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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá úspěchem nových celostátních stran Podemos 

a Ciudadanos, které se dostaly poprvé do Poslanecké sněmovny ve Španělsku v roce 

2015.  Popisuje výsledky řádných voleb v roce 2015 i předčasných voleb v roce 2016. 

Rozebírá zastoupení Podemos a Ciudadanos v Dolní komoře Parlamentu, které 

zkomplikovalo povolební situaci v zemi. Práce věnuje pozornost volebnímu systému 

a jeho specifikům. Ukazuje proměnu stranického systému. Cílem je analýza volebního 

úspěchu nových stran v kontextu ekonomické krize, vysoké nezaměstnanosti 

a korupčních kauz tradiční Lidové strany a Španělské dělnické socialistické strany. 

Práce dále charakterizuje strany Podemos a Ciudadanos. Určuje, o jaký typ stran se 

jedná, a připomíná jejich historii. Představuje případovou studii. Pro práci je klíčové 

vymezení pojmu volič. Zkoumá, kteří lidé nové strany volili, a naznačuje, proč se tak 

rozhodli. V závěru shrnuje postavení nových stran ve stranickém systému a dává je do 

kontextu sociální struktury voličů.  

 

Abstract 

The bachelor´s thesis deals with success of new political parties Podemos and 

Ciudadanos which came to the House of Common in Spain in 2015. It describes the 

results of the national election in 2015 and early election in 2016. It analyzes 

representation of Podemos and Ciudadanos in The Lower House of Parliament that 

complicated the post-election political situation in the country. The thesis has attention 

to the election system and its specifics. It shows the change of parties system. The goal 

is an analysis of the election´s success of new parties in the context of economic crises, 

high unemployment and corruption´s cases of traditional Popular Party and The Spanish 



   

Workers' Socialist Party. Thesis characterizes parties Podemos and Ciudadanos. It 

determines the type of parties and reminds their history. It represents case study. The 

key role for the thesis has a term voter. It analyzes who vote new parties and it implies 

the reasons of their decision. It summarizes role of the new parties in the parties system 

and puts them in the context of the social structure of voters at the end. 
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ÚVOD 
 

Politická situace ve Španělsku se od parlamentních voleb v roce 2011 značně 

proměnila. Zemi a její obyvatele ovlivnila výrazně ekonomická krize a nezaměstnanost. 

Španělsko znovu řešilo i otázku případného osamostatnění Katalánska. To vypsalo na 

rok 2014 hlasování o svém odtržení, i přes zákaz Ústavního soudu. A právě v období 

společenské, politické a ekonomické proměny Španělska vznikly nové celostátní 

politické strany Podemos a Ciudadanos. Poprvé uspěly ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2014 a o rok později se prosadily i v parlamentních volbách 

a následně i předčasných parlamentních volbách v roce 2016.  

Vzestup nových politických stran Podemos a Ciudadanos ve Španělsku v parlamentních 

volbách v roce 2015 jsem si jako téma pro bakalářskou práci vybrala, protože tyto volby 

byly pro zemi klíčové. Voliči svým hlasováním překreslili politickou mapu Španělska. 

Volby v prosinci 2015 znamenaly konec systému dvou silných stran, doplněných 

o zástupce menších, většinou regionálních stran, který fungoval v zemi od vzniku 

demokratického Španělska v roce 1978. 

Tradiční Lidová strana (PP) a Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) sice 

zůstaly nejsilnějšími stranami v zemi, ale ztratily řadu svých příznivců. Část z nich 

se přiklonila právě k novým stranám Podemos a Ciudadanos. Ty skončily ve volbách na 

třetím a čtvrtém místě s nezanedbatelným počtem mandátů, takže politici v zemi vedli 

vůbec poprvé jednání o případné koaliční spolupráci. Z tohoto důvodu je zapotřebí 

zkoumat, proč se politický systém ve Španělsku značně proměnil a jaké jsou nové 

strany zastoupené v Parlamentu. Tato práce se bude zabývat jen výsledky do dolní 

komory Parlamentu, tedy Poslanecké sněmovny, jelikož právě ta, stejně jako v České 

republice, má větší pravomoci v zákonodárném procesu než Senát. 

Cílem této bakalářské práce je snaha vysvětlit, proč v parlamentních volbách uspěly 

nové celostátní strany Podemos a Ciudadanos. Zaprvé předpokládám, že Španělé hledali 

alternativu k zavedeným stranám, které si neuměly poradit s ekonomickou krizí a 

vysokou nezaměstnaností. Část voličů se navíc mohla odklonit od tradičních PP a PSOE 

kvůli velkým korupčním skandálům, které se staly v posledních letech. Zadruhé se 

domnívám, že  Podemos a Ciudadanos dokázaly oslovit prvovoliče. 
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Tato bakalářská práce je případovou studií, která využívá metodu analýzy. Na základě 

sociologické povolební studie španělského Výzkumného sociologického centra (CIS) 

přiblížím skupiny voličů, u kterých Podemos a Ciudadanos uspěly, a na jejich základě 

se pokusím určit, které body volebních programů byly pro Španěly důležité. Je důležité 

si uvědomit, že tato analýza nedokáže zachytit všechny faktory ovlivňující voliče 

a zároveň že používaný termín volič v této práci nemusí ve skutečnosti znamenat, že 

člověk, který vyplnil sociologický výzkum, udával pravdivé údaje.  

V první kapitole představím volební systém ve Španělsku a popíšu výsledky voleb 

do Poslanecké sněmovny v roce 2015 a zároveň nastíním situaci, proč nebylo možné 

sestavit vládu, což vedlo k předčasným volbám v roce 2016, jejichž výsledky také 

uvedu. Budu se zabývat volebními zisky jak tradičních stran PP a PSOE, tak Podemos 

a Ciudadanos, ale přiblížím mandáty i ostatních stran.  

Ve druhé kapitole se budu zabývat stranickým systémem ve Španělsku a charakterizuji 

strany Podemos a Ciudadanos na základě jejich volebních programů, interních 

dokumentů a výroků hlavních představitelů. Určím, o jaký typ stran se jedná, a zároveň 

připomenu také historický kontext vzniku těchto stran.  

Ve třetí kapitole se pokusím vysvětlit, proč strany Podemos a Ciudadanos 

v parlamentních volbách v roce 2015 uspěly. Na základě studie Výzkumného 

sociologického centra a volebních programů provedu analýzu, která bude odpovídat na 

otázku, jakou skupinu voličů tyto dvě strany oslovily a jaká témata byla ve volební 

kampani pro Španěly důležitá. Jelikož se volební výsledky v červnu 2016 příliš nelišily 

od těch v prosinci 2015, budu se pro zjednodušení opírat pouze o údaje z roku 2015, 

které zachycují první úspěch stran v celonárodním Parlamentu. Zároveň upozorňuji, že 

v této části budu používat termín volič pro osoby, které prohlásily v povolebním 

výzkumu, že budou volit. Nicméně 10,9 % z nich neuvedlo, komu dají svůj hlas, což 

výsledky výzkumu může zkreslit. Je důležité si uvědomit, že výzkum nemusí zcela 

odrážet reálnou situaci, na druhou stranu ale může částečně ukázat nálady a uvažování 

Španělů. 

V této práci budu využívat zejména primární zdroje, jako jsou statisticky španělského 

statistického úřadu, ministerstva vnitra, Centra sociologického výzkumu, ale také interní 

dokumenty a volební programy stran, v případě výroků představitelů Podemos 

a Ciudadanos budu používat také španělské zpravodajské servery.  
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Přestože strany Podemos a Ciudadanos jsou poměrně nové, ve Španělsku už vyšly první 

knihy, které popisují okolnosti jejich vzniku. V této práci využiji jako sekundární zdroje 

například Alternativa naranja od Ellekuríy (2015), #Ciudadanos, deconstruyendo 

a Albert Rivera: las respuestas a las diez grandes preguntas sobre Ciudadanos od 

Müllera (2015) nebo od Domínguez a Giméneze  kniha Claro que Podemos (2014). Při 

pojmenování typu stran se budu soustředit na díla Duvergera (2016) Politické strany, 

Nováka (1997) Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia anebo 

například Sartoriho (2005) Stranami a stranickými systémy: schéma pro analýzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 

  

1. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2015 A 2016 

V této kapitole přiblížím španělský volební systém, který ovlivňuje rozdělení mandátů, 

a zároveň popíšu, jak dopadly řádné volby do dolní komory Parlamentu v prosinci 2015 

a předčasné volby v roce 2016.  

 

1.1 Volební systém Španělska  
 

Zákonodárnou moc má ve Španělsku stejně jako v Česku dvoukomorový Parlament 

složený z Poslanecké sněmovny a Senátu. Zástupci do Parlamentu jsou voleni na čtyři 

roky v přímých volbách. Senát nemá pevně stanovený počet členů, v posledních šesti 

letech to je 266 senátorů. Část získává mandát většinovým způsobem a část delegují 

jednotlivé autonomní oblasti, kde se jejich počet odvíjí podle počtu obyvatel daného 

regionu.
1
 Pro tuto bakalářskou práci je důležité pochopit rozdělování mandátů do dolní 

komory Parlamentu, která má výrazně vyšší pravomoci než Senát. Ve Španělsku platí 

tříprocentní klauzule na úrovni volebního obvodu, a ne na celostátní úrovni, jako je 

tomu třeba v České republice. To znamená, že můžou uspět i velmi úzce vymezené 

regionální strany.
2
  

 

Každý region z pevninského Španělska vysílá do Poslanecké sněmovny minimálně dva 

zástupce a enklávy Ceuta a Melilla každá po jednom. Vyplývá to z článku 68 Ústavy. 

Zbývajících 248 mandátů se rozděluje poměrně podle počtu obyvatel.
3
 Většina obvodů 

rozdělovala v roce 2015 dva až třicet šest poslaneckých křesel.
4
 Úplně nejmenším 

volebním obvodem, s dvěma mandáty, je Soria, která se nachází ve východní části 

autonomní oblasti Kastilie a León. V roce 2015 tam bylo 76 tisíc oprávněných voličů, 

kteří poslali do dolní komory dva poslance. Z toho je patrné, že na jeden mandát bylo 

potřeba zhruba 38 tisíc hlasů, zato největší obvod, hlavní město Madrid, s 4,9 miliony 

                                                 
1
 MONTERO, José Ramón a Pedro RIERA. El sistema electoral espaňol: Cuestiones de 

desproporcionalidad y de reforma. In: Universidad Autónoma de Madrid [online]. [cit. 2017-05-
19]. Dostupné z: https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/13/el-sistema-electoral-espanol-jose-
ramon-montero.pdf 
2
 Tamtéž 

3
 Constitución Espaňola. In: BOE, 1978, číslo 311, s. 29313—29424. Dostupné také z: 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
4
 Boletín oficial del Estado. In: Agencia Estatal [online]. 2015 [cit. 2017-05-19]. 3 s. Dostupné z: 

http://boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf  
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oprávněných voličů poslal do Poslanecké sněmovny 36 zástupců. V Madridu je potřeba 

na jeden mandát kolem 136 tisíc hlasů, což je oproti provincii Soria téměř čtyřikrát víc.
5
 

 

Počet rozdělovaných mandátů určuje míru proporcionality, která je v zemi různá. 

V jednotlivých volbách se může navíc lišit, jelikož počet poslanců závisí také na počtu 

registrovaných voličů. Přestože Španělsko vychází při výpočtu rozdělování jednotlivých 

mandátů z D´Hondtova dělitele, který disproporčně zvýhodňuje větší strany, tak právě 

velikost obvodů výrazně ovlivňuje výsledek voleb. Chytilek si všímá, že jako obvody 

s relativně proporčními výsledky definují Taageper a Shugart jako ty s hranicí pěti 

mandátů.
6
 Malé obvody stanovili jako ty s dvěma až čtyřmi křesly, středně velké s pěti 

až devíti a velké s deseti a více mandáty.
7
 Ve Španělsku tak bylo při parlamentních 

volbách v roce 2015 dvacet malých obvodů, dvacet pět středních a sedm velkých.
8
  

  

Jelikož enklávy Ceuta a Melilla vysílají do Poslanecké sněmovny každá po jednom 

zástupci, teoreticky by bylo možné označit španělský volební systém za smíšený, 

jelikož se v něm logicky uplatňuje většinový systém. Nicméně tuto úvahu odmítají 

Massicotte a Blais, podle kterých systém smíšený pouze v případě, že každý z volebních 

systémů je zastoupený alespoň v pěti procentech mandátů, což ve španělském případě je 

pouze desetina požadavku.
9
 Španělský volební systém je tak možné označit za poměrný.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Boletín oficial del Estado. In: Agencia Estatal [online]. 2016c, (25), 74 s. Dostupné také z: 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-867.pdf 
6
 CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 

Praha: Portál, 2009, s. 186 
7
 TAAGEPERA, Rein a Matthew Soberg SHUGART. Seats and votes: the effects and 

determinants of electoral systems. New Haven: Yale University Press, c1989, s. 123 
8
 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal [online]. 2016a [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4280.pdf 
9
 MASSICOTTE, Louis a André BLAIS. Mixed electoral systems: a conceptual and empirical 

survey. 
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1.2 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2015 

 

Španělé zvolili 20. prosince 2015 350 poslanců v padesáti provinciích a dvou enklávách 

v severní Africe Ceutě a Melille.
10

 K volbám přišlo 73,2 procenta oprávněných voličů, 

což bylo 25,3 milionu lidí. Volební komisaři prohlásili téměř 227 tisíc hlasovacích 

lístků za neplatných, což bylo necelé procento. Voliči hodili do uren téměř 188 tisíc 

prázdných lístků, což bylo 0,75 procenta. Z těchto dat je patrné, že Španělé měli větší 

zájem zúčastnit se voleb a vyjádřit svůj názor než v předcházejících volbách. V roce 

2011 totiž přišlo do volebních místností 68,9 procenta lidí, což bylo o 665 tisíc lidí 

méně.  Navíc méně voličů hodilo do uren neplatné nebo prázdné lístky. V roce 2011 

to bylo v obou dvou případech okolo 1,3–1,4 procenta.
11

 

 

Celkem se do Poslanecké sněmovny v roce 2015 dostalo deset stran,
12

 v roce 2011 

to bylo třináct uskupení.
13

 Kromě menšího počtu stran se změnilo zásadně také 

rozložení Poslanecké sněmovny. Přestože volby v roce 2015 vyhrála vládnoucí Lidová 

strana (PP) a za ní skončila Španělská socialistická dělnická strana (PSOE), tradiční 

nekomplikovaný systém střídání dvou stran u moci rozbil volební úspěch dvou nových 

stran Podemos a Ciudadanos, které skončily na třetím a čtvrtém místě. Obě formace už 

uspěly ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. A historicky poprvé se 

dostaly i do španělského parlamentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c  
11

 Tamtéž 
12

 Tamtéž 
13

 Elecciones Generales 2011. In: Ministerio del Interior [online]. 2011 [cit. 2017-05-19]. 
Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2011/99CG/DCG99999TO_L1.htm 



   

 

8 

  

Následující tabulka ukazuje na základě dat španělského státního úřadu volební zisky 

nejúspěšnějších čtyř stran.
14

 

 

Tabulka č. 1: Výsledky prvních čtyř stran ve volbách 2015 

Strana 
Počet 

hlasů 

Podíl počtu hlasů  

(v %) 

Počet 

mandátů 

Podíl počtu mandátů 

(v %) 

PP 7 215 530 28,72 123 35,14 

PSOE 5 530 693 22,01 90 25,71 

Podemos 5 189 333 20,66 69 19,71 

Ciudadanos 3 500 446 13,93 40 11,43 

Zdroj:  Agencia Estatal
15

 

 

Pokles podpory tradičních stran PP a PSOE je patrný na počtu mandátů. V roce 2015 

obdržely tradiční strany PP a PSOE dohromady 213 poslaneckých křesel,
16

 v roce 2011 

to bylo 296,
17

 v roce 2008 dokonce 323 mandátů.
18

 

Pro sestavení stabilní vlády je potřeba většina 176 poslanců. Jenže volební výsledky 

zkomplikovaly povolební situaci. V roce 2011 sestavil jednobarevný kabinet předseda 

Lidové strany Mariano Rajoy s většinou 186 mandátů. V roce 2015 už to možné nebylo. 

Strany proto musely hledat formu nějaké spolupráce. Z volebních výsledků vyplývá, že 

aby mohla vládnout vítězná Lidová strana (PP), potřebovala podporu minimálně dvou 

dalších stran. Jenže PP chyběl relevantní koaliční partner s dostatečným počtem 

mandátů. Na základě sociologického výzkumu CIS je možné na ideologickém spektru 

zleva doprava umístit nejprve Podemos, poté PSOE, Ciudadanos a poté PP.
19

 Lidová 

strana spolu se Ciudadanos měla jen 163 mandátů, 13 poslanců tedy potřebovala získat 

od dalších stran. Jenže jak vyplývá z následující tabulky, tak dalších šest uskupení mělo 

pod deset mandátů. Ta ale obsadila v Poslanecké sněmovně 28 míst.  

 

 

                                                 
14

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c 
15

 Tamtéž 
16

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c 
17

 Elecciones Generales 2011. In: Ministerio del Interior. 2011. 
18

 Elecciones Generales 2008. In: El País [online]. 2008 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://resultados.elpais.com/elecciones/2008/generales/congreso/ 
19

 Více rozpracováno v kapitole 3. Analýza volebního úspěchu Podemos a Ciudadanos 
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Tabulka č. 2: Volební zisky ostatních stran 2015  

Strana Počet mandátů Podíl počtu hlasů         

(v %) 

Počet hlasů 

ERC-CATSI 9 2,39 599 289 

DL  8 2,25 565 501 

EAJ-PNV 6 1,20 301 585 

EH BILDU 2 0,87 218 467 

IU-UPEC 2 3,67 923 105 

CCA-PNC 1 0,33   81 750 

Zdroj: Agencia Estatal
20

 

 

Pro PP žádná ze stran nepředstavovala dalšího vhodného koaličního partnera. Když se 

podíváme podrobněji, co to jsou za strany, zjistíme, že to jsou většinou regionální 

uskupení z Katalánska, Baskicka a Kanárských ostrovů, které mají jen lokální zájmy 

a pouze ve svých regionech překročily tříprocentní uzavírací klauzuli. Za Baskicko se 

do Parlamentu dostaly nacionalistické EAJ-PNV (Euzko Alderdi Jetzalea-Partido 

Nacionalista Vasco) a EH BILDU (Euskal Herria Bildu). Katalánsko reprezentovaly 

ERC-CATSI (Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí) a DL (Democràcia i 

Llibertat). Do Poslanecké sněmovny se dostali také kanárští nacionalisté z CCA-

PNC(Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario).
21

 Jedinou nenacionalistickou 

stranou byla levicová strana IU-UPEC (Izquierda Unida-Unidad Popular en Común), 

která ale získala pouze dva mandáty v Madridu. Před čtyřmi lety poslala do dolní 

komory celkem sedm lidí, a to kromě hlavního města z Barcelony, Asturie, Málagy, 

Sevilly a Valencie.
22

 Z těchto výsledků vyplývá, že strana nemůže vytvořit vlastní 

poslanecký klub, k němu by potřebovala alespoň pět mandátů.  

 

Kdyby vládu sestavovala PSOE, která skončila na druhém místě, mohla pro spolupráci 

teoreticky získat podporu Ciudadanos, Podemos a IU-UPEC. Jenže strany Ciudadanos 

                                                 
20

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c 
21

 Oproti roku 2011 se do Sněmovny nedostaly politické subjekty z Baskicka, Katalánska, 
Galicie a Kanárských ostrovů. Jsou to Union, Progreso y Democracia, Bloque Nacionalista 
Gallego,  CiU,Amaiur. Fac, GB,Compromíso, CC-NC. 
22

 Elecciones Generales 2011. In: Ministerio del Interior. 2011 
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a Podemos spolupráci odmítly. Nejvíc křesel by měla varianta PSOE, Podemos a IU-

 UPEC, a to 161 mandátů, což na stabilní vládu také nestačilo. PP a PSOE se nedohodly 

ani na velké koalici. Král Filip VI. proto vyhlásil na 26. června 2016 nové volby.
23

 

 

1.3 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2016 

 

Španělé rozhodovali o složení Poslanecké sněmovny v předčasných volbách 26. června 

2016. Volební účast byla 69,8 procent, tedy 24,1 milionů voličů.  Přišlo o 3,4 procent 

lidí méně než v prosinci, tehdy hlasovalo 25,3 milionu voličů. Prázdných volebních 

lístků bylo o zhruba deset tisíc méně než v předcházejících volbách, a to 178 tisíc. Ani 

počet neplatných hlasovacích lístků se příliš nezměnil. Volební komisaři prohlásili 

v červnu 2016 za neplatných téměř 226 tisíc lístků, v prosinci to bylo o tisíc víc.
24

 

 

Pořadí prvních čtyř stran se ve volbách nezměnilo. Nicméně jak vyplývá z následující 

tabulky č. 3 Výsledky voleb 2016, tak si polepšily oproti prosinci PP, a to o čtrnáct 

křesel, a Podemos o dvě. PSOE ztratila pět mandátů a Ciudadanos osm.  

 

Tabulka č. 3: Výsledky voleb 2016 prvních čtyř stran 

Strana 
Počet 

hlasů 

Podíl počtu hlasů  

(v %) 

Počet 

mandátů 

Podíl počtu mandátů 

(v %) 

PP 7 906 185 33,03 137 39,1 

PSOE 5 424 709 22,66  85 24,3 

Podemos 5 049 734 21,10  71 20,3 

Ciudadanos 3 123 769 13,05  32  9,1 

Zdroj: Agencia Estatal
25

 

 

Do Poslanecké sněmovny se v roce 2016 dostalo opticky devět stran, o jednu méně než 

v prosinci. Nicméně ve skutečnosti žádná strana nevypadla. IU (Sjednocená levice) 

kandidovala společně s Podemos a zástupci katalánské strany Democràcia i Llibertat 

kandidovali za CDS (Convergencia Democrática de Cataluňa). Výsledky regionálních 

                                                 
23

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016a 
24

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal [online]. 2016b [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/22/pdfs/BOE-A-2016-7133.pdf 
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stran v roce 2016, jak je vidět z tabulky č. 4 Volební zisky ostatních stran 2016, kopírují 

výsledky předcházejících voleb v roce 2015. Pouze nacionalistická baskická strana PNV 

získala o mandát méně.  

 

Tabulka č. 4: Volební zisky ostatních stran 2016 

Strana Počet mandátů 
Podíl počtu hlasů        

(v %) 
Počet hlasů 

ERC-CATSI 9 2,63 629 294 

CDC 8 2,01 481 839 

PNV 5                 1,20 286 215 

EH BILDU 2 0,77 184 092 

CCA-PNC 1 0,33   78 080 

Zdroj: Agencia Estatal
26

 

 

Z výsledků voleb do Sněmovny v roce 2016 je patrné, že ani tehdy povolební 

vyjednávání nebylo jednoduché a vypadalo obdobně jako po předcházejících volbách. 

Nová vláda vznikla deset měsíců po řádných volbách v prosinci 2015. Důvěru dostala 

menšinová vláda PP předsedy Mariana Rajoye po tom, co rezignoval šéf socialistů 

Pedro Sánchez, který odmítl Rajoye podpořit. Většina poslanců PSOE se při hlasování o 

novém menšinovém kabinetu zdržela. Vládu PP podpořilo 170 poslanců, 111 bylo proti, 

68 se zdrželo a jeden byl nepřítomný.
27

 

 

 

 

                                                                                                                                               
25

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c 
26

 Tamtéž 
27

 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno tras 10 meses en funciones. In: El País [online]. 
2016 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/29/actualidad/1477734852_101043.html 
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2. SYSTÉM POLITICKÝCH STRAN PO VOLBÁCH 

V ROCE 2015 
 

V této kapitole představím nové strany Podemos a Ciudadanos a zasadím je do teorie 

politických stran. A to na základě volebních programů, které představily voličům pro 

parlamentní volby 2015, prohlášení lídrů, čelních představitelů strany a interních 

dokumentů. Nicméně je důležité představit, jak fungoval stranický systém do voleb 

v roce 2015.  

 

2.1 Systém politických stran Španělska 

 

Systém politických stran se ve Španělsku po volbách v roce 2015 definitivně změnil. 

Ještě v roce 2005 označil Strmiska španělský stranický systém za bipartismus 

s výhradami.
28

 Sice podle něj byl splněn požadavek střídání u moci, ale spíš výjimečně 

vznikla většinová jednobarevná vláda.
29

 Podle Strmisky existovala takzvaná měkká 

varianta dvoustranického systému, vypomáhající si kvazikoaliční praxí, kde vládnoucí 

straně usnadňovaly situaci regionální strany, které neměly zájem o přímou účast ve 

vládě na celostátní úrovni.
30

 Ze Sartoriho typologie bipartismu ze 70. let
31

 španělský 

stranický systém splňoval pouze dvě ze čtyř podmínek, a to že vítězná strana má v plánu 

vládnout sama a že střídání u vlády dvou stran zůstává pravděpodobnou eventualitou. 

Další dva požadavky na to, že dvě strany soupeří o absolutní většinu poslaneckých 

křesel a že se jedné nebo druhé straně podaří nadpoloviční většinu v každém případě 

získat, zůstávají nesplněné.   

 

Na základě Blondelova rozdělení systému stran z 60. let
32

 bylo možné považovat 

španělský stranický systém s určitostí do roku 2008 za systém dvou a půl stran, 

s mírným posunutím hranice až do roku 2011. Novák totiž popisuje, že jako systém 

dvou a půl stran je možné označit takový systém, kdy dvě největší strany dosahují mezi 

                                                 
28

 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických 
systémů. Praha: Portál, 2005, s. 365. 
29

  Absolutní většinu měly pouze vlády Lidové strany, a to v letech 2000—2004 a 2011—2015.  
30

 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických 
systémů. Praha: Portál, 2005, s. 365. 
31

 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2005, s. 199—2008 
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75 a 80 % hlasů.
33

 V roce 2008 PP a PSOE získaly celkem 83,8 % hlasů,
34

 v roce 2011 

to bylo 73,3 %,
35

 což je sice méně než 75 %, nicméně jako multipartismus se 

charakterizuje systém, kdy největší strany získají pod 65 % hlasů, a to v tomto případě 

neodpovídalo. Ve volbách 2015 dostaly dvě největší strany pouze 50,7 % hlasů, takže 

stranický systém ve Španělsku je možné označit za multipartismus. Francouzský 

politolog Maurice Duverger by na základě své typologie z 50. let považoval Španělsko 

za systém více stran, jelikož strany pouze dělí na základě kritéria počtu.
36

  

 

2.2 Strana Podemos 

 

Strana Podemos je nejmladší stranou, která získala mandáty v Poslanecké sněmovně 

v prosinci 2015. Španělé si ji spojují s tmavě fialovou barvou, kterou využívá ve svém 

logu a v dalších grafických materiálech. 

 

2.2.1 Historie strany Podemos 

  
Strana Podemos oficiálně vznikla v březnu 2014,

37
 kdy ji ministerstvo vnitra 

zaregistrovalo. Jejím zakladatelem je někdejší učitel politologie madridské univerzity 

Complutense Pablo Iglesias Turrión. Už jako student se vymezoval například proti 

zavedení boloňského plánu na univerzity. V roce 2010 začal se svými spolupracovníky 

připravovat v madridské soukromé televizi politický program s názvem La Turkea, kam 

chodili odborníci, kteří spolu debatovali.
38

 Stranu Podemos výrazně ovlivnila 

společenská a ekonomická situace. Strana se ztotožňuje s hnutím 15M.
39

 Pětistránkový 

manifest strany vznikl v lednu 2014. Píše se v něm o sklíčenosti ve společnosti, 

                                                                                                                                               
32

 BLONDEL, Jean. Party Systems and Patterns of Government in Western 
Democracies. Canadian Journal of Political Science. 1(2), 180—203 
33

 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 1997, s. 167—169. 
34

 Elecciones Generales 2008. In: El País. 2008  
35

 Elecciones Generales 2011. In: Ministerio del Interior [online]. 2011 
36

 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum, 2016, 492 s. 
37

 Registro de Partidos Políticos. In: Ministerio del Interior [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
https://servicio.mir.es/nfrontal/webpartido_politico.html 
38

 DOMÍNGUEZ RAMA, Ana a Luis GIMÉNEZ. Claro que Podemos: de "La Tuerka" a la 
esperanza del cambio en España. Barcelona, 2014, s. 28  
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neschopnosti vlády, nedostatku diskuze, kritizuje Evropskou unii. Snaží se povzbudit 

občany, aby o sobě začali rozhodovat sami a nenechávali za sebe rozhodovat údajně 

sobeckou menšinu.
40

 Část dokumentu potom odráží priority strany Podemos.
41

 Manifest 

podepsalo na třicet intelektuálů z oblasti kultury, žurnalistiky, politiky a sociální sféry.
42

 

Strana Podemos vznikla bez peněz a institucionálního zázemí, pouze s několika 

osobami v pozadí.
43

 Kromě jména Iglesiase je spojená také s jeho přítelem 

a politologem Iňigem Errejónem. Ten vytvořil strategii Podemos. Je označován za 

jednoho z ideologů levicového populismu.
44

 Spoluzakladatelka strany Carolina 

Bescansa prohlásila, že Podemos by neexistovala nebýt 15M.
45

 Poprvé strana uspěla ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, když získala pět mandátů.
46

 

 

2.2.2 Charakteristika strany Podemos  

 

Strana Podemos oficiálně odmítá zařazení na levici nebo pravici. Její lídr Pablo Iglesias 

preferuje rozdělení společnosti od mocných po běžné občany. Podemos podle Iglesiase 

je politická síla, která vyjadřuje frustraci střední třídy, nezaměstnaných, mladých lidí, 

živnostníků.
47

 Nicméně Iglesias přiznává, že je orientován levicově a zároveň i 

že takový byl i jeho televizní program La Turkea.
48

   

 

                                                                                                                                               
39

 Hnutí je v Česku známé pod názvem Rozhořčení. Španělské označení odkazuje k 15. květnu 
2011, kdy byly velké demonstrace na madridském náměstí Puerta del Sol, kde se společnost 
výrazně zaktivizovala.  
40

 Mover ficha: convertir la indignación en cambio político [online]. In: Cuatropoder. 2014 [cit. 
2017-05-19]. Dostupné z: https://www.cuartopoder.es/alsoldelacalle/files/2014/01/Mover-ficha-
convertir-la-indignacio%CC%81n-en-cambio-poli%CC%81tico.pdf 
41

 Víc viz 2.2.2 Charakteristika strany Podemos 
42

 Intelectuales y activistas llaman a "recuperar la soberanía popular" con una candidatura para 
las europeas. In: Público [online]. 2014 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://www.publico.es/politica/intelectuales-y-activistas-llaman-recuperar.html 
43

 DOMÍNGUEZ RAMA, Ana a Luis GIMÉNEZ. Claro que Podemos… s. 85 
44

 Tamtéž s. 99 
45

 Tamtéž s. 132 
46

 Elecciones Europeas 25 mayo 2014. In: Ministerio del Interior [online]. 2014 [cit. 2017-05-19]. 
Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2014/99PE/DPE99999TO.htm 
47
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48
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Na základě volebního programu je stranu možné charakterizovat jako spíš levicovou. 

Její prioritou je zrušení sociálních nerovností.
49

 Už v manifestu
50

 zmiňuje snahu 

o aplikaci článku číslo 128 španělské ústavy, kde se píše, že veškeré bohatství země ve 

všech formách bez ohledu na vlastnictví by mělo být podřízené obecnému zájmu.
51

 

V ekonomické oblasti je strana Podemos pro znárodnění soukromých bank, zároveň 

preferuje veřejné školství a zdravotnictví, bytový fond, bojuje proti škrtům v sociální 

oblasti a taky bojuje za lidská práva, je pro odchod Španělska z NATO, podporuje právo 

na sebeurčení a je pro to, aby si Katalánsko rozhodlo o vlastní nezávislosti.
52

 Postoje 

Podemos také nastiňuje vztah k novele článku 135 španělské ústavy, kterou navrhla 

Zapaterova vláda v roce 2011. Článek od té doby zahrnuje mimo jiné ustanovení, 

ve kterém se uvádí, že absolutní prioritou státu je platit dluhy,
53

 což znamená, že výdaje 

na školství a zdravotnictví jsou až sekundární. A právě to Podemos kritizuje. Podle 

Iglesiase se nedodržují sociální práva a on chce to změnit.
54

  

 

Stranu je možné označit také jako populistickou. Podemos totiž splňuje prvky 

populismu, jak je definoval politolog Francisco Panizza.
55

 Podle něj právě populistické 

strany často používají výrazy, jako jsou lid a občané.  Také se vymezují proti stávajícím 

vládnoucím elitám, které podle nich reprezentují své zájmy.
56

 Právě i stylizace Podemos 

do strany, která tvrdí, že není levicového nebo pravicového zaměření, ale prezentuje se 

jako neutrální, i to je prvek populismu. Mudde populismus chápe jako takzvanou 

zředěnou ideologii, která se soustředí jen na některé aspekty společenského života 

v souvislosti s politickou mocí, jež rozděluje společnost na čisté lidi a zkorumpované 

elity.
57

  

 

                                                 
49

 Queremos, sabemos, podemos: un programa para cambiar nuestro país. 
In: Podemos [online]. 2015 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://lasonrisadeunpais.es/wp-
content/plugins/programa/data/programa-es.pdf 
50

 Mover ficha: convertir la indignación en cambio político. In: Cuatropoder. 2014  
51

 Constitución Espaňola. In: BOE, 1978, číslo 311, s. 29313-29424 
52

 Queremos, sabemos, podemos: un programa para cambiar nuestro país. In: Podemos. 2015 
53

 Constitución Espaňola. In: BOE, 1978, číslo 311, s. 29313-29424. Dostupné také z: 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
54

 GIL, Andrés a José Vicente BARCIA. Voces del cambio: el fin de la España de la Transición. 
2015, s 51. 
55

 PANIZZA, Francisco E. Populism and the mirror of democracy. New York, NY: Verso, 2005, 
s. 3 
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 Tamtéž 
57
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2007, s. 14—31 
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Na základě teorie politologa Grigora Pop-Elechese je možné Podemos charakterizovat 

jako novou/centristickou populistickou stranu.
58

 Pro ni je typické právě tvrzení, že to je 

neideologická politická formace, což Podemos opakovaně tvrdí. Zároveň pro tento typ 

strany je klíčová mediální prezentace lídra. Když se podíváme na stranu Podemos, 

v médiích se před volbami 2015 objevoval zejména šéf strany Pablo Iglesias.  

 

Podemos se od začátku vymezovala proti vládě, ale není možné ji označit 

za antisystémovou. Podle Sartoriho je antisystémová strana taková, která podkopává 

legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici,
59

 což v tomto případě není, na základě 

volebního programu a výroků hlavních zástupců strany, pravda. Antisystémovost 

například odmítá europoslanec Podemos Pablo Echenique.
 60

  Podle něj byla strana před 

volbami připravená vládnout a není podle něj ani radikální, natož antisystémová. Ani 

podle politoložky z Právnické fakulty z Univerzity Zaragoza Cristiny Monge není strana 

Podemos antisystémovou. Jejím cílem podle ní není znehodnotit systém, ale prohloubit 

demokracii.
61

 Na základě Havlíka a Pinkové 
62

 je možné definovat stranu Podemos jako 

protestní. Podle nich jsou protestní strany populistickými politickými stranami, které se 

vymezují proti etablovaným politickým stranám, ale neoponují podobě režimu jako 

takové. Nezpochybňují demokratičnost režimu a tváří se jako reprezentant zájmů 

obyčejných lidí.
63

  

 

Typologicky Podemos splňuje část kritérií masové strany podle Duvergera.
64

 Ten 

definoval masovou stranu jako takovou, která je mimo jiné centralizovaná, má 

vertikální strukturu a je řízená z nejvyšších míst strany. Podemos je centralizovaná. 

                                                 
58

 POP-ELECHES, Grigore. Throwing out the Bums: Protest Voting and Unorthodox Parties 
after Communism. World Politics. 2010, 62(2), 221—260. 
59

 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy… s. 136—138 
60
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Diario [online]. 2015 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.eldiario.es/politica/Pablo-
Echenique-Podemos-antisistema-responsable_0_346115929.html  
61

 BAYONA, Eduardo. El 15-M no fue un movimiento antisistema; su objetivo era hacerlo más 
eficaz" [online]. In: Publico. 2016 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://www.publico.es/politica/15m-no-movimiento-antisistema-objetivo.html 
62

 HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Populisté, protestní strany, outsideři? Několik 
poznámek ke konceptualizaci populistických politických stran. Rexter: časopis pro výzkum 
radikalismu, extremismu a terorismu. 2012, (2), 33. ISSN 1214—7737. Dostupné také z: 
http://www.rexter.cz/wp-content/uploads/rexter_02_2012_04.pdf 
63

 Populistické politické strany se kriticky vymezují vůči všem etablovaným politickým stranám, 
na druhou stranu neoponují podobě režimu.  
64

 DUVERGER, Maurice. Politické strany…s.38  



   

 

17 

  

Stranu ovlivňuje přímo jen několik desítek členů.
65

 Takzvaná Rada občanů má 80 

členů. Stará se o volební kandidátky, dojednávání případných koalic, schází se 

minimálně jednou za šest měsíců a její členové se volí každé tři roky. Ještě důležitější 

funkci ve straně má takzvaná Koordinační rada s 10–15 členy, zodpovědná za 

každodenní směřování strany. Její zástupci si volí mluvčího, což je podle interních 

dokumentů lídr. Je jím Pablo Iglesias. Nicméně členové Podemos mohou ovlivňovat 

názor svého vedení prostřednictvím internetového hlasování, kde dávají najevo svůj 

názor na důležitá témata.
66

 V roce 2016 lídr strany Iglesias se spolustraníkem s Iňigem 

Errejónem začínají mluvit o decentralizaci strany. Například v Andalusii má vzniknout 

autonomní Podemos.
67

 Masová strana je spojovaná s levicí, což platí i v tomto případě. 

Podemos o sobě tvrdí také, že je stranou otevřenou všem.
68

 Podemos nesplňuje 

Duvergerův předpoklad, že masová strana je založená na členských příspěvcích.
69

 

Strana nevybírá od svých členů žádné peníze, není povinné přispívat. Podemos je 

financovaná prostřednictvím crowdfundingu, tedy dobrovolných příspěvků od dárců.
70

 

 

2.3 Strana Ciudadanos 

 

Poslanci strany Ciudadanos patří mezi členy jedné z nejmladších celostátních stran, 

zastoupených v Poslanecké sněmovně. Charakteristická je pro ni oranžová barva. 

Teoretici i novináři o této straně občas mluví jako o alternativní oranžové.  

                                                 
65
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https://podemos.info/organos-estatales/ 
66

 Tamtéž 
67

 MINGORANCE, Andrea. Pablo Iglesias abre la senda para convertir Podemos en un partido 
federal y descentralizado. In: Diario Critico [online]. 2016 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
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2.3.1 Historie strany Ciudadanos 

Strana sice vznikla v roce 2005, ale tehdy se jmenovala Ciutadans a byla to katalánská 

strana, která se vymezovala proti katalánskému nacionalismu. Měla sice ideu, ale chyběl 

jí program, který by oslovil širší skupinu voličů. Tehdy měla úzce vymezenou strategii 

a nízký volební potenciál.
71

 Celošpanělskou stranou se stala někdy mezi létem 2013 

a koncem roku 2014. V říjnu 2014 stranu představil její lídr Albert Rivera 

v madridském divadle. Vznik Ciudadanos souvisí s osobností ekonoma Josepa Oliu, 

ředitelem banky Sabadell, jednoho z nejvlivnějších ekonomů ve Španělsku. On poprvé 

mluvil o tom, že je potřeba vytvořit alternativu ke straně Podemos na pravici, 

orientovanou na soukromý sektor a ekonomický rozvoj. Strana Ciudadanos se 

vymezovala od začátku velmi proti Podemos a dala si za cíl boj proti korupci a být 

alternativou k tradičním PP a PSOE.
72

  Oliu označil Podemos za žert a zároveň 

Ciudadanos označil stranu IBEX 35, což je index španělského akciového trhu, který se 

skládá z 35 nejlikvidnějších společností, je to podobně vázaný index jako Dow Jones.
73

 

Strana Ciudadanos získala první mandáty ve volbách do Evropského parlamentu v roce 

2014, kam vyslala své dva zástupce.
74

 

 

2.3.2 Charakteristika Ciudadanos 

 

Ciudadanos se definuje jako liberální progresivní demokratická strana, která požaduje 

zajištění svobod a práv občanů v souladu s demokratickými zákony. Svoboda a rovnost 

jsou pro stranu základní neoddělitelné hodnoty bez ohledu na místo narození, rasu, 

pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, přesvědčení nebo jakékoliv jiné osobní 

a sociální okolnosti.
75

  

 

 

                                                 
71
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Na základě volebního programu, se kterým šla strana v roce 2015 do parlamentních 

voleb, je patrné, že pro Ciudadanos hraje hlavní roli ekonomika, ať už je to snížení daně 

z přidané hodnoty u některých položek, snížení ekonomické zátěže pro firmy, aby se 

mohl nastartovat růst nových pracovních míst, nebo snížení odvodů sociálního pojištění 

za nové zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Členové Ciudadanos 

také navrhovali v programu vytvoření fondu na rekvalifikaci pro člověka, který ztratí 

práci.
76

 Z těchto priorit je možné uvažovat na základě Heywooda,
77

 že je Ciudadanos 

spíš pravicovou stranou. Heywood se ve své práci zabývá dělením politických ideologií. 

Podle něj klade pravice velký důraz na svobodu a nezávislost jedince, individualismus, 

volný trh s minimálními zásahy státu. Levice podle něj zdůrazňuje kolektivismus 

a odpovědnost společnosti před odpovědností jedince.
78

 Obdobně dělí ideologie také 

Joch, který tvrdí, že pravice prosazuje mimo jiné nízké daně, ale zároveň malé sociální 

služby občanům a levice naopak vyšší daně, sociální zázemí a materiální rovnost mezi 

lidmi.
79

 A právě požadavek na rovnost mezi občany zase poukazuje na levicové 

zaměření strany Ciudadanos.  

 

Ciudadanos proto není možné jednoduše ideologicky zařadit pouze na základě 

volebního programu. Před volbami 2015 se strana vyhýbala vymezení levice – pravice.  

Přitom od roku 2008 o sobě tvrdila, že je středolevicová.
80

 Právě proto je možné 

typologicky Ciudadanos zařadit mezi všelidové strany (catch-all party). Takové strany 

mají podle Otta Kirchheimera
81

 za funkci politicky integrovat skupiny a jejich členy, 

kteří předtím zůstávali vně oficiální politické společnosti, a udělat z nich plnoprávné 

účastníky politického procesu. Catch-all party musí oslabovat konflikty, klást důraz na 

to, co spojuje, a být otevřená starostem voličů i zájmům nátlakových skupin. Z toho 

                                                 
76
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podle Nováka vyplývá, že catch-all party jsou otevřenější k voličům z různých 

sociálních skupin a přitahují takzvaně nezakotvené voliče.
82

   

 

Stranu Ciudadanos je možné označit za liberální. Zaprvé splňuje podle Graye
83

 

egalitářský prvek, kdy přiznává lidem stejnou hodnotu a rovnost jak před zákonem, tak 

v politice, zadruhé univerzalistický prvek, kdy je lidstvo mravně jednotné a až potom 

uplatňuje společenské a kulturní formy, a za třetí melioristický prvek, že každé politické 

zřízení se dá vylepšit. Ekonom a filozof Friedrich Hayek obhajoval liberalismus a tvrdil, 

že ekonomická svoboda je bezpodmínečným předpokladem pro to, aby mohla existovat 

politická svoboda.
84

 I jeho slova se dají vztáhnout na politiku Ciudadanos. Jelikož 

ekonomický program je prioritou strany, ale zároveň taky věří v efektivní dělení moci, 

transparentní demokracii uvnitř strany. 

            

Pro stranu je velmi důležité i svobodné vyjadřování v médiích. Vymezuje se proti 

netoleranci a korupci.  Chce bojovat proti terorismu, chránit životní prostředí, 

spolupracovat s dalšími iberoamerickými státy. Ciudadanos vyznává jednotné 

Španělsko, které uznává svou historii, své jazyky, kulturu jako dědictví, aniž by to 

sloužilo jako politická zbraň, která by ohrožovala budoucnost. Souhlasí se zněním 

ústavy a autonomními samosprávami. Označuje se za proevropskou stranu, která je pro 

další integraci s cílem Spojených států evropských. Ciudadanos se soustředí na střední 

třídu. Vyzdvihuje ekonomiku založenou na vzdělávání, inovacích, vědě a kultuře. Jeho 

prioritou je lidský kapitál a vytvoření pracovních míst a konkurenceschopnost v době 

globalizace.
85

  

  

Ciudadanos je značně decentralizovaná, zejména na lokální úrovni. Regionální uskupení 

mají výraznou autonomii.
86

 Právě decentralizace může způsobit nesourodost ve straně, 

jelikož různé frakce budou ochotny uzavírat smlouvy a koalice s různými politickými 

subjekty. Strana měla při volbách v roce 2015 pět centrálních orgánů, a to valnou 

                                                 
82

 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran…s. 33.  
83

 GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999, s. 8  
84
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hromadu, výkonný výbor, generální radu, komisi pro záruky a hospodářskou komisi pro 

kontrolu a transparentnost.
87

 Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem strany, její 

součástí jsou všichni členové, kteří jednají buď přímo, anebo prostřednictvím 

delegátů. Výkonný výbor spravuje a řídí politickou stranu na základě přijatých 

usnesení na valném shromáždění a generální radě. Skládá se z patnácti až dvaceti členů, 

které volí valná hromada. V jeho čele je předseda Albert Rivera. Generální 

rada stanoví hlavní směr politiky, v roce 2015 se skládala ze sedmdesáti členů,
88

 z toho 

šedesát volila v otevřeném hlasování valná hromada, dalšími pěti členy byli předseda 

strany, generální tajemník a další tři členové výkonného výboru.
89

 Generální radu vede 

předsednictvo, které je složené z předsedy, místopředsedy, prvního a druhého 

tajemníka. Komise pro záruky má devět členů. Je odpovědná za demokratické a 

transparentní fungování strany a zajištění práv svých členů. Hospodářská komise pro 

kontrolu a transparentnost je výbor zodpovědný za účetnictví a správu peněz strany a 

jejich kontrolu. Skládá se z pěti členů zvolených valnou hromadou. 

            

Strana se snaží sdružovat osobnosti, a to zejména významné lidi z finanční sféry, jako 

například Luise Garicana, což je ředitel London School of Economics, ředitele banky 

Sabadell Josepa Oliu a dva bývalé novináře Javiera Narta a Juana Carlose Girautu, kteří 

jsou zároveň od roku 2014 europoslanci.
90

 

  

2.4 Komparace stran Podemos a Ciudadanos 

  
Na základě volebních programů a interních dokumentů je možné usoudit, že strany 

Podemos a Ciudadanos mají sice podobný cíl, a to vést společnost novým směrem 

mimo tradiční Lidovou stranu a Španělskou dělnickou socialistickou stranu, ale už se 

výrazně liší svými přístupy, jak to provést. Strany, přestože jsou nové, se proti sobě 

navzájem vymezují a fungují na jiných principech, vyznávají jiné hodnoty a mají 

výrazně odlišné vnitřní struktury. Na politickém spektru se nacházejí každá jinde, 

neshodnou se ani v ideologii, tady na sebe naráží populismus a liberalismus. Podemos 
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a Ciudadanos přesto vznikly v podobném prostředí, tedy v době s vysokou 

nezaměstnaností v ekonomické krizi a době korupčních skandálů tradičních stran. 

Z výše uvedeného se dá předpokládat, že voličská základna stran se bude výrazně lišit. 

To se pokusím naznačit v následující kapitole. 

 

3. ANALÝZA VOLEBNÍHO ÚSPĚCHU PODEMOS A 
CIUDADANOS 

 

 

V této kapitole se pokusím vysvětlit, proč strany Podemos a Ciudadanos uspěly 

v parlamentních volbách v roce 2015 a svůj úspěch potvrdily i v předčasných volbách 

v roce 2016. Hlavním zdrojem pro analýzu bude práce Výzkumného sociologického 

centra (CIS), které po volbách v prosinci 2015 zjišťovalo, kdo jsou voliči jednotlivých 

stran a co je mohlo ovlivnit. Základní sociologická data porovnám s volebními 

programy stran Podemos a Ciudadanos. Pokusím se najít průnik témat, která mohla 

voliče oslovit, a zasadím je do společenské a ekonomické situace země.  

 

Pokusím se ověřit hypotézy, které tvrdí, že Španělé hledali alternativu k tradičním 

stranám PP a PSOE a že Podemos a Ciudadanos dokázaly oslovit prvovoliče. Přestože 

budu hledat odpovědi na hypotézy na základě relevantních dat, do jisté míry můžou být 

mé závěry subjektivní, jelikož je velice složité charakterizovat komplexně veškeré 

vlivy, které na voliče zapůsobily. Studie Výzkumného sociologického centra se totiž 

spíš zabývají strukturou voličského spektra než důvody, proč voliči jednotlivé strany 

volili. Na základě věkové struktury a volebních programů stran Podemos a Ciudadanos 

se pokusím definovat důvody, proč mohli voliči teoreticky hlasovat právě pro tyto dvě 

nové strany. Na základě povolebního sociologického výzkumu zmapuji okolnosti, které 

byly při rozhodování u voličů důležité.  

 

CIS provedl mezi lednem a 19. březnem 2016 studii na reprezentativním vzorku 

obyvatel napříč celým Španělskem. Dotazník vyplnilo 6 242 lidí. Výzkumný tým 

zajímalo například pohlaví voliče, jeho věk, ekonomické zázemí, velikost sídla, kde 

žije, dosažené vzdělání, povolání, volební preference, sounáležitost s jednotlivými 

stranami, volební minulost, ale také, kdy se definitivně rozhodl, koho bude nebo nebude 

volit, jestli ho politické strany před volbami nějakým způsobem kontaktovaly, jaká 
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témata pro něj jsou důležitá a jakým způsobem se nejčastěji dostává k informacím 

o politické situaci. Jelikož tato práce hledá odpověď na otázku, jestli nové strany 

Podemos a Ciudadanos oslovily prvovoliče, tak sociologická data budu prezentovat 

zejména podle složení věkové struktury dotázaných.  

 

Tato práce analyzuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2015, proto je 

důležité zmínit, že voliči se rozhodovali za určitých okolností a jejich náhled na 

politickou scénu se mohl od té doby změnit, což dokládá i povolební výzkum CIS. Z něj 

vyplynulo, že o správnosti svého hlasování bylo přesvědčeno 65,8 % lidí, čtvrtina lidí 

pochybovala a téměř 9 % uvedlo, že volilo nejméně špatnou možnost. Na otázku „Co 

byste udělal/a, kdybyste věděl/a, jak dopadnou volby?“ odpovědělo 78,4 % lidí, že by 

volilo stejně, 8 % by vhodilo prázdný hlasovací lístek a 5,3 % lidí by změnilo svůj 

názor, 2,2 % respondentů zaškrtlo možnost, že k dalším volbám by přišli.
91

 

 

3.1 Vztah voličů k politickým stranám  

 

Pro tuto analýzu je velmi důležité znát ideologické rozvrstvení voličů. Lidé ve studii 

CIS odpověděli, že vnímají Podemos jako stranu extrémně levicovou, PSOE levicovou, 

Ciudadanos jako středopravicovou a PP jako pravicovou.
92

 Tato označení podporují 

také volební programy jednotlivých stran. Z toho vyplývá, že Podemos a Ciudadanos 

zaplnily neobsazený prostor na ideologickém spektru. Právě to mohl být jeden 

z důvodů, proč ve volbách uspěly. Vymezily se totiž proti tradičním stranám. Výzkum 

dal také lidem možnost na škále od jedné do deseti označit, jak moc nalevo nebo 

napravo politického spektra se cítí. 44,6 % označilo možnost 1–4 (levice), 19,6 % si 

vybralo možnost 5 (střed), 24,6 % zaškrtlo možnost 6–10 (pravice) a 11,2 % lidí 

neodpovědělo. Z toho vyplývá, že španělští voliči se spíš považují za levicově než 

pravicově orientované. To může vysvětlovat, proč byla strana Podemos ve volbách 

úspěšnější než Ciudadanos. Nicméně strana Ciudadanos má díky své politice 

orientované spíš do středu ideologického spektra teoreticky větší šanci než Podemos 

brát voliče jak PSOE, tak PP. Tento argument potvrzuje i studie CIS. Mezi Ciudadanos 
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a PSOE váhalo 9,6 % voličů, mezi Ciudadanos a Lidovou stranou dokonce 16,9 %. 

Voliči uvedli, že přemýšleli o volbě mezi Podemos a PSOE v 11,6 % případů, mezi 

Podemos a PP jen v 0,6 %. Mezi novými stranami  Ciudadanos a Podemos váhalo 8,4 % 

voličů, mezi tradičními PP a PSOE 6,2 %.
93

 

 

Z následující tabulky č. 5 je patrné, že PP má největší voličskou základnu mezi lidmi 

nad 65 let. Ta nejméně ze čtyř nejúspěšnějších stran dokáže oslovit skupinu mladých od 

18 do 34 let. PSOE má složení voličů vyrovnanější, přesto i socialisté mají starší voliče. 

Podemos je nejúspěšnější mezi mladými do 34 let. Ciudadanos má největší podporu 

mezi voliči mezi 35–44 lety, u starších 65 let propadla.  

 

Tabulka č. 5: Voliči čtyř nejsilnějších parlamentních stran v roce 2015 podle věku 

(v %) 

  Celkem Věk dotazovaného 

  
 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

PP 21,8 11,6 11,0 17,6 18,6 20,9 37,5 

PSOE 19,5 14,5 13,5 15,4 21,4 25,5 22,3 

Podemos 17,2 29,2 31,4 19,3 17,3 13,4 6,5 

Ciudadanos 12,3 17,6 16 18,2 13,5 9,5 4,0 

Zdroj: CIS
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Postelectoral elecciones generales 2015. Panel (2ª fase): Estudio nº 3126. Enero - marzo. 
In: CIS. 2015 
94

 3126/0-0 Postelectoral eleccones generales 2015. Panel (2ª fase): TABULACIÓN POR 
EDAD. In: CIS [online]. 2016 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3120_3139/3120/cru3120edad.html 



   

 

25 

  

Studie Výzkumného sociologického ústavu se také zajímala o to, jak se chovali voliči 

při parlamentních volbách v roce 2011.  

 

Tabulka č. 6: Volební účast ve volbách v roce 2011 podle věku (v %) 

  Celkem Věk dotazovaného 

  
 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Byl jsem volit 83,3 34,8 78 85,3 87,6 89,9 92,7 

Nemohl jsem 

kvůli nízkému 

věku volit 

 3,7 48,3 - - - - - 

Šel jsem volit, 

ale nakonec 

jsem nevolil 

 0,2  0,2 0,5 0,4 - 0,1 0,1 

Nebyl jsem volit, 

protože jsem 

nemohl 

 1,7  2,4 4,1 2,2 1,3 0,3 0,8 

Nechtěl jsem 

volit 
 8,0  8,1 13,2 8,8 8,9 6,4 4,6 

Neměl/a jsem 

volební právo 
 0,8  4,0  1,4 0,8 0,4 0,4 0,1 

Nepamatuju se  2,0  1,8  2,6 2,1 1,6 2,3 1,7 

Neodpovědělo  0,3  0,4  0,3 0,4 0,2 0,6 0,2 

Celkem lidí (6 242) (480) (869) (1 258) (1 197) (956) (1 482) 

Zdroj: CIS
95

 

 

Z tabulky č. 6 je nejzajímavější nízká volební účast mezi mladými v kategorii 18 až 24 

let.  Ze studie vyplývá, že byla volit v roce 2011 zhruba třetina dotázaných (34,8 %), 

zároveň je také vidět výrazné zastoupení potenciálních prvovoličů (48,3 %), kteří mohli 

poprvé hlasovat v parlamentních volbách v roce 2015. Z údajů španělského statistického 

úřadu vyplývá, že od roku 2011 do roku 2015 ve Španělsku dosáhlo plnoletosti, a tím 

pádem i práva volit téměř 1,6 milionů mladých lidí.
96
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Lidová strana (PP) může mít v budoucnu problém, pokud nepřesvědčí mladé voliče, že 

pro ně představuje volbu. V listopadu 2015 ve skupině 18 až 24 let odpovědělo 58,2 % 

mladých, že si je jistých, že nebude volit PP, ve skupině 25 až 34 let to je dokonce 

64,2 %. PSOE odmítá mezi 18 až 24 lety 41,3 %, mezi 25 až 34 lety 40,9 %.
97

 

Studie se také zajímala o témata, která voličům přišla nejdůležitější. Měli možnost 

označit tři. Nejčastěji odpovídali, že je zajímá nezaměstnanost, korupce a ekonomická 

situace.  

Tabulka č. 7: První nejdůležitější téma ve volbách 2015 podle věku voličů (v %) 

                                  Celkem Věk dotazovaného 

První téma  18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Nezaměstnanost 60,8 50,6 58,3 61,7 64,0 64,9 59,6 

Korupce 13,9 11,5 15,4 12,1 14,1 13,7 15,3 

Ekonomika  6,3   8,8   6,1   7,5   6,3   4,9   5,4 

Zdroj: CIS
98

 

 

Úplně nejdůležitějším tématem byla nezaměstnanost pro věkovou skupinu mezi 55 až 

64 lety. O korupci se nejvíc zajímali voliči mezi 25 až 34 lety. Ekonomická situace byla 

nejdůležitější pro mladé voliče mezi 18 až 24 lety.  

Tabulka č. 8: Druhé nejdůležitější téma ve volbách 2015 podle věku voličů (v %) 

 
Celkem Věk dotazovaného 

Druhé téma  18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Nezaměstnanost 16,6 15,5 18 15,7 16,5 17,9 16,2 

Korupce 30,5 21,6 25,9 29,6 31,6 38,1 31,1 

Ekonomika 11,0 13,0 13,0 11,3 10,3 10,5   9,8 

Zdroj: CIS
99
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Druhé téma, které nejčastěji ve společnosti rezonovalo, byla korupce. Jako problém ji 

vnímala nejčastěji skupina voličů mezi 55 až 64 lety. Ekonomická situace země byla na 

druhém místě zastoupená u obdobného podílu voličů ve všech věkových kategoriích.  

Tabulka č. 9: Třetí nejdůležitější téma ve volbách 2015 podle věku voličů (v %) 

 
Celkem Věk dotazovaného 

Třetí téma  18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Nezaměstnanost  7,5 10,8  8,1  7,1  7,8  6,4  6,8 

Korupce 16,3 15,9 14,5 16,5 17,0 15,2 17,0 

Ekonomika 16,3 16,0 16,2 16,1 17,9 15,5 15,8 

Zdroj: CIS
100

 

Lidé ve studii nejčastěji jako třetí téma shodně označili dokonce dvě, a to korupci 

a ekonomiku.  Mladé do 34 let zajímala ekonomika jako třetí téma častěji než korupce.  

 

Pro tuto práci považuji za důležité také další otázku výzkumného týmu. Ptal se lidí, kdy 

se rozhodli, koho budou volit. V říjnu 2015 bylo rozhodnutá zhruba polovina lidí 

(57,7 %).
101

 Na začátku prosince to už bylo téměř 72 % dotázaných. Celkem 9,3 % lidí 

uvedlo, že se definitivně rozhodlo až v den voleb.
102

 To ukazuje dopad důležitost 

volební kampaně. Jelikož tato práce hledá odpověď na otázku, jestli Podemos a 

Ciudadanos dokázaly oslovit prvovoliče, tak je velmi důležité představit, jakými 

informačními kanály mladí lidé získávali informace o politice.  

 

Nejmenší potenciál pro předání informací u kategorie 18 až 24 let mají politické strany 

v rádiu. Nikdy ho nepoužívá pro získání informací o politice 79,9 % mladých 

respondentů. U této věkové kategorie propadly také noviny. Jako informační zdroj je 

vůbec nepoužívá 60,2 % dotázaných, každý den je čte 13,1 % respondentů mezi 18. 

a 24. rokem. Výrazně větší dopad mohla mít volební kampaň v televizi. Každý den ji 

sleduje víc než polovina mladých (58,3 %) mezi 18 až 24 lety, občas ji sleduje 28,5 % 

dotázaných v této věkové kategorii, vůbec ji nesleduje 12,9 % a 0,3 % respondentů 
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neodpovědělo.  Ze studie Výzkumného sociologického centra vyplývá, že tři měsíce 

před volbami bylo na internetu 98,7 % mladých mezi 18 a 24 lety.
103

 

 

Tabulka č. 9: Zdroj informací o politice na internetu skupinou 18 až 24 let (v %) 

Na stránkách zpravodajských serverů 37,5 

Na stránkách stran nebo kandidátů 13,0 

Na stránkách sociálních hnutí   6,9 

Na blozích a diskuzních fórech   8,3 

Na sociálních sítích 52,0 

Na jiném typu webových stránek 10,2 

Nikde 14,4 

Neodpovědělo 16,7 

Zdroj: CIS
104

 

 

Z tabulky č. 9 je patrné, že nejdůležitějším zdrojem informací na internetu jsou pro 

mladé mezi 18. a 24. rokem sociální sítě. Nejčastěji používají Facebook (86,9 %), 

Twitter (52,2 %) a Instagram (47,8 %).
105

 V této práci se zaměřím na využití Twitteru 

lídry politických stran, protože prostor pro sdělení informací je přesně vymezený 

maximální délkou 140 znaků. Všichni kandidáti tak měli stejný prostor pro vyjádření.  

 

3.2 Úspěch Podemos 

 

 

Strana Podemos výrazně uspěla u mladých voličů (29,2 %) v kategorii 18 až 24 let, ale 

jen u 6,5 % starších 65 let. Nejčastěji ji volili studenti (39 %), kvalifikovaní dělníci 

(28 %) a nezaměstnaní (26 %). Stranu Podemos volili nejčastěji lidé s příjmy nad 4,5 

tisíc euro měsíčně, ale zároveň také lidé s příjmy pod 600 euro měsíčně. Podemos 

uspěla jak u dělnické třídy, tak u vyšší střední třídy. Strana bodovala také u voličů 

z větších měst.
106
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3.2.1 Témata 

 

Když se zaměřím na volební program Podemos, studenty mohl zaujmout zejména bod 

týkající se veřejného školství. Španělé totiž platí i na veřejných vysokých školách 

školné. Ve školním roce 2015/2016, který korespondoval s parlamentními volbami, 

bylo průměrné školné za akademický rok 870 euro. Nicméně na univerzitách 

v Katalánsku mohli studenti zaplatit až 2372 euro, nejméně stálo v Extramaduře, a to 

619 euro.
107

 

 

Škrty v sociální oblasti mohly oslovit kvalifikované dělníky a nezaměstnané. Zároveň 

sociální jistoty mohly zajímat také studenty. Ve Španělsku byla v roce 2015 

nezaměstnanost 20,9 procenta,
108

 což sice znamenalo klesající trend, nicméně stále 

zůstávala problematická oblast zaměstnávání mladých lidí do dvaceti pěti let. Bez práce 

bylo 46,2 procent z nich, přesto i v této kategorii se situace pomalu začala lepšit.
109

 

Právě otázka nezaměstnanosti patřila podle Výzkumného sociologického centra mezi 

jedno z nejdůležitějších témat pro voliče. Zajímala téměř 85 procent dotázaných.
110

 

Strana se zavázala zvýšit počet pracovních míst a omezit smlouvy na dobu určitou. 

Podemos například v programu taky slíbila zvýšit minimální mzdu z 800 euro na 950 

euro měsíčně.
111

   

 

Podemos vyhrála v Katalánsku a Baskicku, kde předstihla i nacionalistické strany. 

Voliči nejčastěji volili Podemos v Barceloně, kde získala 26,9 %, což stačilo na devět 

mandátů.
112

 Důvod, proč Podemos zvítězila v těchto autonomních oblastech, může být 

ten, že podpořila právo na sebeurčení a byla pro to, aby si Katalánci rozhodli o vlastní 

nezávislosti.
113

 Z toho důvodu mohli hlasovat pro Podemos také nacionalisticky 

naladění obyvatelé Baskicka. Veřejný bytový fond mohl studenty myslící na 
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2017-05-19]. Dostupné z: http://yaq.es/reportajes/cuanto-cuesta-estudiar-universidad 
108

 Parados por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de 
cada sexo. In: Instituto Nacional de Estadistica [online]. 2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986 
109

 Tamtéž 
110

 3126/0-0 Postelectoral eleccones generales 2015. Panel (2ª fase). In: CIS [online]. 2016 
111

 Queremos, sabemos, podemos: un programa para cambiar nuestro país. In: Podemos. 2015 
112

 Boletín Oficial del Estado. In: Agencia Estatal. 2016c 
113

 Queremos, sabemos, podemos: un programa para cambiar nuestro país. In: Podemos. 
2015. 



   

 

30 

  

osamostatnění také zaujmout, protože nájmy ve Španělsku nejsou levné. Průměrná 

mzda byla v roce 2015 2188 euro
114

 a například průměrná cena nájmu třípokojového 

bytu v centru Madridu byla 950 euro.
115

 

 

3.2.2 Prezentace 

 

Strana Podemos mohla zejména u mladých lidí uspět také proto, že se výrazně 

profilovala na internetu a sociálních sítích. Její lídr Pablo Iglesias v hlavní části volební 

kampaně mezi 4. až 18. prosincem 2015 napsal na Twitter 209 tweetů. Kampaň začal s 

1 346 076 followery. Za dva týdny se jejich počet zvýšil o 63 339 na 1 409 415. Byl 

úplně nejsledovanějším lídrem ve volební kampani na této sociální síti.
116

 

 

Dalším z důvodů, proč strana Podemos podle mého názoru uspěla, je rétorika jejího 

lídra Pabla Iglesiase. Mluví k lidem jasně, jednoduše v krátkých větách. V debatě 

7. prosince 2015, kterou přenášely televizní stanice La Sexta a Antena 3, měli kandidáti 

minutu na proslov.
117

 Pablo Iglesias se snažil působit na emoce a paměť lidí.  

Opakovaně používal frázi „usmívejte se“. Zároveň apeloval na Španěly, aby 

nezapomněli na aktivizaci společnosti při demonstracích v Madridu 15. května 2011, na 

korupční kauzy, ale také na to, jak pravicová vláda škrtala ve školství, připomínal 

demonstrace 15. května 2011, připomínal nízké penze, patnáctihodinové pracovní dny 

a malé mzdy. Španělská média se po televizní debatě ptala v anketách lidí, kdo byl 

podle nich nejlepší. Nejčastější odpověď byla právě Pablo Iglesias.
118

 Ve svých dalších 

projevech se Iglesias snaží apelovat hesly – národ, země, my můžeme, my proti nim, 

budeme se usmívat. Neslibuje, že změní zemi, ale že se o to s lidmi může pokusit. 
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Tvrdí, že nechce být v případné roli premiéra šéfem Španělů, ale chce být jejich 

zaměstnancem. Mluví o rozdělení společnosti do kast na vládnoucí elity a zbytek 

společnosti. Odmítá dělení na levici a pravici. Iglesias ve své řeči používá metafory. 

Například na jednom mítinku se snažil lidem vysvětlit, že když budou volit, jak byli 

dosud zvyklí, že se nic nezmění a že on je součástí změny. V jeho modelové situaci 

existovaly kočky a myši. Myši si zvolily černé kočky, ale potom se jim nelíbilo, jak 

vládly, tak příště zvolily bílé kočky, které se chovaly stejně jako ty černé, až si myši 

řekly, že problém je v tom, že volí kočky, a ne myši.
119

  

 

Například podle profesora politologie z madridské Univerzity Complutense Ignacia 

Urquizua
120

 úspěch Podemos také souvisí s tím, že vznikla na základě hnutí 15M, které 

aktivizovalo v květnu 2011 v Madridu společnost a vymezilo se proti starým pořádkům, 

například heslem „nejsme zboží v rukách politiků a bankéřů.“
121

 Ukázala frustraci 

střední třídy, nezaměstnaných, mladých lidí a živnostníků. 

 

3.3 Úspěch Ciudadanos  

 

Nejvíc voličů Ciudadanos preferovalo stranu ve věkové kategorii 35 až 44 let (18,2 %), 

u nejmladších voličů to bylo 17,6 %. Naopak v kategorii nad 64 let ji volilo úplně 

nejméně lidí, a to 4 %. Nejčastěji Ciudadanos volili lidé pracující ve službách, obchodu 

a administrativě (24 %) a poté podnikatelé a lidé ve vyšších funkcích (20 %). Mezi 

nezaměstnanými a důchodci strana ve srovnání s PP, PSOE a Podemos neuspěla. U lidí 

bez práce získala 12 % hlasů, u seniorů 6 %. Pro Ciudadanos hlasovali nejčastěji lidé 

s příjmy mezi 1200 až 1800 eur měsíčně a poté 2400 až 4500 eur měsíčně. Strana uspěla 

zejména u lidí s vyšším vzděláním a u střední třídy. Uspěla spíš ve velkých městech, 

největší podporu měla v sídlech nad 100 tisíc obyvatel.
122
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Ciudadanos jako středopravicová strana oslovila jak bývalé voliče Lidové strany, tak 

Španělské dělnické socialistické strany. Vznik Ciudadanos znamenal naději pro ztracené 

voliče středu. Ciudadanos oslovila také lidi, kteří v roce 2011 nevolili nebo vhodili 

prázdný hlasovací lístek, anebo neměli kvůli nízkému věku voličské oprávnění.
123

 Co 

se týká bývalých voličů Lidové strany, tak je velmi důležité si uvědomit, že 

v parlamentních volbách v roce 2011 se stalo něco jedinečného, a to, že Lidová strana 

získala mimořádnou podporu i absolutní většinu v Poslanecké sněmovně. A právě hlasy, 

které od roku 2011 ztratila, byly z politického středu. Mezi lety 2012 a 2014 ztratila 

Lidová strana dva ze tří středových voličů.
124  

 

3.3.1 Témata 

 

Když se zaměřím na volební program, tak zejména podnikatele mohl motivovat k volbě 

ekonomický program strany, která slíbila snížení ekonomické zátěže pro firmy, aby 

mohla vzniknout další pracovní místa – snížení odvodů sociálního pojištění za nové 

zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Právě ekonomická situace 

v zemi byla pro voliče na základě výzkumu CIS třetím nejdůležitějším tématem, a to 

pro třetinu lidí.
125

 Zároveň střední třídu pracující v administrativě, obchodu a službách 

mohl zaujmout slib vytvoření pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti 

v globalizovaném světě.
126

 Ciudadanos se vymezovala proti netoleranci a korupci. 

A právě korupce zajímala 61 % voličů.
127

 Média před parlamentními volbami 

informovala o několika korupčních skandálech, které se týkaly Lidové strany 

a Španělské dělnické socialistické strany. Mezi nimi byl třeba případ Púnica, kdy údajně 

pět desítek politiků, funkcionářů a podnikatelů včetně zástupců Lidové strany podle 

kriminalistů mimo jiné podvádělo a zpronevěřilo peníze v hodnotě 250 milionů eur, což 

je v přepočtu 6,7 miliard korun.
128

 Provázanost korupce a tradičních stran naznačuje 
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také kniha s názvem Slovník korupce
129

 vydaná v roce 2016, která od roku 1978 

zmapovala 175 případů politické korupce na všech úrovních, ať už se jednalo o radnice, 

autonomní vlády, ale také vrcholnou politiku. Z ní vyplývá, že nejvíc případů souvisí 

s Lidovou stranou, a to 68. Většina z nich je na úrovních malých radnic, i když se 

objevují také problémy na národní úrovni. PSOE se týká 58 korupčních operací, většina 

z nich se odehrála v Andalusii.
130

 

 

Ciudadanos vyznává jednotné Španělsko, které uznává svou historii, své jazyky, kulturu 

jako dědictví, aniž by to sloužilo jako politická zbraň, která by ohrožovala budoucnost. 

Souhlasí se zněním ústavy a autonomními samosprávami. Možná to je důvod, proč 

získala nejmenší podporu v Baskicku, tam úplně propadla. Nejhůř skončila v provincii 

Giupúzcoa, kde dostala pouze 3,72 procent hlasů.
131

 

 

3.3.2 Prezentace 

 

 

Strana Ciudadanos byla aktivní na sociálních sítích. Její lídr Albert Rivera v hlavní části 

volební kampaně mezi 4. až 18. prosincem 2015 napsal na Twitter 415 tweetů.
132

 

Kampaň začal s 410 923 followery, za dva týdny se jejich počet zvýšil o 33 217 na 

444 140. Nejméně úspěšný na Twitteru byl lídr PSOE Pedro Sánchez. Na konci 

kampaně měl přes 230 tisíc odběratelů. Předseda PP Mariano Rajoy začal kampaň se 

zhruba milionem odběratelů a ukončil ji s nárůstem 10 709 lidí na 1 043 838.
133

 

 

Strana Ciudadanos dokonce získala za svůj volební spot cenu Victory Award 2015, 

která se uděluje od roku 2011 kampaním vedeným ve španělštině. Předseda strany 

Albert Rivera ve zhruba dvouminutovém emotivním videu psal dopis své dceři Daniele 

s poselstvím, že až si to přečte, že snad bude žít v bezpečnější zemi, s právem na 

vzdělání bez ohledu na to, jestli její rodina má peníze nebo ne. Ve videu je obklopen 
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lidmi. Vypadá jako úspěšný lídr.
134

 V televizní debatě 7. prosince 2015 se Albert Rivera 

v minutovém proslovu vymezoval proti korupci minulých vlád, zdůraznil, že chce 

školství zdarma, podporuje veřejné zdravotnictví, odmítá svět privilegovaných politiků 

a krádeže. Používal apelativní fráze, například „musíme volit pro naše rodiny, které 

v minulosti trpěly“, „musíme zlepšit demokracii, ale je dobře, že ji máme“, „naděje je 

víc než rezignace“, „spolu opravíme systém“. Vybíral také spojení jako nová politika, 

nová etapa, ukazoval na to, že lidé jsou si rovni. Vymezoval se zároveň proti Podemos. 

„Podemos chce pomstu, my spravedlnost“, „Španělsko je potřeba přeměnit ne 

rozbít“.
135
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ZÁVĚR 
 

Strany Podemos a Ciudadanos se formovaly v kontextu ekonomické a společenské 

změny. Jejich vznik ovlivnil politickou situaci ve Španělsku. Poprvé uspěly 

v parlamentních volbách v prosinci 2015. Strana Podemos tehdy obsadila 

69 poslaneckých křesel a Ciudadanos 40. Ze studií Sociologického výzkumného centra 

vyplynulo, že většina lidí by hlasovala stejně, kdyby věděla, jak volby dopadnou, což 

v podstatě potvrdily i předčasné volby v červnu 2016. Zároveň ale výzkum ukázal 

důležitost volebních kampaní, jelikož necelá třetina lidí se rozhodla, koho bude volit 

až v posledním měsíci před hlasováním. Nejdůležitějšími informačními kanály před 

volbami byly zejména u mladých lidí internet a televize. Informace nejčastěji získávali 

ze sociálních sítí a poté ze zpravodajských serverů. A důležitost sociálních sítí si 

uvědomovaly i strany. Předseda Podemos Pablo Iglesias měl ze všech lídrů politických 

stran nejvíc odběratelů na Twitteru, strana Ciudadanos zase vyhrála za volební spot 

cenu Victory Award 2015. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit, proč v parlamentních volbách uspěly nové 

celostátní strany Podemos a Ciudadanos. První hypotéza předpokládala, že Španělé 

hledali alternativu k zavedeným stranám, které si neuměly poradit s ekonomickou krizí 

a vysokou nezaměstnaností, a zároveň, že část voličů už nechtěla dát svůj hlas tradičním 

stranám PP a PSOE kvůli korupčním skandálům. Tato hypotéza se potvrdila. 

Z výzkumu vyplývá, že strany Podemos a Ciudadanos jsou pro voliče jiné než PP a 

PSOE, a rozšířily tak pro ně nabídku. Tím, že voliči vnímají Ciudadanos jako stranu 

středu, tak má větší šanci získat víc hlasů od PP a PSOE než Podemos. Důležité je také 

ale zmínit, že pro zhruba každého šestého Podemos a Ciudadanos nepředstavovaly 

žádnou alternativu, jelikož ve volbách vždy volí stejnou stranu.  

 

Španělé se spíš označili za levicové voliče. Stranu Podemos vnímají jako extrémně 

levicovou, Ciudadanos jako středopravicovou. Na základě studie Výzkumného 

sociologického centra je možné tvrdit, že alespoň část voličů Podemos a Ciudadanos se 

mohla rozhodnout pro strany hlasovat kvůli jejich postoji ke korupci, nezaměstnanosti 

a ekonomické situaci. Právě tato tři témata Španělé označili jako nejdůležitější ve 

volební kampani.   
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Druhá hypotéza byla, že strany Podemos a Ciudadanos dokázaly oslovit prvovoliče. 

Tento předpoklad není možné na základě sociologických dat stoprocentně dokázat, 

jelikož studie pracuje s věkovou kategorií 18 až 24 let, takže část z těchto mladých lidí 

mohla volit už v roce 2011, a nejednalo se tedy v roce 2015 o prvovoliče. Zároveň ale 

strany Podemos a Ciudadanos byly u nejmladších voličů natolik úspěšné, že není 

možné, aby ji volili pouze lidé, kteří volili poprvé v roce 2011.  

 

Z této práce také vyplývá, že Podemos je možné definovat jako populistickou protestní 

stranu, kterou voliči vnímají jako extrémně levicovou. Splňuje část kritérií masové 

strany. K jejímu vzniku přispěly události známé pod názvem 15M, kdy v květnu 2011 

začaly první demonstrace aktivizující španělskou společnost na madridském náměstí 

Puerta del Sol. Podemos nejčastěji volili studenti, kvalifikovaní dělníci a nezaměstnaní. 

Nejvíc pro ni hlasovali mladí lidé do 34 let. Uspěla u dělnické třídy i vyšší střední třídy. 

Hlasovali pro ni častěji voliči z větších měst. Výrazná témata Podemos byla veřejné 

školství, sociální politika. Projevila se výrazná kampaň na sociálních sítích a rétorika 

lídra Pabla Iglesiase.  

 

Ciudadanos je možné označit za liberální stranu, pro kterou je prioritou stabilní 

ekonomika. Splňuje definici catch-all party, která přitahuje voliče různých sociálních 

vrstev. Celostátní strana Ciudadanos navázala na Ciutadans, která se postavila 

v Katalánsku proti jeho nezávislosti.  Ciudadanos měla největší podíl hlasů u skupiny 

35–44 let. Nejčastěji ji volili lidé pracující ve službách, obchodu a administrativě, 

podnikatelé a lidé ve vyšších funkcích. Strana uspěla zejména u lidí s vyšším vzděláním 

a u střední třídy. Největší podporu měla ve městech nad sto tisíc obyvatel.  
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Summary 

The parties Podemos and Ciudadanos were formed by economic and social changes. 

Their establishment influenced the political situation in Spain. They were successful in 

the Parliament election in December 2015 at the first time.  The party Podemos reached 

69 deputies and Ciudadanos had 40. The goal of this thesis was to explain why the new 

parties were successful. The first hypothesis was confirmed. It supposed Spanish people 

were searching the alternative to the traditional parties that cannot resolve the economic 

crises with high unemployment and also part of voters did not want to vote the 

traditional parties because their corruption´s cases. At first, the result of the research of 

CIS wrote the parties Podemos and Ciudadanos were different than the Popular Party 

and The Spanish Workers' Socialist Party. It meant they spread the political offer. At 

second, part of voters of Podemos and Ciudadanos could decide to choose them because 

of their attitude to the corruption, unemployment and also economic situation. These 

topics were mentioned as the most important in the pre-election campaign by Spanish 

people. The second hypothesis was that parties Podemos and Ciudadanos attracted the 

first voters. This premise cannot be verified by the sociological data for hundred per 

cent because the study worked with the age category between 18 to 24 years old people. 

The part of them could vote in 2011 and they were not first voters in 2015. Also the 

parties Podemos and Ciudadanos were so successful in the youngest group of voters that 

it is not possible be the offer only for people voting first in 2011.  

 

The conclusion of this thesis was that party Podemos is possible to define like populistic 

protest party which is noticed like extreme left party. It filled part criteria of mass party. 

Podemos was voting the most often by students, skilled workers and the unemployed. It 

was successful in the working and also high-middle class. It was attractive for voters 

from bigger cities. The significant topics were the public education and social politics. 

The campaign at social media and the rhetoric of the leader Pablo Iglesias were 

important.  

 

The party Ciudadanos could be defined like liberal party. Its priority was stable 

economic. It filled definition of the catch-all party which attracted the voters of different 

social structures. The national party Ciudadanos connected to Ciutands that was against 

the Catalan´s separation. The biggest per cent of votes it had at the group between 35 to 
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44 years. Ciudadanos were the most often voted by people working in the service, 

negotiation, administrative, also businessmen and the people in higher positions. Party 

was successful especially at the people with higher education and also at the middle 

class. It had the highest support in the cities over one hundred thousand residents.  
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