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Abstrakt 

 

Diplomová práce předkládá komparativní analýzu postavení Skotské a Velšské 

Labouristické strany. Práce se zaměřuje na proměny regionálních poboček stran po 

devoluci, kterou právě Labouristická strana v roce 1999 zavedla. Na decentralizované 

úrovni vznikl nový institucionální orgán, nový stranický systém a byl zaveden nový 

volební systém, který přináší možnost koaličního vládnutí. Tyto změny znamenaly pro 

stranu velkou výzvu. Strana se musela adaptovat na nové podmínky a změnit přístup 

k regionálním pobočkám. Změny jsou analyzovány podle teoretického rámce 

vytvořeného J. Hopkinem a doplněné teorií Laffina, Shawa a Taylora. Jsou zde 

zkoumány arény aktivit strany jako výběr kandidátů, volební a vládní strategie, volby 

lídra, organizace a financování strany a postavení strany ve stranickém systému podle 

výsledků voleb do Westminsterského i regionálního parlamentu či národního 

shromáždění. V práci je krátce popsána Labouristická strana, její historie a organizace, 

která je nutná k analýze po devolučního stavu strany. Dále je zde krátce popsána 

samotná devoluce v britském prostředí a vznik a systém nově založených legislativních 

institucí, včetně volebního systému. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract  

 

The thesis presents a comparative analysis of the Scottish and Welsh Labour Party’s 

position. The work is focuses on the change of regional party’s branches after 

devolution, which the Labour Party introduced in 1999. At the decentralized level was 

created a new devolved institution, a new party system and a new electoral system, 

which has brought the possibility of coalition government. These changes were meant a 

big challenge for the party. The party must adapt to new conditions and change access 

to regional affiliates. The changes are analyzed according to the theoretical framework 

created by J. Hopkin and supplemented by the theory of Laffin, Shaw and Taylor. Areas 

of party activities are being explored, such as election of candidates, electoral and 

governmental strategies, election leaders, organization and party financing, and party 

status in a party system based on elections to the Westminster and Regional Parliament 

or National Assembly. The thesis briefly describes history of the Labour Party and its 

organization, which is necessary for analysis after devolutional position of the party. 

There is briefly described the devolution itself in the British environment and the 

emergence and system of newly established legislative institutions, including the 

electoral system. 
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Výběr tématu 
 

Díky bipartismu, který se nejčastěji skloňuje právě se Spojeným královstvím, se 

stranický systém UK dostává do odborných diskuzí. Systém dvou velkých stran, který 

v Británii funguje už řadu desetiletí, se narušil až v posledních letech vznikem koalice 

mezi konzervativci a liberálními demokraty. Podstatná změna nastala vystřídáním 

Liberální strany ve 20. letech 20. století Labouristickou stranou, která dominuje dodnes 

vedle konzervativní strany. The Conservative Party, zastupující pravou stranu 

politického spektra a zástupce levicové Labour Party spolu soupeří o hlasy voličů na 

celém území Británie. Baštou konzervativců se stalo území Anglie na JV ostrova, 

Labouristická strana sbírá většinu svých hlasů na území Skotska a Walesu. Toto 

rozložení se potvrdilo i v posledních volbách v roce 2015, kromě území Skotska, kde 

došlo ke změně preferencí směrem k nacionalistům.  

Pro úspěch Labour Party na těchto územích jsem se rozhodla porovnat právě 

Skotsko a Wales a pozici Labour Party v nich. V programu strany z roku 1997 se 

objevil slib na decentralizaci a vznik regionálních správy pro Skotsko a Wales. Díky 

vítězství ve volbách bylo nařízeno referendu a na jeho základě vznikl zákon, který 

zavedl regionální zákonodárné sbory pro tyto území a určil jejich pravomoci a roli. Díky 

této decentralizaci Labouristická strana soutěží na území Skotska a Walesu nejen o 

hlasy do parlamentu ve Westminsteru, ale také do Skotského parlamentu a Velšského 

shromáždění. Kde nemá strana konkurenci nejenom v klasických stranách Spojeného 

království, ale také stran regionálních. Ve Velšském shromáždění je typicky stranou 

vedoucí a dominantní. Ve Skotsku figurovala do roku 2007 také jako strana vítězná. 

V roce 2007 získali skotští nacionalisté - SNP (The Scottish National Party) o jeden 

mandát více a od té doby působí Labouristická strana na půdě Skotského parlamentu 

jako hlavní opoziční síla. 

Protože regionální parlament, či shromáždění pro Wales, vznikly díky iniciativě 

Labour party po její výhře v roce 1997, zaměřím se ve své práci také na toto období, 

které je převážně spojeno s postavou T. Blaira a pojmem New Labour. 

Zamýšlená metoda  
 

V práci využiji převážně komparativní analýzu Labouristické strany Skotska a 

Walesu s individualizujícím cílem a zvolím strategii zaměřenou na případy. Jako 

nejvhodnější se mi jeví metoda rozdílu dle J. S. Milla.  



   

Pokusím se využít především zdrojů přímo zveřejněných Labouristickou 

stranou, včetně jejího programu, který jak přepokládám, bude pro každé volby a region 

pozměněn. Avšak typické hodnoty pro levicovou Labour party zůstanou stejné. Dále 

využiji analýzu výsledků voleb do Westminsteru i do regionálních zákonodárných sborů 

Walesu a Skotska. V rámci své práce bych ráda také použila výsledky výzkumů o 

voličích Labouristické strany. Dále využiji obecné monografie o Labouristické straně, 

její historii a působení na území Spojeného království, včetně knih o politice New 

Labour. 

Výzkumná otázka  
 

Jak se proměnilo postavení Labouristické strany ve Skotsku? Jak se tyto změny 

projevily a co je zapříčinilo? 

Je postavení Labouristické strany ve Skotsku stejné jako ve Walesu? Pokud ne, jaké 

rozdíly zde můžeme vidět? 

Jaký vliv mají regionální strany na postavení Labouristické strany ve vybraných 

regionech? 

Osnova 
1. Úvod  

2. Labour party 

a. Historie 

b. New Labour 

3. Skotská labouristická strana 

a. Postavení strany ve Skotsku 

b. Program 

c. Výsledky voleb 

i. Volby do Westminsteru 

ii. Volby do Skotského parlamentu  

d. Skotský parlament 

4. Velšská labouristická strana 

a. Postavení strany 

b. Program 

c. Výsledky voleb 

i. Volby do Westminsteru 

ii. Volby do Velšského shromáždění 

d. Velšské shromáždění  

5. Komparace stran 

6. Závěr 
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Úvod 

Na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska žije více než 65 

milionů obyvatel. Jedná se o jednotnou zemi, ve které můžeme najít decentralizované 

regiony. Těmi jsou i Skotsko s 5,3 miliony obyvatel a Wales s 3,1 miliony obyvatel 

(Zastupitelský úřad ČR v Londýně, © 2017).  Na Britských ostrovech pospolu nežijí jen 

Skotové a Welšané, ale celkem čtyři různé komunity s rozdílným náboženstvím, 

národní identitou, regionálními jazyky i stranickým volebním systémem s celostátními i 

regionálními stranami.1  

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou jedné s dominantních stran ve 

stranickém systému Velké Británie na území dvou decentralizovaných regionů. Tato 

decentralizace – v britském případě devoluce – proběhla v průběhu roku 1999, kdy 

proběhly první volby do nově vzniklých legislativních orgánů na území Skotska a 

Walesu. Celkově se britský politický systém vyznačuje vysokou úrovní politické 

kultury s minimálním politickým násilím. Toto značí dokládá legitimitu politických 

institucí a důvěru voličů v ně. Se vznikem nových institucí na regionální úrovni vznikl 

v Británii víceúrovňový systém – legislativní, exekutivní i stranický. Tato práce se 

zaměří především na nově vzniklé stranické systémy, kde právě operují regionální 

pobočky Labouristické strany a jsou vystaveny novým výzvám, které na celonárodní 

úrovni nejsou možné. Této bezprecedentní situaci napomáhá jiný volební systém, který 

je používán aktéry na centrální úrovni a umožnuje vznik koaličních vlád na sub národní 

úrovni. Tato nově vzniklá situace nutí celonárodní strany, aby se jí přizpůsobily. 

Adaptace je hlavní součást přežití strany a jediný způsob, jak opět ovládnout prostředí a 

získat důvěru voličů. Na území velké Británie vznikla tzv. institucionální asymetrie, kdy 

každá instituce má jiné pravomoci a možnosti využití svého vlivu. Tato asymetrii se 

promítla i do samotné organizace strany, kdy má každá pobočka jiné kompetence. Tyto 

pravomoci se mohou v průběhu let vyvíjet a v případě Labouristické strany často sledují 

změny a vývoj institucí v regionech.  

Práce popisuje vznik strany a její vývoj během dvacátého století, který je 

důležitý pro její současné fungování a organizaci na celostátní i regionální úrovni. 

Stěžejním obdobím pro současnou stranu byla etapa její modernizace, která probíhala 

                                                 
1 Ke Skotské národnosti se hlásí přibližně 8,4 % obyvatel a za Velšany se považuje 4,8 % obyvatel 

Spojeného království. 
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v letech 1983 až 2007 a je spojována s předsedy strany Kinnockem, Smithem a 

Blaierem.   

Při analýze postavení dané strany (v tomto případě Labouristické strany) je 

nutné rozlišit její vnitřní a vnější postavení v daném regionu. V oblasti vnitřního 

postavení strany je určujícím faktorem vztah regionální „odnože“ strany k centru strany 

v Londýně, například míra autonomie v rozhodování o kandidátech či utváření vlastní 

politiky a kampaní při volbách do zastupitelského orgánu (Skotský parlament, či 

Velšské národní shromáždění). Druhou úrovní zkoumání postavení strany je její 

působení navenek. Toto se dá nejlépe vypozorovat z volebních výsledků strany. 

V předkládané práci budou využity volební výsledky z voleb do Westminsterského 

parlamentu i z voleb do regionálních parlamentů ve Skotsku a Walesu.  

Hlavní otázkou samotné práce je, jak se strana, která sama zahájila proces 

devoluce na britském území, vnitřně vyrovnala s decentralizací země, nově vzniklými 

institucemi a novým stranickým systémem na sub národní úrovni. Další otázky, které 

práce zodpoví, se týkají samotného postavení Skotské labouristické strany a její 

proměny. Práce se bude zabývat tím, jaké byly projevy těchto změn a jejich příčiny. 

Zaměří se také na to, zda je postavení regionálních poboček ve Skotsku a Walesu stejné 

a jakou roli hrají regionální strany na postavení Labouristické strany v regionu. 

Změny zapříčiněné devolucí nepřinesly výzvy pro samotnou Velkou Británii, 

celonárodně působící strany a jejich vnitřní organizaci a fungování, ale také pro 

regionální strany, které se stávají relevantní ve svém regionu.  
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1. Metodologie a struktura práce 

Předložená práce se ve své základní rovině opírá o metodologický koncept 

komparativní analýzy. V jeho rámci budou použity jednotlivé teorie a koncepty, kterou 

budou v této části popsány, a bude odůvodněno jejich využití. V souladu se základními 

vědeckými principy budou pro komparativní analýzu: 1) stanoveny definice objektů 

komparace, 2) určeny cíle komparace, 3) stanovena kritéria pro vlastní analýzu 

zvolených objektů a 4) vymezeny vztahy komparace k časové ose (Říchová, 1997, s. 3-

34).  

Objekty komparace jsou definovány jako regionální odnože celostátní 

Labouristické strany ve Velké Británii. 

V rámci komparace budou tedy srovnávány dva případy, respektive subjekty. 

Z tohoto hlediska lze komparativní analýzu definovat jako „kontrast kontextů“ (Drulák, 

2008, s. 67).  

Z daného zaměření komparativní analýzy, tedy „kontrast kontextů“, lze vyvodit i 

její obecný cíl. Tím je snaha o odhalení specifických rysů jednotlivých případů. Práce 

předpokládá rozdíly mezi postavením strany na celostátní úrovni a postavením strany na 

úrovni regionální. Popsáno a komparováno bude právě toto regionální postavení strany 

ve Skotsku a na území Walesu.  

V této souvislosti práce operuje s koncepty devoluce, konceptem organizace 

strany podle Katze a Maira a s hodnocením změn uvnitř strany pomocí arén aktivit dle 

Hopkina. Právě díky devoluci bylo zvýšeno riziko konfliktů mezi centrální vládou a 

regionálními parlamenty. Tato situace se mohla přenést i do stranické úrovně (Laffin, 

Shaw a Taylor, 2004, s. 1-2). S touto situací je rovněž spojena decentralizace politiky, 

která může být způsobena vyšším zájmem o šíření národních stran, které se stávají 

v regionech větším soupeřem než strany tradiční. Tato situace může mít za následek 

adaptaci strany na stranu regionální a rostoucí význam subnárodní volební arény 

(Hopkin, 2003, s. 227-228). Pokud se na subnárodní úrovni využívají ve volebním boji 

pouze celonárodní témata a minimum témat regionálních, pak by mělo být logické, že si 

voliči budou raději vybírat regionální uskupení, které se věnují regionálním tématům, 

která k daným volbám skutečně náleží.  

Kritéria pro vlastní analýzu jednotlivých subjektů jsou stanovena jako rekrutace 

kandidátů, výběr lídra a veřejný úřad. Tato tři kritéria vycházejí z teorie J. Hopkina. 

Autorka práce na tuto teorii navazuje a rozšiřuje ji o další zkoumané oblasti, kterými 
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jsou volební kampaně, financování a organizace strany. V návaznosti na tuto analýzu je 

využit i jeden z konceptů organizace strany od Katze a Maira tzv. party in public, který 

vytváří poslední kritérium pro analýzu – postavení strany ve stranickém systému dle 

výsledků voleb. 

V rámci časového vymezení se jedná o synchronní komparativní analýzu, tedy 

studium systémů v jenom ohraničeném časovém bodě. Tento bod je na časové ose 

definován léty 1999 až 2016 a v případě volebních výsledků práce operuje s časovou 

osou od roku 1983. 

Diplomová práce svou strukturou kopíruje časovou osu, kdy hlavní časový bod 

představuje zavedení devolučních procesů a schválení zákonů o vzniku regionálních 

legislativních orgánů v roce 1999. Na svém začátku se práce věnuje teoriím spjatých 

s víceúrovňovými systémy. Předkládá definici regionální strany a samotné vymezení 

stranického systému podle kategorizace dle Strmisky. Následně jsou představeny teorie, 

s kterými práce operuje, a využívá k vlastní analýza postavení Labouristické strany ve 

Skotsku a Walesu. Nejvýznamnější teorií, která je pro práci stěžejní, je teorie arén 

aktivit strany podle Jonathana Hopkina. 

Ve třetí kapitole je popsán stav Labouristické strany na celonárodní i regionální 

úrovni před schválením devolučních procesů a vznikem regionálních parlamentů na 

území Skotska a Walesu. V této části je kladen důraz na historickou povahu strany, 

samotnou organizaci a vztahy k regionálním jednotkám strany. 

V návaznosti na stav strany před devolucí pokračuje práce kapitolou, která je 

věnována samotnému procesu devoluce, včetně jejího teoretického rámce. Součástí této 

kapitoly je vznik devolučních snah a jejich prosazení pomocí referenda, které zahájila 

právě Labouristická strana. V druhé části kapitoly jsou představeny nově vzniklé 

instituce, díky kterým vznikl víceúrovňový stranický systém, který představuje nový 

operační prostor pro regionální odnože Labouristické strany.  

Stěžejní kapitolou pro tuto práci je kapitola pátá. Zde je představena analýza 

dané strany v podevoluční éře. Kapitola se zkraje věnuje celonárodní straně, kde došlo 

také ke změnám, které měly vliv na regiony. Poté následuje analýza Skotské 

labouristické strany, která je rozdělena do podkapitol podle komparačních kritérií, která 

jsou představena výše. V této části jsou vyžity teorie politologů Hopkina a Katze a 

Maira. V další podkapitole, která strukturu téměř kopíruje, je představena analýza 

Velšské labouristické strany, jako druhého aktéra komparace. V obou případech jsou na 
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konci podkapitoly popsány výsledky voleb do regionálního i celonárodního parlamentu 

v rámci daného území. 

Poslední kapitolou práce je samotné srovnání postavení těchto regionálních 

poboček Labouristické strany, kde jsou představeny základní rozdíly v rámci 

komparačních kritérií.  

2. Víceúrovňové stranické systémy 

Tato diplomová práce se zabývá Labouristickou stranou a jejími proměnami při 

zavedení víceúrovňového legislativního systému po roce 1999, kdy byly zákonem 

vytvořeny regionální parlamenty. Společně s nově vytvořenými legislativními orgány 

byl vytvořen prostor pro vznik nových stranických systémů, kde mohly operovat 

regionální strany a navýšit tak svůj volební potenciál v regionu. Do té doby etablované 

politické strany se musely přizpůsobit nově vzniklé situaci a rychle se adaptovat na 

nový regionální stranický systém. Jejich aktivita se musela rozdělit a stranická aktivita a 

funkce byly rozloženy na více úrovních systému. Právě zkoumaná Labouristická strana 

měla v regionech, kde proběhla devoluce, historicky silné postavení a nový stranický 

systém jí mohl toto postavení destabilizovat. Jejím soupeřem se na regionální úrovni 

nestala Konzervativní strana, jako na národní úrovni, ale regionální strany – Plaid 

Cymru ve Walesu a Skotská nacionalistická strana na území Skotska. 

Skotská labouristická strana i Velšská labouristická strana, i přes své formální 

postavení celobritské strany, nadále vystupují jako regionální pobočky v regionálním 

stranickém systému. Tento charakter a aktivita strany splňuje kritérium pro 

víceúrovňovou stranu. Strana je aktivní a relevantní ve více stranických systémech, 

v tomto případě se jedná o celonárodní a regionální stranický systém.  

Podle studií Maxmiliána Strmisky, který se zabývá regionálními stranami a 

jejich systémy, mohou v regionálních systémech vystupovat i strany neregionální, tj. 

právě výše zmíněné pobočky celonárodních stran působící v daném regionu. V systému 

musí být však i tzv. čistý regionální hráč, jinak by se dle Strmisky nejednalo o 

regionální stranický systém. K vytvoření systému je také nutný institucionální základ a 

s ním spojené volby (Strmiska, 1998, s. 7). 

V návaznosti na tyto poznatky Strmiska přichází s modely teritoriálně 

politického pluralismu. V prvním případě na obou úrovních stranického systému 

(národní i regionální úrovni) jsou přítomny celostátní a regionální strany nebo jejich 
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pobočky. V druhém variantě pluralismu působí pouze regionální strany na úrovni 

celonárodního systému i regionálního. Některé tyto strany působí na obou úrovních 

současně. Ve třetím případě na úrovních stranických systémů působí pouze 

jednoúrovňové strany a tím jsou úrovně zcela odděleny. V poslední modelu teritoriálně 

politické pluralismu působí na národní úrovni pouze celonárodní strany s regionálními 

pobočkami, které soupeří na regionální úrovni s jednoúrovňovými regionálními 

stranami (Strmiska, 1999, s. 19-21). 

Ačkoli by se mohlo zdát, že případ Velké Británie po devoluci ve Skotsku a 

Walesu je jasným modelem č. 4, není tomu tak. V celonárodní úrovni volební soutěže se 

poslední dobou prosazuje stále více regionálních stran a stávají se relevantními soupeři. 

Jedná se tedy hlavně o Skotskou národní stranu, která v posledních celobritských 

volbách v roce 2015 získala do Westminsterského parlamentu na území Skotska 

enormních 50 % hlasů a tím obsadila 54 mandátů z 59 dostupných pro skotský region 

(ČT24, © 2015). Touto změnou může být víceúrovňový stranický systém Velké 

Británie zařazen dle typologie Strmisky jako model č. 1. Ale před volbami v roce 2015, 

které znamenaly tento posun Skotské národní strany k celonárodní politice, mohl být 

systém charakterizován již zmíněným modelem č. 4, kdy na národní úrovni jsou 

celonárodní strany a jejich regionální pobočky operují na regionální úrovni 

s jednoúrovňovými regionálními stranami. Samotná regionální strana nemusí mít 

etnický základ, jako je tomu v případě právě poboček Labouristické strany, kdy 

pobočka vznikla právě na základě teritoria. Regionální identita těchto odnoží strany je 

daná právě teritoriem, ve kterém strana operuje.  

Aktivita stran na různých úrovních vyvolává otázky ohledně fungování samotné 

strany. Jaká je organizace strany?  Jak funguje stranická koordinace ohledně volebních 

strategií a volebních kampaní? Uvnitř strany dochází také k územnímu štěpení na 

základě centrum – periferie, které vědecká společnost uznala, ale celkový dopad na 

stranickou organizaci a volební strategii byl dlouho opomíjen (Hopkin a Houten, 2009, 

s. 1). 

Maurice Duverger měl stupeň centralizace za kritérium stranické organizace a 

s tím i vznik samotné strany a její financování. Aspekt území byl však vynechán 

podobně jako i u Giovanni Sartoriho. Podle Duvergera byla pro socialistické strany, či 

strany levicové, typická vysoká organizace a stranická disciplína, která vychází ze 

samostatného vzniku strany. Ve většině případů tyto strany vznikaly za podpory odborů, 
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odkud byly tyto vlastnosti a centralizace převzaty. Podobně jako v odborech, člen strany 

má silný pocit, že je přímou součástí strany.  

Politologové se v minulosti zaměřili na územní výzkumy regionálních stran, ale 

výzkumy v rámci celonárodních partají byly opomíjeny. Jonathan Hopkin, ve svých 

pracích považuje stranu za homogenní set, kde se může opomenout teritoriální rozměr. 

Strana může být silně centralizovaná s centrálním lídrem. Případně těchto lídrů může 

být na sub-národní úrovni více s rozdělenou mocí, kde toto rozložení umožňuje zaměřit 

se právě na teritorium. Ve studiích u Hopkina je strana s centrálním lídrem i se sub 

národními lídry považována za ekvivalentní (Hopkin a Houten, 2009, s. 3). Z toho 

vyplývá, že stranická organizace je pro hodnocení proměny strany méně podstatná, než 

jiná kritéria – arény aktivit, které Hopkin uvádí (viz níže). 

Adaptace strany na nové stranické systémy v regionech spočívala i ve změně 

způsobu komunikace s voliči. Tato změna byla nutná pro každou stranu, aby mohla být 

na novém volebním poli úspěšná. Způsobů komunikace je nespočet a každá strana 

musela volit podle svého zaměření, ideologie, ale také podle území a jeho 

demografického složení. Etnicky homogenní státy jsou na komunikaci jednodušší, 

strany nemusí tolik rozlišovat svůj způsob komunikace, je zde silná možnost 

koexistence a silná decentralizace. Za příklad této společnosti je možno brát Rakousko 

nebo Německo. V takovém uspořádání není strana poškozena regionálními souboji 

uvnitř a na udržení vnitřní sounáležitosti vynaloží jen malé náklady. Zatímco u etnicky 

různorodé společnosti je nutnost decentralizované moci právě kvůli obtížím při 

zastupování prostřednictvím jednotných institucionálních struktur. Tyto konflikty se 

přenáší i do stranických struktur, kde je nutná právě adaptace na územní rozmanitost. 

Snaha silného řízení z centra, jak státu nebo stranických vůdců, může přinést spor mezi 

územní identitou, která může být v rozporu/opozici vůči centru (Van Biezen a Hopkin 

2004, s. 1-3). Heterogenní společnost je silnější ve sporech v protichůdných 

partikulárních zájmech, pokud je ve stranickém systému silná etnografická strana, která 

zastupuje jejich zájmy. Ve Velké Británii, případně i ve Španělsku, vznikalo velké 

dilema ohledně adaptace účastníků v nových stranických systémech. A právě tato 

adaptace byla klíčová pro další fungování, organizaci, volební zisky stranických 

poboček, které získaly novou a dosud bezprecedentní úlohu.  
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2.1. Organizace strany dle Katze a Maira 

Pro organizaci strany je nutné pochopit její hlavní cíl. Ten může být jasně 

vyvozen ze Sartoriho, který definuje stranu jako „politickou skupinu, která se účastní 

voleb a je schopna jejich prostřednictvím prosadit své kandidáty do veřejných úřadů“ 

(Sartori, 2005, s. 64).  Z tohoto tvrzení lze vyvodit, že prvotním cílem strany je zvítězit 

ve volbách a obsadit volitelné funkce ve veřejných úřadech a druhým přežít a 

nezaniknout. Každá organizační změna je důsledkem této snahy o přežití. K analýze 

těchto změn, které jsou nutnou součástí organizace strany k její adaptaci, je možno užít 

3 hlavní aspekty strany dle Katze a Maira z jejich studie Evoluce stranické organizace 

v Evropě: Tři tváře stranické organizace. Mezi tyto aspekty patří a) strana na veřejnosti 

tzv. party in public b) vnitřní strana, známá jako party on the ground a poslední c) 

strana na centrální úrovni tzv. party in central office (Katz a Mair, 1994, s. 593-617). 

V prvním případě vnější projev strany indikuje samotnou stranu, její zdraví a sílu ve 

volební aréně. Tato aréna je v této práci analyzována prostřednictvím výsledků voleb, 

včetně voleb do regionálních parlamentů a podpory v národních volbách z regionů. 

Druhá aréna se zaměřuje na stranickou organizaci, členství a dotace. A poslední třetí 

sféra je zaměřena na personál a zdroje strany, organizaci a kontrolu vlastních zdrojů. 

Z důvodu detailnější kategorizace u J. Hopkina (viz níže), který poslední dvě kategorie 

rozvádí podrobněji, je v této práci použita pouze party in public k analýze postavení 

regionálních poboček labouristické strany, včetně podpory v národních volbách z území 

regionů. 

2.2. Hodnocení vnitřních proměn stran podle Laffina, 

Shaw a Taylora 

S hodnocením změn uvnitř stran se zaměřením na britskou politiku přišlo trio 

Laffin, Shaw a Taylor ve své práci z roku 2007, ve které se zabývají sub národní 

politikou Velké Británie. Kritérium pro změny je v tomto případě centralizace nebo 

decentralizace v dané kategorii, či případná tzv. střední úroveň, která je napůl cesty od 

centralizace k decentralizaci. Hlavní kategorie pro výzkum jsou rekrutace kandidátů, 

výběr lídra na sub národní úrovni, formulování samotné politiky a správní kontrola, 

včetně finanční (Laffin, Shaw a Taylor, 2007, s. 88-90). 
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V první kategorii, která se zaměřuje na výběr kandidátů, je plná decentralizace 

indikována situací, kdy je rozhodovací moc plně na regionální pobočce strany a centrum 

její rozhodnutí bez výhrad podporuje a nijak do něj nezasahuje. Za částečnou 

decentralizaci považují stav, kdy je určitá pravomoc postoupena regionální straně ve 

významu výběru a jmenování kandidátů podle určených postupů ve spojení s centrálou 

a vše je v souladu se schválením vnitrostranické organizace. V neformální rovině zde 

ale existují určité mechanismy, jak centrum koriguje procedury volby. Centralizované 

řízení volby kandidátů je plně v pravomoci národní strany a regionální pobočka nemá 

žádný, ani proradní, hlas. Plnou odpovědnost přebírá centrála strany.  

V oblasti výběru regionálního lídra je situace jednoduchá. V centralizované 

straně je o lídru rozhodnuto na centrální úrovni a ve většině případů je kandidát 

favoritem centra a v některých případech je vybrán přes nepřízeň v regionu. V tomto 

případě musí být centrum velmi opatrné, aby nedošlo ke konfliktům, které by mohly 

v konečném případě ovlivnit výsledky volební podpory. Částečná decentralizace 

v tomto případě znamená, že při volbě a výběru lídra má celonárodní strana výhradní 

hlas, ale již se přihlíží i na preference sub-národní strany. V celkově decentralizované 

straně je volba lídra pouze na regionální úrovni a centrum tuto volbu přijme bez výhrad. 

Odpovědnost nese region. 

Formulování politiky v rámci centralizované strany je jasně dané. Jedná se o 

řízení prostřednictvím elit z centra národní strany. Na střední úrovni má národní strana 

výhradní hlas, a k regionálním snahám a individuálním potřebám vedení politiky se 

může pouze přihlížet. Na rozdíl od decentralizované úrovně, kde je regionální strana 

zodpovědná za vedení své politiky, která může být odlišná od politiky centra, která se 

prezentuje na národní úrovni. Tento stav může nastat především v případě, kdy je strana 

ve vládách na obou úrovních systému.  

Pokud jsou regiony finančně nezávislé na centrálním vedení strany, lze označit 

tento stav za decentralizovaný. Střední úroveň je kombinací lokálních příjmů a převodů 

financí z centrální úrovně. Bez finanční pomoci z centra by nebyla možná existence 

strany, nebo by strana existovala v minimálním rozsahu. Samotnou alokaci všech 

financí si pobočka řídí sama, centrum jen poskytne ekonomické zázemí. Pokud je strana 

finančně a správně centralizovaná, o financích v celém rozsahu rozhoduje centrála 

strany, která shromažďuje prostředky a následně je přerozděluje (Laffin, Shaw a Taylor, 

2007, s. 90-92).  
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Obecně lze tedy říct, že pokud je strana centralizovaná, veškerá odpovědnost za 

rozhodnutí a volby jde za národní stranou. Ve střední úrovni strana bere v úvahu 

regionální pobočky, naslouchá jejím názorům a akceptuje její částečnou rozhodovací 

moc. V plně decentralizované straně je regionální odnož strany brána za partnera, který 

má rozhodování ve svých rukou a národní strana poskytuje ideologické zázemí strany. 

V tomto případě jsou regionální zástupci často přítomni i v rozhodovacích orgánech 

strany na celonárodní úrovni a často se přímo účastní rozhodování, včetně volby 

předsedy národní strany. 

2.3. Arény aktivit strany dle Hopkina 

Autonomii odnože strany či silnou centralizaci strany, kdy o všem v centru, či na 

periferii, rozhoduje úzké vedení strany, může nejlépe signalizovat prvotní výběr 

kandidátů a jejich následná selekce. Teoreticky při samotném výběru potencionálních 

kandidátů na členy strany, či na samotné kandidáty na volitelné pozice může uvnitř 

strany vzniknout prvotní pnutí mezi regionem a centrálním řízením. Konflikt centrum – 

periferie ale není dle dostupných informací případem Velké Británie, resp. 

Labouristické strany. Zde vznikaly spíše konflikty na základě ideologických rozepří, 

než na bázi konfliktní linie centrum/periferie. Otázka, která vyvstává ohledně výběru 

kandidátů, je legitimita této selekce. Přísná kritéria a výběr uvnitř strany může legitimitu 

snadno ovlivnit. Aby se o této legitimitě v médiích a na veřejnosti příliš nemluvilo, 

snahou strany je tento proces zneprůhlednit. Oproti této snaze o neviditelnost navenek 

se centrum snaží zvýšit transparentnost interních primárek pro své členy a jednotné 

členství. Pokud je strana ve vládě, tendence na vedení a zásahy z centra jsou zde 

znatelnější. Nábor, profesionalizace a rozvoj „neelit“ je typickým příkladem pro 

kartelové strany, které využívají ke svému financování převážně státní dotace a 

prostředky (Hopkin, 2003, s. 231). Díky těmto dotacím a profesionalizaci je zajištěno 

samotné přežití strany a vzniká síla, která zabezpečí organizační kontinuitu uvnitř 

strany. Vzniká strana vysoce profesionalizovaná, která je silně orientovaná na výsledek 

voleb.2 Pro zjištění úrovně centralizace strany v tomto výzkumu je největším 

ukazatelem, kdo má vliv na výběr kandidátů a následnou selekci. Kompletní kontrolu 

zde může mít centrum, které dohlíží na celý proces přijetí kandidáta. V druhém případě 

                                                 
2 Stranu profesionálně-volební prvně charakterizoval Panebianco v 80.lelech 20. století. 
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centrum dohlíží ve funkci vzdáleného diváka a zasáhne, jen když se cítí ohroženo, nebo 

zde existuje plná autonomie regionu ve výběru kandidátů. 

Dalším bodem, kde mohou nastat změny uvnitř strany, je vliv na volební 

strategii a výběr témat do manifestu strany pro regionální i národní volby. Na sub 

národní úrovni by měla být jinak komunikována témata pro region typická, než jakým 

způsobem jsou prezentována na celonárodní úrovni. I celkový výběr témat by měl 

odrážet povahu regionu a manifest strany pro volby by se danému území měl 

přizpůsobit. V tomto ohledu může vzniknout spor s národní úrovní, kdy mohou být tato 

témata či ideologie v rozporu se stranickými prioritami na celonárodní úrovni. Řešením 

tohoto vzniklého napětí mezi centrálním vedením strany a regionálními elitami může 

být a) silná stranická disciplína, která zabraňuje eskalaci konfliktů, b) vytvoření 

organizace na centrální úrovni strany, která má rozhodovací pravomoci a hlavní úkol je 

řešení stranických konfliktů, a do této organizace jsou integrovány stranické elity včetně 

regionálních, c) přijmutí reality a umožnění regionálním pobočkám vytvořit volební 

strategie odlišné od doporučení centra. Třetí řešení přináší velké riziko nesoudržnosti 

strany a jejího rozdělení (Van Biezen a Hopkin, 2004, s. 7-9). Jistý rozkol může do 

volební strategie strany přinést přítomnost etno regionální strany, která cílí na stejný 

okruh voličů a od které se stranická pobočka v regionu musí programem odlišit a 

zároveň dokázat svou autonomii vůči celonárodní straně. Existence silné regionální 

strany motivuje lídry regionální pobočky strany k posílení pravomocí uvnitř strany. 

Toto dokazování má za účel zajistit si volební podporu a nedopustit, aby regionální 

strana získala tzv. monopol na regionální témata a problémy (Van Biezen a Hopkin, 

2004, s. 6). Asymetrie způsobená jinou mírou autonomie pro různé regiony může 

způsobit další konflikt ve straně. Proto dochází k této asymetrii jen ve vážných 

případech a při ohrožení volebního výsledku strany v daném regionu. 

Podobné problémy jako v předchozím bodu přináší i vládní strategie. 

Víceúrovňový systém přináší další výzvu pro sub-národní vládnutí, které ne vždy musí 

být shodné s národním. Vzniká zde tzv. politická divergence. Každá úroveň disponuje 

různými pravomocemi, což může také přinášet komplikace uvnitř strany. Regionální 

úroveň poskytuje straně různé strategické priority v oblasti rozhodování a samotného 

vládnutí. Je velmi důležité, aby strana uvnitř sebe našla jistou rovnováhu mezi národní a 

sub-národní úrovní, a tím zvládla složitost úrovňového systému (Hopkin, 2003, s. 234-

235). Pokud, jako je tomu v případě Velké Británie, je zde odlišný volební systém, než 

je tomu na národní úrovni, přináší to možnost např. koaličního vládnutí. Vznikají zde 
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jiné priority a vládnutí založené na konsenzu. Pro stranu může být velkou výzvou, 

pokud se na jedné úrovni dostane do vlády a na druhé je v opozici. Pokud je strana 

zvolena v regionu a získá posty ve vládě, stane se silně regionální, protože se snaží 

udržet přízeň voličů a musí se adaptovat na situaci a daný region. Protichůdné zájmy 

může přinést, pokud strana vládne na obou úrovních, ale na nižší je v koalici, kde musí 

v některých tématech ustoupit a postupovat jinak, než by postupovala strana na centrální 

úrovni.3 Tyto konflikty bývají pro stranu nejtěžší k vyřešení a samotnému přijmutí 

situace. Řešením by mohlo být přijetí federativní vnitřní struktury, které by však mohlo 

přinést ohrožení jednoty a soudržnosti strany samotné. 

Další arénou, kde probíhají změny uvnitř strany v rámci decentralizace, je volba 

lídra regionální pobočky národní strany i celonárodní strany. Otázkou je, jak se centrum 

strany zapojuje do výběru lídra, či nechává výběr na regionálních elitách. V počátcích 

decentralizace se lídrem považoval lídr parlamentní skupiny, později však došlo 

v některých případech k typické volbě lídra. Centrum také může ponechat volnost 

regionu ve výběru a zasáhnout jen ve vážných případech, kdy se vedení strany může 

cítit ohroženo případným kandidátem.  

Se stranickou organizací je nejvíce spojeno téma centralizace či decentralizace 

strany. Pokud je vytvářen tlak na vnitřní soudržnost strany, může být narušena a 

výrazně zpomalena akceschopnost rozhodování ve straně. Pokud je kontrola regionu 

centrem přílišná, může to přinést pouze negativní výsledky pro celou stranu na obou 

úrovních voleb. Je samozřejmostí, že se ve straně objeví určité decentralizační procesy, 

ale regionální pobočka nedostane ve většině případů pravomoc rozhodovat v 

celostranických záležitostech (Fabre a kol., 2005, s. 6-8). Nastavení organizace strany 

musí být vytvořeno s ohledem na stranickou historii a také na momentální situaci. Vždy 

by mělo dojít k adaptaci strany na vnější podmínky, protože se pak strana svou 

organizací a vnitřní strukturou umí přizpůsobit a reagovat na nastalé situace. 

Poslední arénou, kde strana operuje, je samotné financování poboček strany. 

Regiony dostávají finanční prostředky převážně z centra a jsou přidělovány podle 

určitého klíče. To znamená, že jsou zcela závislé na finanční podpoře národní strany. 

Díky těmto dotacím je strana schopna odolávat decentralizačním změnám. Vzniká zde 

ale silná diferenciace mezi jednotlivými regiony, které jsou různě financovány. Existuje 

                                                 
3 Příkladem těchto protichůdných zájmů může být případ, kde regionální vláda zvyšuje výdaje, ale 

celonárodní vláda se snaží výdaje snížit. 
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zde také možnost, že region si finanční prostředky opatří sám a na centru je finančně 

závislý jen minimálně.  

3. Labouristická strana v předdevolučním obdobím  
 

Tato kapitola se zabývá vývojem Labouristické strany na území Velké Británie 

před rokem 1999, kdy byly vytvořeny na území Skotska a Walesu národní parlamenty 

po celonárodním referendu, které asociovala Labouristická strana. Kapitola se zaměřuje 

na ideologické postavení strany, její strukturu a organizaci. Ideologické postavení strany 

je velmi důležité při zkoumání změn ve straně, protože ideologické směřování strany 

může predikovat vnitřní fungování strany. Tato část stručně popisuje vývoj strany 

během dvacátého století. V druhé části kapitoly je popsáno fungování a nastavení 

vztahů mezi národní Labouristickou stranou a jejími regionálními pobočkami ve 

Skotsku a Walesu. 

3.1. Celonárodní Labouristická strana  

V současné době britský stranický systém nepředstavuje mnoho alternativ na 

levé části politického spektra. Dominantní stranou se ve dvacátých letech dvacátého 

století stala právě Labouristická strana, které své postavení během století ukotvila. 

Stranický systém Velké Británie díky této dominanci nenabízí jiné volitelné alternativy 

pro levicové voliče na celonárodní úrovni. V regionech, které díky devoluci získaly své 

vlastní regionální legislativní i exekutivní úřady, lze nalézt více subjektů, které by 

mohly být pro Labouristickou stranu konkurencí. 

Vznik Labouristické strany je spojen s potřebou vzniku nové strany, která by 

zastupovala zájmy pracující střední třídy, která reprezentovala velkou část voličské 

populace. Počátek strany se datuje k roku 1900, kdy bylo svoláno setkání Federace 

odborových svazů, kterého se zúčastnila přibližně třetina všech členů. Spojením 

odborových svazů s levicovými skupinami vznikl během roku 1900 Reprezentativní 

výbor labouristů, který připravoval a podporoval kandidáty na volby do Westminsteru. 

Tajemníkem výboru se stal James Ramsay MacDonald, který se později stal premiérem 

nově vzniklé strany. Mezi nejvýznamnější skupiny, mimo odborové svazy, které se 

podílely na vzniku tohoto výboru, byly Sociálně demokratická federace, Nezávislá 

labouristická strana a Fabiánská společnost, pro kterou stát představuje nadtřídní 

instituci, pomocí které můžeme dosáhnout výsledků. Transformace na socialismus měla 
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proběhnout pomocí reforem, nikoliv bojů. Jednou z hlavních priorit Fabiánů je tolerance 

a podpora liberalismu4 (Wasson, 2010, s. 226). Toto spojení několika subjektů, a 

především různých levicových ideologií, které stojí za vznikem Labouristické strany, 

vytváří specifický britský socialismus. Jiné socialistické strany v Evropě měly přesně 

formulovaný ideový základ, ale v Británii se sjednotily skupiny, které měly jiné pohledy 

na pojetí samotného socialismu. Nejsilnější skupinou ve straně byly odbory, které si 

svůj vliv získávaly pomocí financování celé strany. Nejvyšším zájmem odborů bylo 

vylepšení postavení právě dělnické třídy, jejich členů, u fabiánů to byla idea 

transformace bez revoluce. Nezávislí si představovali beztřídní společnost vytvořenou 

pod oficiální institucí – parlamentem. Strana též zahrnuje levicové extrémisty, kteří 

chtěli transformovat systém pomocí ozbrojené revoluce.  Toto spojení celé řady různých 

levicových skupin zapříčinilo několikrát v průběhu fungování strany rozepře a vnitřní 

krize. 

První programový dokument, a do dnes platný základ programu Labouristické 

strany, byl vytvořen roku 1918 pod názvem Labour a New Social Order – Práce a nový 

sociální řád (Rovná, 2004, s. 166).  

Až do roku 1995 byl jeho součástí, a tím i součástí programu strany, požadavek 

na společné vlastnictví výrobních prostředků, které přineslo řadu rozporů napříč 

stranou. 

Nejvyšší institucí, až do modernizace v devadesátých letech dvacátého století, 

byla každoroční stranická Konference, na které se projednávalo další směřování a 

politika strany. Dále se na Konferenci volil Národní výkonný výbor (National Executive 

Committee – NEC), který zastupoval Konferenci během roku. Při jednání Konference 

nejvíce uplatňovala svůj vliv odborová hnutí, která měla v jednom období až 90% 

zastoupení (Thorpe, 2008). 

Strana má historicky velkou voličskou základnu v takzvané keltské periferii.5 V 

těchto oblastech lidé nejčastěji volí právě Labouristy, Liberální demokraty nebo 

nacionalistické strany. Další zisk voličské podpory přineslo straně rozšíření volebního 

práva, které probíhalo v několika vlnách. Nejdůležitější etapou rozšíření volebního 

práva byl rok 1918, kdy dostali příležitost vyjádřit svůj názor muži nad 21 let a ženy od 

                                                 
4 Název Fabiánské společnosti je odvozen podle římského vojevůdce  Quinta Maxima Verrucosa Fabia, 

přezdívaného váhavý, kvůli jeho úhybným praktikám. Díky nim vítězil nad silnějším protivníkem a 

nemusel se uchýlit ke krutostem a bojům. Společnost byla založena roku 1884 a mezi zakládající členy 

patřil známý britský dramatik George Bernard Shaw. (Dočekalová, Švec a Daneš, 2010, s. 202) 
5 Do keltské periferie můžeme zařadit Skotsko, Wales i Irsko. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Quintus_Fabius_Maximus_Cunctator
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30 let. Ti tvořili celých 74 % všech dospělých obyvatel Velká Británie. Další rozšíření 

volebního práva bylo ustanoveno po 10 letech, v roce 1928, kdy bylo zavedeno rovné 

volební právo pro všechny obyvatele nad 21 let. Ke snížení věkové hranice pro účast ve 

volbách na 18 let došlo v roce 1969 (Klíma, 2001, s. 157). 

Prvního velkého úspěchu se Labouristická strana dočkala až po druhé světové 

válce, když vyhrála v roce 1945 parlamentní volby a následně sestavila většinovou 

vládu pod vedením Clementa Attleeho. V tomto období byla zahájena tzv. politika 

konsenzu. Snaha rychlé poválečné rekonstrukce státu pomocí nacionalizace některých 

odvětví průmyslu a snahou se přiblížit ke koncepci „welfare state“ způsobila uvnitř 

strany další rozepře. 

Situace ve straně byla napjatá až do šedesátých let, kdy se ji podařilo opět 

sjednotit H. Wilsonovi, který nepatřil do žádné skupiny uvnitř strany a jehož image byla 

přesně to, co strana potřebovala. Wilson představoval svého typického voliče – muže, 

dělníka.  I přes toto Wilsonův kabinet nebyl úspěšný. 

Za vlády kabinetu Margaret Thatcherové v letech 1979 až 1990 Labouristická 

strana prodělala největší krizi za dobu své existence. Období spojené s působením v 

opozici, a především tvrdá porážka ve volbách roku 1983 pomohla straně s „odrazem 

ode dna“, reorganizovat své vnitřní struktury a nastartovat modernizaci strany. Prvním, 

kdo započal obnovu a restartování strany společně s modernizací a zavedení reforem, se 

stal předseda strany Neil Kinnock, který ji předsedal v letech 1983 až 1992. Hlavním 

hnacím motorem této změny bylo opuštění starého myšlení levice a adaptace na novou 

situaci a nové podmínky v zemi. Labouristé upustili od silné role státu a podporovali 

tržní hospodářství. Dále uvnitř strany došlo ke snížení moci stranické Konference a 

s tím i vlivu odborů (Thorpe, 2008, s. 220 -242). Cílem bylo vytvoření silné, 

centralizované a jednotné Labouristické strany s dominantním centrem. Strana se začala 

z levé části politického spektra přesouvat blíže středu. V této době se z typické masové 

strany, která využila rozšiřování volebního práva, měnila na stranu nového typu - „catch 

all party“.6  Rozšíření nabídky na politickém trhu a adaptace na tuto situaci se stala pro 

stranu podmínkou přežití. Podmínkou úspěchu catch-all strany je silný charismatický 

lídr, který má podporu členů strany a je dostatečně silnou osobností k oslovení davů 

voličů (Fielding, 2003, s 117-179). 

                                                 
6 Tento termín jako první použil Otto Kirchheimer v padesátých letech dvacátého století. Tradiční strany 

musely začít reagovat na změnu v myšlení voličů, kteří se stávali proměnlivější ve svých názorech, a 

politické preference se začaly prolívat navzájem. 
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V devadesátých letech dvacátého století dosáhl dalšího omezení moci odborů 

následovník reformátora Neila Kinnocka, John Smith, který zavedl na Konferenci 

hlasování „one member, one vote“.7 

 Roku 1994 se stal předsedou strany Tony Blair. Ten se inspiroval ve 

svých předchůdcích, kteří započali proměnu strany, a sám v ní pokračoval. Důležitou 

roli pro Blaira hraje pevná stranická disciplína a soudržnost uvnitř strany. Pod jeho 

vedením byl zrušen článek o společném vlastnictví, který byl součástí programového 

dokumentu strany od roku 1918. S osobností Tonyho Blaira a s obdobím jeho vlády je 

pevně svázán termín New Labour. Toto pojmenování nového směřování strany, 

psychologické oddělení nově zavedených změn a idejí, osobnost nového předsedy 

strany a také únava z afér a nejednotnosti vládnoucí Konzervativní strany, přineslo 

Labouristům vítězství ve volbách roku 1997 a zisk nejvyššího počtu poslaneckých 

křesel v její historii. Labouristé získali 419 mandátů a Konzervativní strana pouhých 

165 křesel. Tony Blair se stal nejmladším premiérem od roku 1812 (Wasson, 2010, s. 

359-360). 

V novém konceptu labouristické politiky jde o spojení ekonomického 

liberalismu se sociální demokracií. Politika New Labour částečně navazuje na politiku 

Margaret Thatcherové, která vyvedla zemi z krize. Na rozdíl od thatcherismu Labouristé 

upřednostňují jiné hodnoty, jako jsou komunita a sociální spravedlnost, která je 

založena na inkluzi.8 V oblasti hospodářství a ekonomiky se program New Labour 

zaměřil na neoliberalismus v řízeném hospodářství s ideou volního trhu a pružný 

pracovní trh s privátním i veřejným vlastnictvím. Součástí programu bylo také omezení 

státní moci (Thorpe, 2008, s. 246-253). Z tohoto vyplývá, že strana stále pokračuje 

v tradičních hodnotách typických pro levici, ale museli najít jinou, novou cestu, protože 

i doba a prostředí se změnilo.9 

Tony Blair se jako předseda strany zaměřil i na změny uvnitř, nejen navenek. 

Pokračoval v dalším omezování síly Konference a vytváření politiky přešlo z National 

Executive Committee na nově vytvořený institut National Policy Forum. Tyto změny 

jsou obsaženy v nově vydaném dokumentu Power in Partnership. Dále tento dokument 

obsahuje článek o vytvoření regionálních institucí, jako je Scottish Policy Forum a 

Welsh Policy Forum (Laffin, Shaw a Taylor, 2004, s. 3-4). Formálně je možno tento 

                                                 
7 Každý člen Konference má pouze jeden hlas. Anglická zkratka OMOV. 
8 Jen v komunitě, společenství člověk může plně rozvinout svůj potenciál. 
9 Podle Tonyho Blaira nebylo možné se vrátit před 80. léta 20. století. 
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krok považovat za znak decentralizace strany, avšak v neformální rovině je strana stále 

centralizovaná. V této době byly také znovu otevřeny rozhovory o procesu devoluce, 

které vyvrcholily referendem a následným vytvořením exekutivních a legislativních 

orgánů na území Skotska, Walesu a Severního Irska. 

3.2. Skotská Labouristická strana 

Vznik Labouristické strany na území Skotska je datován k roku 1888, kdy ji 

založil Keir Hardie, který se později jako první postavil do čela i celonárodní 

Labouristické strany. Jelikož strana ve Skotsku vznikla o několik let dříve než pobočka 

Labouristů ve Walesu i na celonárodní úrovni, vytvořila si své vlastní organizační 

struktury a má svou historii.   

Ke spojení skotské a celobritské strany došlo v roce 1909. Strana se stala 

integrální součástí celonárodní Labouristické strany, ztratila svou organizační strukturu 

a zanikla Scottish Committee. Ze samostatné strany se stala administrativní odnož 

National Executive Committee. Její chod a organizace byla řízena a podřízena moci 

z ústředí strany. Moc strany se tedy centralizovala a vedení rozhodovalo o výběru 

kandidátů, způsobu vedení a financování kampaně. Výměnou za podřízení se národní 

straně byla založena Scottish Advisory Committee, která měla na starost přímo správu 

strany ve Skotsku. Dále si v neformální rovině strana zachovala některá svá specifika, 

jako byla jejím specifická agenda, jazyk či symboly.10 Skotským členům strany to 

dodalo pocit, že se o ně někdo zajímá, nejsou jen součástí celku a jsou v některých 

ohledech autonomní. Jelikož výbor zůstal stále podřízen centru, šlo pouze o 

psychologický efekt. Zvláštní postavení Skotů ve straně bylo deklarováno v roce 1918, 

kdy byl ke stanovám přidán statut regionu pro Skotsko. Tento statut na fungování strany 

a ovlivnění politiky na území Skotska neměl žádný vliv, zůstala opět pouze 

administrativní funkce. Velký význam v rámci Labouristické strany zaujímají formální, 

ale převážně neformální vazby a vztahy s centrem strany. Na této neformální bázi si 

skotští labouristé ponechali specifika pro svůj region – jazyk, symboly či agendu 

specifickou pro skotský region.  

Labouristé ze Skotska jsou tradičně levicovější než zbytek labouristická strany. 

G. Hassan chápe Labouristy ve Skotsku jako příznivce dělnického hnutí a skotského 

radikalismu, který zde byl v devatenáctém století. Je zde vysoká podpora samosprávy a 

                                                 
10 Velký význam v rámci Labouristické strany zaujímají právě neformální vazby. 
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autonomie (Hassan, 2004, s. 34-36). V 50. letech 19. století neměla samotná strana 

v regionu žádnou politickou moc, spravovala jen samotné každodenní fungování strany 

v regionu. 

Skotský nacionalismus se začíná probouzet v šedesátých letech, čímž pro 

Labouristy započal boj o voliče v jejich tradičně silném prostředí. Dle J. Hopkin je zcela 

logické, že si volič vybere takového kandidáta do regionálního zastoupení, který se 

prezentuje místními (regionálními) tématy spíše než kandidáta, který má ve svém 

programu celonárodní téma a na region zapomíná (Hopkin, 2003, s. 227-230). Strana se 

musela začít adaptovat na nové konkurenční prostředí, vzniklé především nárůstem 

podpory Skotské národní strany. Bylo zapotřebí projevit regionální identitu a začít 

podporovat autonomii pro Skotsko.11 Tuto podporu je možné nazvat jako pragmatismus 

a zajištění si podpory, nebo vyrovnání sil ve volební aréně ve Skotsku. Debaty o 

autonomii a její podpoře začali v rámci Scottish Conference, kde bylo také v roce 1994 

oficiálně přijato pojmenování strany jako Skotská labouristická strana. Toto označení 

nepřispělo k větší autonomii vůči britské straně, pouze zdůraznilo odlišnost, což se dá 

považovat za další symbol k vyzdvihnutí regionální identity strany.12 Paradoxem je, že 

Labouristická strana započala proces devoluce ve Velké Británii, ale sama se devoluci 

ve vlastních řadách brání a de facto k ní uvnitř strany nedochází. Všechny změny 

v tomto období byly ve straně provedeny jen na oko a povrchně. Lze tedy předpokládat, 

že napětí mezi centrem a regionem, konkrétně Skotskem, bylo patrné již před zahájením 

devolučních procesů. Příkladem může být dokument nazvaný Powerhouse Scotland, ve 

kterém se přiklonili skotští labouristé k prvním pokusům o devoluci v roce 1974. 

Jednalo se o první samostatný manifest regionální pobočky strany (Hassan, 2004, s. 45-

48). 

 

                                                 
11 K první výrazné podpoře došlo prostřednictvím prvního samostatného manifestu Powerhouse Scotland, 

kde se skotští labouristé přiklonili k devolučním snahám z roku 1979. 
12 Větší změny, které by se reálně promítly do faktického fungování strany, byly NEC zamítnuty. 
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Vývoj podpory relevantních stran na území Skotska z let 1975-1997 

 

3.3. Labouristická strana ve Walesu 

Podpora Labouristů je ve Walesu historicky významná. Již od založení zde 

strana dosahuje mimořádných výsledků v celobritském kontextu. V prvních volbách 

v roce 1908 byli do Westminsterského parlamentu z řad Labouristů z Walesu zvoleni 4 

zástupci. Brzy po vzniku samotné Labouristické strany zástupci z Walesu usilovali o 

vznik samostatné jednotky v rámci strany. Tomuto požadavku bylo vyhověno až na 

konci čtyřicátých let, kdy došlo ke spojení regionálních rad po celém Walesu. Tímto 

spojením vznikla jednotná odnož strany ve Walesu nazvaná Welsh Regional Council of 

Labour. Vznik této rady je odrazem politiky C. Atleeho a jeho snahy o nacionalizaci 

několika druhů průmyslu. Tradičně průmyslový Wales byl tímto zasažen v rámci 

Británie nejvíce a dle Labouristů bylo zapotřebí plánovat velšskou ekonomiku z národní 

úrovně. Wales, stejně jako Skotsko, má své vlastní „ředitelství“, které také působí jako 

administrativní pomoc centra. Konají se zde, podobně jako ve Skotsku, výroční 

konference, kde se projednávají spory s centrem v Londýně. Strana ve Walesu je také 

provozována pouze jako administrativní jednotka. Centrum má personální a finanční 

odpovědnost, jmenuje secretary of state, určuje strategii vedení kampaně a v neposlední 

řadě určuje, pravila pro kandidáty. Kontrola centra zajišťuje centralizaci moci a 

zabraňuje jejímu rychlému přerozdělení (Dradbury a Hopkin, 2006, s. 135-137). 
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Velšská pobočka je dlouhodobě charakterizována slabší organizací, než je tomu ve 

Skotsku, a je velmi limitována účastí na základní úrovni. 

Velšská labouristická strana, která dosahovala nadprůměrného počtu hlasů ve 

volbách, se snažila rozšiřovat své působení z průmyslových oblastí na venkov, kde 

pořád zůstávali silní Liberální demokraté. 

 

Vývoj podpory relevantních stran na území Walesu z let 1975-1997 (Scully, © 2017) 

 

Podobně jako ve Skotsku zde nastává situace, kdy straně vzniká nový protivník 

na politickém bojišti. Více nacionalistická, ale podobně levicově založená regionální 

strana Plaid Cymru, nutí Labouristy k větší programové adaptaci na nastalou situaci. 

Také zde jsou obnoveny rozhovory ohledně devoluce. I přes všechny snahy se snaží 

Plaid Cymru získat některá volená místa v sedmdesátých letech a tím mírně oslabit 

pozici Labouristické stany. Tento propad je nejvíce znatelný v roce 1983, kdy labouristé 

ve Walesu zaznamenali historicky největší propad preferencí. Tento pokles je možné 

přičíst jak zesílení Plaid Cymru, tak hlavně i posílení pozice konzervativců. Toto 

posílení bylo však časově omezeno a Labouristé v dalších volbách dosáhli v tomto 

regionu opět úspěchu, který pokračoval až do devadesátých let a přispěl k podpoře 

devoluce v Británii.   
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4. Devoluce v britském prostředí 

Decentralizační procesy jsou především spojovány s územím Velké Británie po 

roce 1999, i když snahy o započetí procesu devoluce proběhly již před tímto rokem. 

Devoluce je specifické označení decentralizace právě pro Velkou Británii. 

Decentralizační procesy probíhaly během posledních 50 let i v ostatních zemích světa.13  

Za proces devoluce považujeme přenesení určitého množství rozhodovacích 

kompetencí, pravomocí nebo působení z centra na orgány státní správy na nižší úroveň, 

tj. na úroveň regionu. Jedná se tedy o distribuci moci, která není koncentrována 

v centru. Tento přenos dává regionům možnost rozhodovat se autonomně o oblastech, 

ke kterým jim byly předány kompetence. Jelikož proces vychází od svrchovaného 

parlamentu, který sám hlasuje o přenesení svých pravomocí, a tím pádem je zakotven 

v zákoně, pak toto předání moci nemusí být trvalé a centrální vláda může toto 

rozhodnutí vzít zpět a tím si udržet absolutní moc v rozhodování. 

V některých situacích může být devoluce nesprávně zaměňována za federativní 

uspořádání státu. Rozdílem mezi federací a devolučním procesem je rozložení politické 

moci. V rámci devoluce jsou kompetence propůjčené, pro každý region mohou být jiné, 

a především stát navenek vždy vystupuje jako unitární, a ne jako federace, ve které mají 

federativní státy stejné kompetence14 (Dunleavy, 2000, s. 225). Devoluce má pozitivní 

dopad na posílení národní i regionální identity. Obyvatelé regionu se cítí být členy 

velkého celku – státu, který zároveň respektuje a uznává jejich specifika, jako jsou 

regionální tradice, historie a kultura, a přináší jim blíže státní správu a pravomoc 

rozhodovat o svém regionu prostřednictvím regionálního legislativního orgánu.  

Podle M. Keatinga, který se věnuje regionalizaci, je devoluce spojena výlučně se 

zájmy centra. V rámci decentralizačních procesů můžeme devoluci zařadit do kategorie 

regionalizace bez vytvoření regionálních stupňů.15 Keating tvrdí, že nejde jen o přenos 

pravomocí od centra dolů, ale jde také o přenos moci nahoru na mezinárodní 

organizace/instituce (Fiala a Říchová, 2002, s. 22). 

Devoluční proces můžeme charakterizovat jako 1) přenesení moci na volené, a 

tak podřízené orgány centru, 2) instituci, které je delegována moc a má územní 

                                                 
13 Další zemí, ve které je pojem devoluce skloňována ve stejné míře jako ve Velké Británii je Španělsko, 

kde během posledních desítek let došlo k přesunu moci z centra na autonomní regiony. 
14 Typickým příkladem rozdílného nastavení regionů je právě Velká Británie. Skotský parlament má jiné 

pravomoci než Velšské národní shromáždění a Anglie jako region nemá žádný regionální parlament. 
15Dalšími typy regionalizace jsou regionální decentralizace a regionalizace politická (také institucionální). 
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předpoklad, a 3) přenesenými pravomocemi dříve disponovalo ministerstvo a parlament 

na centrální úrovni (Říchová, 2002, s. 247). V případě Velké Británii mají však jen tři 

ze čtyř národů svůj region pod určitou autonomní správou.16  

4.1. Referenda o zahájení devolučních procesů 

Na území Spojeného království je s devolucí a jejím prosazením pevně spjata 

strana Labouristů a jejich vláda v roce 1974 a 1997. První snahy o přenesení určitých 

pravomocí na regionální instituce proběhly již během sedmdesátých let dvacátého 

století, kdy v roce 1974 dosáhli Labouristé na těsnou většinu v celonárodních volbách.17 

Díky zákulisním dohodám pro získání většiny v parlamentu Labouristická strana 

vyhověla výzvám regionálních stran (Scottish National party a Plaid Cymru) na 

uspořádání referenda o vzniku legislativních orgánů v regionech. Výsledkem bylo 

referendum, které proběhlo 1. března 1979 a většina voličů ve Walesu se vyjádřila 

negativně, zatímco ve Skotsku nebylo referendum platné kvůli nízké volební účasti.18 

I přes tento neúspěch bylo téma devoluce znovu obnoveno v programu 

Labouristů v devadesátých letech v rámci obrody strany v myšlenkách New Labour. 

Devoluční proces byl jednou z priorit programu Labouristů. Když strana vyhrála v roce 

1997 po 18 letech vlády Konzervativců jednoznačným poměrem zisku křesel 418 ku 

165, nastala správná chvíle pro znovu uspořádání referenda. Strana se nemusela obávat 

ztráty silné pozice v parlamentu, pokud by došlo k redukci nadhodnoceného počtu 

skotských zástupců v něm. Díky silnému postavení po volbách, strana nebyla závislá na 

podpoře zástupců ze Skotska a Walesu, jak tomu bylo v minulosti.19 (Říchová, 2005, s. 

10). 

Druhé referendum bylo vyhlášeno na 11. září 1997 ve Skotsku a o týden později 

ve Walesu (Špelinová, 2012, s. 22-24). Očekávání Labouristů se i přes rozporuplné 

průzkumy veřejného mínění, zejména ve Skotsku, kde se voliči přikláněli spíše k úplné 

nezávislosti, vyplnila. Pro vládu nezávazný, ale přesvědčivý, výsledek referenda byl 

předložen jako zákon v parlamentu, který ho o rok později, tj. v roce 1997, schválil s 

                                                 
16 Výjimkou je Anglie, která je spravována přímo centrem, bez jakékoliv regionální instituce. 
17 Labouristická strana získala 301 křesel a Konzervativní strana 297 mandátů. Vítězství bylo tedy velmi 

těsné – jen o 4 mandáty. 
18 Ve Walesu negovalo referendum 79,8 % voličů, kteří se dostavili k volbám. Volební účast ve Walesu 

byla 58,8 %. Ve Skotsku hlasovalo proti devoluci 48,38 % s volební účastí 33 %. 
19 Příkladem může být rok 1974, kdy Labouristé vyhráli o 4 mandáty a ze Skotska bylo zvoleno 40 

poslanců a 24 z Walesu. 
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platností od následujícího roku. Tento zákon vešel v platnost jako zákon o vytvoření 

regionálních institucí ve Skotsku (Scotland Act) a Walesu (Government of Wales Act). 

4.2. Nově vzniklé regionální instituce 

Nové regionální orgány byly ustanoveny v roce 1999, kdy proběhly historicky 

první volby do Skotského parlamentu (The Scottish parlament) a Velšského národního 

shromáždění (The National Assembly for Wales). Volební systém je odlišný od 

většinového systému, který se používá ve volbách do Westminsteru. Pro volby do 

regionálních zastupitelských orgánů byl vybrán smíšený volební systém závislé 

kombinace tzv. The Additional Member Systém – AMS. 

Ve Skotském parlamentu, který sídlí v Edinburghu, v současné době zasedá 129 

poslanců (Members of the Scottish Parlament). Větší část těchto členů (konkrétně 73 

členů) je voleno většinovým systémem jako v celonárodních volbách20 a zbylých 56 

členů je voleno poměrně z regionálních seznamů. Členové tohoto jednokomorového 

parlamentu jsou voleni na 4 roky s přesně daným termínem voleb, který nelze 

přesunout. Vítězem voleb se stává strana, která získá většinu nebo se dohodne na 

koalici, která této většiny dosáhne. Na rozdíl od národního parlamentu, musí být 

předseda skotské vlády zvolen parlamentem a až poté královna potvrdí tuto volbu 

(Říchová, 2005, s. 10). V prvotním Scotland Act z roku 1998 nebyly pravomoci, které 

byly Skotskému parlamentu svěřeny, v zákoně přesně vyjmenovány. Parlament má 

právo rozhodovat v otázkách, které se bezprostředně týkají Skotska.21 Existují výjimky, 

které si Londýn nechal ve své kompetenci, a které byly přesně vyjmenovány ve 

Scotland Act z roku 1998. Mezi ně patří ústava Spojeného království, zahraniční politika 

včetně vztahů s EU, obrana a národní bezpečnost, sociální zabezpečení, fiskální, 

ekonomický a peněžní systém, místní trh, legislativa spojená se zaměstnaností, sociální 

bezpečnost, dopravní regulace, některé oblasti zdravotnictví, média a kultura 

(celonárodní) a ochrana vnějších hranic (Garnett a Lynch, 2016, s. 324). V rozšiřování 

devolučních procesů byly parlamentu svěřeny další pravomoci. Například v roce 2012 

byl přijat zákon, který zaručil pravomoc vybírat daně, vzít si půjčku nebo zabezpečil 

místo v radě BBC. Dále byl v tomto roce podepsán souhlas s konáním referenda o 

                                                 
20„First past the post“ – vítěz bere vše. 
21 Mezi pravomoci, které náleží Skotského parlamentu, patří zákony a domácí záležitosti, ekonomický 

rozvoj, zemědělství, rybolov a lesnictví, vzdělávání, lokální vláda, zdravotnictví, sociální práce, bydlení, 

životní prostředí, doprava, kultura a sport, výzkum a částečná korekce daňové povinnosti. 
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nezávislosti Skotska ministerským předsedou D. Cameronem a A. Salmondem (Garnett 

a Lynch, 2016, s. 320). Dalším rozšířením bylo zvednutí příjmu z DPH, které se nyní 

rovná polovině vybrané ve Skotsku. K tomuto rozšíření oblastí pravomocí došlo v roce 

2016. 

Na rozdíl od Skotského parlamentu ve Velšském národním shromáždění (The 

National Assembly for Wales) zasedá menší počet členů a tomuto shromáždění byly 

delegovány jiné pravomoci, než je tomu ve Skotsku. Celkem zde zasedá 60 

zákonodárců. 

Při volbách do Velšského národního shromáždění má každý volič dva hlasy. 

První hlas dává svému kandidátovi ve svém obvodu, kde se vybírá systémem „vítěz 

bere vše“ 40 budoucích členů zákonodárného orgánu. Ve druhé volbě se vybírá ze 

seznamu stran či nezávislých kandidátů za daný region. V regionální volbě funguje 

proporční volební systém, ve kterém se zvolí 20 členů shromáždění (Rovná, 2004, s. 

227). Tento systém přináší velkou výzvu právě pro dominantní Labouristy na území 

Walesu. Proporcionalita volebního systému nutí dominantní stranu sestavovat pro sebe 

bezprecedentní koalice (Dradbury a Hopkin, 2006, s. 2-4). Stejně jako ve Skotsku jsou 

členové shromáždění voleni na 4 roky v přesně daném termínu. Velšské národní 

shromáždění má pravomoc rozhodovat v oblastech, které jsou jedinečné pro Wales a 

mají reflektovat speciální přání a potřeby obyvatel regionu.22 Do roku 2011, kdy byl 

přijat zákon o Walesu tzv. Wales Act, fungovalo přísné duální rozdělení pravomocí, kdy 

musel být každý schválený zákon ještě odsouhlasen parlamentem v Londýně. Po této 

změně se významně urychlil proces přijímání zákonů. Podobně jako ve Skotském 

parlamentu musí být první ministr zvolen shromážděním a až poté tuto volbu odsouhlasí 

královna. Velšské národní shromáždění na rozdíl od Skotska nemá samostatný justiční 

systém (Carter a Cruffudd, 2017). Ale zákonem o Walesu z roku 2014 dohnalo Velšské 

národní shromáždění několik pravomocí Skotska a může nyní vybírat daně specifické 

pro Wales. Dále byl tímto zákonem například zakázán tzv. duální mandát (Garnett a 

Lynch, 2016, s. 329-334). To znamená, že zvolený člen shromáždění nesmí být i členem 

Westminsterského parlamentu. 

                                                 
22 Oblasti, kde Velšské národní shromáždění může rozhodovat a provádět tzv. Assembly Bills, jsou 

zemědělství, rybolov, lesnictví a rozvoj venkova, starověkých památek a historických budov, kultura, 

vývoj ekonomiky, vzdělávání a odborná příprava, prostředí, hasičské a záchranné služby, zdraví a 

zdravotní služby, dálnice a doprava, bydlení, průmysl, místní samospráva, veřejná správa, sociální péče, 

sport a rekreace, cestovní ruch, územní plánování, voda a protipovodňová ochrana a velšský jazyk 

(National Assembly for Wales, ©2016). 
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Ve zkratce může být řečeno, že Velšské shromáždění vždy dohánělo 

v pravomocích více decentralizované Skotsko. Je to převážně dáno historicky, kdy 

Wales je po delší dobu součástí Velké Británie a je s ní více propojen. Postupné 

rozšiřování pravomoci pomocí zákona o Skotsku a zákona o Walesu během posledních 

20 let je tomu jen důkazem. V současné době má Skotsko více pravomocí a znovu se 

schyluje k referendu o nezávislosti, zatímco ve Walesu je situace klidnější a po přijetí 

posledních rozšiřující pravomocí v roce 2014 jsou decentralizační snahy utlumeny. I 

přes snahy nejsou regionální parlamenty zastoupeny na půdě celonárodního parlamentu 

v Londýně (Fabre a kol., 2005, s. 9-11). 

5. Labouristé v podevoluční období 

Následující kapitola se věnuje Labouristické straně, která se musela po devoluci 

vyrovnat s největším územním konfliktem uvnitř strany.23 Decentralizace politiky může 

být způsobena vyšším zájmem a nárůstem vlivu národních stran, které se náhle stávají 

větším soupeřem, než tradiční soupeř v celonárodním kontextu. Toto přináší pro Británii 

nový koncept stranického systému, kterému se musí strany přizpůsobit a své působení 

v regionech nastavit na novou situaci. Specifika devoluce se však dotkla jen tří regionů 

ze čtyř, vyjma samotné Anglie, která je brána jen jako součást voleb do Westminsteru, 

protože Westminsterský parlament sídli na území Anglie. Na počátku devoluce platilo, 

že sub-národní strany, v tomto případě regionální strany spojené s konkrétním územím, 

jsou schopny ovlivnit volby jen v dané regionu (Van Biezen a Hopkin, 2004, s. 12). 

Poslední volby v roce 2015 však byly provázeny bezprecedentním úkazem, kdy 

regionální strana obsadila skoro všechny možná křesla do celonárodního parlamentu na 

svém území a tím zastínila dvě „hlavní“ strany Británie.  

Prvotní dilema, které musela Labouristická strana řešit ihned po vzniku 

regionálního parlamentu, bylo vyvážení politiky ve víceúrovňovém systému. Strana 

balancuje mezi specifikací regionální kampaně a zachováním celonárodního programu, 

který je stanoven centrem v Londýně. Další výzvou bylo nové nastavení nebo 

reorganizace vztahů mezi centrem a regionem.   

Přiblížení strany více k regionu a adaptace na víceúrovňový systém získaly po 

devoluci primární význam, protože na sub národní úrovni se objevili silní soupeři ve 

stranickém systému. Organizace regionální strany by se měla přesunout od střetu blíže 

                                                 
23 Na území Skotska a Walesu Labouristé tradičně získávali největší podporu. 
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k regionální pobočce strany. Tím je tvořen tlak na vnitřní soudržnost strany. Proto je 

důležité tyto vztahy velmi pečlivě nastavit, aby strana navenek vypadala jednotně, ale 

svou moc uvnitř si uměla rozdělit. Vnímání jednoty na veřejnosti bylo a je pro 

Labouristy stěžejní. 

Se stranou po devoluci je často skloňován termín „control freakery“, který 

označuje až absurdní potřebu kontroly nad stranou. Často je T. Blaire označován za 

strůjce této absolutní kontroly a chtěl vytvořit stranu s pouze jedním hlasem, a tím měl 

být jeho hlas a jeho názory. Veškerá moc se přesunula k Blairovi, a to vše za silné 

podpory a loajality k jeho osobě skrze většinu strany (Fielding, 2003, s. 117-119). 

Loajalita byla dána převážně charismatem jeho osoby a samozřejmě viditelnými 

volebními výsledky během let 1997–2005. Výrazné názory a „jeden hlas“ byly 

komunikovány již na počátku jeho vlády, ještě před devolucí prostřednictvím politiky 

New Labour, která pokračovala přibližně až do roku 2010 již za vlády Browna, který 

nahradil Blaira v čele strany v roce 2007. Opuštění fenoménu Blairismu a New Labour 

je spojeno s volbou předsedy Labouristů Eda Milibanda. Jeho volba znamenala podporu 

opuštění politiky New Labour, protože byl zvolen i přes kandidaturu blairisty, favorita a 

svého bratra Davida Milibanda, stejně jako ostatních příznivců T. Blaira. Poslední 

volby, kdy byla komunikována na veřejnosti politika New Labour, proběhly právě 

v roce 2010, kdy Labouristé zaznamenali nejvýraznější pokles volebních preferencí od 

roku 1987 (Kubeš, 2016, s. 18). Během roku 2012 přišel Miliband s novou kampaní 

Labouristické strany s názvem „One Nation Labour“, kde byly hlavní doménou sociální 

spravedlnost, větší míra devoluce zahrnutá pod pojem inkluze, koheze a vzájemná 

odpovědnost (Atkins, 2005, s. 19-31). Po rezignaci Milibanda v roce 2015, který 

rezignoval po neúspěchu ve všeobecných volbách, dosáhl na drtivé vítězství současný 

předseda Labouristů Jeremy Corbyn, který získal 59,48 % celkových hlasů, které ještě 

navýšil vítězstvím ve volbách na předsedu strany v roce 2016, kdy získal ohromných 

61,8 % hlasů (Sparrow, © 2016). 

Problémem strany zůstává v podevoluční době její organizační kapacita, která 

souvisí s počtem členů strany. Dále také problém s fondy pro stranu prostřednictvím 

právě členů a odborů (Hassan, 2004, s. 146-160). I přes nedostatek členů strana dosáhla 

vrcholu v tomto hledisku v roce 2016, kdy počet sympatizantů, kteří se přihlásili ke 

straně, vzrostl v dubnu na 528 180 členů strany a v červenci téhož roku na 554 tisíc 

členů (The Guardian, © 2016). Po tomto výrazném vzestupu došlo také ke strmému 

pádu. V dubnu roku 2017 se mluví o počtu pouhých 200 tisíc členů Labouristů. 
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Nedostatek členů zapříčiňuje v určité míře decentralizaci samotné strany z kapacitních a 

finančních důvodů.  

Hlavní výkonný orgán strany tzv. NEC byl v podevoluční době ovlivňován 

novou politikou strany (zásahy ze strany Blaira) i spoluprací s regionálními pobočkami 

NEC, které vznikly na nově decentralizovaném území Skotska a Walesu. Zaměřením se 

NEC stal koordinačním orgánem, který měl na starost organizaci strany a její 

každodenní fungování. Rozhodovací funkce NEC byla ponechána, ale v omezené míře. 

Rozhoduje například o interních záležitost strany. Složením se stal NEC rozsáhlejší 

s více volenými zástupci. Členství v NEC je podmíněno účastí v National Policy Forum. 

Obě regionální strany z decentralizovaného území neměly formální reprezentaci na 

půdě NEC až do roku 2016, kdy byl oficiálně přijat balíček vnitrostranických reforem, 

včetně návrhu na účast zástupce ze Skotské labouristické strany a Velšské labouristické 

strany (Pope, © 2016). V současné době se NEC skládá z 35 členů, včetně předsedy 

strany Jeremyho Corbyna (Labour Party, © 2017). Sama labouristická strana 

nepřipouští, že by ve straně vznikl federativní model, protože rozdělení strany uvnitř by 

mohlo přinést rozvrácenost a tím slabost v médiích a na volebním poli (Laffin, Shaw a 

Taylor, 2007, s. 4-6). 

Následující dvě podkapitoly se snaží analyzovat postavení regionálních odnoží 

Labouristické strany ve Skotsku a Walesu. V první části je zkoumána vnitřní proměna 

strany po devoluci. K této analýze je využita kategorizace ze studií J. Hopkina. 

Hlavními tématy pro studii jsou nově vytvořené vztahy a rozložení moci od centra 

k regionu. Jejich vzájemné fungování, struktura a organizace. Dále analyzuje nové 

procesy, které musely být zahájeny společně s vytvořením nových institucí v regionech. 

Jedná se především o rekrutaci kandidátů, vládní strategii, výběr lídra regionální 

pobočky a získanou míru autonomie při vytváření konceptu a vedení volební kampaně 

v regionu. A v neposlední řadě o organizaci a získávání finančních prostředků těchto 

regionálních odnoží strany. Poslední část kapitol je věnována vnějšímu postavení strany 

v regionu v rámci regionálních i celonárodních voleb. Jsou zde shrnuty výsledky voleb 

na celonárodní i regionální úrovni. Tato část práce se zabývá časovým úsekem od 

prvních voleb do regionálních parlamentů až po současnost. 
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5.1. Skotská labouristická strana po devoluci 

Skotská labouristická strana se v rámci devoluce ani po devoluci nestala nikdy 

samostatnou zcela autonomní jednotkou – stranou, která by se musela znovu registrovat 

u volební komise, jak předepisuje Political Parties, Elections and Referendums Act 

z roku 2000. Strana zůstala formálně pobočkou celobritské strany a autonomie, která ji 

mohla být či byla dána, závisela zcela na rozhodnutí centra – vedení národní strany. 

Skotská odnož strany prodělává v současné době těžkou krizi volební podpory. 

Dříve bylo Skotsko od roku 1945 baštou Labouristů stejně tak jako Wales. Sílící hlasy o 

nezávislosti Skotska (i v souvislosti z hlasování o tzv. Brexitu – odchodu Velké Británie 

z Evropské Unie) přinesly pro Labouristy příkrý pád podpory voličů. Příkladem toho 

jsou poslední volby do Westminsterského parlamentu, kde ze Skotských mandátů 

Labouristé získali pouze jeden z 59 možných. Skotští Labouristé mají i znatelně menší 

zastoupení ve Skotské národním parlamentu, kde získali pouze 23 mandátů a v lokální 

sféře na území Skotska ovládli pouhých 396 mandátů z 1 223 dostupných. Ze skotských 

mandátů do Evropského parlamentu připadly ve volbách Labouristům dvě za šesti 

křesel (iDNES.cz, © 2015). 

Největší konflikt, s kterým se musela Skotská Labouristická strana vyrovnat 

mimo samotné devoluce a jejich změn na stranu, byla modernizace strany, a hlavně 

nový program – New Labour. Skotští voliči, kteří historicky silně podporovali 

Labouristy, se nemohli lehce přizpůsobit a ztotožnit s novým programem strany, který 

se již nezaměřoval primárně na dělnickou třídu a silný sociální stát. Tato modernizace a 

celkově politika New Labour zapříčinily pokles voličů z dělnické třídy. Jejich hlasy se 

přesunuly k levicovější nacionalistické straně – SNP. Na tuto ztrátu voličů museli 

skotští labouristé okamžitě reagovat. Aby dosáhli úspěchu, který se ve Skotsku od 

Labouristické strany očekával, rozhodli se některá nařízení z centra neuposlechnout a 

dokázat tak voličům jistou nezávislost na vedení v Londýně. Přímo proti centru skotská 

strana nevystoupila. Sporným tématům, která by mohla poškodit její zájmy v regionu, 

se vyhýbala a soustředila se na regionální témata. Toto je jeden z příkladů adaptace 

strany na nové prostředí a bývá z dnešního pohledu označováno za pragmatické a 

britské vedení proti této strategii nemělo formálně žádné negativní stanovisko.  

První volební program pro volby v roce 1999 byl plně pod kontrolou centra ve 

spolupráci Scottish Office. Tento postup odporoval prohlášení Partnership in Power, 

když bylo v rozhodování úplně vynecháno Scottish Policy Forum. Rozhodnutí vydaly 
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elity strany, které se bály, že příliš mnoho odlišností uvnitř strany by vedlo k jejímu 

kolapsu a ovlivnilo schopnost strany řídit zemi na národní úrovni. Musely tedy mít 

schopnost reagovat na potřeby voličů v regionech a zároveň dodržovat jednotný 

stranický směr, který se nastavil pro národní stranickou politiku. Toto se straně 

nepovedlo a výsledky voleb 1999 to dokazují (Dradbury a Hopkin, 2006, s. 140-141). 

Poučení z chyb ve volbách do Skotského parlamentu přišlo o dva roky později 

v roce 2001 při celonárodních volbách do dolní komory parlamentu. Skotským 

labouristům byla udělena částečná autonomie při určení strategie volební kampaně, 

včetně stanovení volebního programu, který měl korespondovat s regionálními zájmy 

obyvatelstva. Tato decentralizace nepřinesla ve Skotsko žádné ideologické rozepře a 

konflikty s centrem, díky tomu, že skotští lídři prošli ideologickou selekcím 

v předešlých letech a byli zastánci politiky New Labour. V programu byla vidět snaha 

ukázat svou nezávislost na centru a odlišnost.  

Na území Skotska funguje v rámci strany její samostatné ředitelství, scházejí se 

výroční konference, pro projednávání sporů uvnitř strany, a politické fórum, které je 

odnoží národního politického fóra (Hopkin a Dradbury, 2006, s. 139-140). 

5.1.1. Rekrutace kandidátů a následná selekce 

Ve výběru kandidátů na členy strany došlo ke změnám již před devolucí. 

Proběhly reformy, které znamenaly demokratizaci a otevření strany k přilákání nových 

členů. Toto otevření neznamená, že strana ztrácí kontrolu, když chtějí větší zapojení 

členů. Za éry T. Blaira a jeho politiky New Labour byl důraz na stranickou disciplínu 

ještě větší a byla k ní přitahována velká pozornost vedení. 

Ve výběru kandidátů by bylo logické očekávat konfliktní linii na ose centrum-

periferie, ale to není případ Velké Británie. Ve Skotsku lze nalézt výraznější ideologické 

rozepře. Postupné výběry probíhaly již od roku 1993, kdy bylo výroční konferencí 

ustanovena volba kandidátů prostřednictvím „one member, one vote“ (Thorpe, 2008, s. 

240-241). I přes tento demokratický způsob zvolení, byla v roce 1995 Liz Davies 

odvolána pro silné levicové smýšlení. Tato více levicovější ideologie kandidátky mohla 

v rámci strany způsobit konflikty s centrem. Jako poučením byly centrem zavedeny 

uzavřené kandidátní listiny. Formálně byly zavedeny k výběru talentů a v druhé řadě 

k výběru ženských kandidátek, aby se zvýšilo jejich zastoupení v institucích, a také na 

etnické vyvážení kandidátek. V neformální rovině odrážely zkušenosti z roku 1995 a 
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kandidáti byli schvalováni podle přísných pravidel, které určilo centrum (Biezen a 

Hopkin, 2004). Pokud kandidát nebyl vybrán, bylo to z důvodu přílišné náklonnosti 

k nacionalismu nebo projevu nesouhlasu s nově zavedenou politikou New Labour. 

Podle vnitrostranických dohod kandidáti pro všeobecné volby do Westminsterského 

parlamentu a Evropského parlamentu museli být speciálně prověřeni a byl s nimi 

proveden pohovor s vedením strany na regionální úrovni. Toto bylo použito i pro první 

volby do regionálního parlamentu v roce 1999. Výběr, který zajišťovali členové 

National Executive Committee i Scottish Executive Council, pomohl straně s vyloučení 

tzv. „buřičů“. Právě ve Skotsku se tato selekce stala velmi kontroverzní a došlo 

k výraznému úbytku kandidátů (viz tabulka č. 1). Formálně z posouzených kandidátů 

musela strana odstranit jen 38 osob, ale v rámci celého výběrového procesu byrokracie 

strany již odstranila 367 kandidátů z celkových 534 osob (Van Biezen a Hopkin, 2004, 

s. 21-22). Vybraní kandidáti byli ke straně loajální a měli vysokou stranickou disciplínu, 

která byla pro stranu velmi žádoucí. Příkladem tohoto zasahování může být zamítnutí 

Dennise Canavana jako kandidáta do Skotského parlamentu v roce 1999. Centrum jeho 

kandidaturu zamítlo, i přes zjevnou podporu regionu. Byl proto vyloučen ze strany jako 

interní nepřítel a následně kandidoval jako nezávislý. Vyhrál s více jak 55 % hlasů 

(Hopkin, 2003, s. 230-231). Tyto zásahy měly za cíl zvýšit kvalitu kandidátů a částečné 

odrazení politických stálic, které nebyly ochotny se přizpůsobit nové době a tím 

usnadnit straně adaptaci na nové situace ve víceúrovňovém systému uvnitř i vně strany. 

Pokud přišly odbory se svým kandidátem, který nebyl přímo proti ideologii strany, 

mohlo se stát, že národní strana upřednostnila kandidáta odborů před svým vlastním 

(Laffin, Shaw a Taylor, 2007, s. 94-95). 

 

 SKOTSKO MANDÁTY (%) 

PŘIHLÁŠENÝCH 534 414 

DOTAZOVANÝCH 326 253 

POSOUZENÝCH 167 129 

OBSAZENÝCH 129 100 

Tabulka č. 1: Úbytek kandidátů ve Skotsku při centrální selekci před volbami 

v roce 1999 (Laffin, Shaw a Taylor, 2004, s. 6) 

 

Po volbách v roce 1999 byla taktika výběru kandidátů změněna a kontrola nad 

výběrovým řízením byla převedena z centra na exekutivu Skotské labouristické strany. 

Předepsané centrální zásady platily v regionu jen do roku 2001. Hlavním pro skotské 
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labouristy bylo poučení se z přílišného zasahování v 90. letech 20. století a vytvoření 

mocenských struktur a postupů uvnitř strany (Dradbury a Hopkin, 2004, s. 141-142).  

Dle klasifikace Laffina, Shawa a Taylora z roku 2007 se jedná o střední úroveň 

centralizace při výběru kandidátů. Centrum poskytlo regionu jistou pravomoc při 

výběru kandidáta, ovšem za podmínek, které samo určí. Hlavní slovo vždy mělo 

centrální vedení, které zastřešoval NEC. V této oblasti lze nalézt jeden z největších 

vlivů a zásahů centra v regionu. Zejména ve Skotsku nedocházelo ke konfliktům na 

základě štěpení centrum – periferie, ale na základě ideologických tenzí a nepodpoře 

nového ideologické směřování strany prostřednictvím politiky New Labour. 

5.1.2. Volební strategie 

Labouristé ve Skotsku byli dlouhé roky dominantní stranou, která zde měla 

přirozenou podporu, na rozdíl od Konzervativců. Politika New Labour, která byla 

tématem číslo jedna v podevoluční době, se ve Skotsku zaměřovala na nacionalismus a 

praktičnost. V prvních letech po devoluci nepředstavovala Skotská nacionalistická 

strana silného soupeře pro Labouristy. To se ale brzy změnilo a SNP se stala hlavním 

soupeřem Labouristů a později i přemožitelem v regionálních i všeobecných volbách do 

Westminsteru. 

V prvních regionálních volbách po devoluci v roce 1999 mělo rozhodující hlas 

ve volební strategii strany ústředí celonárodní strany v Londýně. Že to byla chyba, bylo 

Labouristů jasné až s vyhlášením volebních výsledků. Strana nezískala takový počet 

hlasů, ve který se svou dominancí v regionu, doufala. Strana v kampani v roce 1999, 

kterou kompletně vytvořil Scottish Office Advisor s vedením strany v Londýně, cílila na 

obavy obyvatel ze „separatistické“ hrozby ze strany SNP. Tato kampaň byla komplexně 

řízena z Londýna a nepřinesla straně takový zisk, v který doufala z předešlých 

zkušeností.  

V dalších volbách v roce 2001 již centrální vedení strany změnilo pro Skotský 

region svou volební strategii a přenechalo místní vedení kampaně a formulování 

vlastního programu. Ten byl více vytvořen pro regionální politiku a pro regionální 

voliče. Strana si uvědomila, že hlavní cíl kampaně má být zatraktivnění programu strany 

regionálnímu voliči a adaptování programu pro dané území.24 Důležité bylo moderní 

komunikování stranické politiky, která se zaměřovala i na nové potencionální voliče, 
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občany bohatších střední vrstvy. Když se strana adaptovala kampaní na region, zacílila 

na stejné voliče jako regionální strana, v tomto případě SNP. I když straně byla dána 

určitá míra decentralizace, politika Skotské New Labour se nelišila od národní politiky, 

což značí velmi silnou soudržnost strany a vnitřní disciplínu (Dradbury a Hopkin, 2004, 

s. 145). Otázkou zůstává, do jaké míry zasáhlo centrální vedení strany v neformálních 

hladinách, protože obavy o rozpolcení strany zevnitř mohlo poškodit stranu na 

celonárodní úrovni. V roce 2003 se strana rozhodla spolufinancovat volební kampaň 

společně s centrem a program pro volební kampaň byl důkladně prodiskutován na všech 

úrovní strany v regionu, členové měli možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit a dát 

připomínky. Celkově se těchto diskuzí účastnilo 256 lokálních jednotek po celém 

Skotsku (Hassan, 2004, s. 183-184). K všeobecným volbám v roce 2005 byly pro různá 

území vytištěny různé manifesty, kde byly jasně rozeznatelné rozdíly v jednotlivých 

prosazovaných politikách na decentralizovaném území od britské úrovně. Nepřineslo to 

žádný rozpoznatelný negativní účinek, kterého se strana po dlouhá léta bála. V dalších 

volbách se objevila kritika Labouristů od Skotské nacionalistické strany, která je 

obvinila, že jsou jen ovládáni Londýnem i přes formální decentralizaci strany, díky 

blízkému vztahu mezi D. Dewarem a G. Brownem. 

5.1.3. Vládní strategie 

Víceúrovňový systém přináší mnohé výzvy pro stranu, která se ocitne ve 

vládnoucí pozici. Přináší potenciál pro rozhodování jak na regionální úrovni, tak na 

celonárodní úrovni. Rozhodnutí může mít vliv na úroveň druhou nebo se můžou 

rozhodnutí ve stejné situaci lišit, protože se strana adaptuje na regionální prostředí. Díky 

AMS volebnímu systému mohou nastat dvě situace v rámci vládnutí. Buď strana získá 

většinu potřebnou k samostatnému vládnutí, nebo díky proporcionalitě bude strana 

muset hledat koaličního partnera.  

Ve Skotsku nezískali Labouristé většinu v žádných regionálních volbách, jejich 

popularita má spíše sestupnou tendenci na úkor SNP. Od 1999 až do roku 2007 vládla 

ve Skotském regionu koalice Labouristů a Liberálních demokratů. V koalici vznikly 

konflikty ohledně školného a oblasti péče o seniory, se kterými Labouristé na národní 

úrovni nesouhlasili, ale jejich zástupci ve Skotsku tyto spory vyřešili v rozporu 

s celonárodním smýšlením a označili toto rozhodnutí jako „daň za koalici“. Naopak, 

                                                                                                                                               
24 Důležité je rozeznat, že to, co zajímá občana v daném regionu, nemusí být relevantní pro voliče 
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když bylo zapotřebí podpory od skotských labouristů pro vládu na celobritské úrovni, 

tak se pomoci dostalo.25  

Od voleb v roce 2007 se strana dostala do opozice a v ní zůstává do dnešní doby. 

Na úkor Labouristů získává preference voličů SNP, hlavně díky současné situaci, kdy si 

Britové zvolili v referendu tzv. Brexit – opuštění EU, který SNP nepodporuje a 

v současné době je odsouhlaseno další referendum o nezávislosti Skotska, které je pro 

SNP stěžejním tématem. Tím se převážně odlišuje od Labouristů, kteří mají podobný 

program jako nacionalisté a cílí na stejné skupiny obyvatel. Tento rozpor v názoru na 

referendum vyšel plně najevo při prvním referendu o skotské nezávislosti v roce 2014, 

kdy se Labouristé připojili ke Konzervativní straně a podpořili setrvání Skotska v rámci 

Velké Británie.26 

Ve zhodnocení úrovně centralizace je možno vládní strategie v tuto chvíli 

označit jako decentralizované. Centrum i přes obavy ze ztráty hlasů, když nebude 

politika strany ve všech důsledcích stejná, dovolilo postoupnou decentralizaci za slabé 

podpory regionu.  

5.1.4. Organizace strany a její financování 

Skotská Labouristická strana je tradičně slabě organizovaná, převážně se 

zaměřením na administrativní funkci než na vedení volební kampaně, ekonomické 

aspekty strany a poltickou komunikaci. Přetrvávají zde zvyklosti z předrevoluční doby, 

kdy se o všechno staralo centrum. I přes devoluční procesy uvnitř strany, zůstala 

spousta věcí při starém, a není dostatek personálních kapacit k rozšíření práv regionální 

strany. Aspoň tímto si celonárodní strana legalizuje vysokou centralizaci strany. I přes 

značné rozšíření kapacita zdrojů, kdy se personální situace na začátku 21. století 

zlepšila, financování zůstává pořád v rukou centra. Do roku 2000 měla strana nejasné 

financování. Finanční dotace přichází straně i z odborů a od každého člena strany. 

V roce 2001 měla strana z celkového počtu členů Labouristické strany pouhých 8 % 

(Hassan, 2004, s. 176-180). Přijímání členů řídí samotné centrum strany, včetně 

vybírání příspěvků, které jsou následně přerozdělovány. Jediný vliv, který má regionální 

strana v této oblasti, je vedení kampaně na nábor potencionálních členů. Na jmenování 

                                                                                                                                               
v regionu jiném. 
25 Jednalo se o případ, kdy se SLP zavázala nehýbat s výši daní a národní LP se zavázala nezvyšovat daň 

z příjmu. Odměnou za to (z důvodu zvýšení příjmů z veřejných zdrojů) mohlo být zvýšeno financování 

veřejných služeb, po kterém volali SLP (Dradbury a Hopkin, 2004, s. 146-147). 
26 V rámci SLP se našli i podporovatelé nezávislosti Skotska, kteří ale nedostali podporu centra. 
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úředníků strany se přeneslo z NEC na regionální komisi, ale k udržení jisté autority si 

NEC ponechává i přes autonomii regionu sílu rozhodnou ve sporech a jeho rozhodnutí 

je finální.  

Dle hodnocení Laffina, Shawa a Taylora je strana v oblasti financí stále silně 

centralizovaná, ale na úrovni organizace formálně decentralizovaná. Pokud je vzata do 

úvahy neformální rovina, je možno zařadit organizaci do střední cesty od centralizace 

k autonomii.  

V roce 2011 pověřil Ed Miliband, tehdejší předseda Labouristické strany, své 

kolegy ze skotské pobočky, aby udělali šetření ve straně. Cílem mělo být zajištění 

prosperující strany, která je moderní a efektivní. V návaznosti na to byly představeny 

reformy, které byly následně 29. října téhož roku schváleny na zvláštní konferenci ve 

Skotsku. V rámci těchto změn byla i nově volená pozice lídra Skotské labouristické 

strany. Doposud byl za předsedu považován lídr parlamentní skupiny (ScottishLabour, 

© 2017). 

Na území Skotska měly i přes oslabování na celonárodní úrovni významnou roli 

odbory, jejichž zástupci se účastnili politického fóra, kde prezentovali své postoje a 

návrhy k relevantním tématům. Na půdě fóra se vytvářel jednotný hlas a postoj odborů 

na dané téma (Laffin, Shaw a Taylor, 2004, s. 11-14). Zástupci odborů byli také 

v přímém kontaktu s předsedou strany a relevantními ministry v Edinburghu i ve 

Westminsteru, tj. na celonárodní úrovni.  

5.1.5. Volba lídra  

Z praktického hlediska byl před devolučním procesem lídrem strany Secretary 

State for Scotland, který byl delegován přímo od stranického lídra z Londýna. V tomto 

aspektu přinesla devoluce významnou změnu a dovolila v této době určitou autonomii 

pro volbu lídra parlamentní skupiny. Jak již bylo řečeno, výše formální post lídra 

Skotské labouristické strany byl přijat až v roce 2011. Na konci 90. Let 20. století byly 

limitovány možnosti pro obyčejné členy strany. V návaznosti na neposkytnutí možnosti 

si zvolit svého předsedu stranu opustila řada členů. V této době byla snížena demokracie 

uvnitř strany. Pouze elita skotských labouristů vybírala svého vůdce. Volební komise 

v případě volby prvního lídra parlamentní skupiny byla složena z 1/3 volených zástupců 

v parlamentu, 1/3 lokálních zástupců strany a 1/3 tvořili zástupci odborů. Celkem volilo 

lídra přibližně 500 lidí. V případě jeho nástupců byl počet volitelů výrazně menší. U 
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McLeishe, jehož volba proběhla v roce 2000, se volební komise skládala z pouhých 80 

osob. McConnell, který byl jediným kandidátem po odstoupení McLeishe27, byl zvolen 

pouze zástupci zvolených poslanců Skotského parlamentu a členů SEC. V rámci jeho 

volby byla nutná nominace na kandidáta prostřednictvím minimálně 7 poslanců, 

McConnell získal celkově podpisy a podporu 33 poslanců. V této době měli skotští 

poslanci monopol na výběr předsedy. Celkově volbu provedlo 84 lidí. Je otázkou, zda 

zde vládne demokracie nebo elity při tak malém počtu volitelů (Hassan 2004, s. 184-

186). Na centrální úrovni byla silná demokratičnost volby, ale ve Skotsku zůstává 

silnější delegativní demokracie. Lze říci, že volba lídra probíhá bez zjevných zásahů 

centra strany, či zásahů přímo od předsedy strany. Důvodem této absence bylo označení 

kandidátů centrem za spolehlivé. V návaznosti na tento případ lze volbu lídra považovat 

v rámci strany za decentralizovanou. 

První skutečná volba lídra skotských labouristů proběhla v roce 2011, po 

schválení balíčku reforem, které měly přinést modernizaci a efektivitu straně. Prvním 

oficiálním předsedou strany se stala Johann Lamont se ziskem 51,77 % hlasů. Volba 

probíhala skrze sbor volitelů, kde byli poměrně rozděleni skotští poslanci, členové 

strany a zástupci přidružených organizací, hlavně odborů a socialistických skupin, které 

kooperují s Labouristy.   

Současným lídrem Skotských Labouristů je Kezia Dugdale. Propady volební 

výsledků Labouristů v posledních letech zapříčiňují nestabilitu vedení strany a s tím i 

spojené časté výměny na postu předsedy. Jen od formálního ustanovení tohoto postu 

v roce 2011, zde během necelých 6 let figurovali 3 předsedové či předsedkyně a 

z dlouhodobého hlediska bylo od roku 1999 na území Skotska, tedy za 18 let, již 12 

lídrů strany.28  

5.1.6. Skotské politické fórum a Skotská výkonná komise 

Scottish Policy Forum vzniklo v souvislosti s devolucí a programem Partnership 

in Power na území Skotska v roce 1998 jako alternativa celonárodního National Policy 

Forum. Členem regionálního fóra jsou zástupci odborů, členové parlamentních skupin 

z Evropského, celonárodního i regionálního parlamentu, a zástupci místních orgánů a 

správy. Činnost fóra je limitována politickou rolí Scottish Executive Committee, která 

                                                 
27 McLeish odstoupil poté, co byl obviněn za zneužívání veřejných prostředků (Dradbury a Hopkin, 

2004). 
28 V průměru každý předseda zastával svou pozici přesně 18 měsíců, tj. rok a půl.  
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je regionální alternativou NEC. Fórum funguje na dvouletém rozhodovacím procesu. 

Předkládá návrhy a podměty na výroční konferenci, o kterých konference následně 

rozhoduje. Pokud je materiál schválen, fórum připraví detailní zprávu, která je další rok 

předložena a může být jedině schválena či odmítnuta. Nelze ji měnit na úrovni 

konference a pozměnit ji mohou jen specializované komise, které berou ohledy na 

podměty volebních obvodů. Pokud tyto pozměněné návrhy získají ve fóru podporu 

minimálně 25 %, jsou předloženy konferenci jako návrhy alternativní. Tyto procesy 

jsou pod dohledem SEC a poslanců regionálního parlamentu (Laffin, Shaw a Taylor, 

2004, s. 7-8). I přes formální decentralizaci a průhlednost celého rozhodovacího 

procesu, jsou výstupy fóra pod silnou kontrolou předsedy regionální strany, který je 

loajální k centru moci v Londýně. Celé přípravné práce na výstupech a podmětech pro 

předání konferenci byly prováděny v předem určených skupinách, jejichž členy vybíral 

přímou nebo nepřímou cestou sám první ministr regionální strany. Ve Skotsku 

znamenala účast ve fóru další důležitý kariérní krok pro ambiciózní aktivisty ve straně.  

5.1.7. Postavení strany ve stranickém systému  

Tato podkapitola shrnuje vnější postavení strany ve stranickém systému, jako 

jeden z nejdůležitějších aspektů a cílů strany, dle její základní definice. Strana se snaží 

maximalizovat svůj zisk, tj. získat co nejvíce volitelných postů. Tento ukazatel může 

pomoci analyzovat výsledky změn v rámci decentralizace strany, jaký vliv měli na 

volební preference jak ve všeobecných volbách do Westminsteru, tak do regionálního 

parlamentu ve Skotsku. V druhém kroku volební výsledky indikují pozici strany ve 

stranickém systému ve dvou úrovních systému, národním i regionálním.  

Otázkou, zde může být, jak se voliči chovají v rámci víceúrovňového systému. 

Zda jsou pro ně volby na nižší úrovni stejné nebo jiné jako na celonárodní úrovni.  

5.1.7.1. Volby do Westminsteru 

V první části se bude práce věnovat postavení strany na území Skotska vůči 

všeobecným volbám do Westminsterského parlamentu v Londýně. Stranický systém na 

této úrovni může být dle Sartoriho charakterizován jako systém dvou stran – 

bipartismus. Jsou zde dvě hlavní politické strany, které se střídají.  

Labouristé tradičně získali na území Skotska většinu mandátů určených pro toto 

území. Na grafu níže je možno vidět jasný bod zvýšené podpory v období před 
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započetím devolučního procesu, který měli Labouristé ve svém programu. Po tomto 

úspěchu je zde vidět postupný úpadek, i když je Labouristická strana v regionu stále 

dominantní. Zlom nastal v posledních volbách, kdy došlo ke znatelnému úspěchu SNP, 

která získala téměř všechny možné mandáty na území Skotska a zužitkovala svůj zisk 

na ohromných 91,5 %, které znamenaly ovládnutí území Skotska, na úkor zisku 

Labouristů. Do budoucna nelze předpokládat expanzi strany na celonárodní úrovni, 

protože její působnost je teritoriálně omezená. Další volby, které jsou naplánovány na 

začátek června 2017, pomohou poodhalit, jestli tento úspěch SNP byl ojedinělý nebo 

bude tento trend pokračovat a Labouristé přijdou o svou dominanci v regionu.  

Vývoj podpory Labouristické strany ve Skotsku v celonárodních volbách 

(TheElectoralCommission, © 2017) 

5.1.7.2. Volby do Skotského parlamentu 

Přes počáteční dominanci Labouristů po devoluci ve volbách do regionálního 

parlamentu, zde také dochází k poklesu podpory a tento trend nevykazuje žádný 

významný posun v zisku hlasů nahoru. V roce 2007 byly zisky nejsilnějšího rivala 

Labouristů a Skotské labouristické strany téměř shodné, od této doby se také strana 

dostává do opozice a vlády se ujali skotští nacionalisté. Strana ztrácí své hlasy na úkor 

regionálních nacionalistů, ale také na úkor celonárodního rivala – Konzervativců.  Po 

slabém poklesu preferencí se od roku 1999 v posledních volbách jejich zisk více než 

zdvojnásobil na zisk 31 mandátů v porovnání se ziskem v roce 2011. Tímto ziskem se 
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dostali před Labouristy, pro které to znamenalo odsun až na třetí místo ve volebním 

souboji, a tím zaznamenali nejhorší porážku na území Skotska. Roky 2015 a 2016 tudíž 

znamenaly pro Skotskou labouristickou stranu znatelný pokles podpory v regionu, kde 

v minulosti neměla relevantního soupeře. 

Stranický systém na sub-národní úrovni ve Skotsku lze dle Sartoriho 

charakterizovat jako omezený pluralismus, kde figuruje 5 relevantní stran – SNP, 

Labouristé, Konzervativci, Zelení a Liberální demokraté.  

Vývoj podpory jednotlivých stran do Skotského parlamentu v letech 1999–2016 

(TheElectoralCommission, © 2017) 

5.2. Velšská Labouristická strana v podevoluční období 

V rámci Labouristické strany není Velšská labouristická strana federální 

jednotkou, ale jedná se o pobočku strany na území Skotska, či Walesu.29 Z tohoto 

důvodu nemusí být strana formálně registrována jako samostatná jednotka u volební 

komise, jak stanovuje zákon o politických stranách, volbách a referendech z roku 

2000.30 

V současné době je Labouristická strana nejúspěšnější stranou v historii 

Velšského regionu. Labouristé se ve Walesu stali dominantou, kterou druhá nejsilnější 

strana – konzervativci dokázali porazit pouze jedinkrát od roku 1918. Tato porážka 

přišla v roce 2009 ve volbách do Evropského parlamentu. V klíčových volbách do 

                                                 
29 Federální jednotky strany mají například celonárodní Liberální demokraté. 
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národního Westminsterského parlamentu nebo Velšského národního shromáždění 

nenalezli Labouristé silnějšího soupeře. V posledních volbách v roce 2016 získala 29 

křesel z 60 možných ve Velšském národním shromáždění a tím si zajistila v pořadí již 5. 

funkční období v menšinové koaliční vládě s podporou liberálního demokrata Kirstyho 

Wiliamse. Dále zástupci Labouristické strany dosáhli na 25 mandátů ze 40 možných do 

Westminsterského parlamentu za území Walesu a 1 mandát pro evropského poslance ze 

4 dostupných. Na lokální úrovni dominance Labouristů pokračuje. V současnosti 

ovládají 576 lokálních mandátů z celkového počtu 1264. (Scully, © 2016) 

Na rozdíl od Skotska ve Walesu nedocházelo k větším ideologickým rozepřím. 

Byla zde konfliktní linie odbory – podpora devoluce, kde mnoho starších politiků, kteří 

jsou spjati s odbory, vidí v devoluci a podpoře nacionalismu pouhé odvedení pozornosti 

od Westminsterské soutěže. Odbory jako mocenská centra byla oslabena v důsledku 

ekonomických, sociálních změn a profesionalizace, kterou přinesla moderní levicová 

politika. Velšská labouristická strana byla do této doby spojována s termínem „one-

partyism“, kde byly resorty předávány privilegovaným osobám. Toto vše se nástupem 

New Labour změnilo. Následovala intenzivní kampaň směřující k nalezení nových tváří 

a mobilizace podpory voličů. Moc odborů se snížila, ale nezmizela úplně (Laffin, Shaw, 

Taylor, 2007). 

Napojení strany ve Walesu na centrum v Londýně je povahou silnější než 

v jiných regionech. Strana je i přes odlišnosti velšského regionu silně centralizovaná, a 

to i přes devoluci na konci 90. let 20. století.  

5.2.1. Rekrutace kandidátů a následná selekce 

Pro první volby do regionálního shromáždění byly zavedeny uzavřené 

kandidátní listiny s možností volby jednoho hlasu, tzv. OMOV. Byly centrem vytvořeny 

přesné postupy pro vybrání a selekci možných kandidátů, aby se vyloučili negativní a 

konfliktní vlivy na soudržnost strany. Zásahy na tuto selekci ve Walesu nebyly tak 

přísné a důsledné jako ve Skotsku, protože ve Walesu nebyla tak výrazná ideologická 

tenze mezi starou politikou označovanou jako Old Labour a New Labour.  

Pro Wales se stal typickým při výběru kandidátů do Velšského národního 

shromáždění termín twinning. Jedná se o docílení stejného poměru žen a mužů při 

výběru kandidátů. Při hlasování se musel dát jeden hlas muži a jeden hlas ženě. Tento 

                                                                                                                                               
30 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/notes 
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postup zajistil generovou vyváženost a díky němu se v roce 2003 stalo Velšské 

shromáždění prvním voleným parlamentem, kde bylo této rovnosti dosaženo (Laffin, 

Shaw a Taylor, 2007, s. 94). Ve společnosti se stal tento pojem kontroverzním a byl 

označován za pozitivní diskriminaci. 

Podobně jako v případě Skotska nelze výběr kandidátů na volené pozice v 

národním shromáždění či do všeobecných voleb brát jako kompletně decentralizovaný 

ani centralizovaný. Je vhodné tuto kategorii označit jako meziprodukt, kdy sice 

regionální odnož měla určité své pravomoci, ale konečné rozhodnutí náleželo centru 

v Londýně, které mohlo i kdykoliv vystoupit proti rozhodnutí regionu a rozhodnout o 

opaku.  

5.2.2. Volební kampaň a vládní strategie 

Labouristé ve Walesu byli stejně jako v severním regionu jasně dominantní 

stranou, předpokládalo se, že v regionálních volbách svou pozici ještě upevní. Strana se 

stala dominantní, získala 28 mandátů z 60, i přes jasně daný program, který celý 

vytvořilo centrum strany v Londýně (TheElectoralCommission, © 2017). Podobně jako 

ve Skotsku i zde byla kampaň zaměřená na separatistické sklony regionální stran Plaid 

Cymru. Tato kampaň se ale ve Walesu nesetkala s pozitivním ohlasem. Velkou roli 

v politice na území Walesu nehrají separatistické sklony, ale pouze nacionalistické. 

Nacionalismus a národní identita jsou pro Velšany velmi důležité, a určité záruky jít 

vlastní cestou, s vlastní kulturou a jazykem, jim poskytuje i Labouristická strana. To je 

jeden z důvodů, proč je Labouristická strana ve Walesu oblíbená.  

Po prvních volbách do národního shromáždění byla centrem daná větší 

autonomie pro řízení voleb, kampaní a tvorbě programů pro území do všech úrovní 

voleb. V návaznosti na toto uvolnění pravomocí Morgan přejmenovává stranu na Welsh 

Labour31, aby se překonalo období, kdy byla na veřejnosti silně zakotvena myšlenka 

silného centralistického vedení velšské labouristické strany. Toto přejmenování 

pomohlo oživit stranu a ze strany Londýna se dočkalo pozitivního přijetí, včetně 

ministerského předsedy T. Blaira, který označil Morgana za pragmatistu a byly 

odvolány veškeré osobní antipatie k jeho osobě (Dradbury a Hopkin, 2004, s. 150).  

Morgan označil Welsh Labour za pravou stranu Walesu. 

                                                 
31 Prosezeno na konferenci na jaře 2000. 
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Díky uvolnění pravomocí a nadvládou nad tvorbou kampaní, samotného 

programu i způsobem vedení komunikace, se centrum poučilo a pochopilo, že specifika 

regionu může zvládnout jen regionální pobočka. Jen toto předání moci, umožní straně 

adaptaci na nové prostředí a upevnění svých pozic ve stranickém systému v regionu. 

Z těchto důvodů může být tato kategorie vedení kampaně a samostatné utváření 

programu strany za decentralizovanou.32   

Pohodlná většina Labouristů na vládní úrovni omezovala důsledky koaličního 

vládnutí na regionální úrovni a spory s centrem zde téměř nebyly. Velšská labouristická 

strana do roku 2007 vládla jako jediná strana a měla dostačující většinu v Národním 

shromáždění. Po volbách v roce 2007, kdy Labouristé zaznamenali nižší podporu 

voličů, byla sestavena koaliční vláda s regionální stranou Plaid Cymru. V roce 2011 

získali Labouristé ve Walesu polovinu dostupných mandátů, tj. 30 z 60, a sestavili 

jednobarevnou vládu s podporou Plaid Cymru díky vydání závazku k prohloubení 

velšské kultury a jazyka. Po posledních volbách v roce 2016 Labouristé jsou stále ve 

vládních pozicích. Postavení Labouristické vlády je menšinové s podporou poslance za 

Liberální demokraty (Mertl, © 2012).  

 Jediným konfliktem byla problematika zdravotní péče, kdy centrum a region 

měli rozdílné pohledy na vyřešení této situace. V ostatních případech byla regionální 

pobočce poskytnuta značná autonomie v souladu s přidělanými pravomocemi 

Národního shromáždění (Van Biezen a Hopkin 2004, s. 31-32). 

5.2.3. Organizace a financování strany 

Organizační struktura Velšský labouristů kopíruje národní stranu, včetně jejích 

rozhodovacích orgánů.  A jsou jim dána rozhodovací pravomoci kopírující pravomoci 

přidělenou devolucí Velšskému národnímu shromáždění. Funguje zde koncept tzv. 

Welsh Executive Committee – podřízený a založený na konceptu NEC a výroční 

konference velšské strany s podřízenými orgány a politické fórum. Dále je jeden 

zástupce Velšských labouristů přímo jmenován do Národního rozhodovacího procesu. 

Toto bylo zavedeno až v minulém roce, tj. 2016. Samotné fungování a procesy 

velšských orgánů, jako je fórum, výkonná komise, či výroční konference je stejné jako 

v případě Skotska. Jediný rozdíl, zde lze nalézt ve vnímání zapojení v exekutivě. Ve 

                                                 
32 Nejsou zde bohužel vyloučeny neformální zásahy z centra, které se na veřejnost nedostanou nebo 

nejsou patrné. 
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smýšlení Velšských labouristů je toto zapojení symbolem starého stylu labouristické 

politiky (Laffin, Shaw a Taylor, 2004, s. 3). 

Podobně jako ve Skotském regionu, zde Labouristé dopláceli řadu let na slabou 

personální situaci a limitovanou účast na základní úrovni. Data o členství 

v Labouristické straně na území Walesu nejsou dostupné na rozdíl od Skotska, ve 

kterém byly poskytnuty jen v omezené míře.  

Na rozdíl od Skotska uvnitř velšské labouristické strany nebyla ideologická 

tenze, jako konflikt mezi podporovateli a odpůrci devoluce – odbory. Mnoho starších 

politiků bralo devoluci jen za nástroj, jak odvést pozornost od westminsterské soutěže. 

Moc odborů byla uvnitř strany postupně omezována a jejich hlasy umlčovány. Podpora 

odborů postupně klesala. S místními politiky měly velmi dobré vztahy a uměly velmi 

dobře lobbovat za svou věc, ale v organizaci byly velmi slabé. Přes vztahy s lokálními 

politiky se však odbory dostali k lobbingu na půdě shromáždění, protože poslanci jsou 

přímo povinni spolupracovat s místními politiky, a navíc cítí určitou míru závislosti na 

místní samosprávě k provádění a rozvoji politiky ve Walesu. Pokles vlivu odborů je 

však ve Skotsku velmi znatelný. 

Energická kampaň, kterou přinesla New Labour, s cílem mobilizovat podporu 

strany, najít nové tváře pro volební obvodu a profesionalizovat stranu, odstranila 

předsudky a zavedené postupy na udílení významných postů tzv. „privilegovaným 

synům“ (Laffin, Shaw a Taylor, 2004, s. 6-8).  

5.2.4. Lídr strany  

Oficiální post lídra velšské labouristické strany nikdy nebyl ustanoven. Za lídra 

strany se považuje předseda parlamentní skupiny poslanců Národního shromáždění, 

který je ovšem zvolen podobně jako ve skotském případě, rovnoměrně rozloženou 

volební komisí složenou ze zástupců odborů, parlamentní skupinou a členy strany. 

V neformální rovině zde fungují zásahy z Londýna, které ovlivňují obzvlášť rozhodnutí 

zástupců odborů a parlamentní skupinu.  

Už během první volby předsedy strany, kterým se měl stát velšský tajemník R. 

Davies, proběhl zásah z Londýna. Davies byl nucen měsíc před předáním pravomocí 

v rámci devoluce k rezignaci z osobních důvodů a novým tajemníkem byl Tonym 

Blairem přímo podpořen Alun Michael, který měl velmi dobré vazby na Londýn a byl 

zastáncem T. Blaira. Blair měl k tomuto kandidátovi výhrady, ale díky antipatiím a 
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strachu z příliš levicového a nacionalisticky smýšlejícího druhého kandidáta, byl 

Morgan zvolen jako nástupce Daviese. Druhým kandidátem, který byl o 11 měsíců 

později zvolen, byl druhý předseda Velšské labouristické strany Rhodri Morgan, který 

na svém postu setrval po 9 let (Laffin, Shaw a Taylor, 2007, s. 95-96).  Po slabém 

výkonu Labouristů ve Walesu byla svalena vina právě na duo Blair – Michael. Po tomto 

neúspěchu byl Michael donucen regionální stranou rezignovat33 a nahradil ho oblíbený 

a charismatický vůdce Morgan. Volby v roce 1999 přinesly mnohé poučení jak pro 

regionální, tak celonárodní stranu. Došlo k větší decentralizaci a centrum se jen 

předpisy snažilo korigovat určité procesy uvnitř strany. Tento případ volby prvního 

předsedy ve Walesu jasně vypovídá, že se jednalo o přímý vliv centra na volbu lídra 

labouristů ve Walesu. Na začátku 21. století by se tyto volby lídra daly hodnotit jako 

silně centralizované, ale v ostatních volbách již takové zásahy z centra nebyly tak 

citelné. V celkovém hodnocení je možno označit volby lídra na střední cestě, spíše 

decentralizované. 

Současný lídr Labouristů ve Walesu je teprve třetí v pořadí od roku 1999. 

Carwyn Jones byl zvolen v roce 2009, jako nástupce Morgana.   

5.2.5. Postavení strany ve stranickém systému 

Pro každou politickou stranu je hlavním cílem maximalizovat svůj zisk, tj. získat 

co největší podporu voličů ve volbách, obsadit co nejvíce mandátů a sestavit vládu. 

Výsledky voleb a jejich proměna v čase poukazuje na určitý vývoj strany a její samotné 

postavení ve stranickém systému, který se může v průběhu let výrazně měnit a vyvíjet, 

stejně jako nálady voličů ve společnosti. V této kapitole je práce zaměřena na postavení 

Velšské labouristické strany, popřípadě celonárodní strany a její podpory ve volbách do 

Westminsteru či Velšského národního shromáždění na území Walesu. 

5.2.5.1. Volby do Westminsteru 

Postavení Labouristické strany v rámci všeobecných voleb na území Walesu 

dlouhodobě zaznamenává značnou podporu na úkor ostatních relevantních stran 

v celonárodním stranickém systému.  Z grafu je patrná velká míra podporu, která 

eskalovala na nejvyšší bod ve volbách v roce 1997, tj. v roce, kdy se Labouristická 

strana zvítězila ve všeobecných volbách a tento vítězství pomohlo k zavedení procesu 

                                                 
33 Donucení regionální skupinou k rezignaci značí velký vliv skupiny a tzv. skupinovou dynamiku. 
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devoluce a vzniku Národního shromáždění. Od této doby docházelo ke snižování 

podpory Labouristů, až do roku 2010, kdy je zaznamená nejnižší propad a zároveň 

Konzervativci zaznamenali nejvyšší nárůst podpory. Regionální strana Plaid Cymru 

zaznamenala nejvyšší podporu ve sledovaném období v roce 2011, tedy v době po 

vzniku regionálního parlamentu a nálady ve společnosti podpořily regionální stranu i na 

poli celonárodní volby.   

 

 Vývoj podpory Labouristické strany ve Walesu v celonárodních volbách v letech 

1983–2015 (Scully, © 2017) 
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5.3.4.2. Volby do Velšského parlamentu 

Ve volbách do Národního shromáždění Walesu měla Labouristická strana vždy 

výrazné dominantní postavení. O druhé místo ve volbách se během let přetahovali 

Konzervativci s regionální stranou Plaid Cymru. Zastoupení Liberálních demokratů je 

ve Walesu, stejně jako ve Skotsku, zanedbatelné. Nejvyšší propad zaznamenal strana 

v roce 2007, kdy byla nucena vytvořit koaliční vládu s druhou vítěznou stranou Plaid 

Cymru. Dle grafu je vidět stálá dominance Labouristů a nelze zde vidět rostoucí trend 

regionální strany jako v případě Skotska.  

 Vývoj podpory jednotlivých stran do Velšského národního shromáždění v letech  

1999–2016 (Scully, © 2017) 
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Shaw a Taylor, 2004). Největší důraz byl kladen na jednotnost strany a aplikaci politiky 

New Labour do kampaní k prvním regionálním volbám v roce 1999.34  

Elity v obou regionech podpořily tvrzení, že příliš odlišností by mohlo stranu 

ohrozit a snížit schopnost vést ji na celonárodní úrovni. Tímto centrum omezilo 

schopnost regionálních poboček reagovat na potřeby voličů v daném regionu. Toto 

rozhodnutí se projevilo v prvních volbách do nově vzniklých institucí (Dradbury a 

Hopkin, 2006).  

V kategorii rekrutace kandidátů ze strany centra došlo k regulacím v obou 

regionech Velké Británie. Tato selekce centrem byla patrná hlavně v období prvních 

voleb do regionálních institucí, kdy se centrum snažilo odstranit nevhodné kandidáty, 

kteří měli ideologické či jiné rozpory s centrem, a jejichž další působení by mohlo ve 

straně způsobit nežádoucí vnitřní konflikty. Ve Skotsku byly ideologické konflikty 

výraznější, politika New Labour nebyla přijímána staršími členy a docházelo tu 

k rozepřím. Ve Walesu nedocházelo ve velké míře k ideologickým konfliktům, za to 

jsou zde snahy o genderovou vyváženost kandidátních listin. Tato snaha je spojena 

s výrazem „twinning“, který je typický právě pro Wales. V obou případech lze 

konstatovat, že úroveň decentralizace je na střední úrovni, jak jí definoval Laffin a jeho 

kolegové.  

V případě výběru lídra/předsedy regionální pobočky strany proběhly zásahy 

z centra zcela opačně než v prvním případě. Nejvýraznější zásahy centra bylo možné 

zaznamenat právě v případě volby lídra do čela Velšské labouristické strany. Tento 

zásah proběhl zcela viditelně při výběru Aluna Michaela, který byl velkým favoritem 

Tonyho Blaira. Ve Skotsku viditelné zásahy z centra neproběhly. Mezi dva největší 

rozdíly mezi Skotskem a Walesem v rámci Labouristické strany patří četnost předsedů 

pobočky strany a formální ustanovení předsedy strany, které proběhlo pouze ve Skotsku 

v roce 2011. Velšská labouristická strana na toto formální uznání předsedy stále čeká a 

za jejího předsedu je stále považován lídr parlamentní skupiny.  

Na vládní úrovni je možno zaznamenat také několik odlišností obou regionů. 

Zatímco ve Skotsku fungovalo do roku 2007 vždy koaliční vládnutí s Liberálními 

demokraty, ve Walesu Labouristé dokázali vytvořit jednobarevnou vládu. Ve Skotsku 

jsou Labouristé od voleb 2007 v opozici, zatímco ve Walesu se od vzniku Národního 

                                                 
34 Požadavek na důraz jednoty strany vzešel přímo od lídra Labouristické strany T. Blaira. 
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shromáždění obsazují vládní posty.35 Díky koaličnímu vládnutí ve Skotsku docházelo 

v některých případech k neshodám v rámci Labouristické strany, kdy centrum a region 

měly rozdílné názory na řešení problematiky a regionální pobočka si musela své 

postavení prosadit s odkázáním na koalici a nutný kompromis.  

Volební kampaně v obou regionech měly podobný průběh. V první kampani 

v regionálních volbách centrum jasně nastavilo průběh a styl kampaně. V této situaci 

bylo vedení kampaně silně centralizované. Díky výsledkům a kritice ze strany 

regionální pobočky se centrum rozhodlo do dalších voleb nechat volební kampaň na 

regionu. To znamená, že ze silně centralizovaného vedení kampaně strana přešla 

k decentralizovanému modelu, který byl úspěšný. Jediný větší rozdíl mezi regiony je 

možno vidět ve vnímání kampaně proti regionálním stranám na území Skotska a 

Walesu. Pozitivní ohlas proti SNP ve Skotsku byl přímo v kontrastu ke kampani proti 

Plaid Cymru ve Walesu, kde byly reakce na tuto kampaň veskrze negativní. Důvodem 

může být fakt, že ve Walesu nejsou separatistické snahy tak výrazné, jako je tomu ve 

Skotsku.  

Regionální pobočky zůstaly administrativním centrem britské strany s velmi 

blízkým vztahem k Londýnskému vedení. Toto vedení deleguje a financuje úředníky 

obou regionů. Kdo není loajální k britskému vedení nebo ztratí důvěru, ztrácí možnost 

být delegován do regionu (Laffin, Shaw a Taylor, 2004).  

V případě organizace strany kopírují oba případy stranickou organizaci 

celonárodní strany. Obě úrovně mají Výkonný výbor, výroční konference i politická 

fóra, na jejichž půdě se konzultují veškeré politické otázky. Je zde hierarchický model 

vládnutí, kdy všechna důležitá rozhodnutí směřují na národní úroveň, zejména pak pod 

Národní výkonný výbor, tzv. NEC. Rozdílné je v regionech smýšlení ohledně účasti 

v rozhodovacích orgánech strany. Zatímco ve Skotsku znamená zapojení příležitost 

k postupu, ve Walesu je zapojení chápáno jako návrat ke starým strukturám. Samotné 

financování strany je silně centralizované. Dotace jsou přerozdělovány přímo z centra a 

regiony jsou na centrum přímo finančně závislé. Finanční odpovědnost náleží stále 

centru. Výjimkou jsou úředníci, poradci a podpůrné týmy ministrů a poslanců 

v regionech, kteří jsou placeni z rozpočtu parlamentu. V návaznosti na to nemají žádný 

formální závazek k celonárodnímu vedení. 

                                                 
35 Velšská labouristická strana na vládní úrovni vládla jako většinová, koaliční a v současnosti i jako 

menšinová vláda s podporou Liberálního demokratů.  
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V poslední sledované kategorii vnějšího postavení strany jsou jasně vidět rozdíly 

v rámci jednotlivých regionů. Zatímco ve Walesu si Labouristé vytvořili dominantní 

postavení, které stále udržují a ve volbách nenašli ještě silnějšího soupeře, ve Skotsku se 

síla Labouristů vytrácí a její voliči přecházejí k jejímu regionálnímu soupeři – Skotské 

národní straně, která má separatistické tendence, a ty Labouristé nepodporují. SNP 

zaujímá dominantní pozici ve Skotsku namísto Labouristů, kteří se od roku 2007 ocitli 

v opozici a v posledních všeobecných volbách v roce 2015 dokonce obsadila SNP téměř 

všechny možné mandáty na území Skotska a Labouristé získali pouze jeden. Tento 

propad na území Skotska pro Labouristy znamená i značné potíže na celonárodním poli, 

kdy se do hry o mandáty ve Westminsterském parlamentu dostává další strana na úkor 

Labouristů, i přes fakt, že jsou její zisky územně omezené.  
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Závěr 

Předložená diplomová práce představila analýzu postavení Labouristické strany 

na decentralizovaném území Skotska a Walesu. Tato decentralizace, která má počátky 

již v 70. letech 20. století, kdy proběhlo první referendum o započetí procesu devoluce a 

bylo voliči odmítnuto, přinesla nové výzvy pro celonárodní strany. Tyto strany se 

musely naučit přežít v novém sub národním stranickém systému. Pro Labouristickou 

stranu, jako prvního hybatele procesu devoluce, byla tato situace těžší pro její 

dominantní postavení v obou regionech. Labouristická strana měla své administrativní 

pobočky ve Skotsku a Walesu již před zahájením devoluce a jejich význam a postavení 

se po roce 1999 začalo měnit. Strana se začala díky politice New Labour více 

profesionalizovat, oslovovat nové voliče a změnila se její komunikace k veřejnosti. 

Stala se stranou moderní. 

Samotný vztah centra k těmto regionálním pobočkám byl zpočátku velmi 

úzkostlivý a organizace strany byla velmi centralistická.  Kontrola centra působila jako 

bariéra proti rychlému přerozdělování moci. Velký důraz na stranickou soudržnost 

přinášelo i období vládnutí Labouristické strany na centrální úrovni. Cílem bylo úspěšné 

vládnutí, a soudržná strana z pohledu veřejnosti. Centrum strany se bálo větší 

decentralizace, která by mohla přinést ztrátu voličské podpory a rozpolcení strany 

z vnějšího pohledu. 

Navzdory jednotnosti strany, která je velmi silně komunikována na veřejnosti, 

jsou pobočkám dány určité pravomoci v návaznosti na institucionální asymetrii. Tyto 

pravomoci se liší, ale v samotné podstatě byla pobočkám dána autonomie ve výběru 

kandidátů, vedení voleb na regionální úrovni a realizace svých politik, které jsou z části 

odlišné od politiky centra.  

Výraznější autonomie uvnitř strany se dostalo Skotské labouristické straně. Tato 

silnější decentralizace je zapříčiněna i větší decentralizací samotného skotského 

regionu. Ve Skotsku docházelo na konci 90. let 20. století více k ideologickým rozepřím 

než ke konfliktům na linii centrum – periferie. Ideologické rozpory byly odstraněny 

díky důkladné selekci při výběru kandidátů do prvních regionálních voleb ze strany 

centra. Po volbách v roce 1999 se pobočce strany dostalo větší autonomie při výběru 

kandidátů, volbě strategie volební kampaně i následném vedení politiky v rámci koalice 

s Liberálními demokraty. Dalším krokem k posílení autonomie uvnitř strany bylo 

přiznání formálního předsedy Labouristům ve Skotsku, který je volen od roku 2011. Do 
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té doby byl za předsedu strany chápán lídr parlamentní skupiny ve Skotském 

parlamentu.  

Postavení Velšské labouristické strany je uvnitř celonárodní strany poněkud jiné. 

Tato odlišnost je dána jiným postavením Národního shromáždění Walesu, které má jiné 

postavení a pravomoci než Skotský parlament. Velké zásahy do fungování a organizace 

Velšské labouristické strany přišly od centra při volbě jejího vůdce, kdy favoritem 

regionu byl R. Morgan, ale centrum prosadilo svého kandidáta A. Michaela, který byl 

velkým zastáncem tehdejšího předsedy Labouristů Tonyho Blaira. Morgan byl pro 

centrum příliš nacionalistický a levicový. Později však k jeho zvolení došlo a byl také 

centrem přijat jako pragmatický vůdce. Velšské strana má podobnou autonomii při 

výběru kandidátů, vedení politiky a určování směru kampaně jako pobočka ve Skotsku. 

Rozdíl je mezi formální uznáním předsedy strany. Labouristé ve Walesu stále mají za 

předsedu vůdce parlamentní skupiny a formální volba ji zatím nebyla přiznána.  

Velký význam v postavení regionálních poboček Labouristů hrají regionální 

strany, které mají podobný program, avšak jejich cílí jsou více zaměřeny na 

nacionalismus a regionální kulturu. Větší vliv regionální strany je možno nalézt ve 

Skotsku, kde je od roku 2007 Skotská národní strana ve vedoucí pozici a obsazuje 

vládní posty, zatímco Labouristé zaujímají pozici opozice. V posledních všeobecných 

volbách do Westminsteru získala SNP téměř všechny mandáty určené pro území 

Skotska na úkor právě Labouristů, kteří získali pouze jeden mandát. Ukazuje se, že 

nacionalismus získává ve Skotsku velkou podporu a Labouristé ztrácejí jedno 

z dominantních území. To může znamenat i úpadek v celonárodním měřítku, protože 

SNP obsazuje mandáty ve Westminsterském parlamentu a získává možnost působit na 

celonárodním poli, i přes její regionální charakter. Její regionální ohraničení nedovoluje 

její expanzi do dalších částí Velké Británie. Ve Walesu je situace poněkud mírnější. 

Dominance Labouristů zde pokračuje a konflikt s Plaid Cymru tu není obrovský. 

Labouristé od založení Národního shromáždění vždy obsadili vládní posty a v současné 

době mají menšinovou vládu s podporou Liberálních demokratů. Po volbách v roce 

2007 se dokonce dohodli na koalici právě s Plaid Cymru a své závazky k prosazování 

velšského jazyka a kultury dodržují dodnes. Jelikož ve Walesu nejsou silné 

separatistické tendence jako ve Skotsku, je zde situace klidná a regionální strana neubírá 

Labouristům hlasy voličů a její dominantní postavení je zde prozatím silné. 
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Summary 

This diploma thesis presented an analysis the Labour Party’s position in the 

decentralized territories of Scotland and Wales. This decentralization, which is dated 

back to the 1970s, when the first referendum on the devolution process began and the 

voters were rejected, brought new challenges for nation-wide parties. These parties had 

to learn to survive in a new sub-national party system. For the Labour Party, as the first 

movator of the devolution process, this situation was more difficult for its dominant 

position in both regions. The Labour Party had its administrative offices in Scotland and 

Wales before devolution, and their importance and status have changed since 1999. The 

party started to make it more professional thanks to New Labour's policy, to address 

new voters and to make its communication public. It has become modern. 

The relationship of the centre to these regional branches was initially very 

anxious and the organization of the party was very centralized. The control of the centre 

has served as a barrier to the rapid redistribution of power. Strong emphasis on party 

cohesion and period brought the Labor Party government at the central level. The aim 

was successful governance, and a coherent party from the public perspective. The 

center's party was worried about greater decentralization, which could lead to a loss of 

electoral support and a stranglehold from the outside. 

Despite the unity of the party, which is very strongly communicated to the 

public, branches are given some powers about institutional asymmetry. These powers 

differ, but the branches have been given autonomy in selecting candidates, leading 

regional elections and implementing their policies, which are somewhat different from 

the policy of the Center. 

Greater autonomy within the party has come to the Scottish Labour Party. This 

stronger decentralization is also due to greater decentralization of the Scottish region 

itself. In Scotland, more ideological disputes took place in the late 1990s than conflicts 

on the center-periphery line. Ideological contradictions have been removed by thorough 

selection when selecting candidates for the first regional elections by the center. After 

the 1999 elections, the party's office was given greater autonomy in the selection of 

candidates, election campaign strategy, and subsequent political leadership within the 

coalition with the Liberal Democrats. The next step in strengthening autonomy within 

the party was to give the formal chairman to the Labor Party in Scotland, elected since 
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2011. Until then, the leader of the parliamentary group in the Scottish Parliament was 

the chairman of the party. 

The status of the Welsh Labour Party is somewhat different within the 

nationwide party. This difference is due to the other position of the National Assembly 

of Wales, which has a different status and authority than that of the Scottish Parliament. 

Major interventions in the functioning and organization of the Welsh Labour Party came 

from the center when its leader was elected, with R. Morgan being the favorite of the 

region, but the center pushed his candidate A. Michael, who was a great supporter of 

then Labour Chairman Tony Blair. Morgan was too nationalistic and leftist for the 

center. Later, however, he was elected and was also accepted by the center as a 

pragmatic leader. The Welsh party has a similar autonomy in selecting candidates, 

leading the policy and determining the direction of the campaign as a branch in 

Scotland. The difference is between the formal recognition of the party chairman. 

Workers in Wales still chair the leader of the parliamentary group and the formal 

election has not yet been granted. 

Regional parties with a similar program play a major role in the status of 

Regional Labour Employees, but their aims are more focused on nationalism and 

regional culture. The greater influence of the regional party can be found in Scotland, 

where the Scottish National Party is in its leading position since 2007 and occupies 

government posts, while Labourists occupy the position of opposition. In the last 

general election in Westminster, the SNP obtained almost all mandates for the territory 

of Scotland at the expense of the Labour Party, who had only one mandate. It turns out 

that nationalism is gaining great support in Scotland, and Labour is losing one of the 

dominant territories. This may also mean bankruptcy on a nationwide basis, as the SNP 

employs mandates in the Westminster Parliament and gains the possibility of acting on 

a nationwide field, despite its regional character. Its regional borders do not allow its 

expansion to other parts of Great Britain. In Wales, the situation is somewhat milder. 

The dominance of Labour continues here, and the conflict with Plaid Cymru is not 

enormous here. Workers have always occupied government posts since the founding of 

the National Assembly and currently have a minority government with the support of 

the Liberal Democrats. After the 2007 elections, they even agreed on a coalition with 

Plaid Cymru and their commitment to promoting the Welsh language and culture is still 

up to date. As there are no strong separatist tendencies in Scotland, as in Scotland, the 
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situation is calm and the regional party does not denigrate voter’s voices and its 

dominant position is strong. 
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Příloha č. 2: Výsledky voleb do Velšského národního shromáždění v letech 1999–

2016 (tabulka) 

 

 1999 2003 2007 2011 2016 

Labouristická 

strana 

28 30 26 30 29 

Konzervativní 

strana 

9 11 12 14 11 

Plaid Cymru 17 12 15 11 12 

(TheElectoralCommission, © 2017) 
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Příloha č. 3: Vývoj zisku mandátů ve všeobecných volbách na území Skotska 

 

 1983 1987 1992 1997 2001 2005 2010 2015 

Labouristická 

strana 
41 50 49 56 55 40 41 1 

Konzervativní 

strana 
21 10 11 0 1 1 1 1 

Skotská 

národní strana 
2 3 3 6 5 6 6 54 

 (TheElectoralCommission, © 2017) 

 

Příloha č. 4: Výsledky voleb do Skotského parlamentu v letech 1999 

 

 1999 2003 2007 2011 2016 

Labouristická 

strana 
56 50 46 37 24 

Konzervativní 

strana 
18 18 17 15 31 

Skotská 

národní 

strana 

35 27 47 69 63 

 (TheElectoralCommission, © 2017) 
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Příloha č. 5: Seznam předsedů Skotské labouristické strany (tabulka) 

 

Pořadí Jméno Začátek funkce Ukončení funkce 

1. Donald Dewar 4/1999 10/2000 

2. Henry McLeish 10/2000 11/2001 

3. Jack McConnell 11/2001 8/2007 

4 Cathy Jamieson 8/2007 9/2007 

5. Wendy Alexander 9/2007 6/2008 

6. Cathy Jamieson 6/2008 9/2008 

7. Iain Gray 9/2008 12/2011 

8. Johann Lamont 12/2011 11/2014 

9. Jackie Baillie 11/2014 12/2014 

10. Kezia Dugdale 12/2014 6/2015 

11. Iain Gray 6/2015 8/2015 

12. Kezia Dugdale 8/2015 současnost 

(BBC, © 2017) 

Příloha č. 6: Seznam předsedů Velšské labouristické strany (tabulka) 

 

Pořadí Jméno Začátek funkce Ukončení funkce 

1. Alun Michael 5/1999 2/2000 

2. Rhodri Morgan 2/2000 12/2009 

3. Carwyn Jones 12/2009 8/2007 

(BBC, © 2017) 
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Příloha č. 7: Přehled výsledů všeobecných voleb do Westminsterského parlamentu 

(graf) 

 

 

(UK General Election results, © 2016) 

 


