
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ 

 

 

 

 

 

 

Veronika Laksarová 

 

 

 

 

Primární volby Demokratické strany 

v roce 2016 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Veronika Laksarová 

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

Rok obhajoby: 2017



 

 

 

 

Bibliografický záznam 

LAKSAROVÁ, Veronika. Primární volby Demokratické strany v roce 2016. 

Praha, 2017. 43 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut mezinárodních studií. Katedra severoamerických studií. Vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D. 



 

 

 

 

Abstrakt 

Prezidentské volby v USA v roce 2016 jsou velmi důležitou událostí nejen pro Ameriku 

samotnou, ale díky americkému vlivu se dá říci i pro celý svět. Práce se zaměřuje na 

proces nominace kandidátů do generálních voleb, tj. primární volby s fokusem na 

Demokratickou stranu. Americké primární volby jsou v českém prostředí omezeně 

reflektovány nejen odbornou literaturou, ale také médii. Děje se tak díky jejich časové 

náročnosti, složitosti a absenci podobnosti s českým systémem. Z těchto důvodů práce 

ve své první části představuje celý systém primárních voleb. Praktickou částí práce je 

pak provedení analýzy politických postojů a programů vybraných demokratických 

kandidátů v roce 2016 – Hillary Clintonové a Bernieho Sanderse. Kandidáti jsou 

porovnáváni celkem ve třech tematických okruzích, které voliči považovali v roce 2016 

za ty nejdůležitější dle předvolebních průzkumů. Těmito okruhy jsou ekonomika a 

zaměstnanost, národní bezpečnost a zdravotnictví. Cílem práce je pak kromě objasnění 

systému primárních voleb a srovnání kandidátů také hypotetická otázka, zda mohl 

Bernie Sanders svým programem v případě výhry primárních voleb ovlivnit výsledek 

generálních voleb či nikoli. Díky tomu pak práce v konečném důsledku může prokázat 

důležitost primárních voleb a jejich vliv na generální prezidentskou volbu. 

 

Abstract 

The US presidential election in 2016 is a very important event not only for America 

itself, but for the whole world as well due to the American influence. This thesis focuses 

on the process of candidate's nomination for the general election, thus on the primary 

election of the Democratic Party. The topic of the primary elections is limitedly 

reflected in the Czech environment not only by specialized literature, but also by the 

media, mainly due to their time-consumption, complexity and lack of similarity to the 

Czech system. For these reasons, the whole system of primary elections represents the 

first part of the thesis. The practical part of the thesis is aiming to analyse political 

attitudes and programs of selected democratic candidates in 2016 - Hillary Clinton and 

Bernie Sanders. Selected candidates are compared in the three thematic areas that voters 

considered as the most important according to pre-election surveys in 2016. The areas 



 

 

 

 

include the economy and employment, national security and healthcare. The aim of the 

thesis, besides of the enlightening of the primary election system and the comparison of 

candidates, is to answer the hypothetical question whether or not Bernie Sanders could 

have influenced the result of the general election in the case he would have won the 

primary elections. As a result, this thesis ultimately shows the importance of primary 

elections and their influence on the presidential election. 
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Úvod 

Prezidentské volby v USA mají dlouholetou tradici, svůj velmi 

specifický systém a jsou i důležitou vlasteneckou událostí. V době voleb je na Ameriku 

upřen zrak celého světa, americký prezident je významnou personou a jakousi ikonou 

dnešního západního světa. I přesto, že je jeho „akceschopnost“ úzce spjata s americkými 

institucemi, jeho úřad spoluutváří a ovlivňuje zahraniční politiku, která má důsledky pro 

celý svět. Samotné primární volby jsou pro některé (a v českém prostředí se jedná o 

valnou většinu médií a veřejnosti) méně zajímavou součástí, avšak tvoří jejich důležitou 

část a podstatným způsobem selektují prezidentské kandidáty. Nižší úroveň zájmu o 

primární volby z českého pohledu je způsobena především třemi důvody. Prvním je 

jednoznačně časová náročnost tématu, volební proces je velmi zdlouhavý a je tak 

náročné dlouhodobě udržet zájem publika. Druhým je absence podobnosti s českým 

systémem. V době primárních voleb jsou tak zprávy o průběhu omezeny spíše na 

jednorázová sdělení či komentáře, často bez dalších souvislostí. Český systém nominace 

kandidátů za jednotlivé strany je oproti americkému značně nesystémový a neoficiální. 

Volby stranických kandidátů probíhají různorodým systémem a zároveň proces volby 

mnohdy není veřejný a ani monitorován médii, lze jej tedy zkoumat jen s velkými 

obtížemi. Nutno podotknout, že změna systému k přímé prezidentské volbě situaci 

zlepšuje alespoň v oblasti zapojení i jiných než stranických kandidátů. Třetím důvodem 

je složitost amerického volebního systému, která v návaznosti na absenci alternativy 

v českém prostředí přímo podporuje nezájem o dané téma. 

 

Další pohnutkou k projevení zájmu o toto téma jsou okolnosti provázející 

volby v roce 2016. Nálada amerických občanů se nese v duchu touhy po politické 

změně. To samotné samozřejmě není úplně výjimečné, jelikož je tato nálada 

v posledních letech opakující se fenomén. Zajímavější je spíše původ těchto nálad, jímž 

je v roce 2016 především ekonomická nerovnost, na kterou se v předcházejících 

volbách nekladl tak významný důraz (V otázce nerovnosti se častěji zdůrazňuje sociální 

nerovnost např. v podobě rasové nerovnosti, genderové nerovnosti či práv menšin. 

Oblast ekonomiky je samozřejmě součástí voleb také, ale spíše vzhledem k 

ekonomickému růstu a zaměstnanosti.). Ekonomická nerovnost a tzv. rozevírání nůžek 

mezi chudými a bohatými se v poslední době stává frekventovaným tématem v celém 
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západním světě a vzhledem k tomu, že se dotýká čím dál větší části společnosti, je na 

místě i jeho promítnutí do politiky. Na vlně tohoto trendu se ve volbách asi nejvíce 

svezl demokratický kandidát Bernie Sanders. V návaznosti na tyto změny považuji za 

důležité se zajímat nejen o okolnosti voleb, ale i o konkrétní programy a postoje 

kandidátů. Zajímavostí jsou také samotné osobnosti kandidující v roce 2016, velkým 

„brandem“ těchto voleb se stal především Donald Trump kandidující za 

Republikánskou stranu bez jakýchkoli předchozích politických zkušeností a naprosto 

opovrhující tradičními pravidly, zvyky a také trendem politické korektnosti. Po dvou 

volebních obdobích vlády Baracka Obamy se otevírají možnosti i pro nové kandidáty 

Demokratické strany. Z jejich řad upoutala pozornost především Hillary Clintonová, 

která se stala první ženou v americké historii s reálnou šancí se v boji o americkou 

oválnou pracovnu prosadit. 

 

Rozbor amerických primárních voleb je v českém prostředí zastoupen 

spíše publikacemi zaměřujícími se na americký politický systém jako celek, což je 

případ autorů Jamese Wilsona1 a Jandy Kennetha.2 Publikace zaměřené čistě na téma 

primárních voleb v českém prostředí chybí. Miloš Krejčí3 téma sice částečně postihuje, 

ale spíše v širším kontextu v rámci fokusu na americký prezidentský úřad. V zahraniční 

literatuře se téma primárních voleb objevuje hned z několika různých pohledů, 

historickému vývoji se věnuje Alan Ware,4 o roli strany v rámci nominačního procesu 

hovoří kolektiv autorů okolo Andrewa Dowdla5 a na to, jak například „opravit“ 

nominační proces se zaměřuje Thomas Gangale.6 O systému samotném pak hovoří např. 

kniha Presidential Elections7 autorů Nelsona Polsbyho, Arona Wildavského a Stevena 

                                                 

1 Wilson, James Q. Jak se vládne v USA = American Goverment. Praha: Victoria Publishing, 1995. Počet 

stran 403. ISBN 80-85605-70-8 
2 Kenneth, Janda. Výzva demokracie: systém vlády v USA. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

1998. Počet stran 423. ISBN 80-85850-54-0 
3 Krejčí, Miloš. Jak se „dělá“ prezident Spojených států amerických: průvodce americkým volebním 

systémem od zřízení funkce prezidenta po souboj Baracka Obama versus John McCain. 1. vyd. Praha: 

Mladá fronta, 2009. Počet stran 247. ISBN 978-80-204-1935-4 
4 Ware, Alan. The American Direct Primary: Party Institutionalization and Transformation in the North 

[Kindle]. 1. Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521109727 
5 Dowdle, Andrew, Limbocker, Scott, Song, Yang ad. The Invisible Hands of Political Parties in 

Presidential Elections: Party Activists and Political Aggregation from 2004 to 2012 [Kindle]. New York: 

Palgrave MacMillan US, 2013. ISBN 978-1137322791 
6 Gangale, Thomas. FROM THE PRIMARIES TO THE POLLS: How to Repair America's Broken 

Presidential Nomination Process [Kindle]. Westport: Praeger Publishers, 2008. ISBN 978-0313348358 
7 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections: Strategies and 

Structures of American Politics [Kindle]. 13. Ed. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 

ISBN 978-0742564220 
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Schiera; a kniha Elainy Kamarckové Primary politics.8 Skvělým studijním materiálem 

dostupným online je i kniha George Edwardse, který pravidelně aktualizuje svou 

naučnou knihu Government in America,9 či kniha Struggle For Democracy10 autorů 

Edwarda Greenberga a Benjamina Page. Z velmi krátkého výčtu je jasné, že téma 

primárních voleb je v zahraniční literatuře široce zastoupeno a tématu primárních voleb 

není naopak na české půdě (oproti té zahraniční) věnováno příliš pozornosti, což je 

vzhledem k jejich vlivu na formování celkového výsledku prezidentských voleb 

nevyhovující. 

 

Americký systém primární volby stranických kandidátů umožňuje více a 

déle utvářet preference voličů a zároveň takový systém dává možnost prosadit se i 

kandidátům, kteří by za podmínek neveřejné a neorganizované (absence formálního 

procesu) stranické volby vůbec nebyli zvažováni a nedostali by příležitost. Částečně je 

tento fakt vidět na kandidatuře Bernieho Sanderse, který je politickým zařazením 

nezávislý kandidující za Demokratickou stranu. Druhým příkladem je i samotný nový 

prezident Donald Trump kandidující i přes naprostou absenci politických zkušeností. 

Možnost neveřejné a neformalizované vnitrostranické volby navíc více tíhne k vytrácení 

demokratického systému (uvnitř strany) a nebezpečí korupce. Z těchto důvodů tedy 

hodlám alespoň částečně zaplnit v českém prostředí mezeru ve zkoumání amerických 

primárních voleb, jelikož je nutné si uvědomit zmíněné faktory a jejich vliv na celkový 

výsledek prezidentských voleb. V úvodu práce se tedy krátce zaměřím i na představení 

systému primárních voleb, což přispěje k objasnění jeho fungování. Zdroji v této části 

mi budou zejména výše zmíněné knihy Elainy Kamarckové a kolektivu autorů okolo 

Nelsona Polsbyho. 

 

Vzhledem k mediálním trendům, ve kterých je dnes mířeno na osobu 

nového prezidenta Donalda Trumpa, se tato práce zaměří čistě jen na kandidáty 

Demokratické strany, které porovná v postojích k nejdůležitějším volebním tématům 

                                                 

8 Kamarck, Elaine C. Primary Politics: Everything You Need to Know about How America Nominates Its 

Presidential Candidates [Kindle]. 2. Ed. Washington: Brookings Institution Press, 2016. ISBN 978-

0313348358 
9 Edwards, George C. Government in America, 2014 Elections and Updates Edition [Kindle]. 16. ed. New 

Jersey: Pearson Education, 2014. ISBN 978-0133905045. 
10 Greenberg Edward S., Page Benjamine I. Struggle for Democracy, The, 2014 Elections and Updates 

Edition [Kindle]. 11. ed. New Jersey: Pearson Education, 2014. ISBN 978-0133914740 
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roku 2016. Druhým důvodem k výběru Demokratické strany je také limitace práce, 

zkoumání kandidátů všech hlavních politických stran by totiž bylo rozsahově značně 

náročnější. Typově je zároveň vhodné demokratické kandidáty porovnat vzhledem 

k jejich pohledu na demokratickou politiku. Oba kandidáti jsou v americkém měřítku 

považováni za levicové, avšak z kandidátských programů plyne spíše středopravicové 

postavení Hillary Clintonové a více levicové postavení Bernieho Sanderse. Výzkumným 

cílem práce je tedy zjistit, jak se dva hlavní demokratičtí kandidáti staví 

k nejdůležitějším americkým otázkám a jaké řešení nabízejí voličům. Od tohoto 

porovnání bude pak možné odvodit, jak by případná výhra Bernieho Sanderse mohla 

ovlivnit generální prezidentskou volbu, což poukáže na již zmiňovaný vliv primárních 

voleb na volbu generální. Výsledku bude dosaženo použitím komparativní obsahové 

analýzy postojů demokratických kandidátů. V této části práce budu čerpat především z 

primárních zdrojů, tj. vlastních volebních programů kandidátů a jejich účasti ve 

volebních debatách. Vzhledem k čerstvosti tématu mají vycházející srovnávací analýzy 

především formu novinových článků či komentářů, na české půdě relevantní srovnání 

kandidátů nebylo reflektováno. 

 

Výběr kandidátů byl učiněn vzhledem k rozsahu působnosti 

demokratických kandidátů během předvolebního a volebního období. Parametrem pro 

zařazení do analýzy je především celostátní kandidatura a účast ve více než pěti kolech 

primárních voleb. Při výběru byla brána v potaz i profilace kandidátů ve volebním 

souboji jako hlavních soupeřů vedoucích v předvolebních průzkumech. Z celostátních 

demokratických kandidátů tyto podmínky nesplňuje Jim Webb, Larry Lessig, Lincoln 

Chafee a Martin O'Malley. Analýza se tedy zaměří na porovnání Hillary Clintonové a 

Bernieho Sanderse. 

 

Výběr porovnávaných témat byl proveden na základě volebních 

průzkumů společnosti Pew Research Center11 a Gallup.12 Výzkumná společnost Gallup 

                                                 

11 Top voting issues in 2016 election. Pew Research Center [online]. 7.7.2016 [citováno dne 22.11.2016]. 

Dostupné z www: http://www.people-press.org/2016/07/07/4-top-voting-issues-in-2016-election/ 
12 Newport, Frank. Democrats, Republicans Agree on Four Top Issues for Campaign. Gallup [online]. 

1.2.2016 [citováno dne 22.11.2016]. Dostupné z www: http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-

republicans-agree-four-top-issues-

campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_camp

aign=tiles 

 

http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_campaign=tiles
http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_campaign=tiles
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provedla průzkumy v lednu 2016 (tj. před začátkem primárních voleb), Pew Research 

Center provedlo průzkum v červnu 2016 (tj. ke konci primárních voleb), obě studie 

přitom názory voličů zkoumaly prostřednictvím telefonních hovorů náhodně zvoleným 

dospělým občanům žijících po celých Spojených státech. Obě studie se shodují, že 

nejdůležitějším tématem posledních voleb byla pro voliče ekonomika (vč. 

zaměstnanosti), národní bezpečnost (zejména v otázce terorismu) a zdravotnictví. 

Struktura práce bude tedy reflektovat volbu těchto témat. 

 

1. Nominační proces 

Dle americké ústavy je exekutivní moc v rukou prezidenta, který je volen 

na 4leté volební období společně s viceprezidentem. Jeho volba probíhá od konce 

18. století prostřednictvím tzv. Electoral College (sbor volitelů), která je tvořena 

zástupci jednotlivých amerických států. Tento způsob byl zvolen jako kompromis mezi 

přímou a nepřímou demokracií ve složitém americkém systému.13 Ústava Spojených 

států kromě těchto pravidel stanovuje například i minimální požadavky na prezidentské 

kandidáty jako je věk, původ či upravuje možnosti znovuzvolení. Jakým způsobem je 

ale určeno, mezi kterými kandidáty bude sbor volitelů vybírat? Odpovědí na tuto otázku 

je systém primárních voleb (ten však není předmětem ústavy, ale je stanoven politickou 

stranou). Primární volby jsou nástrojem selekce kandidátů reprezentujících jednotlivé 

politické strany, který je dnes označován za demokratický a transparentní způsob 

výběru, jež však má jisté limity díky složitému federálním uspořádání a způsobu 

financování politických kampaní. Dnešní systém primárek je poměrně novodobou 

záležitostí, zhruba od konce 60. let. Před reformou nominačního systému v roce 1968 

byla totiž volba výhradně v rukou stranických špiček (Změna byla nejprve realizována 

právě Demokratickou stranou, v návaznosti, na kterou tuto změnu v krátkém čase 

aplikovala i Republikánská strana).14 Formování systému prošlo během let ještě dalšími 

                                                 

13 The Constitution of the United States. Article II, Section 1. UNITED STATES SENATE [online] 

[citováno dne 15.1.2017]. Dostupné z www: 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm 
14 Kamarck, Elaine C. Primary Politics…, str. 17 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
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úpravami (např. zavedení tzv. superdelegátů15), koncept volby však již nebyl nijak 

zásadně pozměněn.  

 

Primární volby jsou dnes velmi dlouhým procesem, začínají vždy 

v únoru volebního roku a končí zhruba v polovině června. Celý volební systém je 

zakončen národním sjezdem, na kterém je nominován stranický kandidát na prezidenta. 

Kandidáti tedy svou kampaň startují i rok před generálními volbami. Je otázkou, zda 

dřívější oznámení kandidatury je pro uchazeče výhodou či nevýhodou, vzhledem 

k financování a získávání volitelské základny však určitě výhodou. Volby se během 

vymezeného časového období odehrávají v jednotlivých amerických státech, přičemž 

existují dva základní typy voleb - tzv. kaukus (volební shromáždění) a primární volby. 

Rozpis států, dle typu volby je přílohou č.1, přičemž je jednoznačně vidět, že více 

užívanou metodou jsou primární volby. Rozhodnutí o tom, kterou formou bude volba 

realizována, je ponecháno na jednotlivých státech,16 což alespoň částečně zachovává 

jistou míru lokální flexibility. Zároveň je nutné poznamenat, že ve stejném státu může 

Demokratická strana pořádat primární volby, ale Republikánská strana shromáždění 

(takovým případem je třeba Kentucky17). Primární volby jsou organizovány místním 

státním aparátem. Jedná se o klasické volby ve volební místnosti, kdy svůj hlas 

odevzdávají straničtí voliči.18 Volební shromáždění (tzv. caucus) je série simultánních 

schůzek v rámci daného státu, na kterých členové strany diskutují podporu 

kandidátům.19 Volební shromáždění je tedy v dikci dané politické strany. Převládá tak u 

států s menším počtem obyvatel. 

 

Důležitý je také počet delegátů, které kandidát za daný stát získá (viz 

příloha č. 1). Počty delegátů jsou u obou hlavních politických stran státu přiděleny na 

základě speciálního vzorce, který je definován politickou stranou. Tyto vzorce 

zohledňují několik faktorů jako je například počet hlasů v Electoral College za daný 

stát, výsledek posledních voleb (stát s významnou podporou dané strany – např. 

                                                 

15 Smith, Steven S. Springer, Melanie J. Choosing Presidential Candidates. Brookings Institution [online]. 

[citováno dne 16.1.2017]. Dostupné z www: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/reformingthepresidentialnominationprocess_chapter.pdf, str. 7 
16 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 113 
17 2016 Primary and Caucus Schedule. The Politics and Elections Portal [online]. [citováno dne 

17.1.2017]. Dostupné z www: http://2016.primary-caucus.org/?primary=state 
18 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 95 
19 tamtéž 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/reformingthepresidentialnominationprocess_chapter.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/reformingthepresidentialnominationprocess_chapter.pdf
http://2016.primary-caucus.org/?primary=state
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Michigan je od konce 80. let typickým státem podporující demokraty, alespoň do zvratu 

v roce 2016, kdy zde zvítězil Donald Trump), termín pořádání primárních voleb (státy 

pořádající volby v dubnu a později získají bonus za pořádání v pozdějším termínu, 

příkladem může být Californie, která pořádala primární volby pro obě strany 

7.6.2016).20 Delegát je stranický příslušník zastupující svůj stát na národním sjezdu, na 

kterém je nominován stranický kandidát do hlavních voleb. Superdelegát je osoba 

z vedení politické strany (např. prezident, viceprezident, guvernéři, starostové apod.), 

kteří nominují stejně jako delegáti a stejně tak se účastní národního sjezdu. Jejich hlasy 

vzhledem k jejich postavení ovlivňují preferenci kandidátů.21 Kandidát získá delegáty či 

superdelegáty dle zisku volebních hlasů, přičemž Demokratická a Republikánská strana 

se liší způsobem jejich udělování. Demokraté používají spíše čistě proporční systém 

udělování.22 Republikánská strana využívá rozmanité způsoby, např. proporční systém, 

vítěz bere vše (dle obvodů či za stát), často i kombinaci obou (rozdělení je proporční, 

ale v případě, že kandidát získá více jak 50 %, získá všechny delegáty).23 V rámci 

volebního shromáždění je proces ponechán na lokálním vedení politické strany, přičemž 

se může jednat například o otevřené hlasování či více kolové hlasování.24 Delegáti 

mohou být dvojího druhu, vázaní či nevázaní („pledged“ a „unpledged“). Vázanost 

delegáta znamená, zda se zavazuje k preferenci určitého kandidáta či nikoli při 

hlasování o nominaci na národním stranickém sjezdu. Valná většina delegátů je vázaná, 

nevázanými delegáty jsou typicky superdelegáti Demokratické strany (záměrně kvůli 

jejich vlivu).25 V roce 2016 měla Demokratická strana celkem 712 nevázaných delegátů 

z celkového počtu 4763.26 

 

Pořadí jednotlivých států, ve kterých jsou volby realizovány, má 

podstatný vliv na jejich průběh. Obecně platí, že státy pořádající volby mezi prvními 

mají největší vliv na utváření favoritů tzv. front-runners (v primárních volbách 

Demokratické strany se velmi rychle ujala přední pozice právě Hillary Clintonová). 

                                                 

20 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 96 
21 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 126 
22 Kamarck, Elaine C. Primary Politics…, str. 87 
23 Kamarck, Elaine C. Primary Politics…, str. 88 
24 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 125 
25 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 145 
26 Election 2016 — Democratic Delegate Count. Real Clear Politics [online]. [citováno dne 17.1.2017]. 

Dostupné z www: 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/democratic_delegate_count.html 

http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/democratic_delegate_count.html
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Jelikož však čím dál větší množství států plánovalo primární volby na co nejdřívější 

termín (fenomén front-loading), došlo na konci 80. let k zavedení tzv. Super Tuesday.27 

Super Tuesday, česky „supervolební úterý“, je den, kdy najednou probíhají primární 

volby u většího počtu amerických států (tyto státy záměrně plánují společný termín, 

v posledních volbách bylo supervolební úterý 1.3.2016). Během posledních let se 

fenomén supervolebního úterý rozšířil mezi další státy a vznikají tak například dny jako 

Mega Tuesday (15.3.2016) či Super Saturday (5.3.2016). Velké množství delegátů 

rozdělených v první polovině primárních voleb má tak významný vliv na další vývoj 

voleb, nejenže favorizují kandidáty, ale často způsobí i ukončení kampaní nedostatečně 

úspěšných kandidátů již v průběhu primárních voleb (v roce 2016 to byl 

Martin O´Malley, který během prvních voleb nezískal ani jednoho stranického 

delegáta28, a proto na začátku února rezignoval29). 

 

Jak již bylo zmíněno, celý volební maraton je ukončen národním 

stranickým sjezdem neboli konventem, který je pořádán v době od druhé poloviny 

července do začátku září30 (letošní konvent Demokratické strany se konal                   

25. – 28.7.2016 ve Philadelphii, Republikánské strany pak 18. – 21.7.2016                      

v Clevelandu). Před reformou procesu nominace byly konventy hlavním nástrojem ke 

zvolení kandidáta do generálních voleb. Dnes díky vázanosti delegátů jsou velmi 

předvídatelné, jelikož ani nevázaní delegáti, kteří by mohli ovlivnit volbu, zpravidla 

nemění své pozice.31 Konventy jsou tedy spíše stranickou reklamou a zároveň je jejich 

cílem podpora zvoleného stranického kandidáta (přenos projevů je tradičně vysílán 

v televizi a účastníky mohou být i známé celebrity).32 

 

Dnešní průběh primárních voleb je i předmětem kritiky, Barbara 

Norrander z Arizonské univerzity označuje nominační proces za podivně unikátní (např. 

v porovnání s evropskými demokraciemi) a zaujatý vzhledem k fenoménu front-

                                                 

27 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 113 
28 2016 Delegate Tracker. POLITICO [online]. 25.7.2016 [citováno dne 28.4.2017]. Dostupné z www: 

http://www.politico.com/2016-election/results/delegate-count-tracker 
29 Preston, Mark, Zeleny, Jeff, a kol. Martin O'Malley, Mike Huckabee end presidential campaigns. CNN 

[online]. 2.2.2016 [citováno dne 28.4.2017]. Dostupné z www: 

http://edition.cnn.com/2016/02/01/politics/martin-omalley-to-suspend-campaign/ 
30 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 129 
31 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 145 
32 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 136 

http://www.politico.com/2016-election/results/delegate-count-tracker
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loading. Zároveň kritizuje systém za to, že jasně favorizuje kandidáty s dostatečným 

množstvím finančních prostředků. Velký problém vidí v narušení schopnosti strany 

zvolit kandidáta, jelikož často slaví úspěch osobnosti s extrémními názory (tuto teorii 

potvrzuje případ Donalda Trumpa ve volbách 2016). Za negativní považuje i vliv médií 

na utváření preferencí.33 Délku nominačního procesu, která má vliv na funkční období 

prezidenta a určitým způsobem jej omezuje zhruba dva roky ze čtyř, vidí jako 

problematickou Larry J. Sabato z University of Virginia.34 Už jen z těchto dvou 

příkladů kritiky plyne, že systém primárních voleb není dokonalý a jako každý volební 

systém má svá úskalí, která mohou znamenat předpoklad dalšího vývoje tak, jak všichni 

kritici současného procesu navrhují (nejčastějším návrhem je zavedení národních 

primárních voleb). Jakýkoli model nominace by však dle Polsbyho35 měl úspěšně 

zajistit minimálně následující klíčové faktory: přispět ke zvýšení soutěživosti stran; 

zajistit jistou míru dohody v rámci každé strany; z volby vychází kandidáti, kteří budou 

schopni získat podporu voličů; a vychází z nich kandidáti, kteří mají obstojnou 

kvalifikaci; celkově vedou k závěru, že nominovaný kandidát je legitimní a výsledkem 

jsou schopní američtí prezidenti. Hodnocení těchto parametrů by však v posledních 

volbách jistě vyvolalo jiskřivé debaty již jen v otázce kvalifikace kandidátů. 

 

Kromě formálního procesu volby nesmíme zapomenout ještě na jednu 

velmi podstatnou odlišnost amerických voleb, a to financování volební kampaně. 

Americké volební kampaně jsou velmi drahou záležitostí, a proto je nutné, aby každý 

z kandidátů získal pro svou kandidaturu dostatek sponzorských darů k pokrytí nákladů 

na volební reklamy, materiály, personál, cesty apod., které se pohybují ve stovkách 

milionů dolarů.36 Sponzorské dary můžeme rozdělit na různé typy, asi těmi 

nejdůležitějšími jsou dary od jednotlivců, kteří přispívají menší částky. Sponzorské dary 

vybírají kandidáti různým způsobem, jednak pořádáním fundraisingových událostí, 

jednak zasílání přímých dopisů či online po internetu. Nejštědřejšími regiony jsou 

typicky New York, Washington či Los Angeles.37 Kromě individuálních darů však 

                                                 

33 Norrander, Barbara. The Imperfect Primary: Oddities, Biases, and Strenghts of U.S. Presidential 
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35 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 224 
36 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 53 
37 Polsby, Nelson W., Wildavsky, Aron, Schier, Steven E. ad. Presidential Elections…, str. 56 
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kandidáti mohou získat prostředky také skrze tzv. PACs či super PACs (Political 

Action Committees). Obě verze jsou formou organizace podporující kandidáta finančně, 

PACs jsou limitovány výší jednotlivých darů do $5 000 a mohou přímo spolupracovat 

s kandidátem, oproti tomu super PACs nejsou finančně limitovány, ale nemohou přímo 

s kandidátem pracovat na kampani. Ve volbách 21. století došlo k významnému nárůstu 

super PACs a diskutuje se tak nad jejich vlivem (na výsledek, ale i politický vliv na 

kandidáta) a možnou regulací.38 V příloze č. 2 můžeme vidět ukázku financování 

kampaní kandidátů pro rok 2016. 

 

Závěrem je tedy podstatné si uvědomit, že systém primárních voleb se 

liší od stranické nominace v českém prostředí, a i když má evidentně své chyby a 

podléhá kritice, je do určité míry více demokratický. Pro zkoumání amerických voleb 

v českém prostředí je stěžejní znát a uvědomovat si specifika a rezervy amerického 

systému primárních voleb. 

2. Představení kandidátů 

Po dvou volebních obdobích Baracka Obamy nastala znovu doba, kdy do 

primárních voleb Demokratické strany vstoupilo více kandidátů. V porovnání 

s Republikánskou stranou se však i přesto nejednalo o naprostý boom. Ač svou 

kandidaturu oznámilo celkem šest celostátních kandidátů, do samotných voleb vstoupili 

již jen tři. Kandidáti, kteří odstoupili ještě před začátkem primárek (všichni na podzim 

roku 2015) byli Jim Webb,39 Larry Lessig40 a Lincoln Chafee.41 Ani jeden z těchto 

kandidátů nezískal významnou podporu a ani nijak významně svou kandidaturou 

neovlivnil výsledek demokratických primárních voleb. Dalším odstoupivším 

                                                 

38 WORKING TOGETHER FOR AN INDEPENDENT EXPENDITURE: CANDIDATE ASSISTANCE 
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kandidátem byl Martin O'Malley, bývalý guvernér státu Maryland.42 O´Malley nebyl 

schopen dostatečně zaujmout potenciální voliče a nezískal tak ani jednoho delegáta.43 

Vzhledem ke svému neúspěchu se rozhodl na začátku února 2016 rezignovat. Díky této 

selekci se následně odehrál boj pouze mezi hlavními dvěma demokratickými kandidáty 

Hillary Clintonovou a Berniem Sandersem.  

2.1. Hillary Clintonová 

Nejznámější ženská kandidátka na amerického prezidenta v historii 

Spojených států se narodila 26. října 1946 v Chicagu. Jejím otcem byl 

Hugh E. Rodham, veterán 2. světové války a podnikatel v textilním průmyslu, a matkou 

Dorothy E. H. Rodham.44 Manželé Rodhamovi, měli kromě Hillary dva syny, Hugha E. 

Rodhama (*1950) a Antonyho Rodhama (*1954). Clintonová vystudovala Wellesley 

College a poté studovala právo na Yalelské univerzitě, kde potkala svého budoucího 

manžela Billa Clintona. Pár uzavřel svazek manželský v říjnu roku 1975 v Arkansasu.45 

Manželé mají pouze jednoho potomka, a to sice dceru Chelsea, narozenou v roce 1980. 

Clintonová je náboženským vyznáním křesťanka a je součástí Evangelické církve 

metodistické.46 

 

Clintonová po svých studiích nezačala budovat právnickou kariéru, ale 

zaměřila se na práci v dětské nadaci a následně společně se svým manželem pracovala 

na fakultě práv na University of Arkansas. Poté, co se Bill Clinton začal angažovat 

v politice na konci 70. let, začala Hillary Clintonová budovat i svou politickou kariéru. 

Nejprve jako první dáma Arkansasu a následně, když byl Bill Clinton zvolen v roce 

1992 americkým prezidentem jako první dáma Ameriky (během obou volebních období 

svého muže).47 Jako první dáma se angažovala především ve zdravotnictví a školství, 

největším úspěchem bylo zejména založení programu zdravotního pojištění pro děti, 
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který dnes poskytuje zdravotní péči více než osmi milionům dětí.48 Byl to jen pouhý 

začátek, i když byla Clintonová aktivní již jako první dáma, ve svých ambicích 

pokračovala a byla v roce 2000 zvolena do Senátu za stát New York jako vůbec první 

z prvních dam. V kariéře senátorky následně pokračovala ještě jedno další volební 

období.49 Zlomovým bodem v kariéře byla kandidatura na prezidenta v roce 2008, kdy 

se postavila později zvolenému prezidentovi Baracku Obamovi v primárních volbách 

Demokratické strany. V rámci nominačního souboje bohužel prohrála o více než 12 % 

delegátů,50 získala však cenné zkušenosti, které mohla znovu využít v roce 2016. Nová 

administrativa Baracka Obamy i přesto znamenala novou příležitost v podobě postu 

Ministryně zahraničí, který Clintonová obsadila v roce 2009.51 Na svou funkci v roce 

2013 rezignovala v důsledku jednak svého zdravotního stavu, a jednak díky vzniklé 

situaci po útoku na americkou ambasádu v Benghází.52 Dalších prezidentských voleb 

v roce 2012 se nezúčastnila, jelikož se Barack Obama pokoušel o znovuzvolení,53 a i 

když nejprve Clintonová odmítala kandidaturu i v následujících volbách,54 ohlásila svou 

kandidaturu na prezidenta znovu pro rok 2016.55 

 

Ke kandidátce samotné však nemohu opomenout zmínit některé ze 

vzniklých afér, které vzbuzovaly pochybnosti. V první řadě se jedná o diplomatickou 

misi v Benghází56 v roce 2012, která byla napadena a přišlo o život několik Američanů. 
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Tato aféra kroužila kolem Clintonové po celé volební období, avšak větší dopady měla 

až v rámci generálních voleb. Druhou aférou byla problematika používání soukromé 

emailové schránky57 během svého působení v úřadu Ministryně zahraničí. Není tedy 

divu, že odpůrci Clintonové užívali tyto aféry jako jedno ze svých es. Pozoruhodný byl 

však v tomto směru přístup jejího hlavního oponenta v primárních volbách, Bernieho 

Sanderse, který odmítal aféry řešit či jinak je zneužívat ke svému prospěchu.58 

2.2. Bernie Sanders 

Bernie Sanders se svým rodičům, Elimu a Dorothy Sandersovým narodil 

8. září 1941 v New Yorku. Rodiče byli původem židé z Polska (velká část jeho rodiny 

byla postižena tragédií Holokaustu), otec Sanderse pracoval jako prodejce barev.59 

Bernie byl jeden ze dvou potomků a má tedy jednoho bratra, Larryho Sanderse. 

Vystudoval James Madison High School a následně pokračoval ve studiu politických 

věd na University of Chicago.60 Na univerzitě poznal svou první manželku Deborah 

Shilingovou, se kterou se oženil v roce 1964, dva roky na to se ovšem mladý pár 

rozvedl. V roce 1988 se podruhé oženil s Jane O'Meara, se kterou žije dodnes. Pár má 

celkem čtyři děti, přičemž tři z nich jsou děti z prvního manželství Jane.61 Posledním 

potomkem je Sandersův biologický syn, Levi Sanders, který byl nemanželský a narodil 

se Berniemu Sandersovi a Susan Mottové, se kterou žil po svém rozvodu.62 
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Sanders se již jako student vysoké školy angažoval v různých spolcích, 

jedním z prvních byl Congress of Racial Equality, ve kterém se začal utvářet jeho smysl 

pro rovnoprávnost a spravedlnost. Nicméně první pokus o politickou kariéru byla snaha 

získat post senátora za stát Vermont v roce 1972 a následně i kandidatura na guvernéra, 

ani v jedněch volbách však neuspěl. Neúspěch pokračoval i v letech 1974 a 1976, ale 

s postupným růstem volebních hlasů.63 První úspěch Sanders zaznamenal až v roce 

1981, kdy se stal starostou města Burlington ve státě Vermont. Do funkce byl navíc 

znovuzvolen v roce 1983. Funkce na celonárodní úrovni se Sanders dočkal v roce 1990, 

kdy byl zvolen jako kongresman za stát Vermont a znovuzvolen celkem osmkrát.64 

Poslední velmi podstatnou pozicí v jeho politické kariéře bylo získání postu senátora za 

stát Vermont, a to sice ve volbách v roce 2006.65 V podstatě celá profesní kariéra 

Sanderse se udála v rozměru státu Vermont, až do prezidentských voleb v roce 2016, do 

kterých oznámil svou kandidaturu na jaře roku 2015,66 neměl Bernie Sanders vlastní 

zkušenost s celostátní kandidaturou. Co do jisté míry také utváří jeho postoje, a to 

především v oblasti národní bezpečnosti je jeho práce s veterány, jelikož působil jako 

předseda Komise pro záležitosti veteránů (komise je součástí amerického senátu).67 

 

Co je na vermontském senátorovi pozoruhodné je jeho politické vyznání. 

Celou svou kariéru je nezávislým kandidátem, při svém prvním zvolení do amerického 

kongresu byl dokonce jediným sloužícím nezávislým politikem za posledních 40 let.68 

Vzhledem ke svému smýšlení měl vždy blíže k Demokratické straně, a tak se 

strategicky rozhodl kandidovat pro účely prezidentských voleb za Demokratickou 

stranu.69 
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3. Rozbor postoje kandidátů k vybraným volebním 

tématům 

 

Správná identifikace a postoj k volebním tématům je jednou 

z nejdůležitějších součástí volební kampaně. Určitá témata mají v moderních 

amerických volbách své tradiční místo (např. přístup ke zbraním či problematika 

potratů), to ovšem neznamená, že dokáží přitáhnout voliče. V novodobé historii je 

jedním z nejdůležitějších témat ekonomika, jelikož udává a měří životní úroveň 

společnosti. Od 11. září 2001 se zároveň stupňoval zájem i o národní bezpečnost a 

zahraniční politiku v tomto směru. Důležitost témat se logicky odvíjí od aktuální situace 

a problémů, které utváří preference voličů i kandidátů. Pro potřeby práce jsem využila 

průzkumů veřejného mínění, které dokáží postihnout zmíněnou aktuálnost z pohledu 

voličů. Zvolená témata komparace jsou – ekonomika a zaměstnanost, národní 

bezpečnost a zdravotnictví. Průzkumy, ze kterých vychází výběr témat byly 

uskutečněny v jiném časovém úseku a na jiném náhodném vzorku respondentů, přesto 

byl výsledek velmi podobný (viz příloha č. 3). První z průzkumů byl realizován 

společností Gallup70 v lednu roku 2016, druhý v červnu roku 2016 společností Pew 

Research Center.71 Časový odstup výzkumů ukazuje, že během primárních voleb došlo 

u voličů jen k minimální změně vnímání důležitosti témat, což je pro realizaci 

komparace programů kandidátů důležité. Každý z kandidátů však volí jinou strategii a 

prioritizuje jiná témata. Sanders vsadil zejména na téma politické revoluce, která má 

kořeny především v ekonomice a vzniklé ekonomické nerovnosti. Clintonová se taktéž 

soustředila na ekonomiku, ale spíše v otázkách rozšiřování stávajících politik Obamovi 

administrativy s novými modifikacemi. A mířila více na práva žen ve všech 

tematických okruzích. Přehled komunikovaných témat obou kandidátů je přílohou č. 4. 

Obsahově můžeme vidět, že Clintonová má větší počet témat nežli Sanders. To jí 

v některých okruzích dovoluje adresovat konkrétnější skupiny voličů, na druhou stranu 

mohlo být pro některé voliče složitější se orientovat v jejích postojích. Sandersův 

volební program je jednodušší a zároveň jeho tematická strategie přitahovala větší 
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zájem voličů během jeho vystoupení,72 to ovšem, jak dnes již víme, nebylo na výhru 

dostačující.  

 

Vzhledem k tomu, že je pro realizovanou komparaci důležitý i kontext 

předvolební situace, dovoluji si na úvod každé podkapitoly v této části práce jednotlivá 

témata krátce uvést. Rozbor postoje vybraných kandidátů k jednotlivým tematickým 

okruhům je vytyčen rozsahem předkládaného kontextu jednotlivých témat. Každý 

z kandidátů řadí ve svých programech témata jiným způsobem nebo do jednotlivých 

okruhů zařazuje i další témata (Clintonová například do okruhu Ekonomika řadí 

částečně i problematiku změny klimatu či veteránů73), která sice mohou se zvoleným 

tématem souviset přímo i nepřímo, avšak pro dosažení cílové analýzy se snažím 

pohybovat pouze ve dříve stanoveném rozsahu. Okruh ekonomiky a zaměstnanosti 

obsahuje problematiku stagnujícího růstu ekonomiky, daňovou politiku, dále 

zaměstnanost a příjmy amerických domácností. Okruh národní bezpečnosti obsahuje 

hrozbu terorismu, účast Ameriky v mezinárodních konfliktech a problematiku imigrace. 

Poslední okruh zdravotnictví zahrnuje otázku dostupnosti zdravotní péče včetně 

problematiky rostoucích nákladů na ni.  

3.1. Ekonomika a zaměstnanost 

 

Stav ekonomiky měřený pomocí HDP, respektive jeho růstu či poklesu je 

v dnešním moderním světě hlavním ukazatelem vyspělosti státu a životní úrovně, i 

přesto že se v posledních letech vedou debaty o jeho reálnosti a hledají se nové cesty jak 

měřit štěstí a životní úroveň obyvatel, kvůli nemožnosti tímto ukazatelem komplexněji 

postihnout vliv ekonomiky na reálné zlepšení či zhoršení životní úrovně.74 V době 

primárních voleb pokračuje oslabování růstu HDP, vývoj typický pro posledních zhruba 
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pět let, a který pokračoval i v roce 2016 o celé jedno procento ročního průměru.75 Nejen 

tedy recept na to, jak opět zvýšit ekonomický růst je jedním z hlavních témat, na které 

by měli kandidáti reagovat ve svých volebních programech, ale i to, jak dobře se 

skutečně Američané mají. A fakta jsou taková, že Američané se dobře nemají, za což je 

vina především ekonomická krize v roce 2008, ale také rozevírající se nůžky mezi 

chudými a bohatými.76 

 

Růst ekonomiky neznamená jen podporu amerických podnikatelů a 

investorů, růst je ovlivněn dalšími faktory jako je například hospodaření státního 

rozpočtu či zaměstnanost (a samozřejmě i dalšími jako je například přísun kapitálu či 

stav infrastruktury). Tato zmíněná témata přitahovala ve volbách 2016 největší 

pozornost. Zadlužení státu související s daňovou politikou bylo velmi diskutovaným 

tématem. Ze strany demokratů se hovořilo o nutnosti férového daňového systému, 

respektive vyšších daní pro bohaté, republikáni měli v tomto tématu opačný pohled. 

Příjmy do státní kasy z daňového systému jsou okolo 18 % HDP,77 což je vzhledem 

k rostoucímu státnímu dluhu nedostatečné (státní schodek je zhruba 3 % HDP, veřejný 

dluh se pohybuje okolo 73,8 % HDP a pomalu roste78). Zaměstnanost jako další 

z okruhů je základním stavebním kamenem dobře fungující ekonomiky. Přestože výše 

americké nezaměstnanosti velmi stabilně klesá, v podstatě již od roku 2010,79 

neznamená tento trend výhru v dané oblasti. Poměrně vysoký počet Američanů, je sice 

zaměstnán, ale žije v chudobě, celkem se jedná až o 7 % pracujících žijících pod úrovní 

chudoby.80 Dostáváme se tak do problematiky růstu minimální mzdy, kterou, jak 

uvidíme v dalších kapitolách, demokratičtí kandidáti reflektují ve svých programech. 

Zajímavým tématem v této oblasti je i například zaměstnanost Hispanoameričanů, 
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jejichž nezaměstnanost je podstatně vyšší a zároveň tvoří významnou skupinu voličů,81 

na kterou mohou kandidáti zvyšováním minimální mzdy mířit.  

 

Jak s růstem ekonomiky, tak se zaměstnaností souvisí i zahraniční 

politika ve smyslu mezinárodních úmluv o volném obchodu. Příkladem může být 

NAFTA82 či nejnovější TPPA83. Tyto dohody jsou nejen předmětem diskuze politiků, 

ale v posledních letech jsou veřejností obviňovány za mizející pracovní místa, tlak na 

minimální mzdu v Americe a offshoring amerických firem.84 V analýzách generálních 

voleb se dnes ukazuje, že právě postoje kandidátů k mezinárodním obchodním 

úmluvám mohly hrát významnou roli v příklonu demokratických voličů směrem 

k Donaldu Trumpovi.85 

3.1.1. Postoj Hillary Clintonové 

Clintonová v oblasti ekonomiky mířila především na americkou střední 

třídu, avšak prohlásila, že chce být prezidentka i pro podnikatele a velké korporace, 

pokud budou hrát podle pravidel, jelikož věřila ve společnou spolupráci například při 

tvorbě pracovních míst.86 Vzhledem k aktuálnímu stavu ekonomiky postavila 

Clintonová 5ti bodový plán k nastavení ekonomiky tak, aby fungovala pro všechny (An 

Economy that works for everyone), podle čehož byl plán i pojmenován.87 Tento plán 

byl poměrně rozsáhlou kombinací cílů v různých sektorech, které by dle Clintonové ve 
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výsledku pozitivně ovlivnily ekonomiku. Konkrétně zahrnoval tvorbu nových 

pracovních míst, vzdělání bez zadlužení, umožnění zaměstnancům profitovat z výdělků 

firem, férové daně pro bohaté a prioritizace rodin (tj. pravidla by se měla řídit tím, co je 

dobré pro rodinu 21. století). Plán se zdál poměrně ambiciózní vzhledem k potřebným 

investicím, což zmiňoval i samotný program, mělo se jednat o největší investici do 

tvorby pracovních míst od 2. světové války.88 Plán navíc Clintonová slíbila prosadit v 

Kongresu během prvních 100 dní v prezidentském úřadu, což z něj udělalo ještě 

ambicióznější.89 Danou investici do tvorby dobře placených pracovních míst hodlala 

kandidátka realizovat skrze infrastrukturu a podpoření výroby na území USA, což 

navazovalo na problematiku mezinárodních obchodních úmluv, konkrétně TPPA, 

kterou Clintonová odmítala.90 Postoj Clintonové k TPPA se v průběhu posledních let 

změnil, během doby, co sloužila v Obamově administrativě jej podporovala a dokonce 

jej označila za „zlatý standard“, ale po jeho následném přijetí jej odmítala, jelikož 

dostatečně nesplňuje její standardy pro lepší pracovní podmínky Američanů.91  

 

V problematice pracovních podmínek se Clintonová zaměřila i na otázku 

minimální mzdy, kterou by bylo dle jejího programu nutné zvýšit. Ve svém plánu 

demonstrovala Clintonová navýšení minimální mzdy na $15 na hodinu s možností 

variabilní úpravy pro státy s vyššími životními náklady. V prvních volebních debatách 

však prosazovala celonárodní navýšení pouze na $12 na hodinu, které označovala za 

dostačující.92 V poslední deváté debatě však již během diskuze se senátorem Sandersem 

připustila, že by podpořila celonárodní navýšení na $15 na hodinu.93  
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Kromě problematiky minimální mzdy mířila Clintonová ve svém plánu 

na ekonomickou nerovnost s prvotním fokusem na genderovou příjmovou nerovnost, 

kterou chce řešit prosazením The Paycheck Fairness Act, jež zajistí stejné mzdy pro 

muže a ženy, a který byl navržen přímo Clintonovou během její senátorské funkce. 

Zároveň také prosazuje placenou mateřskou dovolenou.94 Druhá, ekonomická 

nerovnost, která byla ve volebním programu obsažena, a měla i ve volbách 2016 více 

pozornosti, se týkala především férového daňového systému. Clintonová navrhovala, 

aby lidé vydělávající více jak 1 milion dolarů ročně platili alespoň 30 % daň z příjmu 

(což je mimo jiné pokračování politiky Baracka Obamy a jeho Buffett Rule95), a ti co 

vydělávají nad 5 milionů o další 4 % navíc. Dalším krokem by bylo zpřísnění podmínek 

systému tak, aby nedocházelo k daňovým únikům či výjimkám při platbě daní 

z nemovitostí.96  

 

Na téma daňové politiky navazoval i přístup kandidátky k americkým 

korporacím a Wallstreet. Clintonová je známá pro svůj vztah s Wallstreet, který je 

jejími odpůrci označován za příliš blízký.97 Určitý vztah s Wallstreet byl tak vzhledem 

ke sponzorským darům na volební kampaň nepopiratelný, ale sama kandidátka tvrdila, 

že si dobré vztahy na Wallstreet vybudovala během vynaloženého úsilí na obnovu 

New Yorku po 11. září 2001.98 Ve volebním plánu Clintonové byla Wallstreet a šedému 

finančnictví věnována poměrně velká část, která se soustředila jednak na zavedení 

nových poplatků jako je „risk fee“ pro největší finanční organizace, či daň 

z vysokofrekvenčního obchodování, jednak na odpovědnost institucí a jejich vedení. 

Odpovědnost vedení společností byla Clintonovou vyzdvihována velmi často i během 

debat, včetně nutnosti kontrolovat nejen bankovní sektor, ale i pojišťovny a investiční 
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banky.99 Kromě jiného chtěl její volební program zachovat zákon Dodd Frank100 přijatý 

Obamovou administrativou v roce 2010 a zabránit jeho zrušení Republikánskou 

stranou.101 Ekonomický plán Clintonové zahrnoval i další body, jak již bylo řečeno 

v úvodu této části práce, avšak výše zmíněné považuji za nejdůležitější a také nejvíce 

diskutované během předvolebních debat. 

3.1.2. Postoj Bernieho Sanderse 

Bernie Sanders postavil svou kampaň především na tématu ekonomiky, 

která bude spolu s politickou změnou znamenat revoluci představující kombinaci 

ekonomické rovnosti a občanské společnosti táhnoucí za jeden provaz. Plán vyzýval 

všechny včetně republikánů, aby se spojili a dotlačili Ameriku k nutným změnám.102 

Z ekonomického hlediska se jedná o revoluci přerozdělení majetku mezi občany, jelikož 

v posledních letech je dle Sanderse neskutečným způsobem přesouváno obrovské 

množství majetku směrem od pracujících k bohatým. Tento přesun následně ústí 

v mizení střední třídy a paradox, že se bohatí stávají bohatšími a chudí chudšími.103 

Podklady pro svá tvrzení Sanders převzal například od Institute for Policy Studies104 či 

výzkumu Gabriela Zucmana na University of California,105 jeho tvrzení ve volebním 

programu a proslovech byla tedy podložena reálnými výzkumy. Volební program 

Sanderse obsahoval celkem 13 bodů, které měly problém zvrátit, a sice férová daňová 

politika, zvýšení minimální mzdy a tvorba nových pracovních míst, odmítnutí 
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[online]. May 2016, Vol. 131, Issue 2 [citováno dne 28.4.2017]. Dostupné z www: http://gabriel-

zucman.eu/files/SaezZucman2016QJE.pdf 

https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/10/08/wall-street-work-for-main-street/
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/10/08/wall-street-work-for-main-street/
https://www.youtube.com/watch?v=WFHaAwnenCc
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mezinárodních obchodních úmluv, zpřístupnění vysokoškolského vzdělání zdarma 

všem, zlomení velkých finančních institucí106 a jiné body spojené s dalšími tematickými 

okruhy jako v případě Clintonové. 

 

Sanders se ve svém programu chystal vytvořit 13 milionů nových dobře 

placených pracovních míst, která by byla vytvořena při renovaci infrastruktury 

(navrhoval přijetí zákona The Rebuild America Act107). Celkově by se jednalo o 

investici 1 bilionu dolarů do infrastruktury všeho druhu od dálnic přes letiště po 

vysokorychlostní síť internetu.108 V souvislosti s tvorbou pracovních míst se Sanders 

zaměřil i na výši mezd, které považoval za nutné zvýšit. Do roku 2020 by se jednalo o 

zvýšení na úroveň $15 na hodinu, jelikož od roku 1995 došlo dodnes k nárůstu mezd 

pouze o 2 % (mezitím však ředitelé společností zaznamenali růst mezd o 200 %).109 

Minimální mzda byla pro Sandersův program velmi zásadní, protože jedním z jeho cílů 

bylo, aby plně pracující nežili v chudobě, jak se v dnešní Amarice děje.110 Sám tak 

v souladu se svou strategií apeloval na voliče, ale i své oponenty, kteří tvrdili, že 

navrhované zvýšení mzdy způsobí úbytek pracovních míst: „It is not a radical idea to 

say that if somebody works 40 hours a week, that person should not live in a poverty, it 

is not a radical idea to say that a single mum should be earning enough money to take 

care of her kids…“.111 S návazností na genderovou nerovnost příjmů tak i podporoval 

přijetí The Paycheck Fairness Act, navrhovaném již dříve Clintonovou, a sliboval 

prosadit 12týdenní mateřskou dovolenou.112 

 

Kromě zvýšení minimální mzdy a genderové rovnosti výplat byl dle 

Sandersova plánu zásadní i férový daňový systém, který by znamenal spravedlivé daně 

pro bohaté. Sanders navrhoval progresivní zdanění, na začátku své kampaně však 

                                                 

106 Income and Wealth Inequality… 
107 The Rebuild America Act. CONGRES.GOV [online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/268 
108 Creating Jobs Rebuilding America. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z 

www: https://berniesanders.com/issues/creating-jobs-rebuilding-america/ 
109 Bernie Sanders ve 3. debatě Demokratické strany… 
110 Bernie Sanders ve 2. debatě Demokratické strany… 
111 Bernie Sanders ve 3. debatě Demokratické strany… 
112 Fighting for Women’s Rights. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: 

https://berniesanders.com/issues/fighting-for-womens-rights/ 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/268
https://berniesanders.com/issues/creating-jobs-rebuilding-america/
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nestanovil konkrétní výši tohoto zdanění.113 Během jedné z debat následně zmínil, že by 

se nemělo jednat o méně než 50 %.114 Ve zveřejněném programu pak následně uvedl 

rozmezí 45–55 % pro ty, kteří vydělávají více než 3,5 milionu dolarů. Stejně jako 

Clintonová navrhoval Sanders navíc daňovou přirážku pro miliardáře, ale ve výši 10 %. 

Kromě jiného bylo však dle programu důležité zpřísnit pravidla a zabránit daňovým 

únikům včetně zákazu americkým společnostem zakládat sídla v daňových rájích, a 

zpřísnit pravidla pro daně z nemovitosti. Poslední hlavní bod daňového plánu Sanderse 

souvisel s Wallstreet, konkrétně se jednalo o zavedení úplně nové daně „Wallstreet 

speculation tax“. Tato nová daň by byla aplikována na investiční instituce, hedžové 

fondy a celkově spekulativní obchody a její výše by se pohybovala okolo setin až 

desetin procent dle typu transakce.115 Nejen v daňové politice, ale celkově napříč 

ekonomikou byl a je Sanders agresivně proti Wallstreet, kterou považuje za svého 

největšího nepřítele, což otevřeně přiznával již od začátku volebního souboje.116 

Tomuto „nepříteli“ tak bylo v programu věnováno úctyhodné místo, jedním z hlavních 

bodů by bylo zavedení „Too Big to Fail, Too Big to Exist Act“, tedy představení nové 

legislativy, která by zabraňovala velkým finančním institucím čerpat federální pomoc či 

pojistit se na rizikové aktivity. Sanders se dodnes ostře staví i proti přísunu financí 

z Wallstreet do politiky v jakékoli podobě, ať je to financování volebních kampaní (tzv. 

SuperPACs) nebo výplata bonusů pro ty, kteří pracují na senior úrovni pro vládu (senior 

úroveň zahrnuje například vedoucí výkonné pracovníky, kteří jsou umístěni v různých 

federálních institucích od soudnictví přes národní bezpečnost apod.).
117 Sám Sanders na 

svou kampaň nevyužil ani dolar od SuperPACs,118 k čemuž se velmi často hrdě hlásil.  

 

Posledním z hlavních ekonomických témat jsou mezinárodní obchodní 

úmluvy. Sanders se staví ostře proti nim, kvůli jejich negativnímu vlivu na americká 

pracovní místa a tlaku na cenu práce kvůli odlivu pracovních míst do Asie. Jmenovitě je 

                                                 

113 Making the Wealthy, Wall Street, and Large Corporations Pay their Fair Share. Bernie Sanders 

[online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: https://berniesanders.com/issues/making-the-

wealthy-pay-fair-share/ 
114 tamtéž 
115 tamtéž 
116 Například Bernie Sanders v 1. debatě Demokratické strany… 
117 Reforming Wall Street. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: 

https://berniesanders.com/issues/reforming-wall-street/ 
118 Bernie Sanders vs. Hillary Clinton. InsideGov by Graphiq [online]. [citováno dne 21.4.2017]. 

Dostupné z www: http://presidential-candidates.insidegov.com/compare/35-40/Bernie-Sanders-vs-

Hillary-Clinton 

https://berniesanders.com/issues/making-the-wealthy-pay-fair-share/
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pro zrušení dohod NAFTA, CAFTA A PNTR.119 Podobně se staví i k TPPA, kterou 

považuje za hrozbu demokracii a americkým pracovníkům.120 

3.1.3. Shrnutí 

I když by mohlo být rychlým závěrem, že kandidáti mají téměř podobné 

programy, není tomu tak, a proto je nutné se podívat na detaily jejich plánů. Pokud 

začneme u problematiky zaměstnanosti, oba kandidáti měli rozhodně agresivní plán a 

oba chtěli tvořit nová pracovní místa v souvislosti s rekonstrukcí a výstavbou 

infrastruktury (oba kandidáti se navíc shodli i v typu infrastruktury, která by měla být 

opravena či modernizována – dopravní spojnice, internetové připojení, energetická 

infrastruktura atd.). Přestože se kandidáti shodli i na nutnosti zvýšit minimální mzdu, 

lišili se zpočátku v její výši. Clintonová byla zároveň v tomto ohledu o něco více 

flexibilní, jelikož brala v potaz různou životní úroveň amerických států a umožnila by 

určité navýšení nad rámec pro státy s vysokou životní úrovní (př. New York). Nicméně 

nakonec podpořila Sandersových $15 na hodinu. S pracovními místy souvisí také 

rozdílný pohled kandidátů na problematické mezinárodní úmluvy, které zapříčiňují 

ztrátu pracovních míst a tlak na cenu práce. V tomto ohledu byl Sanders radikálněji 

proti uzavírání dohod nežli Clintonová. Trochu zarážejícím bodem by mohla být pro 

voliče názorová změna na straně Clintonové ohledně TPPA, která není v této tématice 

prvním případem, podobnou změnu názorů měla totiž kandidátka i vzhledem k dohodě 

NAFTA (Během funkčního období svého manžela Billa Clintona úmluvy o volném 

obchodě podporovala, následně její pozice během služby v senátu ochladla a během 

prezidentské volební kampaně v roce 2008 byla proti. Postoj opět změnila na pozici 

Ministryně zahraničí směrem k podpoře dohody TPPA a pár let poté během volební 

                                                 

119Central America Free Trade Agreement (CAFTA). Office of the United States Trade Representative 

[online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-

agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta# 

Permanent Normal Trade Relations with Russia (PNTR); 

Zdroj Income and Wealth Inequality… 
120 Defeat the Trans-Pacific Partnership. Bernie Sanders, U.S. Senator for Vermont [online]. [citováno dne 

21.4.2017]. Dostupné z www: https://www.sanders.senate.gov/newsroom/video-audio/defeat-the-trans-

pacific-partnership 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta%23
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta%23
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kampaně 2016 úmluvu opět kritizuje).121 Problematika pozice k těmto tzv. trade 

agreements se později během generálních voleb ukázala jako zásadní pro průmyslově 

deklinující regiony v oblasti tzv. Rustbeltu,122 které se postavily na stranu Donalda 

Trumpa.123 Z toho vyplývá, že favorizující byla spíše pozice Bernieho Sanderse, která 

byla blíže k Donaldu Trumpovi nežli k Hillary Clintonové. 

 

V pohledu na daňový systém, opět oba kandidáti mířili na nutnost změny 

pro jeho neférovost a nedostatečný přínos do státní kasy. Tato problematika má 

následně úzké propojení i na korporátní firmy a Wallstreet. Bernie Sanders byl v tomto 

tématu opět radikálnější než Hillary Clintonová, navrhoval zdanění bohatých 

progresivní daní v průměru o 20 % vyšší, než byl návrh Clintonové. Stejně tak, 

navrhoval Sanders skoro dvojnásobnou přirážku k dani ve výši 10 % pro super bohaté. 

Pro Sanderse bylo toto téma základním kamenem jeho kampaně, Clintonová sice také 

mířila na střední třídu, ale byla z ní cítit určitá umírněnost a střídmost. Sanders by na to 

řekl, že to bylo kvůli sponzorským darům na její kampaň od wallstreetských 

společností. K tématu financování kampaní se kriticky vyjadřoval hlavně Sanders, který 

chtěl ukončit možnost financování skrze tzv. SuperPACs, Clintonová nevěnovala 

tomuto tématu takovou pozornost, i když byla v jejím plánu také zahrnuta reforma 

financování politických kampaní.124 Financování kampaní však způsobilo poměrně 

silnou výměnu názorů v některých debatách, jelikož Sanders ve svých vystoupeních 

pravidelně vyzdvihoval, že oproti Clintonové nepřijímá sponzorské dary z Wallstreet.125 

Sanders byl navíc ve své kampani o to agresivnější, jelikož zmiňoval i konkrétní jména 

bohatých (např. Billa Gatese),126 kteří spadají do horního 1 % populace. Tato 

konkretizace by mohla na voliče působit negativně, ale opak byl pravdou. Touto 

                                                 

121 Phillips, Amber. Hillary Clinton’s position on free trade? It’s (very) complicated. The Washington 

Post [online]. 26.9.2016 [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/tracking-the-many-hillary-clinton-

positions-on-trade/?utm_term=.edcafbe5c34c 
122 Jedná se o region od Velkých jezer na severozápad Spojených států, který byl kdysi velmi silným 

průmyslovým regionem a nyní je v ekonomickém a populačním poklesu. 
123 McCarthy, Tom. The Promise… 
124 Campaign finance reform. Hillary for America [online]. [citováno dne 21.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/issues/campaign-finance-reform/ 
125 Příkladem může být 8. debata Demokratické strany 9.3.2016 v Miami, FL či 9. debata Demokratické 

strany 14.4.2016 v Brooklynu, NY  
126 Bernie Brief: Income Inequality | Ep. 1. In: Youtube [online]. 14.9.2015 [citováno dne 21.4.2017] 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=VePpQBCbKBw. Kanál uživatele Bernie2016. 
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taktikou jasně mířil na pracující střední třídu a konkretizace mohla představovat další 

motiv k podpoře jeho plánované „revoluce“. Daný vývoj naznačovaly i některé mediální 

rozhovory s voliči, zde je ukázka jednoho příkladu z mnoha: „Sanders is representing 

my interests. For decades American politics have been a sham, elections bought and 

paid for by special interests and corporations. They have wrecked the environment, 

caused the biggest financial crisis in history and are using their deep pockets and for 

profit agendas to marginalize people’s needs even further“ – Shaz Plunkett, Los 

Angeles CA v rozhovoru s The Guardian.127 Clintonová připustila dary z Wallstreet, ale 

zároveň navrhla velmi podobný plán speciálních rizikových poplatků na spekulativní 

bankovnictví jako Sanders. Pro Clintonovou to však i přesto bylo jedno z dalších témat, 

které bylo určitým způsobem kontroverzní, jelikož u voličů vyvolávalo otázky a 

nejistotu, jak ukázal například předvolební průzkum Bloomberg Politics.128  

3.2. Národní bezpečnost 

 

Národní bezpečnost byla vždy jednou z hlavních priorit Američanů, a to 

jak doma, tak díky svému mezinárodnímu postavení, i v zahraničí. Prevence terorismu 

je tedy úzce propojena s působením USA v zahraničí a v mezinárodních organizacích. 

Na nové hrozby jako jsou teroristické skupiny (např. ISIS) je nutné reagovat, a to i ve 

volebních programech prezidentských kandidátů. Téma bylo navíc v době primárek 

ještě důležitější kvůli probíhajícím teroristickým útokům v Evropě (např. Paříž, Brusel) 

i v Americe (např. San Bernardino, Orlando). Pokud zmiňujeme působnost armády 

v zahraničí, je jasné, že takové akce přímo zasahují do zahraničních vztahů a politiky. 

V tomto ohledu kandidáti často debatovali i důsledcích vojenských akcí včetně pomoci 

v postižených oblastech, jedním z posledních témat byli například syrští uprchlíci. 

Důležitou součástí mezinárodních vztahů jsou i mezinárodní dohody, tou 

nejdiskutovanější je v dnešní době jaderná dohoda s Íránem, která definuje současný 

přístup USA k Íránu.  

                                                 

127 Walsh, James. 10 reasons why voters are turning to Bernie Sanders; The Guardian [online]. 12.2.2016 

[citováno dne 10.5.2017]. Dostupné z www: https://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/12/bernie-

sanders-voters-supporters-10-reasons-why-us-election-2016 
128 McCormick, John. Clinton Has 12-Point Edge Over Trump in Bloomberg National Poll. Bloomberg 

Politics [online]. 14.6.2016 [citováno dne 10.5.2017]. Dostupné z www: 

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-06-14/bloomberg-politics-national-poll-june-2016 
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Téma terorismu je na domácí americké půdě kontroverzní i kvůli The 

Patriot Act,129 který byl přijat po 11. zářím 2001. Velmi známou kauzou v souvislosti 

s tímto zákonem je Guantanamo130 či kauza Snowden131. Jaký přístup by tedy měla mít 

Amerika k nakládání s podezřelými? Jaká práva mají občané na soukromí? Toto jsou 

pouze dvě z několika otázek, na které by měli kandidáti voličům v roce 2016 odpovědět. 

 

S problematikou bezpečnosti souvisí i problematika imigrace. Nejen, že 

je nutné formovat americký postoj k situaci na Blízkém východě, ale co je možná 

důležitější i k problematice jižní hranice USA a nelegitimovaných imigrantů žijících ve 

Spojených státech, kterých je v současné době okolo 11 milionů.132 

 

3.2.1. Postoj Hillary Clintonové 

Při pohledu na volební program můžeme vidět, že bylo téma poněkud 

rozsahově užší nežli téma ekonomiky, i když se téma taktéž obecně prolíná s dalšími 

tematickými okruhy, například změnou klimatu. Clintonová svůj plán bezpečnosti 

rozdělila do pěti menších celků – boj proti terorismu, armáda, národní bezpečnost 

v obecné rovině politik, veteráni a domácí politika zbraní.133 

 

Pokud se podíváme nejprve na problematiku vně amerických hranic, 

nemůžeme Clintonové upřít její zkušenosti s mezinárodní diplomacií v oblasti národní 

bezpečnosti, které nabyla jako první dáma, a zejména jako ministryně zahraničí. 

V rámci mezinárodní spolupráce podporovala kandidátka těsnější spolupráci 

                                                 

129 The Patriot Act je zákon přijatý roku 2001 jako odezva na 11. září 2001 umožňující stíhání a bránění 

terorismu; více zde The Patriot Act. CONGRES.GOV [online]. [citováno dne 28.4.2017]. Dostupné z 

www: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162 
130 Základna Guantanamo slouží jako věznice pro vyšetřování zločinu proti terorismu, během kterých 

docházelo k porušování lidských práv a situace se tak dostala i před Nejvyšší soud USA. 
131 Kauza Snowden je případ pracovníka NSA, který vynesl v roce 2013 na veřejnost tajné informace o 

tom, jak americká vláda sleduje veřejnost. Vzhledem k trestnímu stíhání obdržel azyl v Rusku. 
132 Zong, Jie. Batalova, Jeanne; Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the 

United States. Migration Policy Institute [online]. 8.3.2017 [citováno dne 28.4.2017]. Dostupné z www: 

http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-

united-states#Unauthorized 
133 Issues. Hillary for America… 
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s americkými spojenci, především v oblasti Blízkého východu. Jako základ pro tuto 

spolupráci označovala především NATO, ale zájmem by dle ní měla být i podpora 

organizací v Latinské Americe, Asii a Africe.134 Dále bylo dle programu také nezbytné, 

aby Amerika posílila všechny nástroje své zahraniční politiky, a to především 

diplomacii a rozvoj jako prevenci možných hrozeb.135 Pokud vezmeme v potaz 

především dva hlavní soupeře USA v mezinárodních vztazích, které mohou být 

potenciální hrozbou a konkurencí, upře se náš zrak na Rusko a Čínu. Kromě 

ekonomické dimenze vztahů má jejich vztah s Amerikou i bezpečnostní rovinu. 

Clintonová byla velmi logicky proti Ruské agresi a za velkou změnu k horšímu v rusko-

amerických vztazích považovala návrat Vladimira Putina do prezidentského úřadu 

v roce 2011. Odvetou by mělo být především spojenectví mezi Evropou a Amerikou a 

společný diplomatický tlak na Rusko.136 Situace s Čínou je velmi podobná, oba státy tak 

Clintonová viděla jako agresory a porušovatele lidských práv, kterým je třeba se 

postavit. Kromě tématu lidských práv je však nutné zmínit i oblast Jihočínského moře, 

kde Clintonová zamýšlela postupovat tvrději nežli Obamova administrativa.137  

 

Kromě Číny a Ruska se Clintonová soustředila také na současnou 

největší hrozbu, terorismus, který byl prioritou její bezpečnostní agendy. Clintonová 

předložila tří krokový plán v boji s terorismem – 1) Poražení ISIS138 v Sýrii a Iráku, 

především poskytnutím vzdušné podpory a podpory regionálních arabských a 

kurdských jednotek, a zároveň pokračovat v diplomatických jednáních ohledně 

občanské války v Sýrii a Iráku a řešení sunnitsko-šíitského konfliktu. 2) Rozbití sítí 

globálního terorismu, což se týká náboru teroristů, a především teroristů migrujících 

mezi Evropou či USA a Blízkým východem. Tento bod vyžaduje mezinárodní 

spolupráci bezpečnostních služeb, ale i spolupráci s technologickými společnostmi na 

                                                                                                                                               

 
134 National security. Hillary for America [online]. [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/ 
135 tamtéž 
136 Hillary Clintonová 4. debatě Demokratické strany 17.1.2016 v Charlestonu, SC. In: Youtube [online]. 

17.1.2016 [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=ti2Nokoq1J4. 

Kanál uživatele NBC News. 
137 Jennings, Ralph. A President Hillary Clinton Would Get Tougher On Beijing Over Disputed South 

China Sea. Forbes [online]. 9.6.2016 [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/06/09/hillary-clinton-would-get-tougher-on-beijing-

over-disputed-south-china-sea/#459e0a823773 
138 Teroristická organizace Islámský stát v Iráku a Sýrii. 
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zastavení šíření terorismu po sociálních sítích a výměně nezbytných dat.139 Tady si 

dovoluji připomenout kauzu Apple140 a dopad na soukromí občanů. Clintonová se 

v tomto bodě pohybovala někde mezi a viděla obě strany mince.141 3) Posílit obranu na 

domácí půdě jak proti organizacím, tak i proti „osamělým vlkům“. Toho může být 

dosaženo jednak rozvinutím nástrojů, tréninku a informačních technologií 

bezpečnostních složek, redukcí dostupnosti útočných zbraní, a jednak vytváření 

pevných vztahů s muslimskou komunitou (Clintonová navrhovala jejich zapojení do 

boje s terorismem, nikoli jejich stranění).142  

 

Co se týče syrského konfliktu, tak v době primárních voleb navrhovala 

bývalá ministryně zavedení bezletové zóny nad oblastí Sýrie, za což byla svými soupeři 

kritizována i během debat (zóna mohla znamenat nechtěný spor s Ruskem). Účelem této 

zóny by dle Clintonové bylo jednak vytvoření bezpečného prostředí pro uprchlíky a 

jednak by byla určitým testem vztahů s Ruskem.143 Druhým důležitým bodem byl i 

postoj k vyslání pozemních vojenských jednotek do místa konfliktu, tady byla 

Clintonová velmi opatrná, situaci popisovala jako velmi složitou a v době primárek jako 

ne plně čitelnou: Podporovala tak především vzdušné útoky jako hlavní podpůrnou sílu 

Ameriky v konfliktu.144  

 

Posledním bodem navazujícím i na konflikt na Blízkém východě byla 

otázka imigrace. V otázce přijímání konkrétně syrských uprchlíků byla pro jejich 

přijímání, ale jen za předpokladu, že by byly prováděny důsledné prověrky.145 

Vzhledem k imigraci trápící USA především na jižní hranici s Mexikem její plán 

zahrnoval velkou iniciativu s cílem imigrační reformy (opět slibovala její realizaci 

                                                 

139 Combating terrorism and keeping the homeland safe. Hillary for America [online]. [citováno dne 

25.4.2017]. Dostupné z www: https://www.hillaryclinton.com/issues/combating-terrorism/ 
140 Kauza Apple je situace nastalá mezi společností Apple a FBI v roce 2016 kvůli vydání dat, respektive 

jejich rozšifrování, z mobilních telefonů útočníků střelby v San Bernardino, více zde: Kharpal, Arjun. 

Apple vs FBI: All you need to know. CBS News [online]. 29.3.2016 [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z 

www: http://www.cnbc.com/2016/03/29/apple-vs-fbi-all-you-need-to-know.html 
141 McGregor, Jena, Tan, Shelly. How they line up on Apple vs. the FBI. The Washington Post [online]. 

24.2.2016 [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.washingtonpost.com/graphics/business/fbi-apple/ 
142 Combating terrorism… 
143 Hillary Clintonová ve 3. debatě Demokratické strany… 
144 Hillary Clintonová ve 4. debatě Demokratické strany… 
145 Hillary Clintonová ve 2. debatě Demokratické strany… 
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během prvních 100 dní v úřadu)146 a investic v podobě nového grantu na podporu 

začlenění imigrantů a ulehčení jejich cesty k americkému občanství.147 Jasně 

podporovala pracující imigranty, deportaci dle ní zasluhují pouze ti, kteří páchají 

zločin.148 

3.2.2. Postoj Bernieho Sanderse 

Vzhledem k tomu, že struktura jednotlivých volebních okruhů byla u 

Bernieho Sanderse jiná než u Hillary Clintonové, bylo nutné jeho postoj k národní 

bezpečnosti zkonsolidovat z různých bodů. Národní bezpečnost vzhledem k hrozbám 

terorismu či mezinárodních vztazích byla navíc pozičně situována až na úplném konci 

volební agendy.149  

 

Opět se nejprve podíváme na postoje kandidáta v rámci zahraniční 

politiky. Bernie Sanders v této oblasti velmi silně zastával diplomatická řešení nad 

řešením skrze sílu. Diplomatická řešení zdůrazňoval téměř v každé debatě. Na první 

pohled by se dal Sanders díky svému postoji zařadit do skupiny pacifistů, ve svém 

programu uvedl: „Senator Sanders believes that the test of a great and powerful nation 

is not how many wars it can engage in, but how it can resolve international conflicts in 

a peaceful manner“.150 Sám však takové zařazení veřejně zamítl již během druhé 

volební debaty v Las Vegas.151 Jeho cílem bylo redefinování role Ameriky v globální 

politice, tak aby USA spolu se svými spojenci co nejvíce předcházela regionální a 

světovým konfliktům. Důležitou součástí Sandersovi strategie byl také jeho postoj 

k odmítání války v zálivu a války v Iráku. Zároveň to byla jedna z hlavních kritik, 

kterou použil na svou protivnici, která během svého působení v senátu podpořila válku 

                                                 

146 Hillary Clintonová ve 8. debatě Demokratické strany 9.3.2016 v Miami, FL. In: Youtube [online]. 

9.3.2016 [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.youtube.com/watch?v=OqgTFA1HnUM. Kanál uživatele Fusion. 
147 Immigration reform. Hillary for America [online]. [citováno dne 22.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/issues/immigration-reform/ 
148 Hillary Clintonová ve 8. debatě Demokratické strany… 
149 On the Issues. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné z www: 

https://berniesanders.com/issues/ 
150 War and Peace. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné z www: 

https://berniesanders.com/issues/war-and-peace/ 
151 Bernie Sanders ve 2. debatě Demokratické strany… 
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v Iráku.152 Oproti tomu však Sanders, což i veřejně přiznává, podporoval válku 

v Afganistánu a odstranění Usáma bin Ládina.153 Tato podpora tak poukazuje na to, že 

Sanders skutečně pacifista není. Jeho odmítání války je propojeno spíše na jeho práci 

s veterány, díky čemuž vnímá větší měrou dopady války na lidské osudy. 

 

V souvislosti s národní bezpečností se ve svém programu zaměřoval na 

oblasti Sýrie, Iráku a Afganistánu, Írán, Izrael a Palestinu.154 Během volebních debat 

však na otázku, jak by kandidáti prioritizovali aktuální hrozby vůči Americe, umístil na 

první místo Severní Koreu, jejíž situaci by řešil nátlakem na Čínu. Dalším v pořadí bylo 

Rusko a agresivita Vladimíra Putina ve východní Evropě.155 Kromě těchto velmi 

konkrétních hrozeb však považoval za největší nebezpečí změnu klimatu a boj o zdroje, 

který se již v pomalu děje v souvislosti s honbou za ropnými zásobami na Blízkém 

východě.156 Plán proti změně klimatu zaujímal v programu značnou část a orientoval se 

především na odvrácení od fosilních paliv, investice do čisté energie, revoluci 

v elektrické dopravě a infrastruktuře, a především na mezinárodní spolupráci v této 

oblasti.157 

 

Pokud se podíváme konkrétněji na boj proti terorismu v zahraničí mířil 

Sanders nejprve na ISIS a organizaci Al-Káida. Přičemž prosazoval řešení celosvětové 

koalice, nikoli jen Ameriky, s fokusem na kořeny radikalizace, nechtěl jen pokračovat 

vojenskou silou.158 Jednalo se tak v podstatě o kompletní odklon od amerického 

unilateralismu. Ve třetí volební debatě dokonce zmínil, že Amerika nemůže být 

policistou celého světa a je nutné tlačit země regionu (na Blízkém východě tedy arabské 

státy) do vyřešení situace.159 Dané situace se ihned chytila Clintonová a označila jeho 

tvrzení za neférové a uvedla příklad spolupráce s Jordánskem. Zároveň se kandidáti 

                                                 

152 Bernie Sanders Attacks Hillary For Supporting Iraq War. In: Youtube [online]. [citováno dne 

23.4.2017]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=SqpHS1A1bs0. Kanál uživatele 

TruthAboutPolitics. 
153 War and Peace… 
154 tamtéž 
155 Bernie Sanders v 5. debata Demokratické strany 4.2.2016 v Durhamu, NH. In: Youtube [online] 
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dostali do sporu kvůli íránským jednotkám, které by Sanders zahrnul do řešení situace 

v Sýrii. Clintonová byla striktně proti kvůli potenciálnímu nebezpečí pro Izrael.160 

Dalším sporem byla i prioritizace cílů v rámci syrského konfliktu – Sanders v tomto 

bodě oponoval Clintonové v tom, že není možné řešit diktátorský režim i Islámský stát 

najednou nýbrž popořadě.161 

 

Při pohledu na domácí politiku v souvislosti s terorismem se Sanders 

vyhrazoval proti The Patriot Act a The USA Freedom Act162 kvůli tomu, že dle jeho 

názoru porušují ústavní práva Američanů, tím že dovolují sbírat soukromá data 

jednotlivců. Zásadním krokem by dle Sanderse bylo ukončení činnosti NSA163 

(National Security Agency).164 Sanders dával také současné americké úsilí proti 

terorismu do souvislosti s armádním rozpočtem. Dle jeho programu bylo nutné provést 

změny v prioritizaci hrozeb, jelikož ze současného rozpočtu na obranu je věnováno 

pouhých 10 % na boj s terorismem.165 

 

 V posledním bodu tohoto okruhu, tj. v imigrační politice byl Sanders 

ovlivněn svou vlastní osobní historií, se kterou během kampaně seznamoval i americké 

voliče. To napovídá, že Sanders podporoval imigranty a věřil v imigrační historii 

Ameriky. Volební program byl v této části rozdělen na celkem šest bodů od 

modernizace hranic s cílem zajistit bezpečnost a efektivnost americké hranice přes 

ukončení rodinných detencí po podporu integrace a férové možnosti získat americké 

občanství.166 Sanders šel však v otázce imigrace i dál, ve Vermontu se angažoval 

v projektu udělování řidičských průkazů nedokumentovaným imigrantům, tak tedy 

prosazoval i poskytování zdravotní péče těmto nedokumentovaným imigrantům 

v souvislosti s jeho férovou imigrační politikou.167  

                                                 

160 tamtéž 
161 tamtéž 
162 The USA Freedom Act. CONGRES.GOV [online]. [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2048 
163 NSA na základě The Patriot Act provádí sběr dat všeho typu (telefonátů, emailů, knih apod.) za 

účelem prevence terorismu. Se sběrem dat souvisí také velmi známá kauza Snowden. 
164 War and Peace… 
165 Bernie Sanders ve 4. debatě Demokratické strany… 
166 A Fair and Humane Immigration Policy. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné 

z www: https://berniesanders.com/issues/a-fair-and-humane-immigration-policy/ 
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3.2.3. Shrnutí 

Je evidentní, že v oblasti národní bezpečnosti se oba kandidáti lišili o 

něco více než v oblasti ekonomiky. Na jedné straně stojící Hillary Clintonová s několika 

lety zkušeností v diplomacii, na druhé straně stojící Bernie Sanders v podstatě bez 

mezinárodních zkušeností. Tento fakt mohl hrát u voličů velkou roli, jak ukázaly reakce 

na 2. debatu.168 Potvrdilo se tak i částečně ve volebním programu Sanderse, který 

skutečně svou kampaň orientoval především na ekonomické otázky, což bylo jednak 

volební strategií, jednak také podporou silnějších stránek Sanderse. Toto však 

neznamená, že Bernie Sanders neměl plán či postoj k tomuto tématu nebo dané téma 

nebral dostatečně vážně, jak navrhoval například Washington post.169 Zaměření 

kandidátů se poměrně lišilo, Clintonová byla o něco více konkrétnější a mířila zejména 

na to, jak se ihned vypořádat s terorismem. Z jejího plánu bylo možné vycítit úmysl 

pokračovat v Obamově stylu, i když s určitými změnami. Sanders měl terorismus také 

na mušce, ale daleko více propagoval diplomatická řešení a zásadní změny v přístupu 

k zahraniční politice USA. 

 

Postup k řešení terorismu byl u obou kandidátů v obecné rovině stejný, 

v čem se však lišili bylo použití síly. Sanders vojenská řešení v podstatě vylučoval, 

v úplně první debatě byl až tlačen moderátory k odpovědi na otázku, kdy by využil 

vojenské síly. Odpovědí bylo jasné ohrožení USA a v podobných situacích, které 

v minulosti podporoval, což byla intervence v Kosovu a válka v Afganistánu.170 Jedním 

z důvodů, proč se Sanders vyvaroval použití síly je jeho osobní zkušenost s veterány, 

když působil jako předseda Komise pro záležitosti veteránů.171 Použití síly bylo také 

jedním ze sporných bodů mezi kandidáty a vyvolalo i kritiku, zejména ze strany 

Sanderse ke Clintonové o podpoře války v Iráku. V souvislosti s tím můžeme pozorovat 

jednu z dalších názorových změn Clintonové, jelikož v současném konfliktu v Sýrii se 

                                                 

168 Debenedetti, Gabriel. Sanders knocked off stride by foreign policy focus. POLITICO [online]. 

16.11.2015 [citováno dne 10.5.2017]. Dostupné z www: http://www.politico.com/story/2015/11/bernie-

sanders-foreign-policy-paris-215937 
169 Ignatius, David. Bernie Sanders needs to get serious on foreign policy. The Washington Post [online]. 

11.11.2016 [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné z www: https://www.washingtonpost.com/opinions/what-

would-be-the-sanders-doctrine/2016/02/11/140bbd62-d103-11e5-b2bc-

988409ee911b_story.html?utm_term=.b54205912234 
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zdráhala vyslat americké pozemní jednotky. Řešení aktuální situace na Blízkém 

východu vytvořilo jen další výměnu názorů mezi oběma kandidáty, nutno podotknout, 

že válka v Sýrii je velmi komplikovanou situací vzhledem k počtu zapojených stran a 

jejich cílů. Jak Sanders, tak Clintonová navrhovali řešit situaci v koalici s dalšími státy, 

zejména s Evropou a regionálním arabskými státy. Sporem byla však případná 

participace Íránu, kterou navrhl Sanders a Clintonová ji naprosto odmítla kvůli Izraeli. 

Jedním z dalších sporů byla třeba i otázka bezletové zóny v Sýrii.172 

 

V oblasti imigračních reforem byla u obou kandidátů vidět významná 

podpora imigrantů a jejich rodin. Dle mého názoru působil Sanders na voliče 

důvěryhodněji kvůli své osobní zkušenosti, problematiku imigrace nazýval velmi často 

jako „náš problém“, jako příklad uvádím jeho vlastní volební program: „We are a 

nation of immigrants. I am the son of an immigrant myself. Their story, my story, our 

story is a story of America…“.173 Tématu imigrace byla věnována velká část 8. debatě 

Demokratické strany, která se odehrávala v Miami, FL. V této debatě nastala výměna 

názorů v oblasti přijetí imigrační reformy v roce 2007, kterou Sanders oproti Clintonové 

nepodpořil. Názorem Clintonové bylo, že by díky tomu mohla být imigrační reforma již 

dávno dále, než aktuálně je. Sanders ovšem oponoval, že zmíněná reforma byla 

v podstatě semi-otroctvím z pohledu pracovních podmínek a výše minimální mzdy.174 

Díky tomu se částečně vytratila důvěryhodnost Sanderse pro některé voliče v oblasti 

imigrace.175 V souvislosti s imigrací vyvstala otázka hlasu menšinových skupin, což se 

v preferencích jasně projevilo. Afro-američané a hispánští voliči favorizovali Hillary 

Clintonovou nad Berniem Sandersem, jehož silnější podporu tvořili hlavně bílí 

Američané.176 
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176 Ross, Janell. Bernie Sanders’s real problem with black and Hispanic voters. The Washington Post 

[online]. 4.2.2016 [citováno dne 10.5.2017]. Dostupné z www: 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/02/04/why-exactly-does-bernie-sanders-struggle-

with-black-and-hispanic-voters-heres-why/?utm_term=.90d8f5e0d60b 
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3.3. Zdravotnictví 

 

Zdravotnictví se stalo velmi diskutovaným tématem především díky 

novému zákonu „Patient Protection and Affordable Care Act“,177 který v roce 2010 

přijala Obamova administrativa (velmi často je proto používán termín Obamacare). 

Záměrem tohoto zákona je zvýšit dostupnost zdravotního pojištění pro americké 

občany. Projekt byl však následně kritizován Republikánskou stranou178 za příliš 

sociální přístup, v souvislosti s volbami v roce 2016 se jednalo především o nového 

prezidenta Donalda Trumpa. Každý z kandidátů proto určitým způsobem ve svém 

programu nabízel jistou formu nápravy či úplnou změnu celého systému (radikálnější 

názory o zrušení přitom náležely právě republikánům). Kromě Obamacare však v USA 

fungují i další programy, Medicare179 a Medicaid180, oba poměrně úspěšně zajišťující 

zdravotní péči lidem, kteří nemohou pracovat (především dětem a starším osobám) či 

sociálně slabým.  

 

Kromě systému zdravotního pojištění se stává problematický růst 

nákladů na zdravotní péči, důvodem jsou jednak náklady na tzv. premium zdravotní 

pojištění, které pokrývá více nákladů nežli to standardní. Američané jsou tedy sice 

pojištění, což je významný posun, ale v diskuzích se objevuje termín „underinsured“ 

tedy nedostatečně pojištěný.181 Náklady na péči rostou také z důvodu růstu cen léčiv a 

neférového jednání farmaceutických společností. Tyto problémy se prolínají a zasahují i 

do federálních nákladů na zdravotnictví, což se odráží na celkovém růstu státního 

rozpočtu. Vyjma růstu nákladů kvůli Obamacare se náklady zvyšují například i 

v projektu Medicare. Každý z kandidátů tedy nutně musí vzniklou situaci ve 

                                                 

177 Patient Protection and Affordable Care Act. CONGRESS.GOV [online]. [citováno dne 10.5.2017]. 

Dostupné z www: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590/text 
178 Why Republicans hate Obamacare. The Economist [online]. 11.12.2016 [citováno dne 28.4.2017]. 

Dostupné z www: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/12/economist-explains-1 
179 Medicare je státní program na podporu zdravotní péče pro seniory nad 65 let či postižené osoby. 
180 Medicaid je státní program na podporu zdravotní péče nejchudším obyvatelům jakékoli věkové 

kategorie. 
181 Woolhandler, Steffie. Himmelstein, David U. Life or Debt: Underinsurance in America. Journal of 

General Internal Medicine [online]. September 2013, Volume 28, Issue 9, pp 1122–1124 [citováno dne 

28.4.2017]. Dostupné z www: Dostupné z www: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-

013-2460-y 
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zdravotnictví řešit a jak v následujících kapitolách uvidíme, jejich plány se mohou 

diametrálně lišit.  

3.3.1. Postoj Hillary Clintonové 

V oblasti zdravotnictví pokryla Clintonová úctyhodný rozsah konkrétních 

témat, kromě zaměření na reformu systému, je to například drogová závislost, HIV a 

AIDS, Alzheimerova nemoc, Autismus a další. Tento přístup tak kandidátce umožnil 

adresovat velmi konkrétní skupiny voličů. Nejdůležitějším z témat byla však zmíněná 

reforma dostupnosti zdravotní péče. Clintonová velmi silně podporovala Obamacare a 

jejím plánem bylo rozšíření programu. V tomto ohledu by bylo dle ní velmi důležité 

ochránit již získaný vývoj dostupnosti zdravotní péče proti republikánům a jejich 

iniciativám prosadit zrušení Obamacare.182 Rozšíření zdravotní péče rozdělila 

kandidátka do tří kroků: 1) Rozšíření Medicare do zbývajících 19 amerických států, 

které díky republikánskému vedení program nerozšířily. Rozšíření by se přitom týkalo i 

imigrantů bez rozdílu jejich statusu. 2) Náklady na zdravotní péči pod kontrolou. 

Zvýšení státní moci v možnostech regulace rozsahu a cen pojištění (zejména v oblasti 

rozšiřování tzv. premium programů) a redukování nákladů na předepsané léky. 3) Snaha 

o zřízení možnosti občanů zvolit si veřejné pojištění ve všech amerických státech, 

včetně rozšíření Medicare pro osoby starší 55 let.183 Body 2 a 3 jsou v podstatě bojem 

proti „hladovým“ pojišťovnám a farmaceutickým společnostem, které neustále zvyšují 

náklady amerických rodin a jednotlivců na zdravotní péči. V souvislosti s tím 

Clintonová požadovala vyšší transparentnost cen péče a zvýšení ochrany spotřebitele.184 

Během jedné z debat zmínila Clintonová jako jednu z variant i možnost daňového 

kreditu $5 000 jako výpomoc občanům.185 Vzhledem k farmaceutickým firmám by bylo 

                                                 

182 Health care. Hillary for America [online]. [citováno dne 25.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/issues/health-care/ 
183 Hillary Clinton’s Commitment: Universal, Quality, Affordable Health Care for Everyone in America. 

Hillary for America [online]. [citováno dne 25.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2016/07/09/hillary-clintons-commitment-universal-

quality-affordable-health-care-for-everyone-in-america/ 
184 Hillary Clinton’s Plan for Lowering Out-of-Pocket Health Care Costs. Hillary for America [online]. 

[citováno dne 25.4.2017]. Dostupné z www: 

https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/09/23/clinton-plan-to-lower-out-of-pocket-

health-care-costs/ 
185 Hillary Clintonová ve 3. debatě Demokratické strany… 

 

https://www.hillaryclinton.com/issues/health-care/
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2016/07/09/hillary-clintons-commitment-universal-quality-affordable-health-care-for-everyone-in-america/
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2016/07/09/hillary-clintons-commitment-universal-quality-affordable-health-care-for-everyone-in-america/
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/09/23/clinton-plan-to-lower-out-of-pocket-health-care-costs/
https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/09/23/clinton-plan-to-lower-out-of-pocket-health-care-costs/


 

 

46 

 

dle jejího názoru nutné zajistit zvýšení konkurence na trhu, třeba i tím, že by bylo 

Američanům povoleno dovážet léky ze zahraničí (samozřejmě pod kontrolou 

bezpečnosti a kvality), a především umožnit programu Medicare vyjednávat o cenách 

léčiv s dodavateli léků, což by vytvořilo určitou páku na farmaceutické společnosti.186  

 

Důležitou součástí volebního program Clintonové v okruhu zdravotnictví 

byla také otázka rodičovství. Podporovala zavedení placené mateřské dovolené na 12 

týdnů (případně i podporu ošetřování vážně nemocných členů rodiny).187 Vzhledem 

k této tématice by bylo nutné se podívat i na předložený způsob financování 

navrhovaných změn. Clintonová byla proti zvedání zátěže pro střední třídu a hodlala za 

rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče platit z nového daňového systému, který 

navrhla, respektive z obnosu vybraného od bohatých Američanů.188 Ženy podporovala 

také v oblasti reprodukce – preventivní péčí, dostupností antikoncepce a legálními 

potraty. Tento postoj byl součástí jejího fokusu na podporu žen a jejich práv.189 Kromě 

žen se Clintonová zaměřila i na dostupnost zdravotní péče pro děti z chudých rodin, což 

zapadá do jejího celoživotního boje, který začala již na vysoké škole a pokračovala 

v něm i během své politické kariéry. Cílem by bylo poskytnout takovou podporu 

rodinám, aby za zdravotní péči pro děti neutrácely více než 10 % výdělku.190 

3.3.2. Postoj Bernieho Sanderse 

Stejně jako Clintonová mířil Sanders kromě reformy zdravotnictví i na 

jednotlivé zdravotní problematiky jako je HIV a AIDS či práva postižených, zaměřoval 

se však velkou měrou opět i na veterány.191  

 

                                                 

186 Hillary Clinton’s Plan for Lowering Prescription Drug Costs. Hillary for America [online]. [citováno 

dne 25.4.2017]. Dostupné z www: https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/09/21/hillary-
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187 Paid family and medical leave. Hillary for America [online]. [citováno dne 25.4.2017]. Dostupné z 

www: https://www.hillaryclinton.com/issues/paid-leave/ 
188 tamtéž 
189 Health care… 
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Zásadním pohledem Sanderse na poskytování zdravotní péče bylo, že 

nárok na ni je jedno ze základních lidských práv v moderní společnosti, nikoli 

privilegium tak, jak tomu dnes oproti evropskému modelu v Americe je.192 Sanders 

v tomto ohledu uznal velmi důležitou roli The Affordable Care Act, který dnes zajišťuje 

dostupnost zdravotního pojištění pro většinu Američanů a znamenal zásadní posun 

v poskytování zdravotní péče. Nepovažoval jej však za dostatečný a nebyl pro něj 

nejvhodnějším způsobem přístupu. Jeho plán změny byl tedy postaven na systému tzv. 

single-payer,193 což je systém platby zdravotního pojištění státu, který následně hradí 

zdravotní výlohy občana. Jednalo by se v podstatě o úplnou změnu současného 

amerického systému, kterou si plně uvědomoval a nečekal, že by se realizovala ze dne 

na den.194 Zcela logicky byl tento plán mnohonásobně dražší než systém privátního 

pojištění, z tohoto důvodu by Sanders zavedl novou daň z příjmu v nízké výši, která by 

pokryla velkou část nákladů.195 Aby zavedení nové daně nepůsobilo na voliče negativně 

v souvislosti se Sandersovými ekonomickými plány, nechyběla ve volebním programu i 

konkrétní čísla, která udávala, že by průměrná rodina střední třídy mohla s přechodem 

k single-payer ušetřit až $5 000 ročně.196 Voličům dal Sanders kromě konkrétních 

výpočtů197 profesora Friedmana z University of Massachusetts dokonce i možnost si 

v rámci připravené online kalkulačky porovnat náklady nyní a při zavedením single-

payer.198 Dle Sanderse je za současné rostoucí náklady na zdravotní péči vinen 

farmaceutický průmysl, který je nutné dostat pod kontrolu. Jeho plán zahrnoval celkem 

šest bodů, jak tento problém řešit – možnost Medicare vyjednávat o cenách léčiv, 

import léčiv z kanadských lékáren, obnova slev pro seniory s nízkým příjmem, zákaz 

manipulace s dovozem léčiv do USA ze strany farmaceutických společností záměrným 

                                                 

192 Medicare-for-All | Bernie Sanders. In: Youtube [online]. 17.1.2016 [citováno dne 25.4.2017]. 

Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=GkvA96TQz0g. Kanál uživatele Bernie2016. 
193 Medicare for All: Leaving No One Behind. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 26.4.2017]. 

Dostupné z www: https://berniesanders.com/issues/medicare-for-all/ 
194 Bernie Sanders ve 2. debatě Demokratické strany… 
195 Medicare for All: Leaving… 
196 tamtéž 
197 Friedman, Gerald. Details of single payer program and savings. Bernie Sanders [online]. 17.1.2016 

[citováno dne 26.4.2017]. Dostupné z www: https://berniesanders.com/wp-

content/uploads/2016/01/friedman-memo-1.pdf 
198 Healthcare Calculator. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 26.4.2017]. Dostupné z www: 

https://valadian.github.io/SandersHealthcareCalculator/ 
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zpožďováním dostupnosti konkurenčních léků, uvalování větších pokut farmaceutickým 

firmám při různém typu porušování zákona, a zavedení transparentních cen léčiv.199 

 

Sanders velmi silně podporoval rodinné hodnoty, a proto jak již bylo 

zmíněno v jeho ekonomickém plánu podporoval 12týdenní mateřskou dovolenou, 

placenou nemocenskou a zavedení 10denní placené dovolené.200 V tomto ohledu se 

velmi podobal plánu Clintonové. 

3.3.3. Shrnutí 

Při pohledu na postoje kandidátů v rámci zdravotnictví můžeme 

pozorovat velmi podobné cíle, i když každý z kandidátů dával důraz na trochu odlišné 

problematiky. Clintonová šla více dopodrobna a věnovala se širokému množství 

konkrétních nemocí trápící nejvíce Američanů, Sanders tyto skupiny neopomíjel, ale 

více se orientoval na problematiku nápravy celého systému. V čem se tedy oba 

kandidáti shodli byla poměrně naléhavá nutnost transformace amerického zdravotnictví, 

respektive jeho dostupnosti. Oba kandidáti pozorovali stejné trendy zdražování nákladů 

na zdravotní péči a viděli stejné původce vzniklé situace – farmaceutický průmysl a 

privátní zdravotní pojišťovny. V čem se však kompletně lišili je způsob řešení, jak sama 

Clintonová potvrdila v jedné z debat „…we agree on the goals, we just disagree on the 

means…“.201 Clintonová propagovala pokračování politiky Baracka Obamy a chtěla 

nejen dotáhnout do konce Medicare, tak aby byl program dostupný ve všech 

Amerických státech, ale chtěla jej dokonce rozšířit. Zároveň voličům slíbila daňový 

kredit ve výši $5 000 navíc. Sanders oproti tomu propagoval systém single-payer, který 

by v podstatě znamenal odklon od privátních pojišťoven a zestátnění zdravotní péče, a 

proto také přišel s podrobnou kalkulací tohoto drahého projektu. Co mohlo i přes 

Sandersovy snahy působit na voliče negativně bylo zavedení nové daně, která by systém 

financovala. Proti Sandersovi stál v tomto kontextu také fakt, že jeho domovský stát 

                                                 

199 Fighting to Lower Prescription Drug Prices. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 26.4.2017]. 

Dostupné z www: https://berniesanders.com/issues/fighting-to-lower-prescription-drug-prices/ 
200 It’s Time to Support Real Family Values. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 26.4.2017]. Dostupné 
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v roce 2014 systém single-payer zamítl právě kvůli problematice výběru daní.202 To 

poskytlo i náboje Sandersově protivnici, která toho využila při více příležitostech a 

kritizovala Sanderse za zbytečné zatěžování střední třídy.203 Rozpor mezi kandidáty se 

táhl v podstatě již od počátku volebních debat, kromě kritiky Sandersova plánu, také 

Clintonová připomínala, že celkové prosazení The Afordable Care Act bylo na dlouhé 

lokte a není tedy dle ní vhodné zabředávat do nových zdlouhavých debat o americkém 

zdravotním systému.204 Je tedy dost pravděpodobné, že Sandersova navrhovaná změna 

se zdála voličům příliš složitá a zároveň „neamerická“ kvůli celkovému zestátnění 

zdravotnictví. Dle volebního průzkumu Gallup je pravdou, že téměř polovina voličů 

byla o single-payer systému málo informovaná a nechtěla, aby vláda řídila 

zdravotnictví. Na druhou stranu se objevila jasná podpora programu Medicare.205 

Závěr 

Americké primární volby se diametrálně lišší od stranického 

nominačního procesu v České republice a je nutné si dané rozdíly uvědomovat při 

zkoumání či analýze amerických prezidentských voleb. Primární volba prezidentského 

kandidáta dává příležitost ke kandidatuře i osobám, které nemají politické zkušenosti 

(nebo i když je mají nemusí být favorizováni stranou), a zároveň může ovlivnit následný 

výsledek generálních prezidentských voleb (např. zvolený kandidát pro daný volební 

rok nemusí být vhodným soupeřem pro kandidáta opoziční strany). Díky těmto faktorů 

je systém více otevřený veřejnosti nežli stranické nominace v České republice. Na 

druhou stranu je také systém složitější a časově daleko náročnější než ten český, a 

mnoho odborníků, proto navrhuje jeho změnu. Pokud se vrátím zpět k důležitosti 

                                                 

202 Wheaton, Sarah. Why single payer died in Vermont. POLITICO [online]. 20.12.2014 [citováno dne 

10.5.2017]. Dostupné z www: http://www.politico.com/story/2014/12/single-payer-vermont-113711 
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26.4.2017]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=o56pLqPYcEo. Kanál uživatele PBS 

NewsHour. 
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205 Newport, Frank. American Public Opinion and Sanders' Proposal for Single-Payer Healthcare Systém. 
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primárních voleb v návaznosti na jejich vliv na generální prezidentskou volbu, je z 

provedené analýzy možné odvodit, že v případě nominace Bernieho Sanderse, mohl 

finální prezidentský souboj probíhat jinak. To dokazuje Sandersova podpora mezi 

bílými voliči kupříkladu v oblasti Rustbeltu, kde hrály roli především postoje 

k mezinárodním úmluvám o volném obchodu, a kteří nakonec volili Donalda Trumpa 

místo Hillary Clintonové, i když se jedná o oblast podporující v minulosti 

Demokratickou stranu. Volební průzkumy, které systematicky sdružuje a vyhodnocuje 

HuffPost Pollster naznačují možnost, že by favorizace Sanderse vůči Donaldu 

Trumpovi mohla být dokonce okolo 50 %.206 

 

 Nicméně, v roce 2016 byla za kandidátku Demokratické strany 

nominována první žena, Hillary Clintonová, která se v hlavním souboji utkala již se 

zmíněným Berniem Sandersem. Mezi kandidáty můžeme vidět na první pohled rozdíly 

jednak v jejich veřejné známosti a jednak v jejich politických zkušenostech. Z pohledu 

požadavků na prezidentský úřad je výhercem jistě Hillary Clintonová, která má oproti 

Sandersovi několikaleté zkušenosti v oblasti diplomacie a zahraničních vztazích a je i 

velmi známou osobností díky svému manželovi, bývalému prezidentovi Billu 

Clintonovi. Je ovšem pravdou, že se nemusí nutně jednat o výhodu, jelikož nejen díky 

aférám z doby Ministryně zahraničí (např. Benghazí či emailová aféra), ale i díky 

svému příjmení, vzbuzovala Clintonová ve voličích pochyby. Roli v konečném 

výsledku nominace hrála i stranická příslušnost, jelikož Bernie Sanders není 

čistokrevným demokratem, ale celou svou kariéru vystupoval jako nezávislý. Spojení 

s Demokratickou stranou bylo tedy čistě strategické a mohlo proto částečně způsobit 

úbytek volebních hlasů, a to především u tradičních straníků. Je však důležité zmínit, že 

i přes všechna tato tvrzení se Sandersovi podařilo na své proslovy přitáhnout nejvyšší 

počty posluchačů, což naopak ukazuje silnou podporu voličstva. Tento fakt vysvětluji 

zajímavostí a palčivostí tématu ekonomické nerovnosti, které ve svém volebním 

programu a při svých vystoupeních intenzivně prezentoval (nutnost spravedlivého 

daňového systému, zvýšení minimální mzdy a další) a domnívám se, že konečný 

výsledek primárních voleb byl skutečně ovlivněn stranickými příslušníky, jak i 

                                                 

206 2016 General Election: Trump vs. Sanders. HuffPost Pollster, The Huffington Post [online]. [citováno 

dne 10.5.2017]. Dostupné z www: http://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-general-election-

trump-vs-sanders 
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naznačuje průzkum The Wall Street Journal, který uvádí, že Hillary Clintonová získala 

téměř 64 % jejich hlasů.207  

 

Pokud se podíváme na volební programy kandidátů, mohl se Sandersův 

plán vzhledem ke svému obsahu zdát na první pohled jednodušší nežli ten Clintonové, 

která šla při prezentaci více do hloubky a zároveň pokryla větší množství konkrétnějších 

témat v některých okruzích. To však automaticky neznamená plusové či minusové 

body. Vzhledem ke zpracování, vnímám jednodušší Sandersův plán jako jeden z jeho 

záměrů, jak oslovit voliče. Celá Sandersova strategie byla v podstatě postavena na 

politické revoluci, a tedy kritice současného systému. Vyšší míra transparentnosti a 

trefná sdělení jsou tak dle mého názoru její zamýšlenou součástí. Sandersova politická 

revoluce je založena především na hlavních dvou pilířích – na sjednocení americké 

společnosti a na ekonomické nerovnosti, která Americe přináší problémy v mnoha 

oblastech. Jeho plán řešení se ukazuje jako velmi agresivní a pro Američany sociálně 

založený (příkladem může být reforma zdravotnictví). Je jasné, že Sanders kápl voličům 

do noty a přinesl na světlo velmi palčivý problém ekonomické nerovnosti, jeho 

navrhovaná řešení byla na americké poměry radikální, a to i když vezmeme v potaz, že 

společnost požadovala změnu.  

 

Clintonová se ve svém problému také přizpůsobila a adresovala 

problematiku ekonomické nerovnosti, avšak o poznání opatrněji nežli Sanders. I když to 

kandidátka popírala, je zde vidět možné ovlivnění jejích postojů finančními dary 

prostřednictvím SuperPACs. Clintonová obecně sázela více na rovnost příležitostí pro 

ženy, což je vzhledem k její osobě (úspěšná prezidentská kandidátka a politička) 

poměrně logické. Z programu Clintonové byla ovšem cítit jistá míra pokračování 

v Obamově politice (ekonomika, bezpečnost i zdravotnictví), i když samozřejmě ne ve 

všech ohledech, a ne beze změn. Pro voliče hledající politickou změnu tak mohl být 

tento fakt zásadní především v generální volbě, jelikož Clintonová nepředstavovala 

dostatečnou změnu oproti Donaldu Trumpovi. V rámci rozhovoru The Guardian s voliči 

se na podporu tohoto tvrzení objevují například tyto názory: „After eight years, I think 

                                                 

207 Zitner, Aron, Chinni Dante, McGill Brian. How Clinton Won: How Hillary Clinton overcame the 

challenge from Sen. Bernie Sanders. The Wall Street Journal [online]. 7.6.2016 [citováno dne 10.5.2017]. 

Dostupné z www: http://graphics.wsj.com/elections/2016/how-clinton-won/ 
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people were just going to go: ‘Hey, no more of that.’ I think Trump was pointing to the 

change.” – John Jewell, Bangor PA, či „He hit a home run with these folks, he hit their 

issues head-on“ – Gregg Potter, představitel odborů Lehigh Valley Labor Council 

referující o podpoře Trumpa v jeho okolí především díky jeho postoji k TPPA a politice 

tvorby nových pracovních míst.208 Sanders by tak mohl v tomto ohledu nabídnout 

voličům více a mohl by být tedy pro Trumpa i větším soupeřem tak, jak již bylo 

zmíněno výše. Výsledek primárních voleb Demokratické strany v roce 2016 bohužel 

nedal této situaci šanci, v prohře Sanderse hrály roli tyto faktory – jeho stranická 

příslušnost, naklonění evropským hodnotám vyplývajících z jeho plánu, přílišný 

socialistický přístup k řešení problematik, ale také absence negativní kampaně proti 

Clintonové (mohl více využít afér spojených s Clintonovou, které hrály později roli 

v generálních volbách). Mírnější návrhy změn ve volebním programu Clintonové sice 

stačily k výhře v primárních volbách, ale jak ukázal výsledek generálních voleb 

nepředstavoval dostatečně impulzivní změnu politiky. 

 

I přes doložená fakta a závěry analýzy je velmi těžké hádat konečný 

výsledek čistě hypotetické situace, a to i díky tomu, že jak Donald Trump, tak Bernie 

Sanders představovali určitým způsobem jinou formu revoluce a záleželo by také na 

tom, jak by Sanders formoval své pozice v generálních volbách. V souvislosti se závěry 

práce můžeme však s jistotou pozorovat, jak důležitý je primární výběr prezidentských 

kandidátů. 

                                                 

208 McCarthy, Tom. The Promise… 
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Summary 

The American primary elections differ from the processes in the parties in the 

Czech Republic, so it is necessary to have it on mind while examining and analysing 

any American presidential primary elections. The American system seems to be more 

democratic and transparent than the Czech one and it allows candidacy to apparently 

unexperienced candidates or candidates not-favoured by the political party (anyway it is 

also important not to forget the limits of the American system as well). In this thesis is 

proven how important is the influence of the nomination on the general presidential 

elections, for example candidate of one major political party does not have to 

necessarily be a suitable rival. An example can be the 2016 Democratic primary 

election. As shown by the analysis Bernie Sanders could be a better match for the 

general elections, because of the support between white Americans, that eventually 

chose Donald Trump over Hillary Clinton. Election surveys of the HuffPost Pollster, 

suggests that Sanders' favouring of Donald Trump could have been even about 50%. 

 

However, in 2016, Hillary Clinton was nominated as the candidate of the 

Democratic Party, after going through the political battle with Bernie Sanders. At first 

glance we could see the differences among these two candidates in their public 

popularity and in their political experience. In terms of requirements on the president 

office, Hillary Clinton, who has several years of experience in diplomacy and foreign 

affairs, and is a well-known personality thanks to her husband, has clearly an advantage. 

But it is true that this does not necessarily have to be an advantage, I can only mention 

two affairs that were causing doubts about the candidate – Benghazi and private email 

usage. The main reason of the nomination result was played by party affiliation, as 

Bernie Sanders was not a pure-blooded Democrat (his whole career was acting as a 

political independent). His link with the Democratic Party was therefore purely strategic 

and could then cause a reduction in the vote, especially among traditional party 

members. However, it is important to mention that, despite all of these assertions, 

Sanders has managed to reach the highest number of supporters during his speeches and 

events, which in turn shows strong support for his candidacy. This fact explains the 

interests and urgency of economic inequality that had been intensively presented in 

Sanders' campaign (the need for a fair tax system, increase in minimum wages and 
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more), and I believe that the final outcome of the primary election was actually 

influenced by party members, how suggested The Wall Street Journal poll, which stated 

that Hillary Clinton won almost 64% of partisan votes. 

 

If we take a look on the candidates' campaigns, we can see the differences. The 

whole Sanders' strategy was essentially based on the political revolution, and thus the 

criticism of the current system. Sanders' political revolution had two main pillars - the 

reunification of American society and the economic inequality that poses great 

problems in many areas. His plan was aggressive and socially based (healthcare reform 

can be a great example of it). Obviously, Sanders submitted to the voters a very 

troublesome problem of economic inequality, but his proposed solutions were radical 

for the American environment, even if we take into consideration that the society 

demanded political change. Clinton has also adapted to the economic inequality 

problem, but she was more moderate than Sanders. Although Clinton denied it, her 

attitudes could be influenced by the financial donations through Super PACs. In general, 

Clinton has been more committed to equal opportunities for women, which is quite 

logical for her personal experience (successful presidential candidate and politician). 

However, Clinton's program was a clear continuation of Obama's policy (in all selected 

topics – economy, security and healthcare) even if she included several modifications. 

For voters seeking political change, this could have been crucial. Sanders could have 

offer this change and be a greater rival for Donald Trump as already mentioned above. 

 

In spite of the conclusions of this analysis, it is very difficult to guess the final 

result of a purely hypothetical situation, as both Donald Trump and Bernie Sanders 

represented different form of “revolution”, and we can only guess how Sanders would 

form his position in the general elections. In connection with the conclusions of the 

thesis, however, we can safely observe the importance of the primary selection of 

presidential candidates. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled typu primárních voleb a počtu delegátů dle jednotlivých států 

 Demokratická strana Republikánská strana 

 
Konání Typ voleb 

Počet 
delegátů* 

Konání Typ voleb 
Počet 

delegátů* 

Alabama 01.03.2016 primární volby 60 01.03.2016 primární volby 50 

Alaska 26.03.2016 kaukus 20 01.03.2016 kaukus 28 

Arizona 22.03.2016 primární volby 85 22.03.2016 primární volby 58 

Arkansas 01.03.2016 primární volby 37 01.03.2016 primární volby 40 

California 07.06.2016 primární volby 547 07.06.2016 primární volby 172 

Colorado 01.03.2016 kaukus 79 - stran. konvent 34 

Connecticut 26.04.2016 primární volby 71 26.04.2016 primární volby 28 

Delaware 26.04.2016 primární volby 32 26.04.2016 primární volby 16 

District of 
Columbia 

14.06.2016 primární volby 45 12.03.2016 kaukus 19 

Florida 15.03.2016 primární volby 246 15.03.2016 primární volby 99 

Georgia 01.03.2016 primární volby 116 01.03.2016 primární volby 76 

Hawaii 26.03.2016 kaukus 34 08.03.2016 kaukus 19 

Idaho 22.03.2016 kaukus 27 08.03.2016 kaukus 32 

Illinois 15.03.2016 primární volby 183 15.03.2016 primární volby 69 

Indiana 03.05.2016 primární volby 92 03.05.2016 primární volby 57 

Iowa 01.02.2016 kaukus 52 01.02.2016 kaukus 30 

Kansas 05.03.2016 kaukus 37 05.03.2016 kaukus 40 

Kentucky 17.05.2016 primární volby 60 05.03.2016 kaukus 46 

Louisiana 05.03.2016 primární volby 59 05.03.2016 primární volby 46 

Maine 06.03.2016 kaukus 30 05.03.2016 kaukus 23 

Maryland 26.04.2016 primární volby 120 26.04.2016 primární volby 38 

Massachusetts 01.03.2016 primární volby 116 01.03.2016 primární volby 42 

Michigan 08.03.2016 primární volby 147 08.03.2016 primární volby 59 

Minnesota 01.03.2016 kaukus 93 01.03.2016 kaukus 38 

Mississippi 08.03.2016 primární volby 41 08.03.2016 primární volby 40 

Missouri 15.03.2016 primární volby 84 15.03.2016 primární volby 52 

Montana 07.06.2016 primární volby 27 07.06.2016 primární volby 27 

Nebraska 05.03.2016 kaukus 30 10.05.2016 primární volby 36 

Nevada 20.02.2016 kaukus 43 23.02.2016 kaukus 31 

New 
Hampshire 

09.02.2016 primární volby 32 09.02.2016 primární volby 23 

New Jersey 07.06.2016 primární volby 142 07.06.2016 primární volby 51 

New Mexico 07.06.2016 primární volby 43 07.06.2016 primární volby 24 

New York 19.04.2016 primární volby 291 19.04.2016 primární volby 95 

North Carolina 15.03.2016 primární volby 121 15.03.2016 primární volby 72 
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North Dakota 07.06.2016 kaukus 23 - stran. konvent 25 

Ohio 15.03.2016 primární volby 159 15.03.2016 primární volby 66 

Oklahoma 01.03.2016 primární volby 42 01.03.2016 primární volby 43 

Oregon 17.05.2015 primární volby 74 17.05.2015 primární volby 28 

Pennsylvania 26.04.2016 primární volby 210 26.04.2016 primární volby 71 

Rhode Island 26.04.2016 primární volby 33 26.04.2016 primární volby 19 

South Carolina 27.02.2016 primární volby 59 20.02.2016 primární volby 50 

South Dakota 07.06.2016 primární volby 25 07.06.2016 primární volby 29 

Tennessee 01.03.2016 primární volby 76 01.03.2016 primární volby 58 

Texas 01.03.2016 primární volby 252 01.03.2016 primární volby 155 

Utah 22.03.2017 kaukus 37 22.03.2017 kaukus 40 

Vermont 01.03.2016 primární volby 26 01.03.2016 primární volby 16 

Virginia 01.03.2016 primární volby 110 01.03.2016 primární volby 49 

Washington 26.03.2016 kaukus 118 24.05.2016 primární volby 44 

West Virginia 10.05.2016 primární volby 37 10.05.2016 primární volby 34 

Wisconsin 05.04.2016 primární volby 96 05.04.2016 primární volby 42 

Wyoming 09.04.2016 kaukus 18 12.03.2016 kaukus 29 

*Počet delegátů udělených v roce 2016 

 

Tabulka vytvořena autorkou na základě zdroje: 

2016 Presidential Primaries Results. POLITICO [online]. [citováno dne 2.5.2017]. Dostupné z www: 

http://www.politico.com/2016-election/primary/results/map/president 

http://www.politico.com/2016-election/primary/results/map/president
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Příloha č. 2: Přehled financování volebních kampaní 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Which Presidential Candidates Are Winning the Money Race. The New York Times [online]. 22.6.2016 

[citováno dne 2.5.2017] Dostupné z www: 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/election-2016-campaign-money-race.html 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/election-2016-campaign-money-race.html


 

 

70 

 

Příloha č. 3: Průzkumy veřejného mínění ohledně důležitosti témat 

v prezidentských volbách 2016 

 

a) Gallup (21. – 25.1.2016) b) Pew Research Center (15. – 26.6.2016) 
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Top voting issues in 2016 election. Pew 
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dne 22.11.2016]. Dostupné z www: 

http://www.people-press.org/2016/07/07/4-

top-voting-issues-in-2016-election/ 
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http://www.people-press.org/2016/07/07/4-top-voting-issues-in-2016-election/
http://www.people-press.org/2016/07/07/4-top-voting-issues-in-2016-election/
http://www.gallup.com/poll/188918/democrats-republicans-agree-four-top-issues-campaign.aspx?g_source=above%20importance%20to%20both%20parties&g_medium=search&g_campaign=tiles
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Příloha č. 4: Přehled komunikovaných témat kandidáty ve volebních programech  

 

 
Hillary Clinton Bernie Sanders 

1 A fair tax system Income and Wealth Inequality 

2 Disability rights 
It’s Time to Make College Tuition Free and Debt 

Free 

3 LGBT rights and equality 
Getting Big Money Out of Politics and Restoring 

Democracy 

4 Racial Justice Creating Jobs Rebuilding America 

5 Addiction and Substance use A Living Wage 

6 Early childhood education Combating Climate Change to Save the Planet 

7 
Making college debt-free and taking on student 

debts 
A Fair and Humane Immigration Policy 

8 Rural communitites Racial Justice 

9 An economy that works for everyone Fighting for Affordable Housing 

10 Fixing Americas infrastructure Fighting for Women’s Rights 

11 Strenghten manufacturing 
Working to Create an AIDS and HIV-Free 

Generation 

12 Support of small business Fighting for LGBT Equality 

13 An end to Alzhaimers disease Empowering Tribal Nations 

14 Gun violence prevention Caring for our Veterans 

15 Mental Health Medicare for All 

16 Social security and Medicare Strengthen and Expand Social Security 

17 Autism Fighting to Lower Prescription Drug Prices 

18 Health Care Fighting for Disability Rights 

19 Technology and innovation Ending the Humanitarian Crisis in Puerto Rico 

20 HIV and AIDS Standing With Guam 

21 Military defense 
Preventing a Global Race to the Bottom in the 

Airline Industry 

22 Veterans, the armed forces and their families 
General Electric Must Pay to Restore the Hudson 

River 

23 Campaign finance reform Constitution Pipeline Must Be Defeated 

24 Housing 
Supporting Historically Black Colleges and 

Universities 

25 National Security Ending the Race to the Bottom - Trade policy 

26 Voting rights - easier Fighting for the Rights of Native Hawaiians 

27 Campus sexual assault Improving the Rural Economy 

28 Immigration reform Fighting for Nurses 

29 National service Reforming Wall Street 
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30 Wall Street reform Real Family Values 

31 Climate change War and Peace 

32 Jobs and wages 
War Should Be the Last Option: Why I Support the 

Iran Deal 

33 Paid family and medical leave 
Making the Wealthy, Wall Street, and Large 

Corporations Pay their Fair Share 

34 Women´s rights and opportunity How Bernie pays for his proposals 

35 
Combating terrorism and keeping the homeland 

safe  

36 K-12 education 
 

37 Poverty 
 

38 Workforce skills and job training 
 

39 Criminal justice reform 
 

40 Labor and worker´s rights 
 

41 Protecting animals and wildlife 
 

 

Tabulka vytvořena autorkou na základě zdrojů: 
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On the Issues. Bernie Sanders [online]. [citováno dne 23.4.2017]. Dostupné z www: 

https://berniesanders.com/issues/. 


