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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá organizační strukturou České strany sociálně demokratické. 

Základním teoretickým východiskem práce je typologie politických stran představená 

Nicolle Bolleyerovou, která definuje tři ideální typy organizace strany: strana 

hierarchická, strany stratarchická a strany federativní. Tyto ideální typy jsou 

definovány způsobem alokace zdrojů a kompetencí ve straně mezi národní a 

lokální/regionální úrovní a mírou reprezentace zájmů lokální/regionální úrovně strany 

na úrovní národní. Každý z výše uvedených ideálních typů se pak vztahuje k určitému 

základnímu cíli. Zatímco hierarchické strany směřují k silné koncentraci moci v rukou 

centrálního vedení, prioritou federativních stran je zachování moci na nižších úrovních. 

Strana stratarchická je pak jakýmsi mezistupněm, kdy ani jedna z úrovní 

(celostátní/lokální/regionální) není schopna absolutní mocenské dominance nad úrovní 

jinou. Krom typologie se práce zabývá historií a vymezením samotného pojmu 

stratarchie. Aplikace typologie Nicole Bolleyerové je pak zasazena do kontextu teorií 

zaměřených na organizační strukturu politických stran. 
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Abstract 

 

This text is foucused on Czech Social Democratic Party and its organizational structure. 

Study is based on three main goals. First one is to introduce Nicole Bolleyer‘s threefold 

typology, based on three party models: Party hierarchies, stratarchies and federations. 

The other goal is to explain concept of stratarchy to Czech discourse in field of political 

science. Last goal is to apply mentioned typology on Czech Social Democratic Party. 
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Vymezení tématu: 

Tato diplomová práce se zabývá Českou stranou sociálně demokratickou. Konkrétně se 
pak zaměřuje na organizační strukturu námi zkoumané strany. Jako základní 
východisko nám poslouží typologie politických stran představená Nicolle Bolleyerovou, 
která dělí politické strany do tří kategorií: strany hierarchické, strany stratarchické a 

strany federalistické. Tyto kategorie jsou definovány způsobem alokace zdrojů a 
kompetencí ve straně mezi národní a lokální úrovní a mírou reprezentace zájmů lokální 
úrovně strany na úrovní národní. Každá z výše zmíněných kategorií se pak vztahuje 
k určitému základnímu cíli. Zatímco hierarchické strany směřují k silné koncentraci 
moci v rukou centrálního vedení, prioritou federalistických stran je zachování moci na 
nižších úrovních. Pro nás klíčový typ, strana stratarchická je pak jakýmsi mezistupněm, 
kdy ani jedna ze struktur (celostátní/lokální) není schopna absolutní mocenské 
dominance nad strukturou druhou. 

Zdůvodnění výběru tématu: 

ČSSD je bez pochyby jednou z nejdůležitějších českých politických stran 
v polistopadové historii, udržuje si stále značnou voličskou podporu a potenciál podílet 
se na vládě. Z toho důvodu by jí měla politická věda věnovat patřičnou pozornost. 
Vyšlo několik odborných prací, věnovaných ČSSD, měně z nich se již však věnovalo 
organizační struktuře této strany. Téma diplomové práce bylo vybráno i s ohledem na 
fakt, že teorie stratarchických stran zůstává v českém prostředí opominuta, a pokud se 
jí některé práce věnují, tak pouze okrajově. 

Cíl práce: 

Práce si klade za cíl podrobněji představit teorii stratarchických stran a následně tuto 
teorii a její východiska aplikovat v rámci zkoumání ČSSD. Výzkumnou otázkou, na 
kterou se bude naše práce snažit odpovědět, je, zdali lze Českou stranu sociálně 
demokratickou označit za stratarchickou stranu. 

Metodologie: 

Naše práce bude vycházet ze studia stanov ČSSD a jejich proměn v námi zkoumaném 
období, které bylo vybráno s ohledem na zavedení samosprávných krajů v roce 2000, 
jež dle našeho předpokladu vedlo k posílení moci krajské stranické reprezentace 
v rámci strany. Jako pomocná metoda nám poslouží analýza mediálních výstupů 
regionálních a centrálních zástupců strany. Konkrétně se pak tato analýza zaměří na 
rozpory vyjádření výše zmíněných zástupců k zásadním programovým bodům ČSSD, 
které se námi zkoumané straně nepodařilo prosadit do koaliční smlouvy po ustavení 
vlády v roce 2014. 

 



   

Hypotéza: 

Předpokladem naší práce je, že se v případě ČSSD jedná o stratarchické uspořádání 
strany, kdy je moc rozdělena mezi centrum a regiony a ani jedna ze struktur není 
schopna absolutní mocenské dominance nad strukturou druhou. 
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1. Úvod 

1.1. Výběr tématu a cíle práce 

Předkládaná diplomová práce je věnována výzkumu organizační struktury České 

strany sociálně demokratické. Sociální demokracie je dlouhodobě důležitým aktérem na 

české politické scéně, a proto si nepochybně zaslouží pozornost politologů. Strana byla 

v posledních letech podrobena několika studiím, které se soustředily na její vývoj, 

mediální obraz i obraz jednotlivých členů a v neposlední řadě i na organizační strukturu 

strany. Právě organizační struktuře stran, ať už hovoříme o ČSSD, nebo o jiných 

důležitých aktérech stranických organizací na české politické scéně, nebyla věnována 

v české politologické literatuře dostatečná pozornost, jakou by si tak zásadní téma 

zasloužilo. Tento text si tak, mimo jiné, klade za cíl rozšířit poznání a přinést nové 

přístupy a nástroje k výzkumu organizační struktury politických stran v českém 

politologickém prostředí. 

Téma je velmi aktuální, neboť sociální demokraté v posledních letech bojují o 

hlasy se stranami, které mají vnitřní strukturu organizovanou výrazně odlišně. Lepší 

volební výsledky odlišně organizovaných stran pak vedou i k diskuzím v rámci sociální 

demokracie, zda je stávající uspořádání strany nadále životaschopné. 

Text je členěn do několika tematicky vymezených kapitol a klade si několik 

základních cílů. Prvním cílem je představení typologie Nicole Bolleyerové. Ta nabízí 

velmi zajímavý a podnětný přístup ke zkoumání politických stran z pohledu jejich 

organizační struktury. Představovaný koncept pracuje se třemi ideálními typy 

uspořádání politické strany, kterými jsou hierarchie, stratarchie a federace. Tyto ideální 

typy se pak, v krátkosti a zjednodušeně řečeno, liší v míře kompetencí, které jsou 

rozděleny mezi centrální úroveň strany a nižší organizační stupně. 

Přikročíme-li k samotné výzkumné otázce, kterou si v textu pokládáme, je 

zformulována takto: Jakému z ideálních typů stranického uspořádání, které ve své 

typologii představuje Nicole Bolleyerová, se nejvíce blíží ČSSD? V textu pak 

neusilujeme o prosté zařazení sociální demokracie do jedné konkrétní kategorie, neboť 

je zřejmé, že reálná strana těžko kdy naplní veškeré definiční znaky konkrétního 

ideálního typu. Jde nám spíše o popis jednotlivých atributů, které danou kategorii 

definují, jejich zařazení do kontextu a následné dovození toho, co splnění konkrétního 

definičního znaku znamená pro stranu v rovině jejího formálního organizačního 

uspořádání, a jaké má důsledky na její reálné fungování. 
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Hypotéza, s níž v textu pracujeme, zní tak, že se ČSSD nejvíce blíží 

stratarchickému uspořádání. Předložená hypotéza se vztahuje k současnému uspořádání 

sociálně demokratické strany, její platnost však budeme ověřovat v celém zkoumaném 

období, abychom zjistili, zda se strana po celou dobu pohybuje kolem jednoho ideálního 

typu, nebo zda dochází k zásadnějším odchylkám od stratarchického modelu fungování. 

Tím se plynule dostáváme ke druhému cíli práce, kterým je hlubší představení 

pojmu stratarchie, s nímž Bolleyerová pracuje jako s jedním ze tří ideálních typů 

uspořádání strany v rámci své typologie. Stručně vyložíme historii tohoto pojmu a 

zmíníme práce, ve kterých byl použit dříve, než ho do své typologie zahrnula 

Bolleyerová. Pojem stratarchie se totiž v politologické literatuře objevuje v několika 

různých významech a hranice jeho obsahu se mohou často jevit jako značně rozostřené. 

Proto je nutné přesně vymezit a definovat, v jakém významu budeme pojem používat 

v tomto textu. 

Posledním cílem práce, nikoli však svou důležitostí, je samotná aplikace 

typologie na ČSSD. Jako metoda nám v tomto ohledu poslouží studium stanov strany, 

které jsou z hlediska výzkumu formálního uspořádaní politické strany nezastupitelným a 

zcela zásadním dokumentem. Dále budeme čerpat informace z veřejně dostupných 

projevů a rozhovorů s jednotlivými straníky. Tyto informace jsou v práci doplněny a 

korigovány výstupy získanými na uzavřených akcích strany, kterých se autor účastnil a 

prováděl na nich pozorování. 

Na tomto místě se sluší uvést, že ze strany autora práce proběhl pokus o vedení 

polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými straníky, zástupci různých frakcí a 

názorových proudů ve straně a zástupci různých úrovní v organizační struktuře strany. 

Tato snaha však byla úspěšná ve velmi omezené míře. V rámci výzkumu se podařilo 

uskutečnit rozhovory s několika zástupci Idealistů, kteří nejsou pouze přidruženou 

organizací ČSSD, sdružující podporovatele a sympatizanty strany napříč generacemi1, 

ale zároveň v jejich řadách najdeme aktivní straníky, kteří se objevují na kandidátních 

listinách strany jak na celostátní, tak na nižších úrovních. Někteří členové pak zastávají 

funkce v rámci jednotlivých místních organizací. Skrze Idealisty nadále proběhla snaha 

o oslovení dalších straníků, která ale skončila úspěchem pouze v případě senátora a 

někdejšího sociálně demokratického ministra Jiřího Dienstbiera. Další pokusy byly 

                                                 
1 V tomto bodě se Idealisté liší od Mladých sociálních demokratů, u kterých nalezneme věkové omezení. 
Mezi oběma spolky panuje určitá rivalita, neboť se obě organizace snaží mocensky ovlivňovat chod 
strany a jejich členové mají osobní ambice obsadit některé stranické funkce. 
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neúspěšné ať už z důvodu časové vytíženosti oslovených respondentů2, nebo z důvodu 

jisté nevraživosti a podezíravosti vůči spolku Idealistů.3 

Polostrukturované rozhovory tak nebyly do výsledného textu zařazeny, neboť 

byly získány od velmi omezeného vzorku straníků, který je navíc ideově a názorově 

v rámci sociální demokracie tak specifický, že by soubor jejich odpovědí mohl výsledky 

práce spíše zkreslovat. 

Diplomovou práci můžeme z metodologického pohledu označit jako případovou 

studii. České prostředí pak bylo zvoleno právě s ohledem na nedostatek studií 

zabývajících se organizační strukturou jednotlivých stran. Konkrétní případ ČSSD byl 

vybrán především proto, že strana se pohybuje na české politické scéně od počátků 

institucionalizace. Od prvních voleb do poslanecké sněmovny ji ČSSD nikdy 

neopustila, a jedná se tedy o trvalou stranu. Na takové je pak možné zkoumat, jakým 

způsobem se v českém prostředí politická strana z hlediska organizační struktury 

vypořádává s demokratickou soutěží a spravováním volených funkcí. 

Další důvod, proč byla zvolena právě ČSSD, se může jevit jako paradoxní. 

V případě ČSSD totiž vznikla v nedávné době studie, která se zabývá organizační 

strukturou strany. Jedná se o knihu Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie 

při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Mohlo by se tedy zdát, že nemá 

valného smyslu znovu vstupovat do stejné řeky. Tato práce se však od výše zmíněné 

studie v mnoha ohledech odlišuje. Předně se jedná o aplikované typologie, neboť práce 

kolektivu autorů používá jako rámec teorii kartelové strany a teorii tří proudů. Z toho 

vychází i rozdíl ve výzkumné otázce, kdy se autoři ptají na proměny ČSSD mezi lety 

2000 – 2010 a možnosti klasifikace strany pomocí teoretického instrumentálního 

výzkumu.4 Dále se pak autoři snaží vysvětlit konkrétní podobu této proměny. Otázky 

jsou ve studii kladeny poměrně široce, zatímco tento text přichází s daleko 

konkrétnějším zaměřením. Sami autoři studie pak přichází s kapitolou nazvanou Výhled 

dalšího bádání5, kde nastiňují úskalí vědeckého výzkumu v oblasti organizační 

struktury politických stran. V této kapitole ale zároveň zdůrazňují potřebu rozšiřovat 

                                                 
2 Práce vznikala v období mezi krajskými a parlamentními volbami a odmítavý postoj jednotlivých 
respondentů k rozhovorům lze u mnohých z nich přičíst vytíženosti spojenou s prací na předvolebních 
kampaních. 
3 Idealisté jsou velmi vyhraněným názorovým a ideologickým proudem ve straně a z toho důvodu dochází 
k častým názorovým střetům s jinými křídly sociální demokracie. 
4 POLÁŠEK, Martin, Vilém NOVOTNÝ a Michel PEROTTINO. Mezi masovou a kartelovou stranou: 
možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2012. Studie, s. 11. 
5 Tamtéž, s. 166. 
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v dané oblasti poznání, přičemž upozorňují na možnost práce s celým vějířem 

organizačních typů, identifikovaných v průběhu 90. let 20. století a v průběhu prvního 

desetiletí nového století.6 

Tento text se tedy bude snažit rozšířit poznání v oblasti výzkumu organizační 

struktury ČSSD aplikací nové typologie. Další odlišností oproti zmiňované studii bude 

posun v čase, kdy kolektiv autorů končí svůj výzkum v roce 2010, zatímco předkládaný 

text se soustředí na pozdější období a náš výzkum končí v roce 2017. 

Téma diplomové práce bylo vybráno i s ohledem na dlouhodobý zájem autora 

textu o vnitřní procesy, k nimž ve straně docházelo a dochází. Předkládaný text je 

podložen mimo jiné i pozorováním na 38. sjezdu strany, konaném v Praze v roce 2015, 

dále pak jednáním se stranou ohledně možnosti pozorování na 39. sjezdu, který proběhl 

v roce 2017 v Brně7, a v neposlední řadě přítomností autora na mnoha veřejných akcích 

sociální demokracie a na několika jednáních místní organizace strany na Praze 2. 

 

1.2. Teoretické vymezení a struktura práce 

Přesuňme se nyní ke struktuře předkládané práce. V prvním oddílu textu 

shrneme současný stav poznání v oblasti výzkumu organizační struktury politických 

stran. Pro další kapitoly práce je nutné představit používané pojmosloví, a nastínit 

základ, ze kterého vychází námi zkoumaný koncept. Nebudeme samozřejmě předkládat 

všechny teorie zaměřené na organizační strukturu stran, ale představíme si ty, které 

můžeme vztáhnout právě k novodobé sociální demokracii, a jsou tedy pro tuto práci 

relevantní. 

V další části textu bude ve stručnosti představena novodobá historie strany. 

Tento exkurz však nebude pouhou deskripcí, ale poslouží nám jako odrazový můstek 

pro aplikaci teorie, na kterou se v textu blíže zaměříme. Zároveň nás provede 

vývojovými fázemi polistopadové ČSSD, ke kterým můžeme vztáhnout tzv. genetický 

model Angela Panebianca.8 

Zmiňovaný model nám dává možnost vysvětlit, proč se námi zkoumaná strana 

blíží určitému ideálnímu typu, představenému v práci Bolleyerové. Vycházíme zde 

                                                 
6 Tamtéž, s. 167. 
7 Akreditace na sjezd byla nejprve tiskovým oddělením strany udělena, poté však byla dva dny před 
začátkem sjezdu zrušena. I to je však zdrojem informací pro badatele v oblasti politických stran, zejména 
pak o způsobu fungování zkoumané strany. 
8 PANEBIANCO, Angelo. Political parties: organization and power. New York: Cambridge University 
Press, 1988. 
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z přesvědčení, že strana ve svém polistopadovém vývoji naplňovala definiční znaky 

několika ideálních typů, od masové po kartelovou stranu. Postupnou evolucí strana 

přešla k novějším způsobům vnitřní organizace, zároveň si však podržela některé znaky 

starších typů. I proto je v práci aplikována teorie Nicole Bolleyerové, neboť přináší na 

zkoumanou problematiku jiný pohled než klasické teorie, které si představíme. Zároveň 

se s nimi ale nevylučuje, ba naopak, může vhodně doplnit poznatky získané aplikací 

starších typologií. 

V dalším úseku textu se tedy na sociální demokracii podíváme prostřednictvím 

Genetického modelu, který představil Angelo Panebianco. Shrneme tím ideální typy 

představené v kapitole věnované současnému poznání v oblasti výzkumu organizační 

struktury politických stran a zároveň zasadíme novodobou historii strany do kontextu 

teorií zaměřených na tuto problematiku. Jak se přesvědčíme, ČSSD prošla od pádu 

komunistického režimu, respektive obnovení strany několika fázemi stranického 

uspořádání, a než přistoupíme k aplikaci námi vybrané teorie, je dobré si to 

připomenout. Genetický model nám taktéž může posloužit jako nástroj k vysvětlení 

stávající organizační struktury strany a pomoct zdůvodnit, proč uspořádání více 

odpovídá určitému ideálnímu typu, než těm ostatním. 

Další kapitola práce bude věnována typologii Nicole Bolleyerové. Bude zde 

nastíněno, jak autorka vnímá vnitřní uspořádání politických stran a jak přistupuje 

k výzkumu této problematiky. Následně pak podrobně představíme tři ideální typy – 

hierarchie, stratarchie a federace – se kterými ve své práci operuje. 

Po představení celého konceptu bude do větší hloubky rozebrán pojem 

stratarchie, který je českou politologickou literaturou do současné doby v zásadě 

opomíjen a nacházíme pouze nahodilé a vágní zmínky a odkazy, bez důslednějšího 

vysvětlení. 

Stěžejní částí práce je pak případová studie, věnovaná aplikaci teorie Nicole 

Bolleyerové na Českou stranu sociálně demokratickou. Shrneme si vývoj stanov strany 

od jejího porevolučního znovuzaložení. Dané období fungování strany bude zkoumáno 

především z hlediska formálního uspořádání strany. To znamená, že projdeme 

jednotlivé stanovy, které byly k výzkumu přístupné v centrále ČSSD, a budeme jejich 

atributy dělby pravomocí ve straně srovnávat s definičními znaky jednotlivých ideálních 

typů, jak je představuje Bolleyerová. 

Kapitola věnovaná vývoji bude následována pasáží zaměřenou na současné 

stanovy. Zde však budou ryze formální materiály, tedy stanovy strany, doplněny i 
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doprovodnými zdroji, které byly představeny výše. Z perspektivy vnitřního uspořádání 

strany se podíváme i na výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, konaných v roce 2017, kde ČSSD utrpěla značné ztráty co do počtu 

mandátů9, což může mít nepochybně vliv na to, jakým způsobem se bude měnit vnitřní 

struktura strany. 

V předkládané diplomové práci došlo k drobným odchylkám od původně 

předložených tezí. Za prvé se jedná o precizaci a upřesnění jak výzkumné otázky, 

respektive podotázek, tak i předkládané hypotézy. Následně bylo upuštěno od 

předpokládaného výzkumu mediálních obsahů, neboť výzkum stanov se ukázal pro 

potřeby práce jako dostačující a v případě striktního dodržení tezí bychom se dostali za 

hranici diplomové práce jak rozsahem, tak množstvím zkoumaných problematik a 

pramenů. Na základě výše zmíněných změn v obsahu předkládané práce oproti tezím 

došlo i ke změnám použité literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Z padesáti mandátů si strana pohoršila na pouhých patnáct a přišla tak o pětatřicet poslaneckých křesel. 
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2. Organizace politických stran 

 

Politické strany jsou základní stavební jednotkou stranických systémů ve 

vyspělých demokratických státech. I proto se stávají středobodem mnoha 

politologických analýz a výzkumů.10 Stejně jako se vyvíjejí systémy a pravidla hry 

v jednotlivých zemích, mění se voličské chování a proměňují štěpní linie, můžeme 

vypozorovat i vývoj a změny ve vnitřní organizaci jednotlivých stran. 

Tyto změny by neměly unikat naší pozornosti, neboť nám mohou prozradit 

mnohé nejen o politických stranách, ale i o systémech, v rámci kterých strany fungují, a 

o politickém uspořádání v daných zemích. 

Přesto, že nám politická věda nabízí mnoho nástrojů, teorií a přístupů, na 

základě kterých můžeme postupovat při zkoumání politických stran, nenacházíme 

v českém politologickém prostředí mnoho literatury, která by se této tématice věnovala. 

Pokud se zaměříme na organizační strukturu stran a její proměny v čase, tedy na téma, 

kterému je věnována tato práce, nacházíme ještě méně materiálů a odborné literatury.11 

Jak bylo řečeno v úvodu práce, záměrem tohoto textu je zkoumat ČSSD 

z hlediska organizační struktury. Je tedy na místě nastínit stav poznání, ke kterému 

politická věda v této oblasti došla. Nebudeme zde předkládat komplexní soubor teorií 

zaměřených na organizační strukturu stran. To není cílem práce a nebylo by to možné 

ani z hlediska jejího rozsahu. Zaměříme se zde na teorie a typologie, které se dotýkají 

našeho tématu a můžeme je vztáhnout k polistopadovému vývoji České strany sociálně 

demokratické. 

Mezi zakladatele studia v oblasti politických stran, jejich vnitřní organizace a 

struktury bez pochyby patří Maurice Duverger. Proto nelze nezmínit jeho teorii, která 

hovoří o stranách kádrů a stranách mas, přičemž rozdíl mezi stranami kádrů a stranami 

mas nespočívá v jejich velikosti, v počtu jejich členů: nejde o rozdílný rozměr, ale o 

rozdílnou strukturu.12 Rozdíl mezi masovými a kádrovými stranami netkví dle 

Duvergera pouze v organizační struktuře, ale i ve způsobu vzniku strany. Masová strana 

                                                 
10 Můžeme zde zmínit autory jako je Maurice Duverger, Giovanni Sartori, Jean Blondel a našli bychom 
mnoho dalších, kteří se touto problematikou zabývají. 
11 Na tomto místě se sluší zmínit autory klasických děl české politologie, kteří se dané problematice 
věnují. Jedná se například o Klímu, Nováka, Strmisku, nebo Fialu. 
12 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 
2016. Politeia, s. 97. 
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vzniká odspodu přeměnou různých společenských organizací,13 zatímco kádrová strana 

vzniká sdružováním elit na půdě parlamentu, zakládá si na kvalitě členů, nikoli na jejich 

množství. 

Dalším ideálním typem politických stran, který zásadním způsobem ovlivnil 

směřování politické vědy, a můžeme ho vztáhnout k České straně sociálně demokratické 

je catch-all party, česky všelidová strana, se kterým přichází Otto Kirchheimer. 

V českém prostředí pak blíže představil tento typ strany (univerzální strana) zejména 

Michal Klíma.14 Popisovaný ideální typ je založen na ideologické pružnosti, tedy co 

nejširším ideovém záběru strany, který má za cíl přitáhnout ke straně co největší počet 

voličů. Z hlediska organizační struktury se pak strana catch-all od masové strany 

odlišuje vyšší profesionalizací a menším vlivem členské základny. 

Posledním ideálním typem, který je pro téma práce relevantní, je takzvaná 

kartelová strana, s jejíž definicí přicházejí autoři Richard Katz a Peter Mair a to poprvé 

v roce 1995 a jejich úvaha byla následně několikrát upřesněna.15 Práce obou autorů je 

jakousi syntézou předchozích představených typů, přičemž přidávají právě typ kartelové 

strany. Z hlediska organizační struktury je v kartelových stranách většina pravomocí 

přesunuta z členské základny na elity, zatímco vnitrostranické vazby i kontrolní 

mechanismy jsou velmi slabé. Důležitým fenoménem je však i veřejné financování 

stranického života, který pak není tolik vázán na jiné zdroje, zejména vnitrostranické, 

respektive členské. Právě teorie kartelové strany byla v českém prostředí v nedávné 

době použita při výzkumu zaměřeném na ČSSD.16 

Nad zmíněné ideální typy můžeme postavit genetický model Angela Panebianca. 

Panebianco se ve svém výzkumu zaměřuje na vnitřní organizační dynamiku stran. 

V tomto bodě se odkazuje k Robertu Michelsovi, který vidí strany jako nástroje pro 

výkon, udržování a rozšiřování moci jedné skupiny lidí nad druhou.17 Je strana spíše 

racionálním instrumentem, nebo organismem, který se snaží přežít? Jsou stimuly ve 

straně distribuovány rovnoměrně a kolektivně, nebo se jedná spíše o pobídky 

                                                 
13 Duverger uvádí jako příklady odbory a katolické organizace. 
14KLÍMA, Michal. Volby a politické strany v moderních demokraciích [online]. Praha: Radix, 1998 [cit. 
2017-05-19]. ISBN 80-86031-13-6. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
15KATZ, R. S. a P. MAIR. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party. Party Politics. 1995. 
16 POLÁŠEK, Martin, Vilém NOVOTNÝ a Michel PEROTTINO. Mezi masovou a kartelovou stranou: 
možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2012. Studie. 
17 MICHELS, Robert. Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern 
democracy. New Brunswick: Transaction, 1999. 
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nerovnoměrné a individuální? Adaptuje se strana na okolní podmínky, nebo se snaží své 

okolí ovládnout a dominovat mu? Má vedení strany možnost autonomně rozhodovat o 

osudu strany, nebo je vázáno na stranické mechanismy?18 I tyto otázky si ve své práci 

klade Panebianco. Je ale zřejmé, že se neočekává jasná odpověď. Strana vždy balancuje 

mezi několika extrémy a v různých obdobích své existence se přibližuje či oddaluje 

od určitých krajních variant fungování. 

Na vývoj organizační struktury strany má dle Panebianca vliv mnoho faktorů 

z období jejího vzniku. Prvním zásadním faktorem pro určení genetického modelu 

strany je způsob jejího vzniku. Zde Panebianco rozlišuje teritoriální difuzi a teritoriální 

penetraci. Teritoriální difuze pak znamená decentralizovaný vznik strany, zatímco 

v případě teritoriální penetrace můžeme identifikovat určité centrum vzniku strany. 

Strana může vznikat i za kombinace obou výše zmíněných variant, a to tak, že je difuze 

v poměrně krátkém období vystřídána penetrací. 

Dalším důležitým faktorem je původ strany. Přesněji řečeno bychom se pak měli 

ptát, zdali je strana odvozena od nějaké předcházející organizace a zdali tato organizace 

stále existuje. 

Třetím faktorem je pak přítomnost charismatického vůdce v době vzniku 

strany.19 Zde rozlišujeme, zdali strana vzniká za účelem prosazení programu 

jednotlivce, tedy osoby lídra, nebo tomu tak není. 

Ve výzkumné části tohoto textu bude aplikována novější teorie, která se 

zaměřuje na vnitřní organizaci politických stran. Zmíněná teorie nebyla doposud 

v českém prostředí aplikována, a zůstává poněkud opomenuta odbornou literaturou. 

Jedná se o teorii Nicole Bolleyerové, která přináší tři ideální typy organizační struktury 

strany: hierarchii, stratarchii a federaci.20 

Tato typologie byla zvolena především s ohledem na pojem stratarchie, se 

kterým operuje. Vzhledem k faktu, že se zmíněný pojem téměř nevyskytuje v české 

politologické literatuře, máme díky aplikaci typologie možnost podrobně rozebrat a 

vysvětlit pojem stratarchie, ale zároveň se stratarchií operovat ve velmi konkrétním 

smyslu, jež mu ve svém textu dává Bolleyerová, jako s jedním z ideálních typů. 

                                                 
18 PANEBIANCO, Angelo. Political parties: organization and power. New York: Cambridge University 
Press, 1988, s. 6-14. 
19 Tamtéž, s. 50-53. 
20 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3. 
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Pomocí aplikace dané typologie jsme schopni zachytit změny v organizační 

struktuře strany, ke kterým v průběhu let dochází s ohledem na institucionální změny 

v dané zemi, v našem případě v České republice. Zmínili jsme, že jedním z cílů práce je 

stanovit, ke kterému z ideálních typů představovaných Bolleyerovou se ČSSD nejvíce 

blíží, ale také to, jakým způsobem se vnitřní organizace strany od jejího znovuzaložení 

proměňovala. Výzkumná otázka práce tedy zní: „Jakému z ideálních typů stranického 

uspořádání, které ve své typologii představuje Nicole Bolleyerová se nejvíce blíží 

ČSSD?“ Hypotéza, kterou zde následně předkládáme, zní tak, že se ČSSD nejvíce blíží 

stratarchickému uspořádání. Součástí výzkumného cíle pak je zodpovězení otázky, 

jakým způsobem se měnila vnitřní organizace strany, potažmo, zdali se strana 

z organizačního hlediska pohybovala v rámci jednoho ideálního typu. 
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3. Česká strana sociálně demokratická po roce 1989 

 

Strana je dlouhodobě úspěšná ve volbách, a to jak na celostátní, tak na krajské a 

komunální úrovni.21 Sociální demokraté zasedli v několika polistopadových vládách a 

po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 se stali nejsilnější stranou na půdě 

dolní komory parlamentu, a následně se jim povedlo sestavit vládní koalici společně 

s hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL. Předseda sociální demokracie, Bohuslav Sobotka, 

v sestavené vládě obsadil post ministerského předsedy. 

Historie strany sahá do roku 1878, kdy vzniká česká sociální demokracie jako 

součást celorakouské v Praze na Břevnově v hostinci U Kaštanu. Toto místo bylo 

později, po roce 1989, symbolicky využito pro konání obnovovacího sjezdu, který byl 

označen číslem 24, a hlásil se tak k návaznosti na původní sociální demokracii a k 

organizační kontinuitě fungování strany i v době po puči řízeném komunisty v roce 

1948. Sjezd se konal v březnu roku 1990. 

Prvním polistopadovým předsedou strany byl během břevnovského sjezdu 

zvolen Jiří Horák, zástupce exilové sociální demokracie navrátivší se z USA. V roce 

1989 se však nejednalo o první pokus stranu obnovit. Ten proběhl už v roce 1968 

během období Pražského jara, a jeho čelním představitelem byl Přemysl Janýr, který se 

stal členem přípravného výboru Československé strany sociálně demokratické a jednal 

s představiteli Národní fronty a KSČ. V říjnu 1968 pak Janýr odchází na studijní pobyt 

do Vídně, kde následně zůstává v exilu. Pokus byl tedy neúspěšný jak kvůli nevoli 

tehdejší KSČ, tak z důvodu vpádu vojsk Varšavské smlouvy. 

ČSSD se tedy po znovuzaložení ucházela o mandáty hned v prvních svobodných 

volbách v roce 1990. Do voleb vstupovala s programem odkazujícím na tradice masové 

dělnické strany z dob první republiky. Straně se ale ve volbách nepodařilo získat jediný 

mandát. 

Sociální demokracii ve volbách poprvé výrazněji uspěla v roce 1996, kdy pod 

vedením předsedy Miloše Zemana získala 26,44 % hlasů22, a touto silou pak podpořila 

menšinovou vládu, kterou sestavila vítězná ODS. V předčasných volbách roku 1998 se 

                                                 
21 Úspěšností je zde míněna schopnost opakovaně se dostat do volených pozic. 
22 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 31.5. - 1.6.1996: 
Celkové výsledky hlasování. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. 2017 [cit. 2017-03-02]. 
Dostupné z:http://volby.cz/pls/ps1996/u4 
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už povedlo sociálním demokratům zvítězit a sestavit menšinovou vládu podporovanou 

ODS na základě takzvané Opoziční smlouvy. 

V roce 2001 končí v čele strany předseda Miloš Zeman a na jeho pozici se 

v poměrně krátkém sledu vystřídali Vladimír Špidla, Stanislav Gross a Jiří Paroubek. 

Poslední jmenovaný se pokouší o modernizaci strany na základě strategie představené 

na sjezdu v roce 2007, kde se vyslovuje pro důslednější a systematičtější používání 

politického marketingu jako jednoho ze základních prvků řízení strany. Právě na tomto 

sjezdu vyzývá Jiří Paroubek ke změnám organizační struktury strany a odkazuje se při 

tom na zastaralost struktur utvářených v devadesátých letech.23 Po neúspěchu ve 

sněmovních volbách v roce 2010 odchází z čela strany Jiří Paroubek a jeho post přebírá 

Bohuslav Sobotka. 

Jak je patrné z předchozích odstavců, ČSSD si od svého znovuzaložení po roce 

1989 prochází úspěšnějšími i méně úspěšnými časy, stále se však drží na politické mapě 

České republiky a hraje roli jednoho z nejdůležitějších aktérů. To lze konstatovat i 

s ohledem na neúspěšné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

v roce 2017, ve kterých získala strana 7,27% hlasů a výrazně si tak pohoršila oproti 

předchozímu volebnímu výsledku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Sjezdové materiály: určeno pro 35. sjezd České strany sociálně demokratické, s. 22. 
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4. Teoretické zařazení polistopadové ČSSD 

 

Ve čtvrté kapitole nás čeká syntéza dvou předchozích kapitol. Shrnuli jsme si 

polistopadový vývoj sociální demokracie a zároveň jsme představili teorie, které mohou 

být pro výzkum strany relevantní. V následujících odstavcích si načrtneme, jaké 

definiční znaky jednotlivých ideálních typů sociální demokracie splňuje, a ukážeme si 

tak jakým vývojem z pohledu politologické teorie strana po listopadu roku 1989 prošla. 

V závěru kapitoly nám pak Panebiancův genetický model pomůže identifikovat některé 

příčiny stávajícího vnitřního uspořádání sociální demokracie a poznatky popsané v této 

kapitole přeneseme i do aplikace typologie Nicole Bolleyerové. 

Nejprve se podívejme na znovuzaložení strany. První předvolební program, se 

kterým šla sociální demokracie do prvních svobodných voleb roku 1990, se odkazoval 

k tradicím strany. Sociální demokracie vznikala na konci devatenáctého století jako 

masová strana. Při jejím obnovení po pádu komunismu byl na vznik a kontext 

formování brán ohled. Zmíněný program z roku 1990 byl namířen především 

k dělníkům, rolníkům a drobným podnikatelům, což očividně odkazovalo k zacílení 

staré sociální demokracie. Nové etablování sociální demokracie jako masové strany na 

politické scéně bylo dáno několika důvody. Prvním z nich je způsob fungování strany 

v době komunistického režimu. V demokratických zemích západní Evropy prošly 

sociálně demokratické strany určitým vývojem, zatímco v našem prostředí byla sociální 

demokracie od roku 1948 začleněna do KSČ. Souběžně fungovali sociální demokraté 

v exilu. Vývoj, kterým si prošly západní sociální demokracie, se tedy našemu prostředí 

vyhnul a při znovuzakládání ČSSD ze strany exilových členů a disidentů se navazovalo 

na prvorepublikovou tradici a původ sociální demokracie jako masové strany. 

Z teoretického hlediska lze tedy do jisté míry v tomto krátkém období vnímat 

sociální demokracii jako masovou stranu, jak ji definuje Duverger.24 I když to musíme 

činit s mnoha výhradami a kriticky. Vznik strany od spodu a její vazba na odborové 

hnutí je zde daleko více v symbolické rovině, než v rovině praktické. Odkaz na první 

republiku a snaha pokračovat v tradicích masové strany třeba i v organizační rovině se 

velmi brzy ukázala jako naivní a hned první volební výsledek donutil sociální 

demokraty přehodnotit jejich přístup a zapracovat na proměně strany. 

                                                 
24 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Přeložil Olga VELÍŠKOVÁ, přeložil Zdeněk VELÍŠEK. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. Politeia (Karolinum). 
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Velmi záhy se tedy strana snaží otevřít širší skupině obyvatelstva a snaží se 

nalákat rozličné voličské skupiny, tedy nedržet se striktně identifikace s velmi konkrétní 

socioekonomickou skupinou. Zde vstupuje strana do fáze, kdy se vnitřně proměňuje a 

posouvá směrem k ideálnímu typu catch-all strany. Jak nám ozřejmuje již několikrát 

citovaný Panebianco, strana se neustále vyvíjí, jedná se o kontinuum, které si i po 

proměně k jinému způsobu vnitřního uspořádání zanechává některé znaky a způsoby 

starších organizačních typů. Z tohoto hlediska tedy nemůžeme označit přesný moment, 

kdy lze stranu s čistým svědomím označit za catch-all party v tom smyslu, že naplňuje 

většinu charakteristik tohoto ideálního typu. Jestli to bylo už v dobách předsednictví 

Miloše Zemana, kdy se strana snažila rozkročit a oslovit co nejširší skupinu voličů a 

můžeme pozorovat větší ideologickou pružnost, nebo až v dobách Jiřího Paroubka, kdy 

přichází větší profesionalizace strany.25 

Ve stejném období pak můžeme pozorovat stále vyšší přimykání sociální 

demokracie ke státu, stále větší závislost strany na příspěvcích za mandáty, což se konec 

konců v plné míře projevuje po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, kdy strana zaznamenává nesrovnatelně nižší volební výsledek, než s jakým 

původně počítala a má to okamžitý vliv na její chod. Škrty se pak netýkají pouze 

pronajímaných prostor nebo nákladů na kampaně, ale mohou se promítnout i do 

organizační struktury strany, například propouštěním zaměstnanců v jednotlivých 

sekretariátech, nebo jejich slučováním.26 V tomto ohledu je tedy patrné posouvání 

strany ke kartelovému typu. Sám Polášek, autor již citované studie, dochází k závěru, že 

po organizační stránce sociální demokracie naplňuje typologické znaky kartelové 

strany, a v bodech, ve kterých tomu tak není, strana k danému typu velmi rychle 

směřuje.27 

Završením tohoto teoretického pohledu na nově se etablující sociální demokracii 

bude Panebiancův genetický model. Strana se na české politické scéně drží od počátků 

samostatného státu. Kořeny nesporného úspěchu strany, kterým je téměř třicetiletá 

existence od jejího znovuzaložení, navíc stálé zastoupení strany v poslanecké 

sněmovně, lze hledat v dobrých podmínkách pro institucionalizaci v době stranických 

                                                 
25 Jedním z klíčů volebních úspěchů Jiřího Paroubka bylo propojení strany s profesionálními reklamními 
agenturami. 
26 ČSSD čeká brutální debata o škrtech. Novinky.cz [online]. Praha: Právo, 2017 [cit. 2017-12-30]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/453002-cssd-ceka-brutalni-debata-o-skrtech.html 
27 POLÁŠEK, Martin, Vilém NOVOTNÝ a Michel PEROTTINO. Mezi masovou a kartelovou stranou: 
možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2012. Studie, s. 109. 
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struktur. Vzhledem k okolnostem obnovování sociální demokracie můžeme jistě hovořit 

o teritoriální penetraci, spíše než o teritoriální disperzi. Stejně tak mateřská/sponzorská 

organizace v době znovuzaložení již neexistovala, neboť vazba na odborové hnutí z dob 

první republiky byla ryze symbolická. Charizmatického vůdce bychom v úplných 

počátcích polistopadové sociální demokracie taktéž nenašly, což není překvapivé 

především s ohledem na kooperaci mezi exilovou a domácí odnoží při obnovování 

strany a můžeme ho najít až v pozdějším období v osobě Miloše Zemana. Výše zmíněné 

faktory pomohly straně v jejím etablování na politické scéně a vedly k poměrně hladké 

institucionalizaci, jak předpokládá ve své práci Panebianco. 

Všechny citované typologie a modely mají mnoho kritiků a je nutno přiznat, že 

v řadě ohledů oprávněných. Hlavní výtky většinou směřují k nepřesnosti, vágnosti, nebo 

přílišné obecnosti definic. Z opačného konce pak přicházejí kritické připomínky 

k nadbytečnosti některých ideálních typů, které pouze korigují nebo jen posouvají již 

existující ideální typy. Polemika ke každému jednotlivému ideálnímu typu, nebo 

jednotlivé teorii není cílem předkládané práce, a není ani v našich možnostech takovou 

polemiku předložit co do rozsahu práce. V obecnosti se ale sluší konstatovat, že námi 

vybrané teorie a ideální typy do značné míry trpí stejným problémem, se kterým se 

potýká většina typologií v oblasti politické vědy. Buďto je jim vytýkána přílišná vágnost 

a obecnost, která umožňuje do definovaného rámce zahrnout přílišné množství jevů, či 

aktérů, nebo se naopak setkáváme s příliš konkrétními definicemi, které se v důsledku 

dají vztáhnout pouze na jednotlivé případy. Proto je na místě brát každou typologii spíše 

jako kontinuum, po jehož ose se zkoumaní aktéři či jevy pohybují mezi jednotlivými 

ideálními typy, spíše než jako rozdělení do jednotlivých striktně ohraničených boxů. 

Navzdory všem slabinám typologií a přístupů použitých při teoretickém zařazení 

polistopadové sociální demokracie nám každý z nich pomáhá nastínit kontext, důvody a 

způsoby stávající organizační struktury strany. Místo prosté aplikace typologie 

Bolleyerové zasazujeme organizační strukturu strany do širšího rámce, který nám 

později poskytne odpovědi na otázky spojené s analýzou stanov a současnými poměry 

ve straně. 
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5. Typologie Nicole Bolleyerové 

 

Žádná strana není monolitem, a stranická struktura je velmi důležitým faktorem, 

kterému se politická věda dlouhodobě věnuje. Existuje velké množství přístupů, teorií a 

modelů a mnoho politických vědců se snažilo zachytit vnitřní život a rozhodovací 

procesy současných politických stran. Nám jako teoretické východisko nám poslouží 

studie Nicole Bolleyerové, která nese název: New party organization in Western 

Europe: Of party hierarchies, stratarchies and federations28. 

Bolleyerová charakterizuje strany jako organizace, které jsou definovány 

interakcí organizačních jednotek, přičemž si tyto jednotky zachovávají různou míru 

autonomie, ale ve výsledku zůstávají vzájemně závislé.29 My se o tento předpoklad a 

v jistém smyslu i definici opřeme. Zmíněné vymezení je totiž dostatečně stručné, a 

přitom postihuje všechny důležité aspekty, se kterými budeme při aplikaci typologie 

pracovat. Konkrétně se pak jedná o organizační jednotky strany a jejich vzájemnou 

provázanost, vztahy a interakce. 

Je zřejmé, že centrální úroveň strany se neobejde bez nižších organizačních 

jednotek. Ty by měly zajišťovat především mobilizaci voličů v místech svého působení. 

Naproti tomu centrum má za úkol tyto nižší jednotky integrovat a představovat 

celostátní program.30 Tento rozpor úkolů a cílů jednotlivých organizačních jednotek 

strany v kombinaci s vzájemnou závislostí a nepostradatelností vede k tvorbě 

specifických stranických struktur. Na tomto místě se posouváme k jednomu 

z nejzajímavějších bodů vztahujícímu se k fungování politické strany. Pro každou stranu 

je totiž velmi složité najít rovnováhu mezi stranickou disciplínou a tolerancí vnitřních 

neshod.31 Představovaná typologie hledá proměnné, na základě kterých můžeme určit, 

která z organizačních jednotek/úrovní v dané straně dominuje, nebo má v určité oblasti 

nejsilnější pravomoci. 

Výše zmíněná typologie vychází z podstatných faktorů vnitřního života strany. 

Jako empirický materiál používá Bolleyerová stanovy zkoumaných stran, další 

                                                 
28 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3. 
29 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 316. 
30 CARTY, R. Kenneth. Parties as Franchise Systems. Party Politics. Vol. 10, no. 1, s. 5. 
31 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 322. 
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materiály mapující ekonomickou situaci zkoumaných stran a polostrukturované 

rozhovory se straníky a experty na danou problematiku. 

Bolleyerová ve své práci používá sousloví „trvalé, přesto organizačně nové 

strany“.32 Co si pod tímto zdánlivým oxymóronem můžeme představit? Autorka zde 

klade dvě definiční podmínky. Tou první je založení strany po roce 1978. Nejedná se 

zde o prosté časové vymezení, ale autorka odkazuje na odbornou literaturu věnovanou 

překreslování nebo úplnému zániku původních štěpných linií. V českém prostředí je tato 

podmínka v zásadě automaticky splněna, neboť reálný vznik všech stran 

z organizačního hlediska datujeme až po roce 1989.33 Druhou podmínkou je pak 

„trvalost“ nebo také „funkčnost“ zkoumané politické strany. Tento faktor je pak 

definován tak, že trvalá strana je pouze taková, která prošla alespoň třikrát volbami na 

národní úrovni a dostala se do parlamentu v posledních dvou volebních období.34 

Nyní přikročíme ke způsobu, jakým Bolleyerová definuje tři ideální typy 

představované v rámci typologie. Toto vymezení vychází ze způsobu, jakým jsou ve 

straně alokovány zdroje a kompetence, jedná se především o výběr kandidátů, řešení 

konfliktů a stranické finance.35 Dále pak z míry, do jaké jsou na národní úrovni 

reprezentovány teritoriální linie, což by se mělo promítat do složení centrálních orgánů 

strany.36 Zjednodušeně řečeno jde především o to, jakým způsobem se k sobě vztahují 

jednotlivé stavební jednotky strany, co se kompetencí týče, a zda v určitých směrech 

jedna úroveň dominuje nad druhou. 

Tři ideální typy jsou tedy následující: hierarchie (strana hierarchická/ 

hierarchicky uspořádaná), stratarchie (strana stratarchická/ stratarchicky uspořádaná) a 

federace (strana federativní/ federativně uspořádaná).37 V přiložené tabulce38 nalezneme 

přehledně rozepsané pravomoci, povinnosti a definiční znaky tak, jak se dělí mezi 

jednotlivé organizační úrovně strany v rámci jednotlivých typů představovaného 

konceptu. Pracujeme zde s následujícími kategoriemi: místo, kde je ve straně 

koncentrována moc, základní organizační princip, logika distribuce kompetencí napříč 

                                                 
32 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3. 
33 Můžeme se sice setkat s odkazy na tradice z dob dřívějších a na fungování stran už v dobách tzv. první 
republiky. Jedná se však o odkazy čistě symbolické a z hlediska organizační struktury, tj. vzniku stanov 
se můžeme skutečně vztahovat k období po roce 1989. 
34 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 322. 
35 Tamtéž, s. 319. 
36 Tamtéž. 
37 Jedná se vlastní překlad původních pojmů: Party hierarchy, Party stratarchy a Party federation. 
38 Viz přílohy – Tabulka 1. 
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úrovněmi strany, národní politiky, výběr kandidátů, členství, způsob formování strany, 

logika reprezentace národním vedením, dominantní rozhodující aktéři na národní 

úrovni, organizační definice členství ve straně, lokální autonomie, centrální integrace 

lokálních/regionálních jednotek, řešení konfliktů, způsob řízení, ochrana názorových 

oponentů vůči sankcím, dominantní směřování konfliktů, finance ve straně.39 Na tomto 

místě je nezbytné podotknout, že sama autorka se při výzkumu daných kategorií nedrží 

striktně, upřesňuje je a určitým způsobem posouvá. 

Posunutí kategorií spočívá v jisté konkretizaci a přechodu z abstraktních pojmů 

k pojmům více aplikovatelným v reálném výzkumu. Je totiž zřejmé, že strany fungující 

v reálné politice nemusí vždy naplňovat všechny definiční znaky určitého ideálního 

typu. V další tabulce40 tedy nacházíme definiční znaky v podobě aplikovatelné v rámci 

výzkumu. V rámci aplikace typologie na ČSSD se tedy budeme potýkat s následujícími 

problémy: složení národních orgánů strany, dominantní nositel rozhodovacích 

pravomocí na národní úrovni, kontrola národních politik/stranické značky, výběr 

kandidátů, organizace členství41, lokální autonomie42, dominantní úroveň regulace 

konfliktu, mechanismus řešení konfliktu, kontrola nad financemi43.  Jak vidno, jedná se 

vždy o širokou kombinaci charakteristik, které vedou ke klasifikaci zkoumané strany. 

Zvážení celkové kombinace znaků je nezbytné, neboť, jak ukazuje Tabulka 144, odlišné 

modely sdílejí určité prvky.45 Není tedy možné redukovat jednotlivé ideální typy pouze 

na určitá kritéria. 

Autorka svůj koncept aplikuje na strany fungující v rámci stranických systémů 

západoevropských států. Vývoj politických stran v ČR po roce 1989…byl dosud nahlížen 

převážně optikou demokratické transformace. Hlavním tématem úvah a výzkumu bylo 

samo formování stranických aktérů, institucionalizace stranického systému, případně 

utváření tradičního pravo-levého politického spektra, známého z prostředí západní 

Evropy.46 Vzhledem k časovému odstupu od změny režimu a vzhledem ke členství ČR 

                                                 
39 Viz přílohy – Tabulka 1. Ve všech případech se jedná o vlastní překlad. 
40 Viz přílohy – Tabulka 2. 
41 Organizace členství je zde rozdělena na kontrolu členství a vstup do strany. 
42 Lokální autonomie se taktéž dělí do dvou kategorií, a to rozsah a hrozba centrálního zásahu. 
43 Viz přílohy – Tabulka 2. 
44 Viz přílohy – Tabulka 1. 
45 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 326. 
46 POLÁŠEK, Martin, Vilém NOVOTNÝ a Michel PEROTTINO. Mezi masovou a kartelovou stranou: 
možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2012. Studie, s. 10. 
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v západních strukturách a k ukončené ekonomické a politické transformaci47 začíná být 

transformační optika omezujícím faktorem při výzkumu politického prostředí. 

Je tedy na místě posunout se od pomalu zastarávajícího transformačního přístupu 

a pokoušet se o výzkum z jiných perspektiv. Jak mezi širokou veřejností, tak 

v akademickém prostředí dochází často k vysvětlování určitých politických jevů 

odkazováním na zkušenost s komunistickým režimem a problémy jsou označovány jako 

relikt komunismu. Jak ale autoři výše zmíněné studie správně podotýkají, není 

transformační logika pouze omezením badatelským, ale daleko více společenským, 

neboť může vést k přehlížení rizik, kterým ČR a politické strany v ní čelí stejně, jako jim 

čelí „staré“ západní demokracie.48 Jedním z východisek tohoto textu je potřeba začít 

rámovat problémy v politické oblasti a v oblasti politické vědy v našem prostředí z nové 

perspektivy. Místo transformační logiky tedy volíme typologii, jež v sobě zahrnuje 

poznatky spojené s výzkumem v demokraciích západního typu. 

Aplikace typologie v českém prostředí s sebou nese několik úskalí a než k ní 

přistoupíme, je potřeba se s nimi vypořádat. Stejně tak je potřeba typologii kriticky 

zhodnotit a poukázat na její nedostatky. 

Jak již bylo naznačeno, výsledkem autorčina výzkumu je model, který přináší tři 

ideální typy organizačního uspořádání strany. Sama autorka však přiznává, že se 

v jistých ohledech překrývají, a reálně fungující strany nemusí vždy odpovídat všem 

předpokladům, které daný typ vyžaduje. Vracíme se tak k problému teorií, zaměřených 

na výzkum organizační struktury stran. Je-li definice ideálního typu příliš konkrétní, je 

vyloučeno mnoho aktérů, pokud je naopak příliš obecná, může spolknout většinu aktérů 

na politické scéně. Těchto limitů jsme si v naší práci vědomi, proto budeme používat 

ideální typy jako referenční body, mezi kterými se strana po dobu svého fungování 

může pohybovat, přičemž nelze vždy stoprocentně určit, do kterého z nich zapadá, zato 

můžeme spolehlivě poznat, na rozmezí kterých typů se strana pohybuje. Stranu zde totiž 

nezkoumáme jako statickou entitu, ale jako kontinuálně fungující soubor aktérů a 

typologie nám tak pomáhá zjistit, k jakým způsobům organizace a dělení moci se 

evolučně dostává. 

                                                 
47 Z určitého úhlu pohledu se politický a ekonomický systém transformují neustále, my zde však máme na 
mysli přechod od socialistických struktur ke strukturám liberálně demokratickým, který u nás probíhal 
především v devadesátých letech dvacátého století. 
48 POLÁŠEK, Martin, Vilém NOVOTNÝ a Michel PEROTTINO. Mezi masovou a kartelovou stranou: 
možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2012. Studie, s. 10. 
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Úskalím využití vybrané typologie, avšak zároveň i jedním z hlavních důvodů, 

pro aplikaci dané typologie je fakt, že autorka svůj koncept používá k výzkumu 

organizační struktury politických stran v osmi zemích západní Evropy. Konkrétně se 

pak jedná o Rakousko, Dánsko, Francii, Německo, Irsko, Švédsko, Švýcarsko a 

Nizozemsko. Autorka podotýká, že výběr zemí plyne z podmínek, které pro fungování a 

etablování politických stran na jejich území panovaly. Ve všech případech se totiž jedná 

o dlouho fungující a stabilní demokracie49 s dlouho fungujícím stranickým systémem, 

kde mohou být dobře rozlišeny organizačně staré a nové strany. 

Možnost rozlišení mezi starými a novými stranami se v českém prostředí 

nenabízí, což ale není nikterak diskvalifikujícím faktorem. Sama autorka se 

problematice „starých“ stran ve své práci dále nevěnuje, a typologie nepracuje ani 

s žádným srovnáním stran organizačně starých a nových. Stranický systém v České 

republice sice nefunguje po srovnatelně dlouhé období jako ve výše zmíněných 

demokraciích, to ale opět nemusíme brát jako diskvalifikační faktor, neboť má tento text 

pomoci v odpoutání se od transformační optiky. Přestože se v našem prostředí stranický 

systém nevyvíjí po srovnatelné období, jako je tomu ve zmíněných zemích je už 

nepochybně připraven na aplikaci typologií, které jsou k výzkumu používány 

v západních demokraciích. 

 

5.1. Hierarchicky uspořádaná strana 

Prvním ideálním typem, který si dopodrobna představíme, je hierarchicky 

uspořádaná strana. Je vcelku logické, že místem, kde se v takovéto organizaci 

koncentruje moc, je centrální úroveň. Sousloví centrální úroveň se může jevit jako 

poněkud nejasné a rozostřené. Ale při výkladu typologie, která by měla být aplikována 

ve více než jedné zemi a na více nežli jednu politickou stranu, je tato nekonkrétnost 

nutným zlem. V různých zemích a různých politických stranách se setkáváme s různou 

formou řídícího orgánu, a je tedy nezbytné přidržet se obecnějšího vymezení. 

Základním organizačním principem je zde pak koncentrace moci, a to koncentrace moci 

právě v rukou centrálního orgánu strany. Z příkladů, které předkládá autorka studie, je 

zřejmé, že „centrální orgán strany“ je právě v případě hierarchií zaměnitelný s osobou 

předsedy. Dominantní hlas v rozhodovacích procesech má právě vůdce/předseda strany. 

Kontrola nad národními politikami a značkou strany je zde taktéž centralizována a 

                                                 
49 Ve všech zkoumaných zemích se počátek demokratického zřízení datuje k roku 1945. 
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soustředěna v rukou vedoucího představitele strany. Pravomoc výběru kandidátů strany 

si rovněž ve svých rukou ponechává lídr. Způsob formování strany postupuje v tomto 

modelu shora dolů. 

Pokud se zaměříme na to, jak je v hierarchicky uspořádaných stranách vyřešeno 

členství, dojdeme k závěru, že v konkrétních případech předkládaných původní studií se 

pohybujeme mezi několika variantami, konkrétně pak mezi velmi selektivním výběrem 

členů s vysokou mírou prověřování před přijetím jednotlivce do strany a přístupem, kdy 

ve straně nefunguje žádné formální členství, a nacházíme zde pouze interní pracovní 

pozice kontrolované vůdcem strany. Obecně lze ale říci, že členství je vždy v rukou 

centra strany, potažmo lídra, a že nábor členů je velmi selektivní. 

Přistupme nyní k otázce autonomie, které se dostává nižším organizačním 

jednotkám. V případě hierarchicky organizovaných stran se o autonomii téměř nedá 

hovořit, a pokud ano, tak o velmi omezené, která se navíc vztahuje ke striktně 

vymezeným lokálním záležitostem. To vše je navíc umocněno silnou hrozbou 

centrálního zásahu, pokud by se jakákoli nižší organizační jednotka strany dožadovala 

vyšší autonomie, než jí náleží, nebo pokud by se snažila chovat více nezávisle na vedení 

strany. 

Řešení konfliktů v tomto ideálním typu je velmi prozaické. Jelikož je dominantní 

úrovní v řešení konfliktů centrum a ve stranách tohoto typu nefunguje žádný 

mechanismus ochrany vnitřní opozice nebo názorových oponentů, jsou konflikty řešeny 

centrálním zásahem ve formě vyloučení ze strany. Kontrola nad finančními toky je 

taktéž ryze v rukou centra. 

 

5.2. Stratarchicky uspořádaná strana 

V případě stratarchicky uspořádané strany se dostáváme ke složitějším 

mechanismům a rozdělením kompetencí, nežli tomu bylo u stran uspořádaných 

hierarchicky. Stratarchie jako forma stranické organizace je založena na přesvědčení, 

že moc ve straně nemůže být koncentrována na jednom jediném místě.50 Sama 

Bolleyerová upozorňuje v úvodu své práce, že pojem stratarchie, přes srozumitelnost 

jeho základních obrysů, není přesně definován a vyskytuje se v několika pracích 

                                                 
50 Tamtéž, s. 316. 
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v různých významech.51 Různé interpretace pojmu objasníme později, nyní nám 

poslouží pouze jako označení ideálního typu. 

Stratarchicky uspořádané strany nemají moc koncentrovanou do jednoho místa, 

ale rozdělenou mezi více úrovní. Z toho plyne, že základním organizačním principem je 

dělení moci a stejně tak je tomu i u stran uspořádaných federativně. Jak stratarchie, tak 

federace poskytují svým regionálním a místním organizacím značnou míru autonomie, 

liší se v rozsahu pravomocí, které má vedení při zasahování na nižších úrovních za 

účelem ochrany značky strany.52 Kontrola nad značkou strany, která je úzce propojena 

s formováním celostátních politik, je tedy v rukou centrální úrovně strany. Na centrální 

úrovni pak stranu zastupují běžní členové, v protikladu k federativně uspořádaným 

stranám, kde je centrální úroveň složena ze zástupců jednotlivých regionů a jedná se tak 

o kolektivní orgán, kde jsou politiky definovány jako shoda jednotlivých teritoriálních 

organizací, spíše nežli jako shoda čelních představitelů strany, jak tomu je u 

stratarchicky uspořádaných stran. 

Vedení stratarchicky uspořádaných stran tedy není složeno z přímých zástupců 

jednotlivých regionálních organizací, čímž pádem není jeho hlavním úkolem naplňovat 

jejich vůli. Vedení má volnější ruce v rozhodování, a to má jít především v souladu se 

zájmy strany a s její politickou linií, nikoli primárně se zájmy regionů. Tato volnost 

plyne také z toho, že jednotlivé regionální organizace nemají příliš možností vetovat 

rozhodnutí vedení. Centrum strany tak musí hledat nejmenší společné jmenovatele, 

usnadňovat tím konsenzus a chránit stranickou značku na národní úrovni. Zde se 

stratarchicky uspořádaná strana značně rozchází se stranou uspořádanou federativně, 

neboť u druhého jmenovaného modelu není ochrana národní značky prioritou. 

Dominantní hlas v rozhodovacích procesech strany ve stratarchiích mají 

individuální aktéři, tedy jednotliví členové vedení strany.53 Stratarchie se mohou 

formovat jak způsobem „top-down“, tedy shora dolů, tak způsobem „bottom-up“, tedy 

ze spodu nahoru. Způsob distribuce kompetencí je ve stranách organizovaných 

stratarchickým způsobem ryze funkční, to znamená, že jsou jednotlivé kompetence a 

úkoly přidělovány organizačním úrovním strany tak, aby to vedlo k co nejvyšší 

efektivitě. 

                                                 
51 Různé přístupy k pojmu stratarchie představíme v dalších kapitolách této práce. 
52 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 329. 
53 Tito členové jsou samozřejmě zformování ve vedoucích orgánech strany, jde však o to, že se za svá 
rozhodnutí nezodpovídají regionálním organizacím, ale straně jako takové. 
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Pokud bychom se dotkli praxe ve stratarchiích, v původním výzkumu vyjádřilo 

mnoho stranických funkcionářů potřebu prezentovat národní značku strany efektivně, 

což dle jejich názoru nestojí pouze na formulování národních politik, ale taktéž na 

jistotě, že zvolení straníci budou prosazovat tyto politiky a budou loajální ke straně. 

Současně pak budou kompetentní a přitažliví pro voliče.54 Proto si tedy vedení drží 

určité pravomoci v zásazích do kandidátek, které mohou být později ospravedlněny 

příznivými volebními výsledky. 

Ve stratarchiích se setkáváme s problémem, že zde žádná z úrovní strany není 

predominantní, což vede k napětí. Na jedné straně stojí politická linie vytvářená centrem 

strany, na druhé straně kandidáti, kteří jsou vybíráni na lokální úrovni, ale měli by být 

nositeli výše zmíněné politické linie. To samozřejmě vede k potřebě penalizačních 

nástrojů v rukou vedení strany. 

Dostáváme se tak k otázce výběru kandidátů, kterou Nicole Bolleyerová ve 

stratarchicky uspořádaných stranách vymezila teoreticky jako lokální pravomoc, avšak 

realita výzkumu ukázala, že je tato problematika složitější a komplexnější. Stratarchicky 

uspořádané strany, které byly podrobeny výše zmíněnému výzkumu mají totiž výběr 

kandidátů vyřešený různými způsoby. Setkáváme se s možností čistě 

decentralizovaného výběru kandidátů, tedy výběru na lokální úrovni, následně 

omezeného decentralizovaného výběru, kdy má vedení možnost vetovat nebo přidávat 

jednotlivé kandidáty, poměrně centralizovaného výběru, kdy jsou lokální nominace 

schvalovány delegáty na stranické konferenci a centralizovaného výběru, kdy přípravná 

komise sestavená vedením strany nominuje kandidáty, kteří jsou následně na 

kandidátky voleni všestranickým hlasováním. Ve stratarchiích jsou zásahy centra do 

procesu výběru kandidátů poměrně časté a bývají ve většině případů akceptovány.55 

Další otázkou je členství ve straně a provázanost jednotlivých úrovní v daném 

ohledu. Ve stratarchiích bývá národní registr straníků pravidlem, i když vstup do strany 

může být regulován na lokální úrovni. Samotné členství se tedy vztahuje jak k národní 

úrovni, tak k jednotlivým regionálním či lokálním organizacím. Výběr členů může být 

                                                 
54 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 330. 
55 Hovoříme zde o akceptaci širokou stranickou základnou, je zřejmé, že jednotlivé lokální organizace, 
kterým je do výběru kandidátek zasahováno mohou být nespokojeny. 
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jak selektivní, tak inkluzivní, zároveň je členství individuální, v kontrastu se stranami 

uspořádanými federativně, kde se jedná o členství skupinové.56 

Lokální autonomie je u stratarchicky uspořádaných stran značná, je však do 

určité míry limitována možnostmi zásahů z centrální úrovně strany. Ve stratarchické 

straně by měly být konflikty řešeny z centra strany, přičemž centrum by mělo zároveň 

kontrolovat finanční zdroje, a v neposlední řadě by také mělo být schopno komunikovat 

s jednotlivými lokálními pobočkami. K tomu by měly být ve straně uzpůsobeny 

struktury a mechanismy. Kenneth Carty pak považuje za klíčový element možnost 

centra penalizovat lokální organizaci, pokud nenaplňuje standardy strany.57 Pod tím si 

můžeme představit mnohé, od porušování ideologické a programové linie strany až po 

nevhodné vystupování a chování jednotlivých straníků. Silná autonomie, a zároveň 

značné možnosti centra zasahovat a penalizovat nižší úrovně vedou k tomu, že je ve 

stratarchicky uspořádaných stranách dominantním módem řešení konfliktů vyjednávaní 

a vnitřní stranický disent, tedy názoroví odpůrci směřování strany, je tolerován. Pokud 

je však vyjednávání neúspěšně, je představitelný i centrální zásah v podobě vyloučení 

člena strany. Konflikt ve stranách tohoto typu může probíhat jak horizontálně, tak 

vertikálně. To znamená, že dochází ke konfliktům jak mezi jednotlivci na různých 

organizačních úrovních, tak mezi frakcemi strany. 

Ve finanční oblasti se setkáváme se sdílenými pravomocemi, přičemž má ale 

dominantní pozici centrum strany. U stratarchií zkoumaných v původním článku jsou 

členské poplatky jak sdíleny mezi různými úrovněmi strany, tak k nim má v některých 

případech přímý přístup centrum strany. V unitárních systémech profituje centrum 

strany velmi výrazně ze státních příspěvků, navíc bývá tento příjem „vyztužen“ dalším 

zdrojem příjmů, takzvanými stranickými daněmi. Jedná se o podíl z výplaty, který 

straníci odevzdávají, a je kontrolován organizační úrovní, na které operují. Ve 

stratarchických stranách se očekává od stranických elit, tedy od centra, že bude 

investovat do lokálních poboček jak po finanční, tak po personální stránce.58 

U federativně uspořádaných stran je, stejně jako u stratarchií, organizační 

struktura složitější a komplexnější, než je tomu u stran uspořádaných hierarchickým 

způsobem. Stejně jako stratarchicky uspořádané strany, nemají ani federace moc 

                                                 
56 Rozdíl ve výše zmíněných variantách členství spočívá v možnosti penalizace jednotlivých členů, 
zatímco ve stratarchiích může vedení takzvaně „dosáhnout“ na jednoho konkrétního člena strany, ve 
federacích tomu tak není, a pokud by snad vedení chtělo někoho ze strany vyloučit, muselo by tak učinit 
s celou lokální organizací, nikoli s jednotlivým straníkem. 
57 CARTY, R. Kenneth. Parties as Franchise Systems. Party Politics. Vol. 10, no. 1, s. 10. 
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koncentrovanou na jedné úrovni, a jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, i 

federativně uspořádané strany fungují na principu dělení moci. Velký rozdíl mezi 

federacemi a stratarchiemi nacházíme v otázce celostátní značky strany. Zatímco u 

stratarchií se jedná o velice důležitý atribut, který centrum chrání a je kvůli němu 

schopno penalizovat členy strany, u federací je celostátní značka upozaděna a dominují 

zájmy jednotlivých lokálních organizací. Teritoriální logika federací se odráží 

v uspořádání centrálních orgánů jako je stranická exekutiva, která zajišťuje přímé slovo 

teritoriálních elit na národní úrovni.59 Od toho se odvíjí i formování celostátních politik, 

kdy se nejedná striktně o pravomoc centra, jak je tomu u stratarchií, ale o kombinaci 

silné role funkcionářů na národní úrovni strany a možnost veta ze strany jednotlivých 

regionů v důležitých otázkách. Jak již bylo zmíněno, je centrální úroveň federativně 

uspořádaných stran složena ze zástupců jednotlivých regionů. Jedná se tak o kolektivní 

orgán, který jedná, nebo se snaží jednat, ve shodě jednotlivých lokálních organizací, 

respektive jejich zástupců. 

 

5.3. Federativně uspořádaná strana 

Ve federativně uspořádaných stranách jsou celostátní politiky čím dál tím více 

formovány stranickými funkcionáři na národní úrovni, ale silná teritoriální podstata 

národních orgánů garantuje základní schválení ze strany regionálních organizací. 

Rozhodování vedení strany tak není řízeno prioritou zájmů strany a politické či 

ideologické linie, ale spíše zájmy regionů. To plyne ze silné pravomoci jednotlivých 

regionálních zástupců vetovat rozhodnutí centra. Dominantní hlas při rozhodování 

strany tedy nemají jednotlivci, jak tomu bylo u stratarchií, ale regionální organizace. 

Z předešlých řádků je patrné, že se federace formují způsobem “bottom-up“ tedy ze 

spodu nahoru. Tomu odpovídá i způsob distribuce kompetencí, který není funkční, jako 

u stratarchicky uspořádaných stran, ale teritoriální.60  

Zatímco ve stratarchických stranách není žádná z úrovní predominantní, ale je 

možné vypozorovat, že centrum strany je v některých důležitých otázkách 

dominantnější, u federativně uspořádaných stran je tomu přesně naopak, neboť mají nad 

centrem v mnoha ohledech navrch teritoriální organizace. Centrální vedení strany 

                                                                                                                                               
58 Tamtéž. 
59 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 321. 
60 Prioritou není efektivita rozhodovacích procesů ve straně, řízení, organizování kampaní atd., ale 
zachování pravomocí jednotlivých regionů. 



  

 

27 

  

v zásadě nepotřebuje penalizační mechanismy na jednotlivé straníky. Nelze totiž 

penalizovat člena strany za porušování stranické linie a poškozováni stranické značky, 

když nejsou tyto dvě oblasti nijak silně definovány a artikulovány centrální úrovní 

strany. 

Ve federativně uspořádaných stranách není proces výběru kandidátů ani 

regulován v národních stanovách strany.61 Na rozdíl od složitých a různorodých 

postupů při výběru kandidátů ve stratarchických stranách, kdy se vzájemně kontrolují 

centrální a lokální úroveň, je u federací výběr kandidátů čistě v rukou jednotlivých 

regionů, a jedná se zde tedy o absolutní decentralizaci této pravomoci, přičemž centrum 

do tohoto procesu v zásadě nemá možnost zasáhnout. 

Dotkneme-li se otázky členství, dojdeme k závěru, že ve federativně 

uspořádaných stranách je pro vedení téměř nemožné zjistit počet členů jednotlivých 

lokálních organizací. Členství se vůbec nevztahuje k národní úrovni, ale je ukotveno 

čistě v regionálních a lokálních strukturách. Dalším rozdílem od předchozích dvou typů 

stranického uspořádání je skutečnost, že členství je vysoce inkluzivní, a dochází 

k minimální selekci. Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, setkáváme se u federací 

s pojmem skupinové členství, které autorka popisuje tak, že vedení federací disponují 

silnou pravomocí v podobě možnosti vyloučit celou lokální organizaci, pokud by 

poškozovala stranu. Možnost tohoto kroku je však velmi teoretická, neboť centrální 

vedení je složeno tak, že jednotlivé regionální organizace jsou přímo reprezentovány. 

Jednají tedy organizace, nikoli individuální aktéři. 

Lokální autonomie je pochopitelně vysoká, což je způsobeno velmi malou 

hrozbou zásahu ze strany centra. Řešení konfliktů inklinuje ve stratarchiích k vyšší 

centralizaci než u federací, neboť u federativně uspořádaných stran jsou mechanismy 

umístěny na různých úrovních, které sdílí pravomoci. U federací kontrolují sankční 

mechanismy nad jednotlivci regionální organizace, neboť právě ony mají rozhodující 

pravomoci i v otázce členství ve straně, celá organizace pak odráží tuto základní 

strukturální logiku: strana je složena spíše z teritoriálních jednotek než z individuálních 

straníků. Tím pádem je centrální přístup k jednotlivým členům nejvíce omezen ve 

federativně uspořádaných stranách.62 Z toho plyne, že stejně jako u stratarchií je i u 

federativně uspořádaných stran dominantním módem řešení konfliktů vyjednávání a 

                                                 
61 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 330. 
62 Tamtéž, s. 329. 



  

 

28 

  

názorové neshody jsou tolerovány. Pokud je vyjednávání neúspěšné, existuje zde stejně 

jako u stratarchicky uspořádaných stran možnost vyloučení, tentokrát se však nejedná o 

vyloučení jednotlivých členů, ale vyloučení skupin, respektive organizací. Konflikty se 

mohou jako ve stratarchiích odehrávat jak v horizontální, tak vertikální rovině, a to mezi 

jednotlivými teritoriálními jednotkami. 

U federativně uspořádaných stran operují se členskými příspěvky jednotlivé 

lokální organizace, nikoli centrum strany. Přejdeme-li ke státním příspěvkům, ve 

federacích nebývá tento zdroj přílišným původcem vnitřní nerovnováhy ve straně ve 

prospěch národní úrovně, neboť ve federálně uspořádaných systémech bývají regionální 

příspěvky mnohdy stejně štědré, jako ty celostátní, jako například v Rakousku.63 

Pravomoci v oblasti nakládání s finančními zdroji jsou tak ve federacích sdílené, avšak 

s regionální dominancí. 

Existuje zde institucionální základ v logice rozhodování mezi stratarchickým a 

federativním uspořádáním. Nutnost centrálního řízení je daleko lépe obhajitelná 

v unitárních systémech, kde se politický život koncentruje kolem národních voleb.64 

Jak plyne z předchozích odstavců, každý z ideálních typů směřuje k jednomu 

klíčovému cíli, který má prioritní postavení. Hierarchicky uspořádané strany směřují 

k unilaterální kontrole viditelné v silné koncentraci moci v rukou centrálního vedení, 

federativně uspořádané strany mají za prioritu ochranu skladební struktury strany.65 

Tyto rozdílné priority vyplývají z toho, že v obou zmíněných typech dominuje jedna 

organizační úroveň strany nad úrovní jinou.  

U stratarchií je tomu jinak. Stratarchie jsou založeny na dělbě práce mezi dvěma 

na sobě závislými úrovněmi, které ale můžeme stále rozlišit. Každá z úrovní má na 

starosti odlišné kompetence a především, ani jedna z úrovní není schopna plně 

dominovat nad druhou.66 V případě stratarchií je tedy nejdůležitější funkční dělba práce, 

což znamená, že každá z úrovní má zodpovědnost za určitou sadu kompetencí tak, aby 

to bylo pro stranu co nejvíce efektivní. Centrum má v tomto případě na starosti 

definování základních aspektů politik strany67 a všechny organizační jednotky by měly 

danou linii dodržovat. Na druhé straně nižší organizační úroveň strany se zaměřuje na 

                                                 
63 Tamtéž, s. 330. 
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž, s. 319. 
66 Tamtéž. 
67 Ve smyslu ideologie a programu strany. 
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výběr kandidátů. Tím pádem nemusí každá z úrovní plnit plnou šíři úkolů, které jsou 

nezbytné pro chod strany. 

Na závěr části věnované původní typologii je vhodné představit hlavní závěry, 

které tato typologie přináší. Za prvé, autorka v rámci svého výzkumu nedošla k závěru, 

že by bylo možné vypozorovat společenský pohyb, který by vedl ke sbližování způsobu 

stranické organizace. Daleko spíše nacházíme několik funkčních typů udržitelného 

způsobu organizace politických stran. Nicméně, strany organizované způsobem, kde 

dochází k rozdělení moci se zdají být úspěšnější než hierarchie.68 Úspěšnost zde 

můžeme chápat ve smyslu udržitelnosti fungování strany a kontinuální účasti 

v národních parlamentech. Za druhé, základní volba pro nebo proti hierarchické 

stranické struktuře patrně vychází z ideologie strany. A za třetí, logika skrytá pod 

dělením moci, chápejme ve smyslu federace versus stratarchie, se zdá být hnána 

institucionálně, kdy federální struktura vede k federativně uspořádaným stranám.69 

Volební systém, stranický systém, způsob vládnutí, tohle všechno může určovat, 

které strany se budou schopny udržet. Základní premisa práce je tedy taková, že pokud 

nalezneme paralely v nastavení všech „trvalých“ stran, sociální podmínky (rostoucí 

volatilita, ztráta třídní identifikace) jsou zásadním impulsem ke sbližování stran 

v západní Evropě. Pokud se však strany budou pohybovat napříč modely, třídění nám 

může ukázat, co za tím stojí, ideologie/institucionální kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 327. 
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6. Stratarchie 

 

Nicole Bolleyerová se při vypracování své typologie inspirovala především 

pracemi Kennetha Cartyho, Samuela Eldersvelda, a Richarda Katze s Petrem Mairem. 

Všichni autoři používali pojem stratarchie ve svých dílech, žádný z nich však 

nepřikročil k hlubší definici zmíněného pojmu a jeho význam se tak stal poměrně těžko 

uchopitelným. Nicole Bolleyerová provedla syntézu přístupů výše zmíněných autorů a 

zařadila stratarchii mezi tři ideální typy stran, se kterými ve své práci přichází. 

Pojmem stratarchie se v české politologické literatuře doposud blíže nezabývá 

žádná studie.70 V této kapitole se pokusíme čtenářům podrobněji představit pojem 

stratarchie a ukázat jeho vývoj v kontextu výzkumu vnitřní organizace politických stran. 

Jak už bylo řečeno, stratarchie jako ideální typ uspořádání vnitřní struktury strany 

vychází z předpokladu, že moc v partaji nemůže být umístěna pouze v jednom místě.71 

Tato forma uspořádání je charakterizována součinností jednotlivých organizačních 

úrovní strany. Tyto úrovně tak konají v zájmu zefektivnění fungování politické strany, 

přičemž jsou do určité míry autonomní, celkově však zůstávají vzájemně závislými. 

Stejně jako centrální úroveň strany potřebuje z funkčního hlediska své lokální, 

potažmo regionální jednotky, neobejde se lokální/regionální úroveň bez řídícího centra. 

Prvním kdo v oblasti zkoumání organizační struktury politických stran hovoří o 

stratarchii a přináší výzkum stranických struktur s tím spojený je Samuel Eldersveld.72 

Autor zakládá svůj přístup ke stratarchii na zkušenosti z USA, kde se můžeme setkat se 

silně decentralizovanou stranickou strukturou. Politické strany v USA jsou 

organizovány poměrně specifickým způsobem, kdy nenacházíme propracovanou a 

komplexní vnitřní organizací strany, jak je tomu v mnoha případech u evropských 

politických stran.73 Jednotliví kandidáti, ať už na pozice v senátu, nebo na pozice ve 

sněmovně reprezentantů, jsou spíše solitérními aktéry, kteří se nesnaží střežit zavedenou 

stranickou značku, nebo dodržovat stranickou politickou linii.74 Stranická struktura 

v USA není nastavena způsobem, který by odděloval centrální úroveň od nižších pater 

                                                 
70 Velmi okrajově je zmíněn v knize: Mezi masovou a kartelovou stranou, která nese podtitul: Možnosti 
teorie při výkladu ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. 
71 Tamtéž, s. 316. 
72 GUNTHER, Richard a Larry DIAMOND. Species of Political Parties. Party Politics [online]. 
2003, 9(2), 167-199 [cit. 2017-05-19]. DOI: 10.1177/13540688030092003. ISSN 1354-0688. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13540688030092003. 
73 Jako příklad může dobře posloužit právě námi zkoumaná ČSSD. 
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strany a tyto úrovně spolu vzájemně kooperovali za účelem dosažení co největší 

efektivity fungování strany. Není tedy divu, že zde chybí potenciál efektivních postihů 

z centra strany. Eldersveld hovoří o pravděpodobnosti vysoké neefektivity v souvislosti 

s bojem o moc mezi centrem strany a lokálními strukturami.75 Stratarchie je tedy 

v tomto případě spíše popisem neorganizovanosti stran, nežli konkrétním ideálním 

typem a proto není Eldersveld nevěnuje mnoho prostoru konkretizaci a přesnější 

definici tohoto pojmu. 

Autorem, který dále posunul význam a vnímání pojmu stratarchie  je Carty. Ten 

přidal do Eldersveldovi vize hierarchické elementy. Na základě toho pak dovozuje 

hierarchickou strukturu jako jeden extrém a kompletně decentralizovanou struktura jako 

extrém druhý. V Cartyho pojetí jsou regionální jednotky strany vytvářeny z funkčních 

důvodů, aby zajištovaly podporu v místech své působnosti. Strana není formována tak, 

že by lokální nebo regionální organizace prosazovali své zájmy na vyšší úrovni. Později 

si však lokální jednotky brání určitou autonomii a vzdorují riziku centralizace. 

Carty popisuje rozličnost uspořádání stran v rámci svého modelu franšízové 

strany. Franšízové strany sdílejí určité charakteristiky a model vyjadřuje esenci 

„stratarchického imperativu“, kdy se od současných stranických organizací očekává 

vývoj tímto směrem.76 To může podle autorky textu posloužit jako dobrý začátek při 

definování stratarchie jako stranického modelu, který je schopen zachytit balancování 

mezi autonomií a kontrolou v rámci politické strany.77 

Katz a Mair použili pojmu stratarchie k zachycení distribuce práce mezi centrem 

strany a lokálními pobočkami ve spojitosti s jejich modelem kartelové strany. Na 

národní úrovni je formulována politika strany, zatímco se nižší organizační jednotky 

soustředí na nábor a výběr kandidátů.78 Zde už vidíme daleko jasnější kontury definice 

pojmu a konkrétnější obsah, než jak tomu bylo v počátcích jeho používání. 

Článek Bolleyerové se snaží na základě dřívějších přístupů definovat ideální 

typy stranické organizace. Autorčin model pak vychází do značné míry z analogie 

s franšízovou stranou a koncept stratarchie přichází jako jistý protipól k Michelsově 

představě strany jako oligarchie s velmi silnými hierarchickými znaky, který byl dlouho 

                                                                                                                                               
74 Toho dokladem může být otřepaný americký vtip, že republikán z NY je spíše demokrat, zatímco 
demokrat z Texasu je spíše republikán. 
75 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 317. 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž. 
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dominantní ve výzkumu v oblasti politických stran.79 Je otázkou, jakým směrem bude 

výzkum v oblasti vnitřní organizace politických stran pokračovat. I v českém prostředí 

totiž můžeme na politické scéně pozorovat pestrou paletu aktérů, kdy se někteří z nich 

blíží spíše Michelsově představě stran jako hierarchicky uspořádaných oligarchií80, jiní 

naproti tomu dělí moc mezi více organizačních úrovní strany.81 

Je patrné, že i v současném výzkumu v oblasti organizační struktury stran může 

být pojem stratarchie používán různými způsoby. Setkáváme se jak s užitím pojmu pro 

označení určitého kontinua, mocenského rozložení, nebo mechanismů, tak s užitím, 

které je této práci nejbližší, a se kterým přichází právě Nicole Bolleyerová. Ta 

stratarchii definuje jako funkční vnitřní uspořádání strany s dělením moci mezi 

jednotlivé úrovně tak, aby to vedlo k co nejvyšší efektivitě fungování strany. Každá 

úroveň tedy dostává svěřenu moc v oblastech, ve kterých je schopna s ní zacházet lépe, 

než by tomu bylo u jiných úrovní. Centrální úroveň strany tedy mnoho pravomocí 

deleguje na nižší úrovně, drží si však dostatečnou kontrolu a dominanci, aby 

nedocházelo k nechtěným zásahům, například k poškozování dobrého jména strany, 

porušování politické a ideologické linie atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
78 KATZ, R. S. a P. MAIR. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party. Party Politics. 1995. 
79 BOLLEYER, Nicole. New party organization in Western Europe: Of party hierarchies, stratarchies and 
federations. Party Politics. Vol. 18, no. 3, s. 317. 
80 Jako příklad můžeme uvést hnutí ANO 2011, kde je většina moci koncentrována v rukou předsedy 
Andreje Babiše, potažmo jeho nejbližších spolupracovníků. Snad ještě zářnějším příkladem je pak SPD 
Tomia Okamury, kdy si předseda krom klíčových pravomocí drží i výsadní pozici v komunikaci s medii a 
veřejností, a to dokonce do té míry, že mají řadoví poslanci SPD od předsedy zakázáno poskytovat 
rozhovory novinářům a dávat veřejná vyjádření. 
81 Zde můžeme zmínit strany, které nejsou organizovány kolem jednoho charismatického vůdce. Hovořit 
lze tedy příkladně o námi zkoumané ČSSD, KSČM, ale i dalších tradičních stranách na české politické 
scéně.  
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7. ČSSD jako stratarchická strana 

 

Nežli přikročíme k aplikaci vybrané typologie na ČSSD, musíme zmínit několik 

důležitých informací, které plynou z práce Nicole Bolleyerové. Z výzkumu autorky je 

patrné, že základní volba mezi způsobem organizace koncentrujícím moc (tedy 

hierarchickým uspořádáním strany) a způsobem organizace, kde dochází k rozdělení 

moci (tedy stratarchickým a federativním uspořádáním strany) má kořeny v ideologii 

strany.82 Autorka následně konstatuje, že u všech případů hierarchicky organizovaných 

stran se z ideologického hlediska jedná o strany pravicové. Mnoho hierarchií, které se 

dostaly do národních parlamentů ve zkoumaných zemích, neprošlo klasifikační 

podmínkou, že strany musí být nové, ale zároveň trvalé. Jinými slovy lze konstatovat, 

že hierarchicky uspořádané strany dosáhly dobrých výsledků, ve smyslu účasti 

v národním parlamentu, ale pouze v krátkodobé perspektivě, a to napříč různými 

institucionálními podmínkami. Dalším důležitým faktorem je onen institucionální tlak, 

kdy strany federativní nacházíme ve federativních systémech, zatímco stratarchie 

v systémech unitárních. Výše zmíněné okolnosti tedy naznačují očekávaný typ 

organizace strany v případě ČSSD. 

Připomeňme tedy hypotézu, která byla vyvozena i na základě informací 

uvedených v předešlém odstavci a výzkumnou otázku, na kterou se budeme snažit 

odpovědět. Ptáme se, jakému z ideálních typů stranického uspořádání, které ve své 

typologii představuje Nicole Bolleyerová se nejvíce blíží ČSSD? Hypotéza, kterou zde 

předkládáme, zní tak, že se ČSSD nejvíce blíží stratarchickému uspořádání. 

Již v úvodu práce byly uvedeny důvody pro výběr ČSSD. Strana funguje na 

české politické scéně od počátků institucionalizace a nikdy nevypadla z národního 

parlamentu. Lze tedy předpokládat, že se v organizační struktuře strany budou do 

značné míry zrcadlit institucionální problémy a změny v zemi. 

Interpretace úrovní strany, tedy vymezení pojmů teritoriální, lokální, regionální 

je poměrně volná. Toto je vhodné právě pro náš výzkum, neboť ve vývoji vnitřní 

organizace strany nalezneme důležitý institucionální předěl. Hovoříme zde o schválení 

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků 

dne 23. října 1997. Po přijetí tohoto zákona vzniklo v České republice nově 14 krajů, ale 
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toto územněsamosprávné členění vstoupilo v účinnost až v roce 2000, a to schválením 

šesti dalších zákonů. V listopadu roku 2000 se pak konaly první volby do zastupitelstev 

krajů.83 Na základě této institucionální proměny předkládáme domněnku, že se k dané 

události bude vztahovat proměna vnitřní organizace strany, a to takovým způsobem, že 

se strana posune k vyšší decentralizaci, některé z důležitých pravomocí budou 

přeneseny z centrální na lokální úroveň a strana se tak v rámci ideálního typu 

stratarchického uspořádání posune blíže k federativnímu ideálnímu typu. 

Jak již bylo naznačeno, při samotném výzkumu nám půjde o několik základních 

věcí, které je potřeba připomenout a přehledně seřadit. Na prvním místě se jedná o 

odpověď na výzkumnou otázku a potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že se ČSSD bude 

nejvíce blížit ideálnímu typu stratarchického uspořádání strany. Zkoumáme tedy 

současný stav strany a současnou podobu její vnitřní organizace. V tomto bodě bude 

výzkum formální stránky problému, tedy výzkum založený na informacích čerpaných 

ze současných stanov strany, doplněn dalšími zdroji. 

Krom současné podoby vnitřní organizace strany se zaměříme i na její 

polistopadový vývoj, tentokrát však z ryze formálního hlediska, tedy z pohledu studia 

stanov strany z předešlých let, případně dalších stranických dokumentů. Budeme 

sledovat, zdali se strana po celou dobu její polistopadové existence pohybuje v rámci 

jednoho ideálního typu, nebo jestli dochází k pohybu mezi více ideálními typy vnitřní 

organizace. Pokud bude patrné, že strana po celé období od roku svého vzniku zapadá 

do jedné kategorie, neznamená to, že by snad neprocházela vnitřním vývojem. V rámci 

jednotlivých ideálních typů se totiž objevují různá rozložení pravomocí a povinností 

jednotlivých úrovní strany, a různá intenzita moci jim svěřená. 

Je nesporné, že reálná praxe fungování politických stran se může v mnoha 

ohledech lišit od pravidel sepsaných ve stanovách strany. Stanovy jsou však v jistém 

slova smyslu objektivními a doložitelnými pravidly vnitrostranické hry, v průběhu času 

se proměňují a tím mohou zahrnovat a odrážet vývoj faktického mocenského 

uspořádání strany. 

                                                 
83 ŠVEC, Kamil. Teorie koalic a koaliční vztahy na regionální úrovni. Praha, 2013. 123. Disertační práce 
(Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra politologie, s. 
19. 
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Při studiu stanov budeme postupovat chronologicky od nejstarších 

k nejnovějším. K operacionalizaci empirických dat pak přistoupíme stejným způsobem 

jako Bolleyerová.84 

 

7.1. Stanovy z roku 1993 

Prvním zásadním dokumentem po obnovení strany jsou stanovy z roku 1993. 

Jedná se o mezník v historii sociální demokracie, a proto je nezbytné, podrobně si 

zmíněné stanovy představit. Strana si v roce 1993 oficiálně změnila název a zvolila za 

předsedu Miloše Zemana. První studované stanovy byly přijaty na 26. sjezdu strany 

v Hradci Králové, který se konal od 26. do 28. února roku 1993, a novelizovány na 27. 

sjezdu strany konaném v Bohumíně mezi 21. a 23. dubnem roku 1995.85 Členství ve 

straně je jimi omezeno věkovou hranicí osmnácti let, podpisem přihlášky, kde nový člen 

stvrzuje souhlas s programem a stanovami strany, zároveň je neslučitelné se souběžným 

členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí nebo kandidaturou na 

veřejnou funkci za takové organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je 

oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci.86 Přijetí člena musí dle 

zkoumaných stanov schválit místní organizace strany, a to nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů místní organizace.87 

Žádost o přijetí se s odkazem na dané stanovy vztahuje k místní organizaci 

v místě bydliště trvalého žadatele, nebo k územně nejbližší místní organizaci. Ve 

stanovách je pak řešen i případ nepřijetí, kdy se může žadatel o členství odvolat 

k okresnímu výkonnému výboru. Následný postup je takový, že se okresní výkonný 

výbor může obrátit na jinou místní organizaci po projednání s původní organizací, 

s žádostí o přijetí nového člena, přičemž se ale jednání o přijetí nového člena na půdě 

nově určené místní organizace účastní členové organizace původní, a to s poradním 

hlasem. 

Zaměříme-li se na to, jak jsou ve zkoumaných stanovách definována práva člena 

v rámci organizační struktury, dozvídáme se, že člen má právo účastnit se jednání 

členských schůzí a spolurozhodovat o činnosti místní organizace, ve které je členem.88 

                                                 
84 Viz přílohy – Tabulka 2. 
85 V archivu ČSSD nalezneme i starší stanovy z doby federativního uspořádání, náš výzkum je však 
omezen na vývoj a fungování strany v samostatné České republice. 
86 Stanovy České strany sociálně demokratické. 1995. [Praha: ČSSD]. S. 1-2. 
87 Tamtéž, s. 2. 
88 Tamtéž. 
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Členové se dále mohou vyjadřovat k činnosti jednotlivých funkcionářů, aniž by za to 

byli postihováni, mohou předkládat návrhy orgánům strany na všech organizačních 

úrovních, jsou-li oficiálně podány, a orgán je na ně povinen reagovat. Člen může být 

volen do všech funkcí ve straně v souladu se stanovami a může se účastnit všech 

jednání kteréhokoliv ze stranických orgánů, které jednají o jeho osobě, přičemž na 

takováto jednání musí být dokonce písemně pozván. Ve stanovách je taktéž deklarováno 

právo člena obhajovat své názory uvnitř strany, i pokud jsou menšinové. 

K povinnostem člena strany patří respektování stanov a programu89, 

předpokládaná propagace politiky strany, respektování usnesení stranických orgánů a 

v neposlední řadě povinnost člena platit stranické příspěvky. Tyto znaky jsou typické 

zejména pro masové strany. 

Důležitou oblastí definovanou stanovami je otázka zrušení členství. K tomu 

může být mimo jiné přikročeno z důvodů závažného porušení stanov strany, pro 

dlouhodobou neúčast na činnosti strany nebo pro aktivní účast na činnosti jiných 

politických stran nebo hnutí, která poškozuje zájmy strany. Podstatné pro tento text je 

však zrušení členství z pohledu organizační struktury, tedy z pohledu toho, které úrovně 

strany mohou v procesu zrušení členství figurovat. O zrušení členství může z tohoto 

pohledu rozhodnout plenární schůze příslušné místní organizace, a to nejméně hlasy tří 

pětin přítomných členů.90 Člen strany se může proti takovému rozhodnutí odvolat 

k okresní konferenci. Okresní konference pak rozhoduje o zrušení členství hlasy 

nejméně tří pětin delegátů, konference však nerozhoduje pouze z důvodu odvolání proti 

rozhodnutí místní organizace, ale ve výjimečných případech může okresní konference 

rozhodnout i na návrh delegáta konference nebo na návrh ÚVV.91 

Okresní výkonný výbor i ústřední výkonný výbor mohou pozastavit členství, 

člen strany pak po dobu trvání pozastavení pozbývá práva plynoucí ze stanov strany 

v oblasti vykonávání funkcí, do kterých byl zvolen. Ústřední výkonný výbor může pak 

třípětinovou většinou všech svých členů zrušit členství kteréhokoliv člena strany.92 

Strana je v daných stanovách z pohledu struktury členěna na místní organizace, 

které jsou základní organizační jednotkou strany. Ze stanov plyne, že pro komunální 

                                                 
89 Musí se jimi řídit. 
90 Na jednání musí být přítomna alespoň polovina členů organizace. 
91 Stanovy České strany sociálně demokratické. 1995. [Praha: ČSSD]. S. 3. 
92 Tamtéž. 
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volby sestavuje kandidátní listinu výhradně místní organizace strany.93 Tam, kde místní 

organizace případně nepůsobí, přísluší toto právo okresní organizaci.94 Základní 

politickou jednotkou strany s přenesenou právní subjektivitou je okresní organizace 

strany. Tato organizace sdružuje všechny členy strany v daném okrese. Nejvyšším 

orgánem okresní organizace je okresní konference, která volí okresní výkonný výbor a 

předsedu. Důležitou pravomocí okresní konference je volba delegátů sjezdu strany a 

volba delegátů dalších vyšších orgánů strany. Okresní konference navrhuje kandidáty a 

vyjadřuje se ke kandidátům pro volby vyšších stupňů samosprávy a nejvyššího 

zákonodárného sboru.95 Na této úrovni taktéž dochází k volbám kandidátů na členy 

Ústředního výkonného výboru. 

Nejvyšším orgánem strany je sjezd strany, tvořený delegáty zvolenými 

okresními konferencemi, členy ÚVV, zástupci a zástupkyněmi MSD a SDŽ, ústřední 

kontrolní komise strany. Členové strany zvolení do nejvyššího zákonodárného sboru 

mají pak na sjezdu poradní hlas a právo být voleni. Sjezd má jako jediný orgán strany 

právo měnit stanovy, toto právo však deleguje UVV v případě právní nezbytnosti. 

Sjezd volí jak předsedu, tak místopředsedy strany, a na návrh předsedy schvaluje 

organizačního a hospodářského tajemníka. Volba místopředsedů a schválení tajemníků 

mohou být opět delegovány na ÚVV. Místopředsedům zvoleným sjezdem může být 

ÚVV vyslovena nedůvěra, na základě čehož jsou daní místopředsedové odvoláni a 

ÚVV pak provede novou volbu. 

Sjezd strany určuje základní politický program, schvaluje Ústřední výkonný 

výbor, a ke změně stanov strany je potřeba nadpoloviční většina všech delegátů. ÚVV 

pak organizačně zajišťuje jak pořádání sjezdu, tak rozesílání všech sjezdových materiálů 

a pokynů. Konference strany, kterou svolává ÚVV se z organizačního hlediska shoduje 

se sjezdem strany, má všechna práva sjezdu strany s výjimkou práva volit. 

V ÚVV najdeme po jednom zástupci ze všech okresů a po jednom zástupci ze 

všech statutárních měst. Nesplňuje-li ÚVV kvóty dané stanovami v oblasti zastoupení 

žen a členů mladších 35 let, je doplněn z řad MSD a SDŽ.96 

Stanovy dále upravují řízení strany z administrativního a ekonomického 

pohledu. Reprezentantem strany je předseda strany, který je také jejím statutárním 

                                                 
93 V případě působnosti více místních organizací v daném obvodu musí být ustaven koordinační výbor, za 
účelem sestavení společné kandidátky. 
94 Stanovy České strany sociálně demokratické. 1995. [Praha: ČSSD]. S. 3. 
95 Tamtéž, s. 4. 
96 Tamtéž, s. 5. 
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orgánem.97 Funkci předsedy pak může v době jeho nepřítomnosti vykonávat 

místopředseda, a v případě uvolnění funkce předsedy ji místopředseda vykonává až do 

svolání sjezdu strany. Za hospodářské záležitosti strany odpovídá hospodářský 

tajemník, který je v této oblasti oprávněn jednat jménem strany. Politické grémium 

strany je složeno z předsedy, místopředsedů, a předsedů poslaneckých klubu nejvyššího 

zákonodárného sboru. Grémium má za úkol operativní politické řízení strany.98 

V oblasti hospodaření s majetkem může strana vybírat příspěvky od svých členů, 

může získávat dary, ale také například pronajímat majetek. Stejně tak může uzavírat 

smlouvy o půjčkách či úvěrech, a vedle těchto příjmů získává strana samozřejmě také 

příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů, příspěvek na činnost, a 

příspěvek z rozpočtu vyšších územně samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak 

zákon.99 Pro potřeby této práce je podstatným faktem to, že majetek ČSSD je ve 

vlastnictví strany jako celku, a jednotlivým orgánům a organizačním složkám je 

svěřován do užívání. O ekonomických záležitostech strany rozhoduje hospodářská rada, 

kterou zřizuje předseda strany, hospodářský tajemník, a další tři členové jmenovaní 

předsednictvem ústředního výkonného výboru. 

Co se týče členských příspěvků hovoří stanovy v následujícím smyslu. Jejich 

výši100 stanovuje ústřední výkonný výbor, který může taktéž stanovit mimořádný 

členský příspěvek, a ten pak náleží právě ústřednímu výkonnému výboru. Výnos 

z řádných členských příspěvků se pak dělí v rovném poměru mezi místní organizace a 

okresní výkonné výbory. 

Kandidátní listiny jsou dle stanov sestavovány zásadně orgánem odpovídajícím 

úrovni strany a volebnímu obvodu. 

Řešení konfliktů má ve straně na starosti smírčí komise, která se sestává ze 

sedmi členů příslušného výkonného výboru, a každá strana sporu pak jmenuje tři členy. 

Předsedu komise jmenuje výkonný výbor. 

Dodatky, které byly ke stanovám schváleny v roce 1995, se týkají nejasného 

vymezení vyšších samosprávných orgánů, než je okres. To si lze vysvětlit tím, že po 

celá devadesátá léta probíhaly na parlamentní úrovni debaty o ustavení vyšších 

samosprávných celků v zemi. Stanovy si zde tak připravují prostor pro další organizační 

                                                 
97 Tamtéž, s. 7. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž, s. 8. 
100 Tedy výši řádných členských příspěvků. 
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úroveň, přičemž nechávají otevřený její název regionální (krajská/zemská).101 Tato 

úroveň pak organizačně kopíruje uspořádání úrovní nižších.102 

 

7.2. Analýza stanov z roku 1993 

Přistupme k analýze stranických stanov za pomoci charakteristik, které přikládá 

Nicole Bolleyerová jednotlivým ideálním typům. Národní orgány strany jsou složeny 

z řadových členů, můžeme je tedy označit jako Membership-bassed103, což je u stran 

zkoumaných Bolleyerovou charakteristické pro stratarchicky uspořádané strany. Na 

národní úrovni jsou pak hlavními nositeli rozhodovací moci individuální aktéři 

v protikladu k odborům/větvím strany, jak je to typické pro federativně uspořádané 

strany. I tento znak je typický pro stratarchické uspořádání strany, stejným způsobem 

však fungují i hierarchie. Formulace národních politik a kontrola stranické značky je 

v našem případě centralizovaná, to je opět běžné jak u hierarchií, tak u stratarchií. 

Výběr kandidátů a sestavování kandidátních listin bylo na základě stanov z roku 1993 

značně decentralizované. To je dle výzkumu Bolleyerové typické spíše pro federativně 

uspořádaně strany. Jedinou stratarchickou stranu z původního výzkumného souboru, 

která je na tom v daném ohledu stejně jako ČSSD je francouzská Les Verts.104 

Členství ve straně je z hlediska přístupu žadatele ke straně organizováno lokálně, 

konkrétně se vztahuje k místním organizacím a vstup do strany je pak dle stanov 

relativně inkluzivní. Ve zmíněných atributech se sociální demokracie podobá Swedish 

Environment Party105, kterou Bolleyerová označila jako stratarchicky uspořádanou 

stranu. Rozsah lokální autonomie je značný, což se pojí s poměrně nízkou hrozbou 

zásahu z centrální úrovně. V tomto bodě by sociální demokracie naplňovala spíše znaky 

federativního uspořádání strany. V oblasti řešení konfliktů ve straně má dominantní 

postavení centrum, můžeme však pozorovat rozložení pravomoci mezi více 

organizačních úrovní. Zde se sociální demokracie opět podobá francouzské Les Verts. 

Mechanismem pro řešení konfliktu je pak vyjednávání a hledání konsenzu, v případě 

neúspěšnosti postupu má centrum možnost vyloučit člena strany. Tento znak nacházíme 

u obou výše zmíněných stran, jak u Les Verts, tak u Swedish Environment Party a 

můžeme ho označit za typický pro stratarchické uspořádání strany. 

                                                 
101 Stanovy České strany sociálně demokratické. 1995. [Praha: ČSSD]. S. 11. 
102 Místní organizace a okresní organizace. 
103 Viz přílohy - Tabulka 2. 
104 Viz přílohy – Tabulka 2. 
105 Viz přílohy – Tabulka 2. 
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Finance strany jsou kontrolovány jak centrem, tak lokální úrovní, dominantní 

pozici má však v tomto ohledu centrum strany. Opět znak, který je typický pro 

stratarchie. 

Stanovy z roku 1993 odpovídají ve většině aspektů stratarchickému uspořádání 

strany, v několika bodech pak nacházíme prvky federativního uspořádání. 

 

7.3. Stanovy z roku 1997 

Při zkoumání stanov strany z následujících období se zaměříme vždy především 

na změny, ke kterým došlo oproti předchozímu formálnímu uspořádání strany. 

Postupme tedy k roku 1997 a osmadvacátému sjezdu strany konanému v Bohumíně dne 

15. března. 

V otázce členství přibylo oproti předchozím stanovám vydávání stranických 

legitimací novým členům strany. Stanovy taktéž nově řeší možnost přechodu člena mezi 

jednotlivými místními organizacemi. Osoba, které bylo členství zrušeno, pak může 

získat členství jen se souhlasem orgánu, který o tomto zrušení rozhodl. 

Rozdíl nacházíme i v otázce členských příspěvků, kdy jejich výši stále určuje 

ústřední výkonný výbor, ale přibyla mu pravomoc rozhodovat o jejich distribuci, 

vyúčtování a dělbě výnosů z nich.106 

Další změna se objevuje v části stanov věnované sestavování kandidátních listin. 

Pro volby do místní samosprávy sice stále sestavuje kandidátní listinu výhradně místní 

organizace, to je však tentokráte podmíněno tím, že sestavení kandidátních listin nesmí 

být v rozporu s usnesením Sjezdu ČSSD nebo ÚVV.107 

Okresní konference ČSSD108 navrhuje kandidáty pro volby do orgánů vyšších 

územně samosprávných celků a Parlamentu České republiky. Ve stanovách už je 

podrobněji popsána struktura regionální organizace strany, přičemž je zde uvedena i její 

pravomoc schvalovat kandidáty pro volby do orgánů vyšších územně samosprávných 

celků a Parlamentu České republiky. 

Stanovy nově zavádějí taktéž nevolené zaměstnance ČSSD, jejichž postavení 

upravuje Organizační řád ČSSD. V oblasti řešení sporů, tedy Rozhodčího řízení, 

můžeme vypozorovat drobné přenášení pravomocí směrem k ÚVV. 

                                                 
106 Stanovy České strany sociálně demokratické. 1997. [Praha: ČSSD]. S. 4. 
107 Tamtéž, s. 5. 
108 Je tvořena členy příslušného okresního výkonného výboru, předsedy místních organizací a delegáty 
zvolenými v místních organizacích. 
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7.4. Analýza stanov z roku 1997 

Stejně jako u předchozích stanov zůstávají národní orgány strany složeny 

z řadových členů, můžeme je tedy opět označit jako Membership-bassed109, zůstáváme 

tedy u stratarchického prvku. Na národní úrovni jsou hlavními nositeli rozhodovací 

moci individuální aktéři. I tento znak nadále implikuje stratarchické uspořádání strany. 

Formulace národních politik a kontrola stranické značky je centralizovaná, to je opět 

běžné jak u hierarchií, tak u stratarchií. U výběru kandidátů a sestavování kandidátních 

listin dochází k důležité změně.  Oproti silné decentralizaci pravomoci v předchozích 

stanovách přichází jistá pojistka z centrální úrovně. Tímto prvkem strana vybočovala 

směrem k ideálnímu typu federativního uspořádání, posunem k centralizaci pravomoci 

se však i strana z formálního hlediska v tomto bodě posouvá k ideálnímu typu 

stratarchického uspořádání. 

Členství ve straně je z hlediska přístupu žadatele ke straně organizováno lokálně, 

konkrétně se vztahuje k místním organizacím, ale vydáváni legitimací, které přibylo 

oproti předchozím stanovám, taktéž naznačuje jistou centralizační snahu. Vstup do 

strany pak dle stanov zůstává relativně inkluzivní. Ve zmíněných atributech se sociální 

demokracie nadále podobá Swedish Environment Party110, kterou Bolleyerová označila 

jako stratarchicky uspořádanou stranu. Rozsah lokální autonomie je stále značný, 

nicméně roste nebezpečí zásahů z centra strany. I v tomto bodě se sociální demokracie 

posouvá od znaků federativního uspořádání ke znakům stratarchickým. V oblasti řešení 

konfliktů roste dominance postavení centra, stále však můžeme pozorovat rozložení 

pravomoci mezi více organizačních úrovní. Mechanismem pro řešení konfliktu zůstává 

vyjednávání a hledání konsenzu, v případě neúspěšnosti postupu má i nadále centrum 

možnost vyloučit člena strany. Jak již bylo zmíněno, tento znak nacházíme jak u Les 

Verts, tak u Swedish Environment Party a můžeme ho označit za typický pro 

stratarchické uspořádání strany. 

Finance strany jsou kontrolovány jak centrem, tak lokální úrovní, v tomto bodě 

značně posiluje dominance centra, ale sdílená pravomoc zůstává znakem typickým pro 

stratarchie. 

Stanovy z roku 1997 tedy ve většině aspektů odpovídají stratarchickému 

uspořádání strany a v bodech, ve kterých jsme u předchozích stanov identifikovali 

                                                 
109 Viz přílohy - Tabulka 2. 
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federativní znaky můžeme nyní pozorovat posun ke znakům ideálního typu 

stratarchického uspořádání. 

 

7.5. Stanovy z roku 2001 

Posouváme se ke třicátému sjezdu strany konanému v Praze, ve dnech 6. - 8.4. 

2001. V oblasti členství dochází ke změně, kdy uchazeč už nemusí žádat o členství 

pouze místní organizaci v místě svého trvalého pobytu, ale může ve výjimečných a 

odůvodněných případech požádat o přijetí v jiné MO. Podmínkou s přijetím se souhlas 

místní organizace a okresního výkonného výboru v místě trvalého pobytu.111 

Ve stanovách jsou pak přesněji vymezeny a definovány možnosti zániku 

řádného členství. Členství tak může zaniknout při nezaplacení členského příspěvku za 

uplynulý rok do tří měsíců usnesením okresního výkonného výboru.112 Členství zaniká 

například i dnem přijetím člena strany do jiné politické strany nebo hnutí. Oproti 

předchozím stanovám zde přibývají v otázkách členství a jeho případného zrušení na 

mnoha místech jasné lhůty, které musí orgány rozhodující o žádostech plnit. 

Místní organizace může nyní zásahem shora zaniknout v případě, že svou 

činností závažným způsobem porušuje stanovy nebo programové dokumenty strany, a 

to rozhodnutím okresního výkonného výboru, krajského výkonného výboru, nebo 

ústředního výkonného výboru.113 

Nové stanovy definují složení předsednictva strany, tvoří jej členové politického 

grémia, po jednom zástupci za každou krajskou organizaci, a deset členů zvolených 

ÚVV a nejvýše postavený člen vlády za ČSSD; a dále s hlasem poradním předseda 

MSD, předsedkyně SDŽ a předseda klubu seniorů.114 Politické grémium se pak skládá 

z předsedy ČSSD, místopředsedů strany, předsedů poslaneckého a senátorského klubu 

ČSSD Parlamentu České republiky. 

 

7.6. Analýza stanov z roku 2001 

V tomto případě nastává změna ve složení předsednictva strany, stanovy totiž 

říkají, že v něm zasedne po jednom zástupci za každou krajskou organizaci. To můžeme 

                                                                                                                                               
110 Viz přílohy – Tabulka 2. 
111 Stanovy České strany sociálně demokratické. 2001. Praha: DEMOS. S. 1. 
112 Tamtéž, s. 3. 
113 Tamtéž, s. 6. 
114 Tamtéž, s. 13. 
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chápat jako posun složení národních orgánů od Membership-based115 k Mix territorial 

and member-based. To sice znamená posun k federativním prvkům uspořádání strany, 

ale na to, aby se strana v tomto ohledu posunula do kategorie federací, muselo by být 

celostátní vedení složeno čistě ze zástupců jednotlivých regionů. Toto uspořádání se 

blíží uspořádání francouzské strany Les Verts, a odpovídá parametrům stratarchie. Na 

národní úrovni jsou hlavními nositeli rozhodovací moci individuální aktéři, ale jak je 

patrné, někteří z nich jsou vyslanci/zástupci nižší organizační úrovně. I tomto bodě 

můžeme spatřovat mírný posun k federativnímu uspořádání, přesto popsané znaky 

nadále implikují stratarchické uspořádání strany. Formulace národních politik a kontrola 

stranické značky je centralizovaná, to je opět běžné jak u hierarchií, tak u stratarchií. 

Způsob výběru kandidátu zůstává v mantinelech stratarchie. 

Členství ve straně zůstává z hlediska přístupu žadatele ke straně organizováno 

lokálně a vstup do strany pak dle stanov zůstává relativně inkluzivní. Ve zmíněných 

atributech sociální demokracie stále spadá do kategorie stratarchicky uspořádané strany. 

Rozsah lokální autonomie je nadále značný, to je pro tentokrát podpořeno regionální 

úrovně ve vedení strany. Sociální demokracie však i zde splňuje stratarchické znaky. 

V oblasti řešení konfliktů dominuje centrum, nadále však můžeme pozorovat rozložení 

pravomoci mezi více organizačních úrovní. Mechanismem pro řešení konfliktu zůstává 

vyjednávání a hledání konsenzu, v případě neúspěšnosti postupu má i nadále centrum 

možnost vyloučit člena strany, ve stanovách je pak stále zanesena pravomoc zrušit 

místní organizaci. Toto dělení kompetencí odpovídá stratarchickému uspořádání. 

V otázce financí zůstává i nadále dominantní organizační úrovní ta centrální a určité 

pravomoci jsou nadále delegovány na nižší úrovně. I v tomto ohledu stále odpovídá 

organizační struktura modelu stratarchie. 

Stanovy z roku 2001 odpovídají ve většině bodů stratarchickému uspořádání 

strany, v některých oblastech je však patrný mírný posun k federativnímu uspořádání 

strany. 

 

7.7. Stanovy z roku 2009 

Stanovy přijaté v roce 2009 byly schváleny na pětatřicátém sjezdu strany 

konaném v Praze dne 14. února. Z hlediska datace stanov zde výzkum překračuje dva 

milníky v historii novodobé ČSSD. Za prvé se přesouváme do doby, kdy již plně 

                                                 
115 Viz přílohy - Tabulka 2. 
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funguje krajská samospráva a je plně institucionalizovaná krajská úroveň strany, ale 

především se posouváme do doby po takzvané „Oranžové tsunami“ kdy se sociální 

demokracii vedené Jiřím Paroubkem podařilo velmi výrazně uspět v krajských, ale i 

v senátních volbách. Bude tedy velice zajímavé sledovat, jak se výše zmíněné okolnosti 

podepsali na vnitřní organizaci strany, pokud vůbec. 

Ve stanovách se objevuje nová možnost zániku členství, a to 

nepřeregistrovanému členu dnem ukončení přeregistrace, pokud předsednictvo ČSSD 

nerozhodlo o tom, že toto členství nezaniklo.116 O přeregistraci členů určité organizační 

jednotky může rozhodnout předsednictvo strany usnesením. 

Dále jsou ve stanovách upřesňovány a rozepisovány pravomoci politického 

grémia a předsednictva strany. Stanovy však také přináší institut vnitrostranického 

referenda, které může být vyhlášeno před přijetím usnesení orgánů ČSSD v závažných 

politických otázkách.117 Toto referendum je vyhlašováno usnesením ústředního 

výkonného výboru, a právo hlasovat má s hlasem rozhodujícím každý člen sociální 

demokracie. Referendum je však platné pouze v tom případě, pokud se jej zúčastnila 

nadpoloviční většina všech členů ČSSD. Pro přijetí návrhu je třeba, aby se pro něj 

vyslovila nadpoloviční většina členů strany, kteří se referenda zúčastnili. Pro hlasování 

v referendu existuje ještě jedna možnost postupu, a tou je vyjádření místní organizace 

prostřednictvím usnesení. Celostranické referendum je pak platné v okamžiku, kdy se 

vyjádřila nadpoloviční většina všech místních organizací. Návrh předložený v referendu 

je následně přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina místních organizací, které 

se vyjádřily.118 Výsledek referenda je závazný pro všechny členy a orgány sociální 

demokracie. Vnitrostranické referendu se může konat i v omezené podobě na nižších 

úrovních strany. 

Referendum je ve vnitřním uspořádání strany poměrně sporným nástrojem. Na 

jednu stranu by se mohlo zdát, že přináší více pravomocí jednotlivým členům strany, 

potažmo místní organizacím. Na základě pozorování na uzavřených akcích strany bylo 

zjištěno, že toto bylo účelem zavedení vnitrostranického referenda, tedy přenést větší 

míru rozhodovacích pravomocí na řadové členy, a zapojit tak členskou základnu do 

rozhodování o důležitých otázkách týkajících se strany a jejího směřování. 

                                                 
116 Stanovy České strany sociálně demokratické. 2009. Praha: Cíl, s. 5. 
117 Tamtéž, s. 24. 
118 Tamtéž, s. 25. 
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Mohlo by se tedy zdát, že se zde jedná o krok vedoucí ke značné decentralizaci, 

kdy se určitá míra moci přesouvá z centrální úrovně strany na úroveň lokální, a i 

rozhodování o národních politikách a náplni stranické značky by pak do jisté míry bylo 

sdílenou pravomocí mezi více úrovněmi strany. Z hlediska praktického fungování zde 

však narážíme na komplikaci. Jak již bylo zmíněno, referendum je vyhlašováno 

ústředním výkonným výborem strany. Lze si jen těžko představit, že by vedení strany 

sáhlo k použití tohoto nástroje v momentě, kdy by si bylo vědomo, že členská základna 

bude rozhodovat v nesouladu s vůlí centra strany, a současně, že výsledek takového 

referenda by byl pro centrální úroveň závazný. Je tedy otázkou, do jaké míry se jedná o 

teoretický nástroj, který může případně posloužit k potvrzování vůle centra strany, a do 

jaké míry se do budoucna může jednat o skutečné přenesení části moci z centrální 

úrovně strany směrem na úroveň lokální, respektive k jednotlivým členům strany. 

 

7.8. Analýza stanov z roku 2009 

Složení předsednictva strany zůstává Mix territorial and member-based, což 

vnímáme jako krajní prvek stratarchického uspořádání, blížící se federativní struktuře 

strany. Na národní úrovni jsou hlavními nositeli rozhodovací moci individuální aktéři, 

ale někteří z nich jsou stále vyslanci/zástupci nižší organizační úrovně. I v tomto bodě 

popsané znaky nadále implikují nejvíce stratarchické uspořádání strany. Formulace 

národních politik a kontrola stranické značky je centralizovaná, tento znak se objevuje u 

více ideálních typů. Způsob výběru kandidátu nadále odpovídá stratarchickému 

uspořádání. 

Členství ve straně zůstává z hlediska přístupu žadatele ke straně organizováno 

lokálně a vstup do strany pak dle stanov zůstává relativně inkluzivní. Ve zmíněných 

atributech sociální demokracie stále spadá do kategorie stratarchicky uspořádané strany. 

Rozsah lokální autonomie zůstává stejně jako v předchozích případech značný. Sociální 

demokracie i zde splňuje stratarchické znaky. V oblasti řešení konfliktů dominuje 

centrum, nadále však můžeme pozorovat rozložení pravomoci mezi více organizačních 

úrovní. Na pomezí členství ve straně a řešení konfliktů se pak objevuje poměrně silný 

nástroj. Tím je možnost předsednictva nařídit přeregistraci členů určité organizační 

jednotky. To může vést k zaniknutí členství tzv. „černých duší“ a posiluje se tak 

kontrola centra nad fungováním místních organizací. Mechanismem pro řešení konfliktu 

tedy zůstává vyjednávání a hledání konsenzu a v případě neúspěšnosti postupu má i 
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nadále centrum možnost vyloučit člena strany, ve stanovách je stále zanesena pravomoc 

zrušit místní organizaci. 

K tomu však přibývá možnost centra strany nařídit přeregistraci místní 

organizace. Toto dělení kompetencí i přes změny odpovídá stratarchickému uspořádání. 

V otázce financí zůstává i nadále dominantní organizační úrovní ta centrální a určité 

pravomoci jsou i nadále delegovány na nižší úrovně. I v tomto ohledu stále odpovídá 

organizační struktura modelu stratarchie. 

Stanovy z roku 2009 odpovídají ve většině bodů stratarchickému uspořádání 

strany, v některých oblastech se však strana posouvá k vyšší centralizaci. 

 

ČSSD se v námi zkoumaných letech z formálního hlediska vnitřní organizace 

pohybovala v mantinelech, které nastavila Nicole Bolleyerová jako definiční znaky 

stratarchické strany, ať už šlo o složení národních orgánů strany, nebo o mocenské 

rozdělení, které postupovalo v duchu funkčního dělení mezi jednotlivé úrovně strany. 

Národní politiky pak byly po celé sledované období kontrolovány centrem. Značka 

strany je tedy kompletně v rukou centra. Výběr kandidátů je sdílenou pravomocí, která 

se dělí mezi několik úrovní ve straně, avšak nejsilnější vliv v tomto procesu má úroveň 

lokální, okresní a krajská.119 Organizace členství ve straně náleží lokální úrovni, 

konkrétně místním organizacím, a členství se z formálního hlediska jeví být poměrně 

inkluzivním. V otázce lokální autonomie strana prošla vývojem, a to zejména z hlediska 

kontroly nad stranickými financemi. Tato pravomoc byla totiž přesunuta do rukou 

ústředního výkonného výboru strany. Řešení konfliktů ve straně je dělenou pravomocí a 

odvíjí se od úrovně, na které konflikt probíhá. Je však patrné, že i v této otázce má 

v porovnání s nižšími úrovněmi dominantnější postavení centrum strany. Ve 

sledovaném období se tedy naše hypotéza ukázala jako opodstatněná, neboť strana 

skutečně naplňovala atributy ideálního typu stratarchie. 

 

7.9. Současné fungování ČSSD 

V následujícím úseku práce budeme analyzovat současné vnitřní uspořádání 

strany, a především pak jeho formální stránku. Základním výzkumným materiálem 

budou aktuální stanovy strany, schválené na třicátém osmém sjezdu strany, který 

                                                 
119 Okresní ve smyslu vnitřního uspořádání strany, nikoli územněsamosprávných celků. 
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probíhal v Praze mezi třináctým a čtrnáctým březnem roku 2015. Ty pak budou 

doplněny doprovodnými zdroji, popsanými v úvodních kapitolách práce. 

Skladba národních orgánu strany je mixem teritoriálních zástupců a řadových 

členů strany. V tomto ohledu se sociální demokracie nejvíce podobá francouzské straně 

Les Verts, která v původním výzkumu Nicole Bolleyerové zapadá do kategorie 

stratarchicky uspořádaných stran i přes to, že u ní nacházíme mnoho znaků 

federativního uspořádání a na kontinuu ideálního typu stratarchické strany se nachází až 

na úplném okraji, blížícím se ideálnímu typu federativně uspořádané strany.120 

Dominantními nositeli rozhodovací moci jsou v centrálních orgánech strany 

jednotlivci. Z pozorování na akcích strany však plyne, že mají v tomto ohledu značný 

vliv zástupci krajské úrovně. Kraje bychom v tomto ohledu mohli brát jako neformální 

frakci. V takovém případě by se sociální demokraté opět velmi blížili straně Les Verts, 

která ač stratarchicky uspořádaná, vykazuje řadu federativních znaků. 

Kontrola nad definováním národních politik je v současné ČSSD centralizovaná 

a mohou do ní zasahovat především stranické elity, které také kontrolují zachování 

dobrého jména a značky strany. Tímto znakem sociální demokracie zapadá do ideálního 

typu stratarchické strany. Podobně jako sociální demokraté má kontrolu národních 

politik řešenou Irish Green Party.121 

Ústředními orgány strany jsou sjezd ČSSD, ústřední výkonný výbor, konference 

ČSSD, předsednictvo strany, politické grémium ČSSD a ústřední kontrolní komise 

ČSSD. Především ústřední výkonný výbor strany, předsednictvo strany a politické 

grémium pak považujeme v rámci našeho výzkumu za centrální úroveň strany, a právě 

v jejich rukou je soustředěna většina pravomocí v oblasti formování národních politik a 

kontrolování dodržování politické linie, tedy ctění značky strany. 

Nižší organizační úrovně strany se dělí o pravomoci v oblasti výběru a 

schvalování kandidátek. Centrální úroveň strany, konkrétně pak předsednictvo, má však 

podle nově schválených řádů přípravy voleb pravomoc zasahovat do pořadí na 

kandidátkách voleb do poslanecké sněmovny. Předsednictvo dále schvaluje kandidáty 

na lídry do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a může vyškrtnout 

kandidáta z kandidátní listiny.122 Pravomoc výběru kandidátů tedy náleží nižším 

organizačním úrovním strany, zatímco centrální úroveň má velmi silnou kontrolní úlohu 

                                                 
120 Viz přílohy – Tabulka 2. 
121 Viz přílohy – Tabulka 2. 
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a moc značným způsobem zasáhnout a zamíchat s podobou kandidátní listiny. To je 

známka značné moci centra ve zkoumané oblasti. V této oblasti se sociální demokracie 

taktéž podobá Irish Green Party, která má výběr kandidátů decentralizovaný, ale vedení 

strany může jednotlivé kandidáty vetovat, nebo přidat vlastní kandidáty.123 

Z hlediska organizace členství oproti předchozím letům nedošlo ke změnám 

v oblasti selektivity, tedy omezením kladeným před vstupem nových členů do ČSSD. 

Stejným způsobem k otázce členství podle výzkumu Bolleyerové přistupují 

stratarchicky uspořádané Les Verts a Swedish Environment Party.124 Z tohoto zjištění 

plyne, že z formálního hlediska můžeme na členství v sociální demokracii nahlížet jako 

na poměrně inkluzivní. 

Uchazeč, stejně jako na základě předešlých stanov, žádá o přijetí do strany 

místní organizace ČSSD v místě svého trvalého pobytu. Ve stanovách zůstává 

zachována možnost žádat ve výjimečných a odůvodněných případech o přijetí v jiné 

místní organizaci, podmínkou je však stále souhlas místní organizace a okresního 

výkonného výboru v místě trvalého pobytu žadatele. Organizace členství náleží tedy 

v sociální demokracii lokální úrovni strany. Tímto znakem se ČSSD opět podobá 

Swedish Environment Party125. Daná pravomoc je v sociální demokracii přidělena 

funkčním způsobem, cože je opět znak stratarchického ideálního typu.126 Zajímavostí a 

anomálií je v tomto ohledu Praha, kde s přijetím žadatele v jiné místní organizaci, než je 

ta v místě jeho trvalého pobytu, musí souhlasit pouze krajský výkonný výbor. 

Přijímání členů má pak jednu organizační podmínku, místní organizace může 

přijmout na jedné členské schůzi nejvýše deset nových řádných členů. Co se týče zániku 

řádného členství ve straně, může se tak stát například v případě, že se okresní výkonný 

výbor usnese při nezaplacení členského příspěvku daným členem za uplynulý 

kalendářní rok. Členství může taktéž zaniknout nepřeregistrovanému členu dnem 

ukončení přeregistrace. O zrušení členství může rozhodnout členská schůze místní 

organizace, a toto rozhodnutí pak nabývá účinnosti schválením okresním výkonným 

výborem. Důležitou pravomocí centra je skutečnost, že na základě návrhu 

předsednictva ČSSD může rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena ČSSD 

                                                                                                                                               
122 To však na návrh politického grémia strany, ústřední kontrolní komise strany, či krajského výkonného 
výboru. 
123 Viz přílohy – Tabulka 2. 
124 Viz přílohy – Tabulka 2. 
125 Viz přílohy – Tabulka 2. 
126 Viz přílohy – Tabulka 1. 
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ústřední výkonný výbor.127 Je tedy patrné, že zatímco po úrovni organizační je členství 

dále doménou lokální úrovně strany, kontrolní pravomoc je v rukou centra. To 

samozřejmě může být chápáno jako znak vyšší centralizace, a v rámci tohoto výzkumu 

je možné tento fakt vnímat jako oslabování lokální autonomie, a vyšší hrozbu zásahu 

centra na lokální nebo regionální úrovni. 

Struktura strany má následující úrovně: místní organizaci, okresní organizaci, 

krajskou organizaci a ústřední orgány strany. Místní organizace zůstává základní 

organizační jednotkou strany. Jak ústřední výkonný výbor strany, tak předsednictvo 

strany drží pravomoc zrušit místní organizaci. Zde opět vidíme hrozbu zásahu z centra 

strany do lokální autonomie. 

Ve stanovách strany nacházíme možnost přímé volby předsedy strany, kandidáty 

na předsedu mohou navrhnout krajský výkonný výbor, ústřední výkonný výbor a 

předsednictvo České strany sociálně demokratické. Tento krok má za účel více zapojit 

členskou základnu strany do rozhodovacích procesů v ČSSD. 

Navzdory posílení kontrolních nástrojů centrální úrovně můžeme lokální 

autonomii v sociální demokracii vnímat jako poměrně vysokou a hrozby zásahu centra 

strany vzhledem k původní studii Nicole Bolleyerové jako střední.128 To je typické pro 

všechny strany, které byly v původním výzkumu označeny jako stratarchické. 

Pokud se přesuneme k řešení konfliktů ve straně, opět narážíme na sdílenou 

pravomoc mezi jednotlivými organizačními úrovněmi s ohledem na to, jaká z úrovní 

figuruje v právě probíhajícím konfliktu, nicméně centrum si v této oblasti drží 

dominantní postavení. V tomto ohledu se sociální demokracie pohybuje někde mezi Les 

Verts a Swedish Environment Party.129 Způsob řešení konfliktů tedy můžeme brát jako 

znak stratarchického ideálního typu. 

Řešení konfliktů je stejně jako v předcházejících stanovách i zde řešeno 

rozhodčím řízením, které rozhoduje kolegium sedmi rozhodců. Každá ze stran sporu 

pak jmenuje do kolegia rozhodců tři členy, a rozhodci by se pak měli samostatně 

dohodnout na sedmém členu, předsedovi kolegia. Nedojde-li však k dohodě, určí 

předsedu kolegia předsednictvo ČSSD. Jmenování předsedy kolegia předsednictvem 

ČSSD v případě nedohody obou stran konfliktu je znamením dominance centrální 

úrovně strany v oblasti řešení konfliktů.  

                                                 
127 Stanovy České strany sociálně demokratické. 2015. Praha: Cíl, s. 7. 
128 Viz přílohy – Tabulka 2. 
129 Viz přílohy – Tabulka 2. 
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Mechanismem řešení konfliktu je tak vyjednávání, a v případě neúspěchu 

takového postupu může dojít k vylučování členů či rušení místních organizací. Obdobný 

mechanismus nacházíme i u Les Verts a Swedish Environment Party.130 

Dohled nad finančními zdroji strany je v gesci centrální úrovně. Pravomoci 

v oblasti stanovení výše členských příspěvků, způsobu jejich distribuce, vyúčtování, a 

dělbě výnosů z nich si i nadále, stejně jako v předchozích letech, ponechal ústřední 

výkonný výbor. Lokálním organizacím pak náleží hospodaření s přidělenými financemi. 

Tento znak odpovídá spíše hierarchickému ideálnímu typu, nicméně i mezi 

stratarchickými stranami z původní studie nacházíme příklad takovéto centrální 

dominance v oblasti stranických financí, konkrétně se jedná o Groen Links.131 

Z hlediska formálního uspořádání strany naplňuje současná sociální demokracie 

znaky stratarchického ideálního typu. V určitých oblastech nacházíme příklon strany 

k federativnímu uspořádaní. Stále se však nejedná o čistě federativní znaky, ale o znaky, 

které se nacházejí na hranici stratarchického kontinua s federativním ideálním typem. 

Daný posun můžeme přičítat tomu, že si krajské organizace po výrazném 

vítězství ČSSD v krajských volbách v roce 2008 vymohly ve straně značnou autonomii, 

a do jisté míry tedy narostla i jejich moc. To znamená, že regionální (krajská) úroveň se 

stala silnějším hráčem ve vnitrostranických procesech. Poslední změny a zásahy do 

stanov strany mají však podle některých členů tento fenomén omezit, a mají moc mezi 

organizačními úrovněmi rozdělit jiným způsobem.132 Cílem změn by tedy podle 

některých členů strany měl být proces, v rámci kterého by kraje ztrácely v rámci 

vnitrostranických procesů na váze, zatímco by mělo opět posilovat jak centrum strany, 

tak ale i řadoví členové. 

Můžeme tedy říct, že se nám povedlo potvrdit hypotézu, že se ČSSD svým 

vnitřním organizačním uspořádáním nejvíce blíží stratarchickému uspořádání strany. 

Moc je v současné sociální demokracii rozdělena napříč více úrovněmi a její dělení 

můžeme označit za funkční, a to i přes stížnosti některých členů strany na přílišnou moc 

krajských organizací, neboť rozdělení pravomocí uvnitř strany je daleko tomu, abychom 

mohli dělení moci označit jako teritoriální. Vychýlení rozdělení moci ve straně od 

funkčního stratarchického dělení směrem k některým federativním prvkům můžeme 

chápat jako krátkodobý výkyv, způsobený velkým úspěchem strany v krajských volbách 

                                                 
130 Viz přílohy – Tabulka 2. 
131 Viz přílohy – Tabulka 2. 
132 Informace získaná pozorováním na uzavřeném jednání strany. 
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v roce 2008. Je tedy patrné, že se ČSSD v rámci našeho výzkumu a aplikace typologie 

Nicole Bolleyerové zařadila po bok dalších stratarchicky organizovaných 

nepravicových uskupení v unitárních systémech, čímž se potvrdily naše předpoklady a 

hypotézy. 

Vraťme se nyní ke genetickému modelu Angela Panebianca. Můžeme hledat 

důvody způsobu uspořádání současné sociální demokracie už v momentě jejího 

znovuzaložení? Pokud bychom stranu brali jako organismus, který chce přežít, můžeme 

sociální demokracii i po neúspěchu v posledních parlamentních volbách označit jako 

živoucí organismus. Sociální demokracie byla schopna autonomně fungovat i s ohledem 

na to, že u jejího vzniku nestála žádná mateřská organizace a její blízkost s odbory 

můžeme brát jako záležitost ideologie, nikoli jako přímé propojení.133 Sociální 

demokracie vznikala teritoriální penetrací, což napomohlo její úspěšné 

institucionalizaci. V posledních letech jsme však mohli sledovat posilování krajských 

reprezentací a rozkladný vliv tohoto fenoménu na fungování strany.134 Sociální 

demokracie nebyla po revoluci obnovována za účelem plnit program charismatického 

vůdce, ten přišel do čela strany až v pozdějším období v osobě Miloše Zemana a dodnes 

vidíme jeho destruktivní vliv na stranu z pozice prezidenta republiky. 

V současné době se sociální demokracie potýká s krizí, způsobenou velkým 

volebním propadem, kdy se ziskem 7,27% hlasů získala ve volbách do Poslanecké 

sněmovny parlamentu České republiky pouhých 15 mandátů. V důsledku toho se ve 

straně ozývají kritické hlasy s připomínkami k nefunkční a příliš těžkopádné struktuře 

strany.135 Tato kritika je pochopitelná především vzhledem k tomu, že strana ve volbách 

propadla s hierarchickými stranami, ve kterých je moc silně koncentrována v rukou 

vedení, respektive předsedy strany.136 Toto uspořádání se může zdát jako efektivní, ale 

jak bylo v textu zmíněno, Nicole Bolleyerová dochází v souvislosti s hierarchickým 

ideálním typem ke dvěma závěrům. Hierarchie jsou spjaty s pravicovou ideologií a ve 

výzkumném vzorku, se kterým autorka pracovala, se neobjevila jediná levicová strana, 

která by naplňovala definiční znaky hierarchie. Za druhé došla autorka ke zjištění, že 

jsou hierarchie sice krátkodobě efektivní a úspěšné ve volbách, ale často se takto 

                                                 
133 Nic na tom nemění ani fakt, že s řad představitelů odborových organizací se etablují členové strany, 
přímé propojení ve smyslu závislosti sociální demokracie na odborech nenacházíme. 
134 Nejviditelnějším dokladem jsou spory bývalého předsedy strany Bohuslava Sobotky s předsedou 
asociace krajů Michalem Haškem. 
135 Stanovy ČSSD jsou rigidní a těžkopádné. Chce to změnu, míní hejtman Netolický. Novinky.cz 
[online]. Praha: Právo, 2017 [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/455325-
stanovy-cssd-jsou-rigidni-a-tezkopadne-chce-to-zmenu-mini-hejtman-netolicky.html 
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uspořádané strany neudrží v delším horizontu a do výzkumného vzorku se mnoho 

takových stran nedostalo právě kvůli nesplnění podmínky účasti alespoň ve třech 

volbách na národní úrovni, dále pak zastoupení v národním parlamentu v posledních 

dvou zkoumaných volebních období. 

Vracíme se tedy oklikou k Panebiancovi, kdy můžeme u hierarchicky 

uspořádaných stran často neschopnost přežít svého předsedu,137 zatímco u stratarchicky 

uspořádané strany sledujeme období úspěšnější a méně úspěšná, ale právě vybudovaná 

funkční struktura pomáhá straně v dlouhodobém fungování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
136 Hovoříme zde o ANO 2011 Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury. 
137 Chápejme jako charismatického lídra z období vzniku strany. 
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8. Závěr 

 

Shrňme si nyní zjištění, se kterými předkládaný text přichází, a zároveň kriticky 

zhodnoťme, jak se výsledek práce liší od počátečních záměrů. Hned na úvod byl 

nastíněn současný stav poznání v oblasti výzkumu organizační struktury politických 

stran. Popsali jsme základní koncepty a ideální typy, které je možno použít, nebo 

dokonce byly použity k popisu námi zkoumané ČSSD.  

V našem úmyslu bylo dále představit v českém politologickém prostředí 

typologii Nicole Bolleyerové, kterou autorka aplikovala v několika zemích Evropy, 

konkrétně se pak jednalo o Rakousko, Dánsko, Francii, Německo, Irsko, Švédsko, 

Švýcarsko a Nizozemsko. Typologie se zabývá vnitřní organizací politických stran a 

pracuje se třemi ideálními typy uspořádání, hierarchicky uspořádanou stranou, 

stratarchicky uspořádanou stranou a federativně uspořádanou stranou. V předkládaném 

textu se nám povedlo vyložit základní atributy výše zmíněného přístupu a popsat 

definiční znaky jednotlivých ideálních typů. 

Dále byl popsán vývoj a posuny významu pojmu stratarchie, kdy jeho úvodní 

užití nacházíme u Samuela Eldersvelda, který ho použil při výzkumu politických stran 

v USA. Na jeho práci pak navazují další autoři, kteří význam pojmu značně posouvají a 

operují s ním v jiném kontextu. Tento pojem se pak používá jako jisté kontinuum 

vztahů mezi úrovněmi ve straně a jeho definice zůstává v politické vědě poměrně 

rozostřena. To se snaží změnit právě Nicole Bolleyerová, která jasně definuje 

stratarchické uspořádání strany jako jeden z ideálních typů své studie. 

Práce však nebyla čistě teoretickým popisem typologie, a teorií používaných ve 

výzkumu organizační struktury politických stran. Dalším krokem byla aplikace popsané 

typologie a výzkum zaměřený na Českou stranu sociálně demokratickou. Ke zkoumání 

ČSSD optikou autorčiny typologie jsme přistoupili i přes to, že můžeme najít nesporné 

rozdíly mezi případy, ve kterých typologii aplikovala sama autorka a mezi českým 

prostředím. V úvodu práce jsme však popsali snahu prolomit daným rozporem 

transformační optiku, která je často používána k popisu české politické scény. 

Sociální demokracie byla vybrána pro případovou studii z několika důvodů. Tím 

nejzásadnějším je dlouhodobá přítomnost strany na české politické scéně, která přináší 

dostatečný čas na institucionalizaci strany a dostatečně široký vzorek dat na pozorování 

vývoje a posunů v rámci vnitřní organizace strany. Dalším důvodem byl dlouhodobý 
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zájem autora o studovanou stranu a účast na veřejných i uzavřených akcích strany, která 

poskytla informace nad rámec stanov strany.  

Při studiu stanov bylo zjištěno, že z formálního hlediska nevybočila ČSSD 

v období od svého znovuzaložení po roce 1989 i přes drobné výkyvy a posuny 

v některých organizačních otázkách z definičního rámce ideálního typu stratarchie, 

který nám předkládá Nicole Bolleyerová. 

Před studiem stanov jsme si pokládali výzkumnou otázku, jakému z ideálních 

typů stranického uspořádání, které ve své typologii představuje Nicole Bolleyerová se 

nejvíce blíží ČSSD? Tato otázka pak směřovala především k současnému uspořádání 

strany, neomezili jsme se ale pouze na statický obraz a předložili jsme popis vývoje 

formálního uspořádání strany od jejího porevolučního obnovení. 

Jako možnou odpověď na výzkumnou otázku byla předložena hypotéza, že se 

ČSSD nejvíce blíží stratarchickému uspořádání strany. Hypotéza v tomto znění byla 

vyvozena s ohledem na původní výzkum Bolleyerové. Ten ukazuje, že nepravicové 

strany a uskupení v unitárních systémech napříč zkoumanými zeměmi, byly vždy 

vnitřně uspořádané způsobem, který odpovídá ideálnímu typu stratarchické strany. 

V našem výzkumu se pak povedlo odpovědět na předkládanou otázku a potvrdit 

tak již zmíněnou hypotézu, že Česká strana sociálně demokratická svojí vnitřní 

organizací skutečně odpovídá stratarchickému uspořádání strany. K závěru jsme došli i 

přes drobné výkyvy od některých definičních znaků ideálního typu směrem 

k federativnímu uspořádání strany. 

Toto tvrzení je podloženo následujícími výstupy z výzkumu. Moc je u současné 

České strany sociálně demokratické rozdělena napříč více úrovněmi a její dělení 

můžeme označit za funkční.138 Skladba národních orgánu strany v sobě zahrnuje jak 

teritoriální zástupce, tak řadové členy strany. Dominantními nositeli rozhodovací moci 

jsou v centrálních orgánech strany jednotlivci. Definování národních politik ve straně je 

pak v současné ČSSD centralizované a mohou do něho zasahovat především stranické 

elity, které také kontrolují zachování dobrého jména, tedy značky strany. 

Výběr kandidátů do voleb je ve straně decentralizován a pravomoci jsou v tomto 

ohledu rozděleny mezi jednotlivé organizační úrovně ČSSD, přičemž má centrum 

strany v rukou silné kontrolní mechanismy a má značnou možnost zásahů do 

                                                 
138 Jak již bylo zmíněno, je tomu tak i přes stížnosti některých členů strany na přílišnou moc krajských 
organizací, neboť rozdělení pravomocí uvnitř strany je daleko tomu, abychom mohli dělení moci označit 
jako teritoriální. 
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kandidátek. Členství v sociální demokracii je poměrně inkluzivní a z organizačního 

hlediska ho spravuje lokální úroveň strany, zatímco možnost kontroly a zásahů je 

rozprostřena mezi více organizačních úrovní strany. Lokální autonomie je ve straně v 

zásadě vysoká a hrozbu zásahů z centra je dle typologie Bolleyerové na střední úrovni. 

Co se týče řešení konfliktů ve straně, opět narážíme na sdílenou pravomoc mezi 

jednotlivými organizačními úrovněmi s ohledem na to, jaká z úrovní figuruje v právě 

probíhajícím konfliktu. Centrum strany si však v této oblasti drží dominantní postavení. 

Mechanismus řešení konfliktu je tak vyjednávání a případě neúspěchu takového postupu 

může dojít k vylučování členů nebo dokonce rušení místních organizací. Dohled nad 

finančními zdroji strany je v rukou centrální úrovně. 

Zjištění získaná na základě aplikace typologie Nicole Bolleyerové byla doplněna 

za pomoci genetického modelu Angela Panebianca. To nám pomohlo zasadit současné 

uspořádání strany do dlouhodobější perspektivy. 

Máme-li kriticky zhodnotit typologii Nicole Bolleyerové, na které celá 

diplomová práce stojí, docházíme k závěru, že trpí klasickým problémem teoretických 

konceptů v politické vědě, tedy poměrně obecnou definicí jednotlivých ideálních typů. 

Tato obecnost není problémem v momentě, kdy se podaří získat dostatek doprovodných 

zdrojů ke studovaným stanovám. Ty pak můžou pomoci přesnějšímu zařazení 

politických stran do ideálních typů. K ideálním typům se sice nedá přistupovat jako 

k boxům s jasně definovanými hranicemi, ale daleko vhodnější je nahlížet na ně jako na 

kontinua, která se v některých místech dotýkají, nebo dokonce protínají. Na druhou 

stranu je přesnější zařazení za pomoci doplňujících zdrojů ku prospěchu textu. 

To nás přivádí ke kritickému zhodnocení samotného textu. Výzkum vnitřní 

organizace politických stran se často potýká s neochotou straníků sdílet interní 

informace a nejinak tomu bylo i v případě této práce. Na tomto místě se tedy sluší 

poděkovat Radimu Hejdukovi, předsedovi spolku Idealisté, který je s ČSSD úzce 

propojen, že byl ochoten zprostředkovat setkání s několika straníky a zároveň umožnil 

autorovi práce pozorování schůzí místní organizace ČSSD na Praze 2, které se pro práci 

ukázalo jako velice přínosné. I přes tuto možnost trpí práce nedostatkem doprovodných 

zdrojů v podobě rozhovorů s větším počtem straníků zastupujících více organizačních 

úrovní strany, které by nám přiblížily některé praktické aspekty vnitrostranického 

života. Jak bylo zmíněno v úvodu textu, proběhlo několik neúspěšných pokusů oslovit 

straníky na různých pohybující se na různých organizačních úrovních strany. 
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Nejen neochota některých straníků, ale i nedostupnost některých stranických 

materiálů a dokumentů v archivu ČSSD byla překážkou k lepšímu poznání vnitřní 

organizace strany. Minimálně po formální stránce se však povedlo výzkum naplnit dle 

předpokladů. Na místě kde se nedostávalo doprovodných zdrojů jsme doplnili 

vysvětlení současného stavu strany za pomoci genetického modelu Angela Panebianca. 

Tento text byl pokusem o rozšíření poznání v oblasti organizační struktury 

politický stran v českém prostředí. Nabízí se zde možnost dalšího výzkumu a to nejen 

konkrétním případě České strany sociálně demokratické, ale v jeho rozšiřování na další 

politické strany. 
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9. Summary 

 

This text is foucused on Czech Social Democratic Party and its organizational 

structure. Study is based on three main goals. First one is to introduce Nicole Bolleyer‘s 

threefold typology, based on three party models: Party hierarchies, stratarchies and 

federations. The other goal is to explain concept of stratarchy to Czech discourse in 

field of political science. Last goal is to apply mentioned typology on Czech Social 

Democratic Party. 
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