen vliv radikální frakce strany v podobě Militant 

tendency. Na rozdíl od levice Kinnock podporoval moderní marketingové metody 

v americkém stylu a již v tomto období se obklopil profesionálním týmem, který dále 

působil i během Blairova předsednictví.  

Avšak i na první Kinnockovu etapu v čele strany měla vliv řada překážek. 

V první řadě to byla hornická stávka odehrávající se v první polovině 80. let. Tyto 

okolnosti nutily nového předsedu počínat si s velkou obezřetností, aby nebyl 

diskreditován ani jednou ze stran konfliktu. Za druhé velké komplikace tvořilo 

zavedené levicové křídlo, které stále reprezentovalo velmi podstatnou sílu uvnitř strany. 

Díky tomu byly Kinnockovy inovace do značné míry omezeny víceméně až do roku 

1985. Až po tomto roce získal ve straně pevnější postavení a mohl se tak lépe prosadit. I 

tak však potřeboval podporu umírněnější levice uvnitř strany a uzavřel s ní partnerství. 

Tato dohoda si ovšem vyžádala některé ústupky z jeho strany, např. přetrvání 

požadavku na jaderné odzbrojení Británie. Obranná politika se pak stala jedním 

z pomyslných hřebíků do labouristické volební rakve spolu s přetrvávající nedůvěrou v 

jejich schopnost efektivního ekonomického řízení. Dále probíhající studená válka 

nenastolovala příznivé podmínky pro aplikaci těchto politik hraničících s pacifismem. U 

občanů návrhy na odzbrojení nevzbuzovaly pocit bezpečí, což je ústředním cílem 

obranné politiky.  

Přestože samotná osoba Margaret Thatcherové výrazně na oblibě nezískávala, 

její vláda disponovala přesvědčivou veřejnou podporou. Líbivá politika snižování daní 

přinesla své ovoce a převládla i nad růstem DPH a centralizací moci. Ekonomická 

prosperita a větší jistoty, které voliči spatřovali v Konzervativní straně tak znovu 

převládli v jejich volbě. 

Zatímco v letech 1983 až 1987 Kinnock svou moc a postavení teprve 

konstituoval, do následujícího období už vstupoval s jistotou. Kontroverzní témata byla 

zcela odstraněna z programového prohlášení. Velký důraz byl kladen na oblast 

zdravotnictví a vzdělávání, kde labouristé plánovali vynaložit velké finance a 

propracovali zde své návrhy do nejmenších detailů. Jejich úsilí v tomto ohledu však 

bylo následně zmařeno skandály, jež zcela znehodnotily účinky kampaní na tato témata.  
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Naproti tomu na počátku období 1987 – 1992 podpora labouristů stoupala a 

dávala jim naději na markantnější zisky ve volbách. Hlavní příčinou růstu jejich 

popularity byla vyčerpanost voličů z dlouhé vlády Margaret Thatcherové. Její názory a 

postupy na konci 80. let přestávaly být v souladu jak s její vlastní stranickou základnou, 

tak i s vládou a občany. Navíc se v těchto letech dostávala země opět do jakéhosi 

ekonomického útlumu připomínající období stagflace na konci let sedmdesátých. 

Všechny tyto faktory nakonec vedly k odstoupení Thatcherové a nástupu jejího 

stranického kolegy Johna Majora do čela strany i vlády. Nový impuls v podobě 

neokoukaného a umírněnějšího Majora, jež se konzervativní vládě v roce 1990 dostal, 

byl zásadní podmínkou pro obhájení jejího dalšího vítězství v roce 1992. Další výhodou 

pro konzervativce byla podpora většiny z primárně rozšířeného tisku. Rovněž i 

nevhodně zvolený postup labouristů, kteří ve snaze zabránit kompromitaci Kinnocka 

v médiích zmenšili jeho kontakt s nimi na minimum, se obrátil v jejich neprospěch, 

jelikož jejich lídr pak v očích veřejnosti představoval neschopnou a nedůvěryhodnou 

figuru. I přes velké úsilí o změnu přístupu občanů k daňové politice Labour Party, která 

se snažila ve větší míře zachovat stávající výše daní, štvavá konzervativní kampaň byla 

znovu silnější. 

Moje práce poté končí již rokem 1994 před nástupem Tonyho Blaira. Zde již 

není vývoj tak obšírný. V čele strany je předseda Kinnock vystřídán Johnem Smithem, 

během jehož krátkého vedení jsou však uskutečněny některé významné kroky ve sféře 

organizační a ideové směřující k později nastupující New Labour. 

Pokud bychom měli říci, co vedlo Labour Party k tolika prohrám a proč přijaté 

změny nepomohly tento směr zvrátit, jako zcela převažující rys by vyvstala právě 

problematika propagované ekonomiky a daňové politiky země. Ekonomická stabilita a 

relativní prosperita, již občanům poskytovala Konzervativní strana celé desetiletí, 

převládala nad labouristickými návrhy. Hluboké rozčarování, jímž skončila jejich 

poslední vláda v roce 1979, zaselo velkou nedůvěru v jejich schopnosti v tomto ohledu. 

K tomu dále přispěly i následující čtyři roky levicového směřování strany, jejichž 

následkem byla strana dále dlouho spojována s radikálními tendencemi. 

Vztah veřejnosti k labouristické politice nemůžeme automaticky shrnovat jako 

negativní pouze na základě jejich nelichotivých volebních výsledků. Řada jejich dílčích 

politických cílů si získala podporu voličů. Jednalo se především o sociální sféru (např. 
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podpora NHS, vzdělávání, sociálních přídavků atd.), ve které byla pragmatická 

konzervativní vláda poněkud zdrženlivá. 

Posun k pomyslnému politickému středu byl během sledovaného období 

bezesporu nastartován. Extrémní stranické požadavky a vlivy ze začátku 80. let byly do 

konce desetiletí zcela eliminovány. I přestože v posledním zkoumaném předvolebním 

programu již nenajdeme explicitně vyjádřený socialismus jako takový, se sociálně 

laděnými koncepty zde máme stále možnost se setkat. Z toho důvodu bych se přikláněla 

k tvrzení, že v této době byla strana spíše ještě středo-levá. Plné transformace ve smyslu 

konceptu „třetí cesty“ a příklonu strany k politickému středu bylo dosaženo až pod 

vedením Tonyho Blaira. 
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Tabulka č. 4: Programové změny mezi lety 1979 až 1992 
oblast 1979 1983 1987 1992 

Ekonomika Snížení inflace; 

důraz na vlastní 

měnu; proti 

harmonizaci DPH 

Navýšení výdajů; 

kontrola importu; 

daň pro bohaté 

Daň pro bohaté Daň pro bohaté; 

reforma daně 

z příjmu a 

pojištění 

Sociální stát Boj 

s nezaměstnaností; 

zvýšení penzí a 

přídavků; plná 

zaměstnanost 

Vyšší penze, 

přídavky na děti, 

mateřské dávky 

Boj 

s nezaměstnaností 

a chudobou; 

stanovení 

minimální mzdy 

Vyšší penze, 

přídavky na děti 

stanovení 

minimální mzdy 

Doprava Rozvoj veřejné 

dopravy; 

zvýhodněné jízdné; 

ohled na životní 

prostředí 

Rozvoj veřejné 

dopravy; ochrana 

živ. prostředí; 

kontrola veřejnou 

sférou 

Rozvoj veřejné 

dopravy; 

zvýhodněné jízdné 

Rozvoj veřejné 

dopravy; ochrana 

živ. prostředí; proti 

privatizaci sektoru 

Průmysl Modernizace Modernizace + 

pětiletý plán 

přestavby 

Sociální vlastnictví 

zákl. prům. oblastí; 

vliv státu na 

privatiz. podniky 

Modernizace; větší 

investice do 

sektoru 

Zdravotnictví Veřejně dostupná 

NHS 

Veřejně dostupná 

NHS 

Kvantitativní a 

kvalitativní 

zlepšení NHS; 

ukončení 

privatizace 

Kvantitativní a 

kvalitativní 

zlepšení NHS; 

navýšení toku 

financí do sektoru 

Vzdělávání Rovnost příležitostí Rovnost 

příležitostí; stáže 

pro studenty 

Větší investice do 

sektoru; 

dostupnost, kvalita; 

navýšení financí 

univerzit 

Větší investice do 

sektoru; kvalita, 

dostupnost; stáže 

pro studenty 

Životní prostředí Kontrola 

znečištění; 

recyklace 

Kontrola 

znečistění; 

ochrana 

ohrožených 

druhů; zákaz 

honu na lišky 

Nové ministerstvo 

pro ochranu živ. 

prostředí; zákaz 

lovů se psy; 

ochrana zeleně 

Kontrola emisí; 

recyklace; 

zakládání 

národních parků; 

ochrana zvířat 

Obrana Omezení výdajů; 

odzbrojování; proti 

jaderným zbraním 

Omezení výdajů; 

omezení prodeje 

zbraní 

represivním 

režimům; jaderné 

odzbrojení 

Podpora členství 

v NATO; podpora 

vlastního zbrojení; 

jaderné odzbrojení 

Podpora členství 

v NATO; 

mezinárodní 

vyjednávání o 

odzbrojení 

Zahraniční 

politika 

Podpora détente; 

řešení Izraelsko-

arabského 

konfliktu; proti 

apartheidu; proti 

diktátorským 

režimům 

Obnovení 

détente; mír a 

odzbrojení; 

dialog se SSSR a 

Čínou; nárok na 

sebeurčení; proti 

válce na 

Falklandách 

Proti diktátorským 

režimům; pro 

ekonomické 

sankce; kritika 

SSSR i USA; 

podpora lidských 

práv 

Nárok na 

sebeurčení; proti 

diktáturám; 

spolupráce s ES, 

NATO, OSN; 

mezinárodní 

vyjednávání o 

odzbrojení 

EHS Reforma v oblasti 

společné 

zemědělské 

politiky; proti 

monetární unii 

Vystoupení z 

EHS 

Spolupráce v rámci 

EHS; vyřešení 

problémů se 

společnou zeměd. 

politikou 

Spolupráce s ES; 

vyjednávání o 

EMU; řešení 

nezaměstnanosti a 

průmyslu 

 

Zdroj: zpracováno podle předvolebních programů 1979 – 1992 (Dale, 2000) 
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