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Úvod 

Důvod proč jsem si jako téma své diplomové práce zvolila teorii politických stran a 

jejich vývoj ve Francii je mimo jiné i ten, že na Pedagogické fakultě UK studuji 

aprobaci francouzský jazyk-základy společenských věd a tak jsem mohla využít jak 

svých znalostí z oboru politologie, tak i z reálií Francie, které jsou také součástí 

studia francouzského jazyka. Navíc jsem mohla konzultovat a použít francouzskou 

literaturu a francouzské webové stránky a tím do této problematiky zahrnout i 

poznatky francouzských autorů a aktuální informace z internetu. 

Cílem mé práce bylo přiblížit problematiku politických stran, jejich 

podstatu a význam v daném státě a přiblížit vývoj politických stran ve Francii 

s důrazem na vývoj Socialistické a Komunistické strany Francie. Mimo jiné 

představit současné kandidátky obou stran do prezidentských voleb 2007, které se 

konají 22. dubna, ale také jejich programy, tedy cíle a angažování v nadcházejícím 

prezidentském období v letech 2007-2012. 

Důvod proč jsem si vybrala Komunistickou a Socialistickou stranu 

ve Francii, je i ten, že Francie je celkově politicky levicově zaměřena a tak jsem 

chtěla lépe proniknout do jejich politického života a minulosti. Navíc naše země 

prošla také komunistickým vedením a tak jsem chtěla pochopit rozdíly v obou 

zemích. 

Co se týče postupu mé práce, začala jsem se shromažďováním 

literatury a jejího studia, přičemž jsem si zapisovala důležité pasáže a odkazy na 

další dostupnou a vhodnou literaturu. Později jsem vytvořila základní koncept 

práce, který jsem dále doplňovala. Mimo to jsem samozřejmě konzultovala různé 

webové stránky (francouzské i české), týkající se této problematiky. Největší obtíže 

mi činilo překládání cizojazyčné literatury, které je vzhledem к odbornosti 

některých pramenů velmi namáhavé. 

Myslím, že se mi v podstatě povedlo dosáhnout všech svých cílů a 

práce bude к užitku i budoucím studentům jako pomoc při studiu, ale třeba i při 

psaní jejich vlastní diplomové práce. 



1. Teorie politických stran 

1.1. Definice politických stran a jejich odlišnost od nátlakových 

skupin 

Politický život v demokratických státech je ovládán specializovanými 

organizacemi, jež jsou uzpůsobeny к politické soutěži. Jsou to politické strany a 

nátlakové skupiny. Tyto dvě skupiny politických seskupení jsou si ve své organizaci 

velmi podobné, existují však rozdíly v jejich působení na politický život. Proto seje 

zde pokusím alespoň částečně rozlišit. 

Politické strany, z nichž se rekrutují vládnoucí politikové mají za cíl 

dobýt moc a podílet se na jejím vykonávání, získat hlasy ve volbách, utvořit vládu a 

dobýt ministerská a poslanecká křesla. Nátlakové skupiny se naopak snaží 

ovlivňovat politickou moc, to znamená vyvíjet na ni nátlak, působit na politické 

předáky, ale nesnaží se moc dobýt a zaujmout místo politických předáků 

(J. Meynaud, 1965, str.37) Politické strany se tedy snaží politickou moc dobýt a 

vykonávat ji, nátlakové skupiny na moc sice působí, ale zůstává mimo ni. 

Nátlakové skupiny se snaží ovlivňovat lidi, kteří jsou u moci, nikoliv se k moci 

dostat. Zůstávají mimo politickou moc. (M. Duverger, 1964, str. 201-202) 

To by platilo pokud by politická moc znamenala jen výkon 

určitých politických funkcí, ale pokud chápeme moc v širokém slova smyslu1 

(P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str.36) a ne pouze jako výkon určitých politických 

funkcí, nemůžeme ji upřít ani některým zájmovým skupinám. Dále je tu také rozdíl 

vtom, že politické strany usilují o realizaci svých cílů prostřednictvím voleb a 

zájmové skupiny se voleb přímo neúčastní. Tedy přesněji se neúčastní voleb jako 

celek, zatímco jeho jednotliví členové se voleb účastnit mohou. Dá se říci, že pokud 

by se zájmová skupina voleb účastnila, stala by se politickou stranou. Politické 

strany tedy usilují o převzetí politické odpovědnosti, zatímco zájmové skupiny 

získat moc ani politickou odpovědnost nechtějí. To však může být také sporné. 

Některé politické strany totiž v počátcích své existence politickou odpovědnost 

v užším slova smyslu převzít nechtějí, pokud ovšem nespojujeme politickou 

' Např. Max Weber moc definuje jako „ každou možnost prosadit uvnitř sociálního vztahu vlastní 
vůli" 
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odpovědnost s vykonáváním mandátu. Za určitých okolností také zájmové skupiny 

mohou mít politickou odpovědnost. Nátlakové skupiny se navíc na rozdíl od 

politických stran vyskytují ve všech politických režimech a ve všech dobách. 

1.1.1. Politická hnutí a občanské iniciativy 

Jednou z kategorií nátlakových skupin jsou tzv. nová politická 

hnutí. Na rozdíl od politických stran, které mají velké množství politických cílů a 

obracejí se na širokou vrstvu voličů, politická hnutí mají většinou jeden hlavní cíl, 

jsou tedy monotematická. Tato hnutí vznikala už v devatenáctém století. (M. 

Novák, 1997, str. 20) 

Existují tradiční politická hnutí, jako je třeba dělnické hnutí 

devatenáctého století, které se nakonec odrazilo v odborových organizacích 

námezdně pracujících proti normám starého asociálního systému. Jako plod tohoto 

hnutí vzniklo velké množství původně „dělnických" politických stran. Pak je také 

známé mezinárodně revoluční hnutí, vyrůstající radikálně žhnutí dělnického a 

měnící se později v nástroj sovětského stalinismu. Dále se utvářejí hnutí 

nacionalistická, vznikající z národní a sociální nespokojenosti širokých vrstev, která 

někdy přerůstají v podobu evropského fašismu. Také odpůrci koloniální politiky 

vytvořili hnutí, které svůj boj organizovalo za národní osvobození proti 

koloniálnímu útlaku, a to v národním rámci. 

Tato hnutí byla velice rozporuplná, na jedné straně pokroková a 

humánní, na straně druhé antihumánní. Společné měla jen to, že se snažila na 

základě pevné ideologie, v mezinárodním měřítku, změnit podmínky tehdejšího 

lhostejného liberálního světa. Všechna inklinovala к radikalismu, netolerantnosti, 

jednostrannosti a centrismu, a také к zesílení role státu ve všech oblastech 

společenského života. (A. Müller, 1991, str. 51) 

Nová politická hnutí se objevují v druhé polovině dvacátého 

století a jejich vznik je podmíněn iniciativou občanů. Vyrůstají v hnutí masová, 

necentralistická, bez mezinárodní proorganizovanosti. Nějaká skupina nejprve 

protestuje proti konkrétnímu jevu či problému (stavba konkrétní jaderné elektrárny) 

a později se z této skupiny vytvoří hnutí, které protestuje obecně proti tomuto 

fenoménu (všeobecně stavba jaderných elektráren). 



Tak vznikala hnutí jako pacifistické (proti válkám, militarismu), 

feministické (proti nerovnoprávnosti mezi muži a ženami), ekologická hnutí (z nich 

se později rekrutují strany „zelených"), hnutí seniorů („šedých panterů"), hnutí 

mírové (s vlivy liberální či komunistické politiky a silnými rysy náboženskými) či 

protirasistická nebo studentská hnutí (Francie a Německo na konci šedesátých let), 

která byly relativně krátkodobá a jejich přívrženci pak často ovlivňovali atmosféru 

již ustanovených politických struktur. 

V osmdesátých letech pak ve východní Evropě vznikají 

neodemokratická politická hnutí, která jsou zaměřena protitotalisticky a jsou 

názorově radikálně kritická. Jsou nejprve početně omezena na aktivní odpůrce 

totalitních režimů, později se stávají hlavními iniciátory revolucí v roce 1989. 

V některých státech se tato hnutí mění v masová hnutí revolučních změn a postupně 

uvolňují místo klasickým politickým strukturám. (A. Müller, 1991, str. 52) 

Některá z těchto hnutí se později snaží nejen bourat staré 

koncepce, ale i vytvářet nové komplexní koncepce к přestavbě společnosti, štěpí se 

a politizují a jejich části pak získávají podobu klasických politických stran (např. u 

nás Občanské fórum bylo původně protitotalitní politické hnutí) (M. Novák, 1997, 

str.20). 

1.1.2. Původ pojmu politická stana 

Pojem politická strana je ve většině evropských jazyků odvozen od 

latinského podstatného jména pars, které má několik významů: díl, část, strana, 

podíl, atd. Sartori dnes spíše uvádí sloveso partire (rozdělovat, dělit). Pak tedy 

existuje anglické party, francouzské parti, německé partei, italské partito či 

španělské partito. České slovo strana však nemá s latinským pars či partire nic 

společného, vychází s praslovanského stor-na, které souvisí se slovesem stříti, 

odvozeného ze základu ster-, který má vztah к latinskému sternere, což znamená 

rozkládat či prostírat. Slovo strana je tedy svým původem spíš blízké pojmům 

prostranství, prostor než pojmům část či díl. V tom je čeština výjimečná, protože i 

jiné slovanské jazyky slovo stor-na používají, ale ne pro označení politické strany. 

(P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str 15-16) 

Strana tedy znamená ve většině případů část celku, jak to 

konstatoval Sartori v tezi „A party is part-of-whole" (G. Sartori, 2005) a vztah části 
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a celku je pro její definování klíčový. Nutné je vysvětlit, jaké má ta část, která 

charakterizuje politickou stranu specifické vlastnosti, co ji odděluje od zbytku 

celku, jaké jsou její charakteristické rysy, jaký je její vztah к celku, ale také к jiným 

částem celku. Nej důležitější ale je, jak si daný autor celek definuje (stranický 

systém, stát, společnost, národ). Odtud se pak odvíjí nejen formální stránka 

politické strany, ale i její stránka normativní, která je vyjádřena v pozitivním či 

negativním vymezení funkcí politické strany, ale také v požadavcích, které jsou na 

politickou stranu jednotlivými autory kladeny vzhledem к jejímu vztahu 

к obecnému blahu. 

Fenomén politické strany je ovšem také podmíněn časově, 

prochází tedy v čase a geograficky různými změnami. Tyto dvě podmínky jsou na 

sobě závislé. To znamená, že politické stranictví procházelo v různých zemích 

rozsáhlými a různými změnami a také v průběhu dějin získávalo různé formy. 

Politické strany v moderním slova smyslu jsou výtvorem moderních politických 

systémů (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 23) 

1.1.3. Různé definice politické strany 

Poltické strany byly dříve označovány za sdružení, která prosazují 

určité ideály a názory, to znamená určitý ideologický projekt. Tak např. v roce 1816 

definoval Benjamin Constant politickou stranu jako „sdružení lidí, kteří vyznávají 

stejné učení" (M. Duverger, 1981, str. 19). 

V roce 1770 Edmund Burke charakterizoval politickou stranu jako 

„organizovaný celek lidí, kteří se sdružují ke společnému dílu v národním zájmu 

podle zvláštního principu, na němž se shodli" (J. Chariot, 1971, str.42). 

Jde tedy především o to, že strany mají společné úsilí o dosažení společného dobra. 

Právě toto úsilí společného dobra kritizoval A. Schumpeter, protože podle něj 

strany nabízí své principy, které jsou ochotny zradit, proto strana nemůže být svými 

principy definována. Podle něj je tedy strana „skupina, jejíž členové se sjednocují, 

aby získali politickou moc." (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 18-19). 

Tak vznikají dvě základní pojetí politických stran. Na jedné straně 

jsou politické strany části celku, ale takové části, které se starají o blaho celku. Na 

druhé straně má strana osobní a sobecké zájmy a dobro celku nezohledňuje a toto 
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společné dobro jí slouží jen jako záminka pro uskutečnění vlastních cílů, což je 

získání politické moci. 

Stranu jako ideologický projekt také definoval rakouský právník 

H.Kelsen, ale i součastní francouzští politologové F. Goguel a G. Burdeau. F. 

Goguel označuje stranu jako,, seskupení určené к účasti na politickém životě, 

к částečnému nebo úplnému dobytí moci a prosazení myšlenek a zájmů svých 

členů." (Ch. Debbach, J.M. Pontier, 1982, str. 169) 

Za první autory pokusů klasických definicí můžeme pokládat 

Maxe Webera a jeho součastníky. W.Hasbach definoval politickou stranu v roce 

1912 jako „organizaci lidí se stejnými politickými názory a cíly, kteří se snaží získat 

politickou moc, která by jim mohla pomoci uskutečnit jejich záměry" (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 23) 

Sám Max Weber napsal v roce 1919, že politické strany jsou 

„dobrovolně vytvářené skupiny s cílem poskytnout svým předákům moc uvnitř 

skupiny a aktivním členům (ideové nebo materiální) možnosti prosazení věcných 

cílů nebo dosažení osobních výhod nebo obojího zároveň". (P. Fiala, M. Strmiska, 

1998, str. 23-24). Weber tedy chápe stranu jako sdružení lidí se společnými zájmy, 

zdůrazňuje dobrovolnost tohoto seskupení, a jako prioritu zdůrazňuje získání 

politické moci. 

Tuto definici pak dále upřesňovali autoři jako Karl Löwenstein ve 

čtyřicátých letech, který zdůrazňoval funkci strany jako „zjednodušovatelky 

politického života, jež tvoří prostředníka mezi vůlí lidu a státem". (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 24) 

S. Neumann v padesátých letech charakterizuje stranu jako „jasně 

vymezenou organizaci sestávající z aktérů, kteří aktivně působí v politickém životě 

společně, to znamená z těch, kdo mají zájem na opakování vládní moci a jež s jinou 

skupinou nebo skupinami, které zastávají odlišné názory, soutěží o podporu 

veřejnosti." (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 24) 

Podle Arona jsou politické strany „víceméně organizovaná 

dobrovolná seskupení, která vyvíjejí víceméně stálou činnost a ve jménu jistého 

pojetí obecného společenského zájmu se ucházejí o to, aby samy nebo v koalici 

převzaly funkci vlády ( R. Aron, 1965, str 115 ). Aron tedy zdůrazňuje, že hlavním 

cílem je převzetí vlády a tento cíl je podpírán jistým pojetím obecného dobra. Také 



zde použil příslovce víceméně, které jde vztáhnout jak na aspekt organizovanosti 

(méně už dobrovolnosti), tak na aspekt trvalosti skupiny. 

Aspekt trvalosti ve své definici podtrhovali také J.de Palombara a 

M. Weiner, kteří definovali politickou stranu na základě těchto čtyř kritérií: 

„l)Trvalá organizace, tj. organizace, která pravděpodobně přežije své současné 

vůdce. Strana musí být tedy dost silná, aby dokázala trvat i po smrti svého 

zakladatele. 

2)Dobře zařízená a zjevně trvalá místní organizace, udržující pravidelné a 

rozmanité vztahy na celostátním měřítku. Tím se strany odlišují od parlamentních 

klubů. 

3)Rozhodná vůle celostátních a místních vůdců organizace dosáhnout a vykonávat 

moc, ať už sami nebo s jinými, a nikoli pouze moc ovlivňovat. Strana tedy může 

usilovat o dosažení moci nejen ve stávajícím politickém systému, ale eventuálně i 

v prosazovaném budoucím politickém systému, jako např. revoluční či 

separatistické strany. 

4)Snaha vyhledávat lidovou podporu ve volbách nebo jiným způsobem. To strany 

odlišuje od politických klubů, které jsou nátlakovými skupinami v ideologické 

oblasti." (M. Novák, 1997, str. 22) 

V šedesátých letech tedy většina definicí popisuje politickou stranu 

jako organizované spojení osob, které chtějí prosadit buď svůj zájem nebo svou 

představu obecného dobra, nebo získat politickou moc, nebo většinu z toho, nebo 

úplně všechno dohromady. 

Také existují tzv. obecné definice, mezi které patří i definice 

amerického politologa Kennetha Jandy, který strany pokládá za „organizace, které 

mají za cíl získat pro své zástupce vládní pozice". (P.Fiala, M.Strmiska, 1998, str. 

27) Zde ale není možno rozlišit politickou stranu od zájmové skupiny v evropských 

poměrech, protože v Evropě i představitelé zájmových skupin usilují o získání 

vládních pozicí. 

Pak je tu také definice Epsteina, kde je politická strana nazvána 

„libovolnou skupinou, jakkoli volně organizovanou, snažící se do vládních úřadů 

zvolit lidi pod svým jménem". (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 27) 
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Existuje také tzv. minimální definice. Podle Sartoriho lze politické 

strany definovat minimálně jako „politické skupiny, jež se účastní voleb a je jejich 

prostřednictvím schopna svoje kandidáty umístit do veřejných úřadů." (G. Sartori, 

2005) Je tedy nutné vyloučit výjimečné případy, které by mohly platnost definice 

narušit. Např. R.-O. Schultze charakterizuje strany jako „skupiny stejně 

smýšlejících občanů, jejichž cílem je prosazení společných politických představ." 

(P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 29) Tato definice je dle něj minimální a zahrnuje 

všechny formy politických stran od antiky po současnost Vychází mimo jiné ze 

dvou předpokladů: Za prvé je podmínkou existence politických stran existence 

zájmových vztahů v diferenciované společnosti a za druhé jsou strany určovány 

podle dialektiky části a celku, to znamená, že strana reprezentuje částečné zájmy, 

které se ale snaží prosadit jako obecné. A také platí, že je politická strana tím 

akceschopnější, čím autentičtěji dokáže zastupovat a prosazovat své částečné 

zájmy, ale přitom se snaží získat co nej širší podporu, což ji přivádí ke 

kompromisům a ztrátě sevřenosti. Tento trojnásobný dialektický vztah mezi částí a 

celkem, zvláštním a obecným a vnitřní soudružností a vnější schopností koalice 

vytváří specifikum politické strany v každém historickém kontextu. (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 29) 

Tento minimální charakter pro popis obecných vlastností nepřináší 

ani žádná rozlišující kritéria, která by politickou stranu odlišily od jiných 

politických organizací, ani dostačující charakteristiku politické strany. Této definici 

může klidně odpovídat jakékoli zájmové hnutí, nová politická hnutí nebo i 

neformální skupina přátel, ale i mafie nebo církev. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 

30) 

Pokud jde o speciální definice, ty nemusí platit pro všechny typy 

politických stran za všech okolností. Při vytváření takové definice je nutné provést 

trojí redukci: Omezit platnost definice na euroamerický prostor- (včetně Izraele a 

Austrálie) a vyčlenit politické strany v rozvojových zemích (redukce geografická), 

hlavně proto, že nebylo provedeno dost výzkumů, které by umožnily zahrnout i 

rozvojové země do podmínek, jež musí být při definování splněny. Dále omezit 

definici na politické strany působící po 2.světové válce (redukce časová) a tím tedy 

do definice nevkládat charakteristiky některých výjimek, které představují různé 

historické typy politických stran. Třetí redukcí je platnost definice jen pro 

demokratické politické systémy (redukce obsahová). Tím se vyhneme problémům 



s kritérii jako dobrovolnost nebo účast ve volbách, které v totalitních systémech 

politické strany neplní. 

Zahrneme-li do definice i kritérium ideologického projektu, lze 

politickou stranu všeobecně nazvat „trvalou organizací, uspořádanou od celostátní 

až к místní úrovni, která se ve jménu určitého ideologického programu (projektu) 

snaží sama či v rámci koalice dobýt a vykonávat moc, a za tím účelem vyhledávat 

lidovou podporu" (M. Novák, 1997, str. 23). Strany v tomto smyslu vznikají 

nejprve v USA po roce 1828, ve Velké Británii na základě reforem z let 1832 a 

1867 a ve Francii a ostatních evropských zemích po revolučním roce 1848. 

1.2. Vznik a vývoj politických stran 

Politické strany neexistovaly od počátků politického vývoje. Po staletí existovala 

řada různých personálních seskupení určité části aristokracie, rodiny či dynastie, 

církevní hierarchie, dvorního klanu apod., které hráli role politických protivníků 

v boji o moc. Teprve s proniknutím občanských vrstev do sféry feudální politiky 

vznikly první politické strany víceméně jako reprezentace tříd. Např. v Anglii, 

v době Cromwellově, reprezentovali nositelé paruk (wighs) aristokracii a druhá část 

(torrys) velkoburžoazii. (A. Müller, 1991, str. 44) 

Až pak vznikala nová názorová seskupení i uvnitř jednotlivých 

sociálních tříd. A tak za Francouzské revoluce vznikla druhá typická dvojice: 

umírnění (girondisté) a radikálové (jakobíni). Oba případy reprezentují třídu 

občanskou. 

V průběhu devatenáctého století se v Evropě ustavilo politické 

trojrozdělení na pravici, levici a střed (inspirované francouzským konventem, kde 

příznivci krále (royalisté) seděli vpravo a jejich odpůrci vlevo). Jejich představiteli 

byly strany konzervativní, liberální a demokratické. Koncem devatenáctého století 

se demokraté dále štěpí, část s přídomky (národní, liberální) jsou přičítána středu, 

nové dělnické strany jako sociální demokraté, socialisté a komunisté, obsazují 

levici. (A. Müller, 1991, str. 44) 

Ve dvacátém století se strany rozšířily a to nejen početně, ale také 

typově. A to i co se týče názorových odstínů, struktury nebo jen nových označení. 

Vznikají strany fašistické, konzervativně liberální, liberálně demokratické, sociálně 
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liberální, nacionálne konzervativní či nacionálně liberální. Později vznikají i různé 

ekologické strany. Poslední druh dělení je dán rozpadem světového komunismu na 

strany komunisticko-konzervativní a reformě komunistické. 

Politické strany se vyvíjely od zájmových zastoupení 

náhodných nebo dlouhodobějších к stranám programovým а к stranám 

„ideologickým", tedy stranám s komplexním světonázorovým zaměřením. 

V typologii politických stran dnes najdeme rozdíly v oblasti členské základny 

(členské strany versus volební seskupení), ve společenské organizaci (strany elit 

versus strany integrované, „lidové"), v oblasti výstavby aparátu a vnitřní struktury 

(strany s pevnými kádry, s „nomenklaturou", s aparáty či bez). Strany se navzájem 

názorově i programově překrývají a tak mizí klasické rozdělení mezi levicí a pravicí 

a vzniká dělení podle dvou souřadnic: a) podle osy vnější a vnitřní demokratičnosti, 

a to na strany s trendem spíše demokratickým či autoritativním 

(neboli diktátorským) a b) dle osy programového dělení na „levici" (se sociálními 

cíly, se sklonem k etatismu)2 a „pravici" (důraz na odpovědnost jedince za sebe 

sama a na diktát trhu). (A. Müller, 1991, str. 45-46) 

1.2.1. Přístupy ke vzniku politických stran 

Teorie vzniku stran by mohla také objasnit proč existují politické 

strany a jaký je jejich účel v současných politických systémech. 

Přístupy ke vzniku politických stran můžeme rozdělit do několika skupin: 

a) institucionální přístupy, které odvozují vznik stran od vývoje parlamentních 

systémů a volebního mechanismu (Duverger) 

b) teorie „kritických situací", které spojují vznik stran s vytváření nových států či 

s rozpadem ústavního systému (Mair) 

c) modernizační teorie, jež se orientují na některé sociální nebo ekonomické faktory 

vzniku stran (La Palambora, Werner, Rokkan) (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 52) 

Etatismus-aktivní zásahoání státu do hospodářského a politického života země 
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1.2.1.1. Institucionalistický přístup ke vzniku stran podle Maurice Duvergera 

Tento institucionalistický přístup spojuje původ stran s rozmachem 

parlamentu a všeobecného volebního práva a klade důraz na organizační strukturu 

stran. To však nemusí platit úplně vždy. Např. v Rakousku- Uhersku vznikaly 

strany i v podmínkách omezeného volebního práva a to i strany, které lze označovat 

za moderní, protože představovaly např. typ masové strany (sociální demokraté, 

katolické strany, agrární strany). Vybudování vnitrostátní struktury je možné u 

těchto stran potvrdit už před zavedením všeobecného volebního práva. Na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století bez všeobecného volebního práva 

vznikaly v českých zemích systémy politických stran, které fungovaly bez větších 

změn i po rozpadu Rakouska-Uherska. Všeobecné volební právo tak nemusí být 

vždy nutnou podmínkou formování politických stran a stranicko-politických 

systémů, ale samozřejmě tu obecná souvislost mezi rozšiřováním volebního práva a 

formováním moderních politických stran existuje. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, 

str.54-55) 

Již dříve existovaly organizace víceméně odpovídající politickým 

stranám, hlavně co se jejich cílů týče (např. Francie za náboženských válek či kluby 

za Francouzské revoluce) D.-L. Seiler také polemizoval o tom, zda jsou strany 

novým či starým fenoménem, a to tak, že rozlišoval mezi jejich cílem, který je 

dávný, a jejich organizací, která vznikala až v devatenáctém století. Dříve 

existovaly různé frakce, parlamentní kliky apod., ale skutečné moderní politické 

strany v podobě stálých struktur organizací, zaměřených na dobytí moci, se zrodily 

až s moderní reprezentativní demokracií. (M. Novák, 1997, str. 25) Seiler na rozdíl 

od Duvergera, který spojuje vznik stran s rozšířením všeobecného volebního práva, 

vidí vznik stran jako výsledek vstupu lidových mas do politické scény. (D.-L. 

Seiler, 1993, str. 19) 

M.Duverger rozlišuje původ stran na volební a parlamentní (a)) a 

mimoparlamentní3 a mimovolební (b)) (M. Duverger, 1981). Strany podle něho 

vznikly současně s volebními a parlamentními procedurami zastupitelské 

demokracie, s rozšířením volebního práva a parlamentních výsad. 

Mimoparlamentní vznik není totéž co mimoparlamentní strana, která ve stávajícím zákonodárném 
období není zastoupena v parlamentu, ať je její původ parlamentní nebo mimoparlamentní 
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a) Parlamentní a volební původ stran 

Nejprve se v parlamentě vytvářejí skupiny sdružující poslance 

stejné orientace ke společné akci. Mezi těmito parlamentními skupinami (kluby) a 

místními volebními výbory, které mají za úkol získat pro kandidáta záštitu 

významných osobností a shromáždit fondy potřebné к vedení jeho kampaně, se 

utvářejí pravidelné styky a stálá koordinace, a to tak, že sbližování poslanců nahoře 

vede ke spojování volebních výborů dole. Iniciativa pochází obvykle z parlamentní 

skupiny, ale zachovává si stopy svého původu. Tak podle Duvergera vznikly první 

moderní politické strany. 

b) Mimoparlamentní a mimovolební původ stran 

Některé strany ale vznikly mimo volební a parlamentní rámec.V 

dosti případech jich řady vzešly z předem existující instituce, jejíž činnost spadá 

mimo volby a parlament. Mezi ty patří podle Duvergera odbory, průmyslové a 

obchodní instituce, jako jsou banky a velké podniky, církve a náboženské sekty, 

sdružení intelektuálů, svobodné zednářství, politické ligy, tajné společnosti a 

ilegální skupiny. 

Politické ligy4 jsou podobně jako politické strany sdružení 

utvořená к politickým cílům, ale ligy nepředstavují kandidáty do voleb a nesnaží se 

sdružovat poslance, jejich cílem je pouze agitace a propagace. Jsou silně 

protiparlamentní a nerespektují demokratická pravidla hry. Ligy mají zájem 

přetvořit se v extrémistické strany. Používají primitivních metod a snaží se 

demokracii ničit zevnitř volebními a parlamentními metodami. Liší se tak od 

komunistických a fašistických stran, které využívají parlamentu к dobytí moci, 

ačkoli jsou též antiparlamentní. Ilegální a podzemní seskupení mají podle 

Duvergera sklon se přeměnit v politické strany, až, když pro ně přestane platit zákaz 

činnost. (M. Duverger, 1981, str. 26) 

Strany vzniklé mimo volby a parlament se podle Duvergera 

výrazně liší svými charakteristikami od stran vzniklých z parlamentního a 

4 Ne každá organizace, která má v názvu „liga" odpovídá pojmu ligy (např. Liga severu v Itálii). 
Nálepka politické organizace jistě o něčem vypovídá, ale nemusí pokládat klíč к odborné klasifikaci 
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volebního procesu. První jsou mnohem centralizovanější, protože se rodí z politické 

špičky, elity, druhé vycházejí z báze. Místní oddělení (tzv. sekce) se tam ustavují na 

podnět už předem existujícího centra. V druhém typu stran jsou to naopak předem 

vytvořené „výbory", které si utvářejí ústřední orgán, jehož účelem je koordinovat 

jejich činnost. Aby si tyto strany udržely co největší autonomii, omezují místní 

výbory pravomoc centra. Strany vzniklé mimo volby a parlamentu jsou 

kompaktnější a disciplinovanější, protože mají к dispozici předem existující 

instituci, která spojuje všechny její základní části, zatímco strany vzniklé 

z parlamentního volebního cyklu musí takové spojení teprve vytvořit. (M. Novák, 

1997, str. 29-30) 

Vliv parlamentní skupiny je u obou typů také odlišný. Ve stranách 

které mají původ ve volební a parlamentní soutěži, hrají poslanci důležitou roli a 

obsazení parlamentních křesel je hlavním cílem. U druhého typu je vliv poslanců 

slabší, na parlamentní klub se v nich pohlíží s nedůvěrou a řídící výbor si ho snaží 

podřídit. Volební a parlamentní boj je pro ně sice také důležitý, je však jen jedním 

z mnoha prostředků к uskutečnění jejich cílů. Příkladem může být dnes už zaniklé 

Lidové republikánské hnutí (MRP) ve Francii. Je to strana 

křesťanskodemokratického typu, jíž šlo především o prosazování duchovních a 

mravních hodnot v politickém životě. Tak se dostává důležitost volebního boje na 

stejnou úroveň jako výchovné působení. 

V zemích jako je Norsko či Švédsko se strany objevují před 

rozšířením volebního práva, zatímco v Dánsku či Francii naopak několik desetiletí 

po jeho rozšíření. V USA jde sice hovořit o volebním vzniku stran, ne ale o 

parlamentním, ale spíše prezidentském, protože v USA neleží moc v rukou 

parlamentu, ale prezidenta. Dobytí prezidentství je tam pro každou stranu prvořadé. 

Vedle těchto dvou Duvergerových způsobů existuje ještě třetí, a to 

strany vzniklé sloučením nebo rozštěpením jiných, již existujících-stran. (M. Novák, 

1997, str. 30-31,36) 
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1.2.1.2. Developmentalistický přístup 

V rozvojových zemích se politické strany většinou rodí se státem 

zároveň. Podle developmentalistického přístupu, jehož zastánci byli La Palombara a 

Weinera, je v nových státech (v Africe a Asii) politická strana „ současně účinek a 

podmínka postupu к modernizaci" (M. Novák, 1997, str. 37) Předpokládá dosažení 

určitého stupně ekonomického, sociálního, kulturního a politického vývoje 

(přechod od substitučnímu к tržnímu hospodářství, počátek alfabetizace, 

informačních a dopravních prostředků a počínající sociální homogenizace 

prostřednictvím urbanizace, ústřední moc a jistou vůli a schopnost jednat společně). 

Tento přístup spojuje vznik stran se širším procesem „modernizace". 

V zemích třetího světa hrají důležitou roli charismatičtí vůdcové a 

mnoho z nich se opírá o systém jedné strany. Podle Palombary a Weinera jde o to, 

že pokud se nacionalističtí vůdci dostanou k moci, mají volné pole působnosti a 

mohou tak parlamentní systém zrušit, zatímco socialistické strany v Evropě měly na 

výběr jen mezi mírovou koexistencí s těmi, kdo řídili parlamentní systém, a 

občanskou válkou. (M. Novák, 1997, str. 38) 

1.2.1.3. Historickokonfliktní přístup 

Dále můžeme hovořit o stoupencích tzv. historickokonfliktního 

přístupu, který by se dal také ztotožnit s modernizačními teoriemi a jehož 

stoupencem byl norský politolog Stein Rokkan a sociolog Seysmour Martin Lipset. 

Podle tohoto přístupu se strany rodí z hlubokého a dlouhotrvajícího konfliktu 

v globální společnosti. Tuto koncepci cleavages (konfliktních linií, rozporů, 

rozštěpení) zformulovali tito autoři v šedesátých letech. Strany vznikají zároveň 

s rozšířením volebního práva a volbami, které konflikt institualizují tím, že 

vyjednávají podle uznávaných právních procedur. Účinky konfliktu se 

institucionalizací zeslabí. Strany jsou tedy jak činiteli konfliktu, tak nástroji 

politické integrace, a to tak, že se nejprve rodí z konfliktu, který potom, co ho 

institucionalizují, pomáhají integrovat do systému a tím ho oslabují. Strukturální 

konflikt však sám o sobě nemůže vyvolat vznik politické strany. Pokud jeho 

účastníci dosáhnou svého bez pomoci lidu, nemůže být řeč o stranách. Strana 

- 17 -



vzniká tam, kde je třeba získat podporu obyvatelstva jako prostředek к dobytí а 

prosazení moci. ( M. Novák, 1997, str. 38) 

Strany se historicky objevují jako nositelé konfliktů a proto se 

někteří badatelé snaží roztřídit strany podle těch konfliktů, ze kterých vznikly nebo 

do nichž se zapojily. S Rokkan tvrdí, že konstalace konfliktů, jak existují na západě, 

vzniká z národní a průmyslové revoluce. Obě revoluce způsobily štěpení ve dvou 

dimenzích, teritoriální a funkční. V první jde o územní uspořádání politické 

kontroly, v druhé o fungování systému v čase. 

Protiklady teritoriálního charakteru kladou překážky vytváření 

národního státu a mohou vést až к odtržení. Protiklady funkčního charakteru se 

mohou rozvinout až po určité teritoriální konsolidaci národního státu. Z kombinací 

dvou revolucí a dvou dimenzí vznikají čtyři rozštěpení: 

První dvě rozštěpení vznikají z národní revoluce: a) konflikt mezi 

centrem vytvářejícím národní kulturu a rostoucím odporem obyvatelstva, které je 

podřízené a etnicky, nábožensky nebo jazykově odlišné v krajích a periferních 

oblastech, b) konflikt mezi centralizujícím, standardizujícím a mobilizujícím 

národním státem a historicky podloženými stavovskými výsadami církve. 

Další dvě štěpení jsou produkty průmyslové revoluce: c) konflikt 

mezi venkovskými zájmy a nastupující třídou průmyslových podnikatelů a d) 

konflikt mezi vlastníky a zaměstnavateli na straně jedné a nevlastníky, pracujícími a 

dělníky na straně druhé. (M. Novák, 1997, str. 39) 

Konflikt vlastníci-pracující proti sobě staví držitele výrobních 

prostředků a námezdně pracující. Na základě tohoto konfliktu vzniknou politické 

strany na západě. Na jedné straně buržoázni (dle jejich sociální báze) a liberální, 

konzervativní nebo radikální (dle ideologického projektu). Na druhé straně 

dělnické, které se snaží zlepšit existující společnost (socialisté) nebo ji svrhnou a 

nahradí jinou (komunisté). 

Konflikt církev-stát proti sobě staví stoupence církevního vlivu a 

laicizace a sekularizace. Do první kategorie patří křesťanskodemokratické strany, 

do druhé radikální strany. 

Konflikt centrum-periferie proti sobě staví centralisty, kteří hájí 

zájmy technostruktury, a autonomisty (federalisté a separatisté). 
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Konflikt město-venkov se politicky projevuje hlavně na straně 

venkova, kde se vyskytují agrární, ekologické a zemědělské strany. (M. Novák, 

1997, str.40-41) Tento koncept u nás využívá např. Michal Klíma. 

1.2.1.4. Funkcionalistický přístup 

Dalším přístupem je funkcionalistický přístup, který se snaží 

vysvětlit původ politických stran funkcemi, které zastávají a rolemi, které hrají. 

Někteří funkcionalisté sdílejí spíše modernizační tezi. Navíc hledisko funkcí 

politických stran prostupuje všemi výše uvedenými přístupy. (P. Fiala, M. Strmiska, 

1998, str. 52) 

1.2.1.5. Teorie o sloupové politické kultuře a sociálně morálním milieu 

Na konci padesátých let vznikla teorie o sloupové politické kultuře 

formulovaná nizozemským historikem Kruijtem a později rozpracovaná M.R. 

Lepsiusem, německým sociologem, a to v konceptu tzv. sociálně morálních milieu. 

Tendence, označovaná jako „Versäulungsprozeß""' vedla v některých zemích např. 

к vytváření socialistické nebo katolické politické subkultury, jejímž výrazem byla i 

existence takto definovaných politických stran. Tyto dva koncepty samozřejmě 

neplatí pro všechny stranicko-politické subjekty. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 

58-59) 

1.2.1.6. Konfliktní linie podle Klause von Beymeho 

Klaus von Beyme popisuje schéma deseti konfliktních linií, podle 

nichž vznikaly a rozlišovaly se politické strany: 

1.Liberalismus proti starému režimu, 2. Konzervativci, 3. Dělnické strany proti 

občanskému systému, 4.Agrární strany proti průmyslovému systému, 5. Regionální 

strany proti centralistickému systému, 6. Křesťanské strany proti laickému systému, 

7.Komunistické strany proto sociálnímu demokratismu, 8. Fašistické strany proti 

5 Tj. vytváření několika oddělených světonázorově a nábožensky definovaných komplexů politických 
a sociálních organizací se specifickými hodnotami, postoji a životním stylem, což můžeme označit 
jako sociálně morální milieu 

- 19 -



demokratickému systému, 9. Protestní občanské strany proti byrokratickému 

systému sociálního (welfar) státu, 10. Ekologická hnutí proti společnosti růstu a 

spotřeby. To naznačuje, že by teoreticky každý stranicko-politický systém mohl 

zahrnovat deset skupin stran, což však není pravda. Jednotlivé politické systémy 

redukují komplexitu konfliktů různě. Toto schéma do určité míry vysvětluje na 

základě jakých sociálních konfliktů určité strany vznikají. A naopak se stává, že při 

existenci některých z konfliktů, uváděných v tomto schématu, občas žádné 

odpovídající strany nevznikají. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 59-60) 

Ani jeden zvýše uvedených přístupů však nedokáže úplně 

vysvětlit vznik politických stran jako takových a je tedy třeba využít к vysvětlení 

vzniku stran jejich kombinací. Vznik stran je podmíněn vznikem alespoň 

minimálních institucionálních podmínek, je ve většině evropských zemích spojen 

s modernizačními procesy a může být i výsledkem nějakých kritických situací, ale 

tato podmínka není nezbytná. To, že formování stranicko-politických systémů 

souvisí se vznikem nových národních států je nutno jako univerzální podmínku 

odmítnout. Nelze jí aplikovat např. na vznik českých politických stran. Souvislost 

s krizovými situacemi lze vidět spíše tam, kde se jedná o vznik jednoho typu 

politické strany. Synchronní zakládání stran sociálně-demokratických 

(šedesátá až sedmdesátá léta devatenáctého století), křesťansko-sociálních 

(devadesátá léta devatenáctého století), komunistických (přelom desátých a 

dvacátých let dvacátého století) a Zelených (přelom sedmdesátých a osmdesátých 

let dvacátého století) je možné vysvětlovat jak souvislostí s modernizačními 

procesy, tak i reakcí na krizové události či určité jevy ve společnosti, které byly její 

částí jako krizové chápány. Podle Maxe Webera a později Duvergera vznik 

politických stran souvisí se zavedením všeobecného obecného volebního práva, což 

už jsem uvedla výše. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 53-54) 

Dále je nutné vzít v potaz, že se politické strany vytvářejí 

opakovaně v nejrůznějších časových a geografických souřadnicích a že jsou 

základní institucí reprezentativní demokracie a nezbytnou součástí demokratických 

a semidemokratických politických systémů. Potom také existují obecné příčiny 

vzniku, které na rozdíl od faktorů ovlivňujících průběh tohoto procesu nejsou 

dobově, místně, politicko-kulturně, ekonomicko-sociálně ani jinak podmíněny a 
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existují shodně minimálně ve všech moderních demokratických státech. (P. Fiala, 

M. Strmiska, 1998, str. 61) 

1.3. Organizace politických stran 

1.3.1 Organizace politických stran podle Maurice Duvergera 

Základní typy organizace Duverger rozděluje do dvou: 1) strany 

mas (partis de masses) a 2) strany kádrů (partis de cadre). Rozdíl mezi těmito 

stranami spočívá v jejich rozdílné struktuře. 

Ve stranách mas (sociálnědemokratické strany) má rekrutování 

členů základní význam z hlediska politického i finančního. Z politického proto, že 

měly za úkol vychovávat dělnickou třídu a připravovat její elitu, aby byla schopna 

převzít vládu a správu státu, z finančního proto, že se v minulosti opíraly o členské 

příspěvky. 

Straně kádrů jde především o shromáždění význačných osobností, 

přípravu voleb a udržování kontaktu s kandidáty. Zajímají je vlivné osobnosti, 

jejichž jméno, prestiž nebo charisma získají kandidátu hlasy, specialisté schopní 

organizovat volební kampaň a mecenáši. Rozhoduje tu tedy kvalita, nikoli kvantita. 

Vstup do strany a členství tu nemá stejný význam. Je to individuální čin založený 

na specifických kvalitách či schopnostech, který je vyhrazen jen pro některé. 

Zavedení a rozšíření volebního práva vedlo obvykle к rozvoji 

sociálnědemokratických stran, tedy stran mas (kromě USA). Rozlišení stran kádrů a 

mas odpovídá také rozlišení mezi pravicí a levicí nebo mezi buržoazními a 

proletářskými stranami. Strany kádrů tedy odpovídají decentralizovaným a slabě 

rozčleněným stranám organizovaným na základě „výborů" (liberální a 

konzervativní strany). Strany mas odpovídají stranám spočívajících organizačně na 

„sekcích" (odbočkách), které jsou centralizovanější a silně rozčleněné. Prvními 

stranami mas byly sociálnědemokratické strany. Pokud jde o strany založené na 

podnikových a místních „buňkách" (komunistické strany) a na „milicích" (strany 

fašistického typu), ty jsou také stranami mas, ale s tím rozdílem, že komunistické 

strany pořádají pravidelné čistky, aby se zbavily pasivních či podezřelých členů a 

přísně kontrolují vstup do strany. Kvalita je tedy opět postavena nad kvantitu.Ve 
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fašistických stranách je tato tendence ještě silnější, alespoň pokud jde o značně 

aristokratickou teorii, v praxi už to funguje méně. (M. Novák, 1997, str. 31-32) 

1.3.2 Organizace podle S. Neumanna 

Duvergerovo rozlišení mezi strany kádrů a mas odpovídá rozlišení 

na strany „individuální reprezentace", odpovídající stranám kádrů a na strany 

„sociální integrace", které odpovídají stranám mas. Toto rozlišení zpracoval 

Sigmund Neumann. Strany integrace pak dále dělí na „totální" strany integrace a 

„demokratické" strany integrace. (M. Novák, 1997, str. 32) Podobně jako Duverger 

rozlišoval strany mas na specializované a totalitní. Existují samozřejmě různé typy 

stran mas a kádrů a konkrétní strany obvykle neodpovídají plně ani jednomu 

z těchto typů a většinou různě kombinují charakteristiky obou. 

1.3.3. Organizace podle Otto Kirchheimera 

Po napsání Duvergerova díla se strany dále vyvíjely a proto se 

další autoři snažili tuto typologii obohatit o další pojmy. Otto Kirchheimer navrhl 

к postižení typu stran, které se po druhé světové válce rozšířily a neodpovídaly ani 

stranám mas ani stranám kádrů, pojem „strana pro všechny" (parti attrape-tout). Ту 

mají za funkci politicky integrovat skupiny a jejich členy, kteří před tím zůstávali 

mimo oficiální politické společnosti, a udělat z nich plnoprávné účastníky 

politického procesu. To se v době před první světovou válkou a mezi světovými 

válkami nepovedlo. Strany kádrů lidové vrstvy neintegrovaly, strany mas ano, ale 

proti systému, to znamená institucionalizovali jejich sociální izolovanost. Podle 

Kirchheimera se po druhé světové válce strany mas, které vznikly v období silných 

náboženských a třídních konfliktů, postupně přeměňují ve všeljdové strany „pro 

všechny". Některé sociálnědemokratické strany opouštějí své výchovné ambice, 

soustřeďují se více na volby, aby tak oslovily co nejširší spektrum publika. Strana 

„pro všechny" musí oslabovat konflikty, klást důraz na to, co spojuje a být otevřená 

starostem voličů i zájmům nátlakových stran. Jedině velké strany se mohou stát 

stranami „pro všechny". (M. Novák, 1997, str. 33) 
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1.3.4. Organizace podle Jeana Charlota 

Uvnitř stran kádrů je vývoj, který vyúsťuje ve „strany voličů" 

(partis d'électeurs), které se odlišují od „stran notáblů" (partis de notables), tedy 

strany kádrů, a „stran aktivistů" (partis de militants), tedy strany mas. 

Strany voličů na rozdíl od původních stran kádrů přijímají zcela 

demokracii mas, skupinovou solidaritu a disciplínu, nejsou elitářské a nevyhýbají se 

organizaci masových manifestací. Neopírají se tedy, jako tradiční strana kádrů, jen 

o osobnosti, ani jen o aktivisty, jako strany mas, ale hlavně o voliče. Spokojují se se 

značně širokým základem hodnot a to jim umožňuje okolo sebe shromažďovat 

maximální množství stoupenců. (J. Chariot, 1970, str. 63-85) 

Mezi stranou „pro všechny" a „stranou voličů" není skoro žádný 

rozdíl. Strany kádrů a mas se v druhé polovině dvacátého století sbližují a rozdíly 

mezi nimi se začínají stírat. 

V sedmdesátých letech politologové Richard Katz a Peter Mair 

vypozorovali další etapu, strany se stále více propojují se státem, který je financuje 

a v podmínkách spolupráce relevantních6 stran se vytváří tzv. „kartelové strany" a „ 

kartel stran" (M. Novák, 1997, str. 34) 

1.4. Funkce politických stran 

Co se týče funkcí politických stran, jde hlavně o to zjistit, jestli 

jsou strany nezbytnou součástí politického života, jsou-li nahraditelné, zda jsou 

nezbytnou součástí všech demokratických systémů (nebo všech systémů), zda se 

pojí jen s moderní industriálni společností a nebo zdali je jejich charakter obecnější 

a patří také k postmoderní a postindustriální společnosti. 

1.4.1. Integrativní funkce 

Integrativní funkce poskytují lidem daného státu, kteří mají 

podobné smýšlení a jsou v podobné sociální situaci či vycházejí ze stejných tradic, 

ucelenější politickou filosifíi i politicky-ideovou bázi pro jednotlivé politické 

6 Relevantní strana je taková strana, se kterou je nutné počítat při vytváření koalic nebo při volební 
kampani, tedy strana, která je v daném stranicko-politickém systému podstatná 
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aktivity. Politická strana má dát také lidem možnost se prakticky i organizačně 

spojit ke společným aktivitám pro snadnější hledání politického konsensu (shody) a 

к vytvoření masové politické instituce, která může bojovat o podíl na moci. Toto 

spojování a nový konsensus není vždy úplné a dokonalé, vždy zůstává a má 

zůstávat prostor pro odchylky, podskupiny, křídla, frakce či pro osobité jednotlivce. 

(A. Müller, 1991, str. 46) 

1.4.2. Funkce rekrutivní (výběrová) 

Politická strana má možnost si vytvořit výběrová kritéria a dát 

v praxi možnost těm nej schopnějším se profilovat a vyniknout. To znamená zájmy 

seskupení personifikovat a profesionalizovat. Tato funkce se omezuje většinou na 

rétorické umění, vzezření a chování, které jsou důležitějšími kritérii než moudrost a 

originalita. Tato funkce tak vede u soudobých politických stran к byrokratické 

tendenci, к vytváření stranických aparátů, s tím spojená profesionalizace pak 

к existenci nomenklaturních záloh apod.. Politická úspěšnost je tedy častěji 

spojována s množstvím zkušeností, vytrvalosti, dobré intuice a schopnosti 

přizpůsobit se, než s intelektem, mírou vzdělání či kvalitou charakteru. (A. Müller, 

1991, str. 47) 

1.4.3. Funkce zprostředkovatelská 

Mezi další funkce politických stran patří funkce 

zprostředkovatelská. Zájmy, představy, přání určitého politického seskupení, ale i 

politické metody, způsob řešení otázek a představy o profesionálním obsazení 

politických úřadů mají být pomocí politické strany prosazeny v příslušných 

mocenských orgánech státu. Hlavně legislativa by měla směřovat svou práci podle 

rozvržení sil, podle většiny či většin vytvořených politickými stranami. 

Tato funkce rozděluje politiky do dvou názorových škol. Jedna 

dávala v masových i vztahově komplikovaných společnostech přednost přímé 

demokracii, kde to jen šlo. Tato skupina definuje poslance jako bezprostředního 

zástupce určité skupiny voličů či určité lokality, jako zástupce svým voličům přímo 

odpovědného, odvolatelného. 
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Druhá skupina upozorňuje na komplikovanost politických vztahů a 

na povinnost stran předkládat globální řešení společenských konfliktů a roli 

poslance zdůrazňuje nejen jako roli bezprostředního zástupce skupiny voličů, ale 

jako politicky tvůrčí osobnost, která má být odpovědná jen svému svědomí. 

Většinou se vazba mezi politickou bází a politickou elitou oslabuje, politický 

mandát je překračován a z původních přání a představ se stává něco zcela 

odlišného. (A. Müller, 1991, str. 47-48) 

1.4.4. Funkce podle Brunnera 

Podle Brunnera existují kromě integrační a rekrutivní funkce ještě 

další dvě: 

1) Funkce výkonu panství, kterou vykonává strana či strany, která(é) 

zvítězila(y) ve volbách a vytváří exekutivu 

2) Funkce kontroly panství, která je realizována stranami v opozici (P. Fiala, 

M. Strmiska, 1998, str. 62) 

Tyto čtyři funkce jsou podle Brunnera rozděleny do dvou skupin: 

jednu tvoří první dvě funkce, které plní každá politická strana a to v každé situaci. 

Druhou skupinu tvoří poslední dvě funkce, jejichž současné plnění jednou 

politickou stranou je nemožné, takže každou z nich plní politická strany v různých 

situacích, popřípadě funkci panství některé strany neplní nikdy. Proto se zde budou 

vyskytovat dva typy funkcí, které se budou navzájem překrývat, a to: (1.) funkce, 

které v rámci politického systému plní jedna strana a na (2.) funkce, které v rámci 

politického systému plní celý systém stran. Ty první typy, jež se týkají jednotlivých 

politických stran, lze rozdělit na: (a) univerzální, které plní každá strana a (b) 

speciální funkce, které za určitých okolností plní jen některé politické strany. 

1.4.5. Almondův katalog 

Podle A.Almonda a G.B. Powela existuje šest hlavních funkcích 

politického systému. Při procesu konverze (conversion processes) dochází к 1. 

formování požadavků (interest articulation), 2. požadavky jsou kombinovány ve 

formě alternativních návrhů jednání (interest aggregation), 3. jsou formulována 
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autoritativní pravidla (rule making), která jsou 4. zavedena a prosazena (rule 

aplication) a tato aplikace je 5. přizpůsobena jednotlivým případům (rule 

adjudication), tyto aktivity jsou uvnitř politického systému 6. vyměňovány a 

předávány jeho okolí (communication). Tento „Almondův katalog" někdy bývá 

doplňován o další dvě funkce, které nejsou u Almonda a Powela řazeny mezi těchto 

šest základních, i když o nich také hovoří. Je to 7. udržování a přizpůsobování 

systému (systém maintenance and adaptation functions) a 8. rekrutování politického 

personálu (socialization and recruitment of people). Na plnění těchto funkcí 

politického systému mají podíl i politické strany, některé z nich realizují výhradně 

jen ony. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str.64) 

1.4.6. Funkcionalistický přístup 

Podle funkcionalistického přístupu rozlišujeme tyto funkce 

politických stran: 

1) Tribunská funkce7 patří hlavně stranám, které hájí skupiny, jež mají pocit 

vyloučení z účasti vdaném systému. To znamená, že politické strany, které jsou 

к politickému systému a jeho hodnotám zjevně nepřátelské (nazýváme je stranami 

antisystémovými) plní skrytým (latentním) způsobem tribunskou funkci a přispívají 

nepřímo к uchování některých prvků tohoto systému. Fakticky přestávají být 

revolučními či separatistickými atd. To znamená, že nabyly dostatek síly a 

reprezentativity, aby mohly překážet fungování systému, bez toho, aby na to systém 

reagoval represí či jejich zákazem. Mimo jiné mají také dostatečnou autoritu nad 

skupinami, jichž jsou mluvčími, aby jim zabránily pořádat neodpovědné akce. (M. 

Novák, 1997, str. 41) 

Podle Lavaua tato funkce politickému systému neprospívá v tom 

smyslu, že narušuje jeho fungování a může vyústit v neodpovědných činech a 

chování tribunských stran. Naopak může být tato funkce prospěšná tím, že odvádí 

strany od revolučních sklonů a že je v určitých explozivních situacích jedním 

z prostředků jak žít se stávajícími štěpeními. To znamená, že pro strany, které tuto 

tribunskou funkci vykonávají, poskytuje příznivý terén к jejich růstu systematickým 

^e francouzském originálu "Fonction tribunitienne " 
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využíváním nespokojenosti, ale i riziko, že ztratí svůj revoluční charakter, dostanou 

se do vleku nestálých klientel a že je to dlouhodobě či nastálo vyloučí z výkonu 

odpovědnosti a z výhod moci. (G. Lavau, 1953) 

2)Rekrutivní funkce-výběr a střídání řídících pracovníků 

3) Strukturační funkce-strukturování veřejného mínění, vytváření politických 

programů 

4) Integrační-integrace sociálních skupin, slaďování neboli harmonizování, 

seskupování neboli agregování různých zájmů 

5)Kontrolní funkce-kontrola, koordinace a stabilizace vládních orgánů8 (M. Novák, 

1997, str. 42) 

1.4.7. Funkce podle Michala Klímy 

Podle Michala Klímy existuje pět funkcí politických stran: 1. 

sjednocování zájmů, 2. integrační funkce, což je poskytování možností zájmových 

skupinám účastnit se na vytváření a prosazování stranického programu, 3. funkce 

politické socializace, 4. funkce mobilizace voličů a 5. funkce organizace vlády (M. 

Klíma, 1998, str. 34-35). 

Zde je otázkou zda první dvě funkce nejsou v podstatě stejné, zda a 

do jaké míra je možné od sebe oddělovat funkci mobilizace a politické socializace a 

zda organizace vlády není identifikovatelná s výběrem a přípravou politického 

personálu ve všech politických rovinách (tedy i jiných než vládních funkcí). 

8 To se týká funkcí v pluralitních systémech-to znamená v systémech více stran 
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1.4.8 Subverze jako funkce politických stran 

Merkl uvádí mezi funkcemi stran také „subverzi" čili 

„kontraorganizaci", to znamená, že strany mohou přispět к rozvoji systému tím, že 

pomohou zničit překonaný politický systém. Tyto strany budou tedy sice 

„disfunkční" ve vztahu к danému politickému systému, ale funkční a pozitivní 

z pohledu globálního sociálního systému, jehož je politický systém součástí. (M. 

Novák, 1997, str. 42) 

1.5. Typy stran 

1.5.1. Rozdíl mezi typologií a klasifikací politických stran 

Je nutné rozlišovat mezi typologií a klasifikací. Klasifikace je 

třídění, které objekty uspořádává na základě přesných pravidel do určitých tříd, kde 

všechny prvky mohou být přiřazeny a jeden objekt nepatří do více než jedné třídy. 

Co se týče typologie není přesnost až tak důležitá, ale je rozlišeno 

mezi klasifikační typologií, pro kterou je nutné jednoznačné rozčlenění podle 

typických příznaků a komparativní typologií, která objekty dělí hlavně podle více či 

méně odpovídajících kritérií. Klasifikace se hlavně objevuje ve třídění stranicko-

politického systému, kde je rozlišujícím hlediskem počet relevantních stran a 

představuje tak kritérium, podle níž provádíme klasifikaci. (P. Klíma, M. Strmiska, 

1998, str. 81) 

1.5.2. Levice, pravice a střed 

Klasické rozdělení politických stran je klasifikace na pravici, levici 

a střed, respektive na extrémisty. 

Pravice se především opírá o tyto teze: Zodpovědnost jednotlivce 

za svůj osud (včetně vzdělání a zdravotní péče), nedotknutelnost soukromého 

vlastnictví, zájem o dominantní vrstvy společnosti, o ekonomicky silné vrstvy 

obyvatelstva a volné působení tržních sil. 
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Pravicové strany dělíme na konzervativní (důraz na tradice a velký 

význam státních institucí) a liberální (minimální zásahy státu do společenských 

procesů). Zvláštní variantou jsou agrární strany opírající se o zájmy rolníků. 

Levice se zaměřuje především na kolektivistické formy vlády, kdy 

stát významně zasahuje do práv jednotlivců. Tyto zásahy jsou kvůli ochraně 

sociálně a ekonomicky slabších vrstev společnosti (regulace, omezení volné 

hospodářské soutěže, ...). Zdůrazňuje rovnost práv (mezi pohlavími, národnostními 

nebo náboženskými menšinami,...), upřednostňuje zájmy kolektivu (společnosti) 

před právy jednotlivce a zajímá se především o zaměstnance a o odbory. Sem patří 

strany sociálně demokratické, socialistické, strany práce, demokratická levice apod. 

Levice na úkor pravice vítězí většinou ve velkých městech, v oblastech s velkými 

průmyslovými podniky, s vysokou nezaměstnaností, mezi muži, etnickými a 

náboženskými menšinami a naopak. Pokud jsou klíčovým tématem voleb sociální 

otázky vítězí obvykle levice, pravice naopak vítězí pokud jsou základním tématem 

voleb zahraničně politické otázky. 

Středové (centristické) strany prosazují omezení extrémů 

pravicového a levicového přístupu. Zaměřují se na široké střední vrstvy společnosti. 

Jsou to strany křesťanské, středové, umírněné liberální, levicové, pravicové a 

umírněné strany ekologické (tzv. strany zelených). 

Extrémistické (fundamentalistické) strany jsou většinou postavené 

na dodržování jediného principu, který zpravidla představuje ve společnosti 

menšinový názor. Jde např. o vládu jedné ideologie, jednoho národa, jedné rasy 

nebo jednoho náboženství (tzv. monoideové strany, které všechny nepatří do 

extrémistického proudu, ale mají nej větší pravděpodobnost, že к němu sklouznou). 

Patří sem strany komunistické9, ultralevicové, anarchistické, ultrapravicové, 

rasistické, nacionalistické, separatistické, automatické, extrémně ekologické apod.. 

(http:// gis.zcu.cz- 6.2. 2007) 

У dnešní době je hranice mezi pravicí .levicí a středem dost potírána a komunistické strany jsou 
Pokládány spíše za strany levicové 
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1.5.3. Rozlišení stran podle Maxe Webera, Heinze Marry a Sigmunda 
Neumanna 

Podle Maxe Webera rozlišujeme strany podle cílů na 

světonázorové (Weltanschaungsparteien), strany patronátni (Patronageparteien), 

masové (massenparteien) a honorační (Honoratiorenparteien). (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 77) Na pojetí Maxe Webera navazují snahy Heinze Marry a 

Sigmunda Neumanna, kteří už ve třicátých letech zdůraznili rozdíl mezi stranou 

sociální reprezentace, což je to samé jako honorační strana a integrační stranou či 

stranou sociální integrace, což je pojem, odpovídající označení masová strana, 

popřípadě absolutistickou integrační stranou. Dnes už je však tato typologie 

neakceptovatelná. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 77) 

1.5.4. Typy stran podle G. Brunnera 

G. Brunner člení strany podle stupně zapojení stoupenců strany, a 

to na strany voličské, strany sympatizantů a členské strany. Hned na to ale připouští, 

že v současné době jsou všechny strany voličské a zároveň členské a hranice je 

těžko stanovitelná. Dá se říci že jsou to vlastně všechno strany sympatizantů, platí-li 

definice, že členy jsou ti, kteří platí příspěvky a jsou registrováni, sympatizanti jsou 

ti, kteří se ke straně otevřeně hlásí, podporují ji, ale členy nejsou, a voliči jsou ti, co 

stranu volí. Dnes už všechny strany mají členy a voliče, někteří z nich se dají 

pokládat i za sympatizanty. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 79) 

1.5.5. Dělení podle cílů a charakteru utváření politických stran 

Strany jsou rozdělovány podle svých cílů a charakteru 

utváření. Pak existují 1. strany patronáže (zde výběrové materiální pobídky pro 

členy a aktivisty stojí nad programovými hledisky), 2. třídní strany, jež reprezentují 

zájmy jedné společenské třídy, 3. světonázorové strany (zabývají se světonázorovou 

politikou vymezenou ideologicky nebo religiózně), 4. programové strany (odvozují 

jako předešlé strany svou politiku od pevně stanovených hodnot, ale ne tak spjatých 

s ideologickým systémem), 5. platformní (akční) strany (nemají dlouhodobý, 
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světonázorově ani jinak vymezený program, jejich politika je tvořena podle 

krátkodobých akčních programů). (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 81-82) 

1.5.6. Dělení podle sociálních aspektů organizační struktury 

Dále můžeme strany členit podle sociálních aspektů organizační 

struktury na 1. honorační, 2. masové strany, 3. masové integrační strany (mají širší 

platnost, nejsou dobově podmíněny jako strany masové), 4. kádrové strany 

(revoluční strany, které jsou organizované na principu demokratického centralismu) 

a na tzv. 5. „party machine" („osamostatňují se od voličů" a nabízí selektivní 

výhody svým aktivistům podobně jako patronátni strany v předešlém třídění). 

(P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 82) 

1.5.7. Dělení podle členů a voličů politických stran 

Dále existuje třídění podle hlediska sociodemografíckých příznaků 

(členů a voličů). Tak rozlišujeme 1. strany zájmové (mají za cíl reprezentovat zájmy 

určité společenské skupiny), 2. strany všelidové (reprezentující všechny skupiny 

obyvatelstva). (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 82) 

1.5.8. Dělení podle politické organizace a cílů 

Toto dělení vychází z kritéria politické orientace a politických cílů 

stran. Podle něho se strany dělí na konzervativní, liberální, křesťansko-

demokratické, sociálně demokratické, krajně pravicové, zelené (alternativní) strany 

a komunistické strany. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 82) 

1.5.9. Vývojová a ideověpragmatická typologie 

V poslední době existují dva nejakceptovatelnější a nej užitečnější 

směry typologie politických stran: 1.vývojová typologie (vymezuje jednotlivá stádia 

vývoje politických stran a stanovují převládající typy jednotlivých epoch) a 2. 

typologie vycházející z ideově pragmatického hlediska, která pomáhá politické 
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strany dělit na ideologické rodiny a skupiny stran. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 

85) 

1.5.9.1. Vývojová typologie 

Tato typologie je spjata se jmény Maxe Webera, Sigmunda 

Neumanna nebo Otto Kirchheimera. Existují v ní čtyři základní vývojová stádia 

politických stran, které provedli Richard Katz a Peter Mair. Tito autoři hovoří 

1. elitních stranách, které existovaly hlavně v devatenáctém století, 2. masové 

strany, které byly typické hlavně pro období mezi rokem 1880 a 1960, 3. všelidové 

strany (catch-all parties) existující od roku 1945 a tzv. 4. kartelové strany vznikající 

od roku 1970. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str.85-86) U nás se této teorii věnoval 

hlavně M.Klíma. 

Typologie tedy vymezuje určité časové hranice, tak že se navzájem 

propojují a s výjimkou elitní a masové strany nejsou v podstatě uzavřeny. Co se 

týče formování catch-all parties, ty se podle literatury vytvářejí od roku 1945. Toto 

datum ale neodpovídá skutečnému průběhu stranicko-politického vývoje. Tendence 

к překonání klasických masových stran a rozdělení z předválečného období se 

začíná v mnoha zemích objevovat až koncem padesátých let. Kirchheimerova teze 

také neobsahovala nejen charakteristiku nového typu všelidové strany (drastické 

snížení ideologické soutěže, zvětšený význam stranického vedení, snížení role 

individuálního členství, snížení důrazu na partikulární zájmy a zajištění přístupu 

к rozličným skupinovým zájmům, ale také analýzy změn chování a předpověď 

dalších tendencí transformace stranicko-politických systémů). (P.Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 86) 

Kirchheimerovy teze jsou v této souvislosti souběžné s prací 

Lipseta a Rokkana, kteří zdůraznili, že i stranické struktury z roku 1960 reflektují 

struktury cleavages. Tito autoři hovoří o několika významných výjimkách jako je 

Německo, Francie, Itálie a Španělsko, přičemž Kirchheimer ukazoval tendence 

к univerzálnosti strany právě na německém, francouzském, italském a anglickém 

příkladu. To by znamenalo, že oba případy se nevylučují. Kirchheimer však 

předpokládal podobnou transformaci v systémech, které Rokkan a Upset a později i 

Urwin a Rose pokládali za celkem stabilní. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 87) 
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Nový koncept kartelové strany byl vypracován Katzem a Mairem. 

Pojem kartelová strana byl obměňován i jinými pojmy zachycujícími stejný 

fenomén, tedy pozorovanou a očekávanou změnu stranického typu. Tak můžeme 

mluvit o stranách jako: strana profesionálních politiků (politiků z povolání), 

mediální strana (strana zaměřená na prezentaci v médiích a vycházející vstříc zájmu 

médií), profesionální rámcová strana (vytváří „rámce" pro decentralizované 

iniciativy) nebo minimální strana (podstatou je politická elita). Tyto pojmy se snaží 

popsat různé aspekty transformace a v jejich pozadí stojí snaha identifikovat nový 

stranický typ s přechodem kpostmoderní společnosti. Von Beyme zaznamenal 

tento aspekt a označil stanovení hranice na rok 1970 jako nepodložená, protože 

fakta nepotvrzují přelom šedesátých a sedmdesátých let jako mezník v proměně 

typu politické strany. A tvrdí, že procesy vedoucí ke kartelové straně jsou patrné už 

v etapě všelidových strana i dříve. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 87-88) 

Vývojové typologie nám neumožňují synchronně rozdělovat 

aktuálně existující strany, i když všechny určené relevantní historické typy 

politických stran, tedy elitní, masovou, všelidovou i kartelovou stranu by bylo 

možné v současných stranicko-politických systémech nalézt. 

1.5.9.2 Ideověpragmatická typologie a ideologické rodiny 

Pro roztřídění současných politických stran se využívá těchto 

typologií tvořených na základě politické orientace, které jako kritérium používají 

ideově-programatický profil strany. Jde o rozdělení politických stran do 

ideologických rodin, jak to provedl Klaus von Beyme. Postupoval historicky a jeho 

třídění může sloužit i jako vývojová typologie. Podle něj procesy částečného 

odideologizování (i když myšlenku odideologizování stran odmítá) a 

instrumentalizace programů by neumožňovaly provést adekvátní rozdělení stran bez 

zohlednění normativních ideologických komponentů ve svém vývoji, protože jedině 

historické srovnání vzniku a vývoje ideologických rodin politických stran může 

pomoci к jeho vytvoření. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 89) 

Beyme popisuje devět ideologických rovin (stranicko-politické 

skupiny), které v podstatě vycházejí z jím navržené diferenciace politických stran 

na základě konfliktních linií. Takže máme tyto ideologické rodiny: 1. Liberální a 

radikální strany, 2. konzervativní strany, 3. sociální a sociálně demokratické strany, 
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4. kfesťansko-demokratické strany, 5. komunistické strany, 6. rolnické strany, 7. 

regionální a etnické strany, 8. krajně (extrémně) pravicové strany a 9. ekologické 

strany. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 89) 

Tuto typologii lze použít pro současné evropské stranicko-

politické systémy, protože tyto ideologické rodiny s výjimkou rolnických stran jsou 

v jistém smyslu stále aktuální.10 Na rozdíl od většiny politologů, kteří se této cestě 

vyhýbali, von Beyme použil ideologicko-programové aspekty jako základy analýzy 

a rozlišení. Právě odlišnosti v ideologické a programové výbavě jsou a zůstanou 

rozhodujícím hlediskem, jež strany umožňuje rozlišovat a současně řadit napříč 

zeměmi do určitých skupin. Kvantitativní zachycení ideologické vzdálenosti je 

závislé na pravo-levé škále stranicko-politického spektra, jež má v různých 

stranicko-politických systémech odlišný význam a je použitelné jen na některé 

programatické otázky, zatímco u jiných nemusí vůbec platit. Ideologická vzdálenost 

se v mnoha zemích snižuje, ale stále platí. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 89-90) 

V devadesátých letech vypracovali především američtí a němečtí 

politologové rozsáhlou teorii programatiky politických stran", která zahrnuje 

spoustu typů politických programů. Politické programy lze obecně rozdělit na dva 

základní typy: 1.exekutivní (governmentální) politické programy a 2.programy 

politických stran. 

Ty první jsou programy určené pro realizaci politiky v konkrétních 

oblastech a sektorech (dopravní politika, ekologická politika) a to na úrovni 

celostátní i lokální. Spadají pod pojem „policy", tedy obsahový rozměr politiky. 

Mají odstraňovat existující rozpoznatelné deficity v jednotlivých oblastech politiky 

přepracováním obecných poltických strategií do instrumentální, realizovatelné 

formy. Programatika tedy zkoumá program jako stanovení toho, jak má být určitý 

politický záměr konkrétně realizován a kdo ho má provést. 

Druhým typem jsou programy politických stran. Tyto programy, i 

když mají základní přístupy к řešení společenských problémů a také se dotýkají 

Pro východoevropské (postkomunistické) země v první polovině devadesátých let vytvořil Beyme 
tuto typologii tzv. „Familles spirituelles" stran: l. komunistické strany, 2. fóra, 3. křesťansko-
demokratické strany, 4. liberální strany, 5. sociálně demokratické strany, 6. agrární strany, 7. 
ekologické strany, 8. regionální a etnické strany. Tato typologie už je však dnes překonaná 
" Tím byla překonána tradice přehlížení programatického vymezení stran, která je vázána na 
Weberovo, ale i Michelsovo marginalizování programů politických stran, jak pro strany samotné, 
tak pro jejich určení 
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dimenze policy, jsou celkově zařazeny pod oblast politics, což je procesuálni 

stránka politiky. Jejich prostřednictvím dochází ke střetům s j inými stranami, 

s vládou, zájmovými skupinami, apod.. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 91-92) 

1.5.10. Funkcionalistický a nominální přístup к dělení stran 

Dále existují dva způsoby jak řadit strany. První je funkcionální 

přístup, kdy jsou strany řazeny podle reálného fungování v politických systémech. 

Tak patří do jednoho tábora křesťansko-demokratické, konzervativní a liberální 

strany. Druhým přístupem je nominální přístup, což je rozdělování stran do 

jednotlivých typů, za pomoci jejich vlastní identifikace, tj. podle toho, do jakých 

mezinárodních organizací vstupují a, v případě zemí západoevropských, jak se 

sdružují ve frakcích Evropského parlamentu. 

1.5.11 Dělení stran podle Nohlenova Lexikonu politiky 

V Lexikonu politiky od Nohlena byly politické strany rozděleny do 

pěti skupin: 1. skupina je tvořena dohromady konzervativními, liberálními a 

křesťansko-demokratickými stranami, 2. skupinu tvoří strany zelené, 3. skupinu 

tvoří strany komunistické, 4. skupina jsou strany extrémně pravicové, 5. skupinu 

tvoří strany sociálně demokratické. (Nohlen, D.: Lexikon der Politik. Band 3 

München 1992, s. 295-326, in P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 115) 

1.5.12 Dělení podle Budgeho a Kemana 

Budge s Kemanem utvořili pro potřeby srovnání vládních stran ve 

dvaceti zemích pět skupin politických stran a to: a) konzervativní strany, b) liberální 

strany, c) náboženské strany, d) socialistické strany a e) tzv.„single-issue parties" 

(reprezentují primární zájmy určité skupiny (agrární strany)). (I. Budge, H.Keman, 

1990, str. 115) 

M.G. Schmidt rozdělil tyto strany do několika skupin, aby se 

strany lišily ve své sociální a hospodářské politice. A tak vytvořil pouze tři skupiny: 

a) levicové strany (sociální demokraté a všechny stojící na pravo-levé škále nalevo 

od nich), b) strany středu, kam přiřadil liberální uskupení severní Evropy a 
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křesťanské demokraty a c) ,jiné" strany, kam počítal liberální a konzervativní 

strany, které nemají další konzervativní konkurenci zprava. (P. Fiala, M. Strmiska, 

1998, str. 116) 

1.6. Systémy stran 

S výjimkou existence režimů jediné strany koexistují ve státě různé 

strany. Formy koexistence (počet stran, jejich vnitřní struktura, ideologie, jejich 

poměrná velikost, koalice, aliance, politické rozložení, zeměpisná lokalizace, typy 

opozice, sociální povaha klientely stran, charakteristika organizace, vedení, ...) 

určují systém stran dané země. 

Klasicky se rozlišuje mezi systémem jediné strany 

(monopartismus-KSČM), anglosaský systém dvou stran (bipartismus) a systémem 

více než dvou stran (multipartismus-ČR, Francie). Tato klasická typologie od 

A.Lawrence Lowella je známá od roku 1896 a lze dále kombinovat s dalšími prvky. 

Tak můžeme rozlišovat mezi systémem nezávislých stran a systémem aliancí 

(koalicí), systémem vyvážených stran a systémem s dominantní stranou, mezi 

systémem malých nebo velkých stran, stabilních a nestabilních stran, vývojem 

jedním směrem (doleva či doprava) nebo imobilností atd. 

Novější je rozdělení na strany soutěživé (konkurenční, pluralitní) a 

nesoutěživé (monocentrické). Podle této klasifikace poznáme zda existuje či ne 

volná soutěž na politickém bojišti. (M. Novák, 1997, str. 46) 

Systémy stran jsou výsledkem četných a důležitých faktorů, které 

jsou některé zemi vlastní, jiné jsou obecné. К těm patří národní tradice a dějiny, 

náboženské vyznání, etnické složení státu, národnostní rivality apod.. 

1.6.1. Polarita stranicko-politického uspořádání dle Sartoriho 

Ve své typologii polarity stranicko-politických systémů Sartori 

kombinuje dvě kritéria: počet stran a ideologii (ideologická intenzita v zemích 

nesoutěživých a ideologická vzdálenost v režimech soutěživých). 

Sartori tedy oddělil „formát" systému stran založený na stupni 

fragmentace, tedy na počtu stran od „typů" systémů stran založenou na stupni 
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ideologické polarizace (blízkosti). (M. Novák, 1997, str. 79) Polarita stranicko-

politického uspořádání předpokládá existenci pólů. Ty mohou buď představovat 

relevantní strany či jejich uskupení, které mají dostatečnou koncentraci voličské 

podpory a nebo představují rozlišnou ideově-politickou opci. 

Čím více relevantních stran působí v dané soustavě, tím větší je 

počet potencionálních pólů, ještě když tyto póly chápeme v rovině formátu, jako 

strany či bloky (koalice) reprezentující sektory veřejného-politického mínění a s 

nimi spjaté "voličské banky", jako důležité orientační body ve stranicko-volební 

soutěži z hlediska jejího průběhu, charakteru i výsledků. Co se týče rozsahu a 

koncentrace voličského potenciálu stranických pólů, póly mohou představovat jen 

dostatečně velké strany nebo uskupení. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 186) 

1.6.2. Systém jedné strany (monopartismus) 

Jde o vládu jedné strany, která ostatním stranám nedovoluje 

soutěžit s ní o dosažení moci. Taková strana má v úmyslu si udržet moc a může být 

vyzbrojena ideologií, kterou považuje za jedinou povolenou. Podle Sartoriho 

rozlišujeme systémy jedné strany na tři typy: 

1) Systém jedné strany v přímém slova smyslu (monopartismus) 

Tento systém nedovoluje žádnou jinou stranu a zakazuje jakýkoli 

pluralismus12 stran. Existují také další podtypy podle míry totality, nesnášenlivosti 

a útlaku: a) totalitní (ideologická) jediná strana, b) autoritářská jediná strana, 

c) pragmatická jediná strana -Její ideologie nemá charakter řádu jako komunistické 

a fašistické strany, má prozápadní ráz. Nepřipouští jiné strany, ale není to z důvodů 

ideologických. Nespočívá na buňkách ani milicích nebo na sekcích, přibližuje se 

straně notáblů, vstup do strany bývá otevřený, neexistují čistky, vylučování, 

uniformy, slavnostní přehlídky apod.. 

Rozdíl mezi pragmatickou a ideologickou stranou je zhruba stejný 

jako rozdíl mezi stranou s doktrínou a stranou bez doktríny. Pragmatická či slabě 

ideologická strany se spokojují s tím, že kontrolují struktury. Naopak strany, jež 

12 Pluralismus-systém více jak dvou stran 
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toho od společnosti vyžadují mnoho, se uchylují к intenzivní ideologické 

mobilizaci. (M. Novák, 1997, str. 68) 

2) Systém hegemonické strany 

Tento systém je charakteristický koexistencí více stran, které 

kooperují. Jedna z nich hraje vedoucí úlohu. Ostatní strany disponují na všech 

úrovních vládními a administrativními místy a podílí se na politických rozhodnutích 

v té míře, v níž se týkají skupin nebo vrstev, jež reprezentují. Ovlivňují veřejné 

mínění prostřednictvím svých vlastních propagačních materiálů. Nesnaží se však 

ohrozit postavení hegemonní strany (Polsko).(G. Ionescu, 1967, str. 317) Neexistuje 

tu tedy žádné soupeření. Jiné strany existují pouze jako satelity. К alternaci 

nedochází a ani dojít nemůže. Tento systém ani neumožňuje skutečnou opozici a 

nepatří tak к pluralitním systémům. Hegemonická strana vytváří zdání, ale ne 

podstatu politické soutěže. I zde existují dva podtypy: 

a)ideologické hegemonické strany (Příkladem mohou být 

lidovědemokratické zřízení střední a východní Evropy, kde jsou ostatní strany tzv. 

satelity, ty sice mohou získávat místa ve vládě a státní správě, ale nepodílí se na 

moci stejným dílem jako hegemonická strana a tento vztah jim brání zaujímat к ní 

nezávislý postoj. Je to příklad Polska.) 

b)pragmatické hegemonické strany (K této kategorii je velmi těžké 

najít příklad v praxi a odlišit ji od jiných pragmatických stran, dalo by se sem 

zařadit Mexiko.)13 (M. Novák, 1997, str. 69-70) 

3) Systém predominantní (převládající) strany 

Je to systém, v němž mohou jiné strany existovat a působí také 

jako legitimní soupeři a konkurenti predominantní strany, na níž jsou nezávislí. Je 

to tedy pluralitní systém, u něhož nedochází moc často ke. střídání u moci 

(alternaci), protože jedné straně se několikrát opakovaně (obvykle třikrát až 

čtyřikrát) podaří dosáhnout vítězství ve volbách a získat tak nadpoloviční většinu 

parlamentních křesel к sestavení stabilních „ jednobarevných vlád". Někdy Sartori 

připouští stabilní minoritní vládu jedné a to nejsilnější strany, pokud se v daných 

soustavách jedná o obvyklou a efektivní praxi. (P. Fiala, M.Strmiska, 1998, str. 23) 

13 Rozlišování jediných (a hegemonických) stran podle kritéria „ideologie-pragmatismus" úzce 
souvisí s rozlišováním totalitních a autoritářských politických systémů 
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Volební soutěž normálně probíhá, ale jedna strana regulérně 

vyhrává jedny volby za druhými a udržuje se tak dlouho u moci. Je zde ale prostor 

pro skutečnou otevřenou opozici. Predominantní strana tedy kdykoli může svou 

pozici ztratit a může ji nahradit jiná strana. (M. Novák, 1997, str. 66-67) 

Není zde tak vysoká míra stranicko-politické soutěživosti, což 

systém predominantní strany oddaluje od mechanismu klasických bipartismů a 

multipartismů a přibližuje k nekompetitivním státně-stranickým uspořádáním. 

Tento systém nemá v podstatě "žádný" logický protějšek mezi formáty stranických 

soustav a lze jej považovat za slučitelný s jakýmkoli vícestranickým uspořádáním 

(formátem). 

Predominantní strana je v Sartoriho pojetí odlišná od dominantní 

strany. Zatímco dominantní formací může být jakákoli strana, která svým 

voličským potenciálem znatelně a dlouhodobě předstihuje všechny své soupeře, 

strana převládající získává v daném období opakovaně absolutní parlamentní 

většinu a sama utváří vládu. Přítomnost dominantní strany přímo neovlivňuje 

mechanismus fungování daného stranického systému, predominantní strana naopak 

ano. Predominantní strana charakterizuje příslušné stranicko-politické uspořádání 

jako systém s praxí "jednobarevných vlád" a to bez rotace vládní strany, která si 

zachovává vlastnosti pluralitní a stále ještě (více či méně) kompetitivní soustavy. 

(G. Sartori, 2005) 

1.6.2.1 Totalitní strany podle Maurice Duvergera 

Totalitní strana může existovat i mimo systém jedné strany. Mnoho 

jediných stran bylo nejprve opozičními stranami v pluralitním režimu. Jejich 

struktura se příliš nezměnila ani po nabytí autonomního postavení. Jejich systém 

„řádu", totalitní podstata i autokratická a centralizovaná struktura často vznikaly 

v rámci demokratického systému. Mezi totalitními stranami působícími 

v pluralitních režimech a totalitními jedinými stranami v podstatě neexistuje 

strukturní rozdíl. Již zaniklá Komunistická strana Sovětského svazu (KSSS) a 

Komunistická strana Francie (PCF) si byly podobnější než poslední jmenovaná a 

Francouzská radikální strana. (M. Duverger, 1981, str. 350-351) 

Strana s totalitním rázem se snaží zrušit pluralismus stran za 

každou cenu. Představuje tedy tzv. „anticipovanou" jedinou stranu. Komunistické 
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strany v monopolistickém politickém režimu a ty samé v pluralitního režimu se od 

sebe ale přece jen liší. Ty prvně jmenované už svůj režim nastolily. Ty druhé čekají 

na vhodnou příležitost. Skutečná podstata Komunistické strany se projeví, až když 

získá totální moc, ale už předtím jsou její organizace a ideologie přípravou na tento 

stav.14 

Cílem komunistických stran v pluralitních režimech je tedy 

uchopení totalitní moci a cílem komunistických stran u moci je udržení této totalitní 

moci. Záleží přitom spíše na celkové konstelaci než na charakteru komunistické 

strany, který zůstává v podstatě neměnný. To vyplývá z její organizační struktury 

(včetně demokratického centralismu) a z její elitářské koncepce. Považuje se za 

revoluční předvoj, který se musí před revolucí pohybovat na pluralitní politické 

scéně, ale její úsilí je zaměřené na úplnou kontrolu politického života a považuje se 

za jediného nositele historického poslání (P. Braud, 1990). 

Duverger spatřuje zásadní rozdíl mezi jedinými stranami vzniklými 

v pluralitních systémech a těmi založenými v autokratických režimech, které 

doposud nepoznaly pluralitní demokracii. První by se daly považovat za 

protidemokratické a druhé za revoluční a pokrokové. Představovaly by směřování 

к demokracii a sociální rovnosti. (M. Novák, 1997, str. 72) 

1.6.2.2. Rozdíl mezi komunistickými a fašistickými jedinými stranami 

Rozdíl mezi komunistickými a fašistickými jedinými stranami je 

podle Duvergera komunistický optimismus a fašistický pesimismus. Komunistická 

filosofie vychází z osvícenské filosofie a víry v pokrok. Fašisté hledají zlatý věk 

v minulosti a nebo hlásají, že zlatý věk není a existuje jen cyklický vývoj. 

Komunismus je egalitářský, rovnostářský a fašismus autokratický. Komunismus 

představuje globální vizi světa zatímco fašismu se to úplně nepodařilo. Stranické 

struktury si jsou blízké úzkou centralizací a vertikálními vazbami. Komunistické 

strany své vůdce oficiálně volí, fašistické si je jmenují. Komunistické strany jsou 

založeny na buňkách, fašistické na milicích, ty však po nabytí moci ztrácejí 

význam. Jinak by byly státem ve státě. 

Ы Nemůžeme ale stavět na stejnou úroveň zkušenost západních komunistických stran, které zůstávají 

mimo vládu nebo na j e j í m okraji a komunistických zemí, které celá desetiletí ovládají své země. 

Komunistické strany poznáme nejlépe jejich zkoumáním tam, kde mají volné ruce к prováděni sve 

Politiky, než když bysme uvěřili volebním slibům komunistických stran v pluralitních režimech 
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Podle Duvergera je největší rozdíl v přijímání do strany. Do té 

fašistické je vstup vyhrazen prakticky mladým z mládežnických organizací. 

V KSSS stačilo mít patronát tří členů strany a kandidát měl zkušební dobu jeden 

rok. Strana chtěla tvořit elitu a způsob výběru byl tedy důležitý. Fašistické strany 

byly uzavřené, ten kdo nebyl členem před zmocněním vlády, neměl v podstatě šanci 

se do nich dostat, pouze mladé generace a to po dlouhém školení. Fašistické strany 

se izolovaly od lidových vrstev, měly kastovní charakter. Do komunistické strany 

bylo sice těžké se dostat, ale bylo to stále možné. V komunistické straně byly čistky 

důležité a měly pravidelný a systematický ráz, u fašistických jen výjimečný. Úloha 

komunistické strany byla dále větší a měla spíše rostoucí tendenci, zatímco úloha 

nacistické strany v Německu a fašistické strany v Itálii po uchopení moci klesla. 

(M. Novák, 1997, str 73-74) 

1.6.2.3. Jedna strana a multipartismus ve vzájemném vztahu 

Rozdíl mezi systémem jedné strany (monopartismus) a systémem 

více stran (multipartismus) je jasně daný. Toto rozlišení bývá považováno za 

kritérium politického západu a východu. V podstatě lze ztotožnit totalitní režim 

s režimem jedné vládnoucí strany a liberální demokracii se systémem více stran. I 

když existují i výjimky (systém jedné strany ve Španělsku). 

Rozdíl je tedy jasný. Buď dovolujeme různým politickým 

skupinám, aby se svobodně organizovaly do stran, získávali podporu lidí ve volbách 

a mohly tak dospět k moci v soutěži s jinými stranami (multipartismus). Nebo jedna 

strana nedovoluje jiným, aby s ní o moc soutěžily. Buď jí jde o udržení moci, 

к čemuž nepotřebuje ideologii, nebo je vyzbrojena revoluční ideologií a považuje se 

za jedinou povolenou (monopartismus).(M. Novák, 1997, str. 63-64) 

Podle Sartoriho neexistuje soupeření mezi politickými vůdci jen za 

pluralismu stran, ale i v případě existence pouze jedné strany. Rivalita mezi vůdci 

v systému jedné strany je bojem mezi vůdci, kteří stojí přímo proti sobě. Vůdce 

jedné frakce se musí zmocnit strany a státu a oboje ovládnout. V systému plurality 

stran se vůdcové proti sobě staví nepřímo. Vstupují do soutěže před voliče, na nichž 

soupeření závisí. (G. Sartori, 1973, str. 69-70) V případě jedné strany je stát a strana 

vzájemným odrazem, zrcadlovým obrazem, v pluralismu to tak samozřejmě není. 
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1.6.3. Systém dvou stran (bipartismus)15 

Podle Sartoriho lze o dvoustranickém formátu hovořit v případech, 

kdy existence "třetích stran" nebrání dvěma hlavním, velkým stranám ve vytváření 

"jednobarevných" vlád a tak ani nevylučuje přechod ke koaliční praxi. Logika 

fungování systému dvou stran, jakožto typu stranické soustavy, byla 

charakterizována reálnou perspektivou alternace či rotace dvou hlavních stran v 

pozici vládní formace s postačující parlamentní většinou. (P. Fiala, M. Strmiska, 

1998, str. 207) 

Podle Sartoriho lze dvoustranický systém vymezit jako soustavu 

dvou relevantních stran, které představují odlišné reálné vládní (opoziční) 

alternativy, v nepříliš dlouhých časových úsecích se skutečně obměňují, jako 

systém nepředpokládající a svým způsobem vylučující uplatnění koalic. Sartori 

odlišuje mechanismus systému dvou stran od fungování systému převládající 

(predominantní) strany. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 206) To znamená, že 

bipartismus musí splňovat tyto podmínky: a) dvě strany soupeří o absolutní většinu 

poslaneckých křesel, b) jedné z těchto stran se tuto absolutní většinu každopádně 

získat podaří, c) tato strana chce vládnout sama, d)střídaní u vlády (alternace) je 

pravděpodobnou možností. (M. Novák, 1997, str.84) 

Co se týče pouze formátu bipartismu, neplatí zde princip střídání u 

moci, ale mohou tam patřit i některé systémy predominantní strany, kde opozici 

tvoří jen jedna strana (Uruguay). Lze sem zařadit i systém, kde strana, ač by mohla 

vládnout sama, tak neučiní (Rakousko po roce 1946). 

Co se ovšem týče mechanismu bipartismu, může fungovat i 

v rámci třístranického (tripartistického) formátu, kde existují tři relevantní strany 

(Nový Zéland, V. Británie) a přesto jde o dokonalý bipartismus, jelikož mají oba 

systémy formát i vlastnosti bipartismu. Naproti tomu v USA existuje formát 

bipartismu, ale méně dokonalá forma, protože zde dochází ke střídání u moci jen 

v soutěži o místo prezidenta, jímž je logicky jednou republikán, jednou demokrat, 

ale v kongresu mají demokraté téměř vždy většinu. (M. Novák, 1997, str. 84) 

5 Jinak také twoparty system .twopartisme, bipartism (z ang, jazyka) a bipartisme (z francouzštiny). 

Důležitější než rozlišovat mezi těmito různými pojmenováními j e rozlišovat mezi dvoustranickým 

formátem a dvoustranickým mechanismem (způsobem fungování stranického uspořádání), ale také 

mezi bipartismem a bipolaritou 
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яшш 

Podle Duvergera patří v bipartismu většina jedné straně, je stejnorodá, 

stabilní a není oslabena vnitřními konflikty. Ale stabilnost a homogennost vlády 

také záleží na disciplině uvnitř většinové strany. Jako např. v Británii volí poslanci 

jedné strany při důležitých hlasováních stejně a tak se tam kabinet opírá o trvalou 

většinu, naopak v USA existuje naprostá svoboda hlasování a tak se objevují 

problémy jako v multipartismu.Obě dvě hlavní americké strany nemají žádnou 

pevnou ideologickou a sociální bázi a obsahují nesourodé doktríny. Skutečný 

bipartismus je „tuhý" bipartismus britského typu, kde mají poslanci vůči straně 

hlasovací povinnost, zatímco „pružný" bipartismus (pseudopartismus) v USA má 

v praxi podobné výsledky jako multipartismus. (M. Duverger, 1964, str. 165-166) 

Podle Sartoriho není rozdíl mezi formátem a typem 

dvoustranického a mnohostranického systému jen v rozlišení praxe 

"jednobarevných" a koaličních vlád. Problémem je také to, v čem spočívá 

relevance "třetích stran" v pluralitních-mnohostranických soustavách 

(formátech), které se přesto vyznačují mechanismem systému dvou stran (viz. 

výše). Toto spojení Sartoriho koncepce připouští, vede to však k relativizaci v 

souvislosti mezi počtem relevantních jednotek daného systému a logikou jeho 

fungování. Možností řešení je hierarchizace stranických aktérů, rozlišující dvě 

hlavní, velké strany (major parties) a vedlejší, malé, marginální, "třetí strany" 

(marginal, minor, third parties)16. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 208) 

Sartori navíc podtrhoval bytostnou sepjatost dvoustranických 

systémů s centripetální (dostředivou) stranickou soutěží, při předpokládaném 

malém rozpětí mínění voličů v rámci ideově-politické škály a koncentraci 

nerozhodných voličů ve "středu" mezi hlavními stranami systému. (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 209) 

Podle Sartoriho vymezení dvoustranických systémů by bylo 

nesprávné uvažovat o dvoustranickém mechanismu v systémech s 

mnohostranickým formátem. Protože "třetí strany" buď jsou schopni bránit hlavním 

stranám v ustavování "jednobarevných" vlád, tím pádem se tedy nejedná o 

dvoustranický systém, a nebo jim bránit schopny nejsou, ale pak tedy nejde o 

relevantní strany, a ty se nepočítají. To by znamenalo, že dvoustranický 

„ Hlavní" strany (major parties) jsou v tomto kontextu téměř totožné se „stranami s většinovým 
posláním, což j e dáno nejenom jejich velikostí ( voličským potenciálem), ale i prostředím ve kterem 
tyto strany operují 
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mechanismus existuje v systémech s dvoustranických formátem. Zde je nutno ale 

ověřit, zda nejde o systém predominantní strany a tak i bez alternace. (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 210) 

Také je zde problém v dvojím měřítku posuzování relevantních 

stran v mnohostranických a dvoustranických systémech. V dvoustranických 

systémech se počítají jen strany s vládním potenciálem schopné vytvářet 

"jednobarevné" vlády, v mnohostranickém je zohledněn jak koaliční, tak opoziční 

potenciál. To Sartori vysvětluje zdůrazněním kvalitativního, zásadního rozdílu 

relevance stran v systémech s praxí "jednobarevných" a koaličních vlád. 

V prvním případě strana, která nezíská většinu mandátů prohrála, v 

druhém bývají volební "vítězství" a "porážky" méně jednoznačné. Tento postup by 

šel uplatnit i v sytému predominantní strany. Tam se také jedná o soustavy s praxí 

"jednobarevných" vlád, kde kromě vítězné strany ostatní prohrávají a pokud 

opakovaně prohrávají a nejsou schopny predominantní straně zabránit v sestavování 

"jednobarevných" vlád, jsou tedy v daném systému irelevantní. Pojetí bipartismu 

tedy za určitých podmínek připouští slučitelnost s mnohostranickým formátem. 

(P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 210-211) 

Jistě, že dokonalé dvoustranictví ve své čisté podobě předpokládá 

jen dvoustranický formát, v němž vítěz získává absolutní většinu a nárok vládnout 

sám. Zisk jednoho z dvou předpokládá ztrátu druhého. Přítomnost relevantní "třetí 

strany" či více vedlejších stran představuje větší či menší hrozbu pro reprodukci 

dvoustranického mechanismu. Relevanci těchto"třetích stran" lze pojímat různě a je 

nutné brát v potaz také volební systémy uplatňované v daných stranicko-politických 

systémech. Relevanci "třetích stran" lze posuzovat jednak podle míry jejich vlivu 

na strukturu stranicko-politické soutěže, intenzitu kompetivity a na utváření 

politické agendy v širokém slova smyslu, jednak, s přihlédnutím к jimi získanému 

parlamentnímu zastoupení, podle jejich nepřímého působení ve směru omezení 

nejen rozsahu absolutní parlamentní většiny vítězné strany, ale také potenciální 

velikosti parlamentního zastoupení "oficiální opozice" a její kapacity představovat 

vítěze příštích voleb. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 212) 

Čím větší je zisk parlamentních mandátů "třetí strany", tím větší 

jsou nároky na přesuny hlasů a mandátů mezi hlavními stranami, má-li v daném 

systému docházet к jejich alternaci. Systémové působení "třetích stran" proti 

dvoustranickému systému může být vyloučeno nebo minimalizováno jen při 
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jasných vítězstvích některé z hlavních stran, tudíž při přesvědčivé porážce "druhé 

strany" a její menší schopností zvítězit v dalších volbách. Je nutné počítat také s 

velkou nestálostí elektorátu (voličstva) hlavních stran a velkým počtem 

nerozhodnutých voličů. Pokud by totiž obě strany měli vyrovnaný počet sil 

(voličského a parlamentního potenciálu), je vyšší riziko, že ani jedna z nich 

nedosáhne absolutní parlamentní většiny a rozhodující budou hlasy "třetí strany". 

Tyto relevantní a v parlamentu zastoupené "třetí strany" představují v systému dvou 

stran vždy cizí prvek a narušují tak logiku jejich fungování. Dvoustranický systém 

tedy nevylučuje existenci " třetí", "menší", vedlejší strany či stran. 

Podmínkou fungování dvoustranické systémové logiky v 

mnohostranickém systému je hierarchizace relevantních stranicko-politických 

aktérů na dva "hlavní" a ostatní-vedlejší.17 Čím více je relevantních stran, stoupá i 

pravděpodobnost výskytu různých vzorců stranicko-politické soutěže a konfigurace. 

Ve dvoustranických formátech je jasná existence dvou "hlavních stran" a i když je v 

těchto formátech predominantní strana, je zde nejméně jedna "velká" formace a její 

slabší soupeř, který se může stát druhou "hlavní" stranou. (P. Fiala, M. Strmiska, 

1998, str. 213) 

1.6.3.1. Bipartismus a bipolarita 

Co se týče vztahu bipolarity a bipartismu, polarita samozřejmě 

předpokládá existenci pólu, které mohou být pojímány buď jako zobrazení 

relevantních stran nebo jejich seskupení, jež mají dostatečnou koncentraci a 

akumulaci voličů nebo reprezentují rozlišitelnou ideově-politickou opci. Nelze 

pochybovat, že o bipolárním uspořádání lze uvažovat jen v systémech, jejichž 

fungování se točí okolo dvou pólů. (Novák, 1997, str.81) To ale současně 

neznamená, že se jedná o uspořádání organizované kolem dvou relevantních 

politických stran. Může se jednat i o počet tří nebo dokonce čtyř stran. Bipolarita 

nutně neznamená bipartismus. (P. Fiala, M.Strmiska, 1998, str. 215) 

Mluvíme-li o bipartismu v mnohostranických uspořádáních, předpokládáme, že oba hlavní články 
Jsou stálé, zatímco konfigurace vedlejších stran se může libovolně měnit. Pokud by se v roli dvou 

velkých stran " střídaly více jak dvě formace, pak by se nedalo hovořit o skutečném dvoustramckem 
istému, i když by skladba stranického u s p o ř á d á n í při povrchním posouzení nevykazovala vetsi 
změny. 
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Systém dvou stran tedy bude bipolární pokud představa pólů 

splyne s pojmem hlavních stran (soupeřů). Koncepce pólů ale nutně znamená 

předpoklad existence ideologické vzdálenosti. Sartori mluví o malé vzdálenosti 

mezi hlavními stranami bipartismu. Tyto strany však mohly představovat jen 

jakousi variantu navzájem si blízkých stranicko-politických "pólů", jež ve 

skutečnosti žádnými póly nejsou. Kdyby tyto strany opravdu reprezentovaly 

"vyčnívající" vzdálené body v ideově-politickém prostoru, nepředstavovaly by pak 

víceméně zaměnitelné opce pro středové voliče a tím by byl zpochybněn i 

předpoklad podmiňující podle Sartoriho centripetální charakter stranické soutěže v 

dvoustranickém systému. (P. Fiala, M.Strmiska, 1998, str. 215-216) 

S předpokládanou ideologickou blízkostí dvou hlavních stran 

souvisí také další prvek Sartoriho koncepce dvoustranických systémů, a to 

představa symetrického levostředového, respektive pravostředového umístění těchto 

stran-pólů. V rámci sartoriovského schématu dvoustranického-bipolárního systému 

je předpokládaná existence levostředového a pravostředového pólu a je vyloučena 

možnost, že jedna ze stran představuje "pól středu". Bipolární systémy směřují tedy 

od středu, jsou odstředivé. (P. Fiala, M.Strmiska, 1998, str. 216) 

V Sartoriho pojetí dvoustranických systémů není inkompabilita 

hlavních stran podmíněna jejich „ideologickou vzdáleností", ale hlavě funkčně-rolí 

stran s většinovým posláním a pozicí v daném uspořádání. Problém inkompability a 

kompability je zde irelevantní. Inkompabilita stran-článků systému má totiž malý 

význam tam, kde se sestavují Jednobarevné" většinové vlády, pokud tedy strany 

s většinovým posláním operují samostatně a nevytvářejí předvolební aliance. 

Naopak v multipartismech s nutnou koaliční praxí je otázka kompability a 

inkompability důležitá a to hlavně z hlediska „ideologické vzdálenosti", nikoliv 

pouze funkčně. (P. Fiala, M.Strmiska, 1998) 

1.6.3.2. Typy dvoustranických systémů v historii podle M. Duvcrgera 

1) Když neexistovalo hlasovací právo a volby byly na základě konsensu, 

vyvolalo to „buržoázni" bipartismus charakterizovaný protiklady mezi 

konzervativci a liberály. Konzervativci se opírají o sedláky a aristokracii, liberálové 

o obchodní, průmyslovou a intelektuální městskou buržoazii. Tento model však 

nelze zjednodušit. Např. ve Skandinávii konzervativní aristokracie byla seskupena 
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ve městě a liberální tendence se soustřeďovaly na vesnici. Zemědělský liberalismus 

se tak stavěl proti městskému, který měl intelektuálnější a průmyslovější charakter. 

A tak se z dualismu stal tripartismus. Konzervativci hlásali autoritu, tradici, 

podřízení řádu. Liberálové, kteří byli racionalisty, se dovolávali myšlenek americké 

a francouzské revoluce, tedy rovnosti a svobody. V protestantských zemích 

bipartismus nekomplikovaly náboženské opozice. V katolických zemích spojení 

mezi duchovenstvem a starým režimem vedlo liberály к antiklerikalismu, politický 

boj se tak stával bojem náboženským a to hlavně v oblasti školství (laické státní 

školy kontra církevní soukromé školy ve Francii či Belgii) 

2) Zavedené volebního práva vyvolalo vznik socialistických a sociálně 

demokratických stran koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století. 

Bipartismus (konzervativci a liberálové) byl na čas vystřídán tripartismem 

(konzervativci, liberálové, socialisti), později se zas objevil, ale v jiné podobě. 

Spočíval v protikladu mezi stranou buržoázni a socialistickou (dělnickou). 

Buržoázni strana vznikla buď sloučením konzervativní a liberální strany (Austrálie, 

Nový Zéland) či zůstali konzervativci sami proti socialistům a liberálové byli 

eliminováni (Velká Británie). К eliminaci konzervativců logicky nedochází, protože 

objevující se socialistické strany jim braly levicovou klientelu a druhá část klientely 

se ze strachu z levice přibližovala konzervativcům.Většinový systém pak 

znevýhodňoval strany středu. 

Tento bipartismus je spíš bipartismem labouristů a konzervativců 

než socialistů a konzervativců. Tento dualismus existuje jen v zemích, kde měla 

dělnická strana nepřímou strukturu (odbory a jiná dělnická sdružení). Byly málo 

ideologické a spíše reformní než revoluční. Bipartismus nemůže existovat pokud 

chce jedna strana smést stávající systém. 

3) Po roce 1951 zjišťuje Duverger v Itálii bipartismus v protikladu 

komunistické strany a strany „západní" (křesťanská demokracie). To lze nazvat 

„nedokonalým bipartismem", stejně jako systém dvou a půl stran, ale tam je na 

rozdíl od Itálie možnost určitého střídání moci. V Itálii od konce druhé světové 

války formovala komunistická strana opozici a znemožňovala střídání u moci. 

Dostala-li by se k moci došlo by к úplné změně režimu. A to znamená i změnu 

mezinárodního postavení Itálie. A tak křesťanskodemokratickou stranu volili i ti, 

kteří byli proti komunismu. Zavedení jednokolového systému by vedlo к vzniku 

bipartismu „komunistická strana-západní strana". K tomu nedošlo a tak by se tato 
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situace dala pojmenovat „nedokonalým pluralismem" či „zablokovaným 

bipolárním systémem".18 (M. Novák, 1997, str.86-88) 

Bipartismus funguje dobře jen když se protiklad dvou soupeřů 

týká jen prostředků a druhotných cílů, ale oba přijímají hlavní rysy politického 

režimu. Duverger to nazývá technickým bipartismem a odlišuje ho od 

metafyzického, kde se soupeření týká samé podstaty režimu a konflikt má 

nesmiřitelný ráz. Bipartismus nemůže existovat pokud má jedna strana totalitní 

strukturu. Funguje nejlépe pokud je názorové spektrum omezené a jeho distribuce 

je normální ve statistickém stavu, tedy ve formě zvonu. Nejsilnější je střed a z něho 

napravo i nalevo zhruba stejně a postupně počet stoupenců názorového spektra 

klesá. Nerozhodní se soustřeďují kolem středu mezi dvěma stranami. Tedy když 

není názorové rozpětí příliš velké, ideologická vzdálenost je poměrně malá a 

existuje celkem široká shoda názorů. (M. Duverger, 1981, str. 303) 

1.6.3.3. Bipartismus a multipartismus ve vzájemném vztahu 

Pokud existují dvě strany, ta z nich, která ve volbách zvítězí, získá 

nadpoloviční (absolutní) většinu odevzdaných voličských hlasů a parlamentních 

křesel. Vláda se tak může opřít o stejnorodou a stabilní většinu. Naopak v systému 

více než dvou stran se obvykle žádné ze stran nepodaří získat nadpoloviční většinu 

poslaneckých křesel a je tedy nutno utvořit buď víceméně nesourodou koalici nebo 

menšinovou vládu. V obou těchto případech je vláda oslabena. (M. Novák, 1997, 

str. 78) 

První, kdo proti sobě postavil bipartismus a multipartismus byl 

A.L. Lowella, který už v roce 1896 zdůrazňoval spjatost multipartismu s politickou 

nestabilitou, jelikož koaliční vlády mají kratší trvání než vlády homogenní a protože 

parlamentní systém vede к silné a účinné vládě jen tehdy, když má jedna strana 

většinu. (M. Novák, 1997, str 78) 

Podle M. Duvergera si v systému bipartismu dvě strany rozdělují 

poslanecká křesla, jedna z nich zajišťuje sama vládu, druhá se omezuje na svobodné 

vyjádření opozice, vláda je tedy stejnorodá a stálá, disponuje stabilní a soudržnou 

Tento termín navrhl Lavau к o z n a č e n í fungování francouzského politického systému 
v osmdesátých letech 
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většinou. V systému multipartismu je naopak к vytvoření vládního kabinetu 

zapotřebí koalice více stran, odlišných svým programem a svou klientelou. Takovou 

vládu ochromují vnitřní rozpory a nezbytnost udržet s velkými obtížemi křehkou 

koalici, která tvoří parlamentní většinu. (M. Duverger, 1981, str. 294) 

Podle G. Sartoriho má ideologická vzdálenost velký význam 

v otázce stability a nestability za multipartismu. Tak může být multipartismus 

„umírněný", který je slabě polarizovaný a stabilní, nebo extrémní (polarizovaný) 

polarismus, který je silně polarizovaný, ale nestabilní. Tento rozdíl mezi 

umírněným a extrémním pluralismem je podle Sartoriho zásadní. Hlavně pokud 

vezmeme v potaz, že multipartismus je v západní společnosti skoro vždy pravidlem, 

zatímco většinová strana je zde výjimkou a stabilní vládní koalice se zde mohou 

vytvořit. Takže k tomu, aby zde byla vláda stabilní a mohla dlouho trvat, nemusí 

být systém dvou stran, pokud je tam slabá polarizace (malá ideologická vzdálenost 

mezi relevantními stranami). Podobně jako slabá polarizace, také bipolarita má 

obvykle podobné důsledky jako systém dvou umírněných a poměrně 

disciplinovaných stran, tím spíše, že bipolarita je obvykle spjata se slabou 

polarizací. Rozlišní mezi multipartismem a bipartismem tedy můžeme podle 

některých autorů nahradit distinkcí multipolárních a bipolárních systémů stran.19 

(M. Novák, 1997, str.80-81) 

Bipartismus a polarizace je zcela něco jiného. Britský bipartismus 

je sice bipolární, ale vůbec ne polarizovaný. Klasické bipolární systémy mají 

tendenci směřovat do středu, jsou odstředivé. Naopak polarizované multipolární 

systémy jsou dostředivé, mají centrální pól (pól středu), ale ne středovou 

(dostředivou) orientaci. Nemají tedy centristický charakter. Politický systém 

s dostředivým sklonem je umírněný, naopak ten s dostředivým je více radikální 

(extremistický). (M. Novák, 1997, str. 81-82) 

Umírněný pluralismus na základě tří nebo čtyř .stran je bipolární a 

dostředivý. Extrémní pluralismus (s více než pěti relevantními stranami) je 

multipolární, polarizovaný a má odstředivé sklony. Některé z těchto stran jsou proti 

systému jako takovému („antisystémové strany") a vládnoucí strana je pak 

konfrontována s „bilaterální" (oboustrannou) opozicí, tedy opozicí zprava i zleva. 

19 / když samozřejmě může existovat bipolární systém, který je silně polarizovaný ( Rakousko před 
druhou světovou válkou, Francie v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let) a naopak 
multipolární systém, který je jen slabě polarizovaný ( Norsko). 
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V takovém systému existuje strana středu či skupina stran v politickém středu, aleje 

zde tendence spíše odstředivá. Systém má tedy spíše tři póly než dva a společnost je 

zde silně zideologizována. (M. Novák, 1997, str. 82) 

Podle Seilera, co se týče bipartismu, stojí proti sobě dvě strany 

vzniklé štěpením vlastníci-pracující (anglický model), v USA stojí bipartismus na 

soupeření stran dle rozštěpení centrum-periferie. Podle J. Blondela existuje také 

rozštěpení na bipartismus dokonalý a nedokonalý (systém dvou a půl strany ve 

Spolkové republice Německo) a multipartismus dokonalý a nedokonalý 

(s dominantní stranou-Švédsko). Duverger pak rozlišuje skutečný bipartismus 

s disciplinovanými stranami (Velká Británie) a pseudopartismus s pružnými, 

neukázněnými stranami (USA) od tzv. paradualistického systému (systém dvou a 

půl stran). Multipartismus pak rozlišuje skutečný a zdánlivý (bipolární 

multipartismus s dvěmi velkými a stabilními koalicemi). (M. Novák, 1997, str. 83) 

1.6.4. Systém více než dvou stran (multipartismus) 

1.6.4.1. Přechod od bipartismu k multipartismu 

Důvodem proč se dualismus neuplatnil ve více evropských zemích 

je podle Duvergera typ volebního systému. Dualismus je podporován jednokolovým 

volebním systémem, který v kontinentální Evropě skoro neexistuje. Jednokolový 

systém totiž brzdí vznik nových stran a eliminuje slabé strany, pokud existují více 

jak dvě strany. Eliminaci podporují dva faktory: mechanický, který způsobuje, že je 

třetí strana v počtu křesel znevýhodněna a tedy nedostatečně reprezentována ve 

vztahu к procentu svých voličů.20 A pak faktor psychologický, to znamená že voliči 

chápou, že pokud dávají hlasy třetí straně, zbytečně je ztrácejí a tak dají raději hlas 

Přesnost reprezentace v parlamentu se měníš volebním systémem. Dokonalá je reprezentace (ale 
jen v parlamentě, nikoli ve vládě, která je důležitější) tehdy, pokud poměr mezi procentem 
Poslaneckých křesel strany a procentem hlasů, která ta strana dostala, se rovná jedné, to znamená 
pokudje počet procent v obou případech stejný. Když je tento poměr menší než jedna, tedy pokud j e 
Procento poslaneckých mandátů nižší než procento hlasů, strana je nedostatečně reprezentována.^ 
Pokud j e naopak poměr větší než jedna, to znamená pokud je procento poslaneckých mandátů vyšší 
než procento získaných hlasů, je strana nadměrně reprezentována. Čistý proporční systém by vedl 
к dokonalé reprezentaci, jednokolový většinový systém nadměrně reprezentuje velmi silné 
str any (jednu nebo dvě) a nedostatečně reprezentuje všechny ostatní strany včetně té, která se 
dostane na třetí místo. 
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jedné ze dvou hlavních stran, která je jim názorově bližší. (M. Novák, 1997, str. 99-

100) 

Multipartismus je podle Duvergera často směšován s faktickou 

neexistencí stran. To znamená, že v zemích, jejichž veřejné mínění se dělí na 

početné, nestálé a měnící se skupiny neodpovídá skutečnému multipartismu, ale jde 

jen o zárodky stran. Dokud tedy neexistují skutečné politické strany, nemá smysl 

rozlišovat mezi bipartismem a multipartismem. To byl případ polistopadového 

ČSFR, kdy docházelo к častým změnám veřejného mínění, ale docházelo tím také 

к procesu diferenciace a pozdější krystalizace politické scény. 

U některých národů se jedná o mezikategorie: existují zde politické 

strany s minimem organizace a stability, ale i nestálé a neorganizované skupiny. 

Pak se rozdíl mezi multipartismem a neexistencí stran stírá, a to tím spíš, že 

pozůstatky neorganizovanosti zůstávají i v mnoha zemích s organizovanými 

politickými stranami (např. ve Francii neexistovaly napravo od radikálních stran 

skutečné politické strany, ale proměnlivé skupiny charakteristické pro předchozí 

vývojovou etapu). 

Uvnitř jednoho binárního (dualistického) rozštěpení mohou vznikat 

odštěpení mezi umírněnými a radikály. To se podobá štěpení mezi autoritářským a 

demokratickým temperamentem. Uvnitř stran lze rozlišovat umírněnou a radikální 

tendenci, a toto rozlišení můžeme doplnit o rozlišení mezi extrémistickým a 

umírněným temperamentem. Toto druhé rozlišení zasahuje to prvního a znamená 

vytváření frakcí a rivalit vzniklých na základech prvního rozlišení. Uvnitř 

konzervativců tak můžeme rozlišovat umírněné a extrémní. Pokud se tyto frakce 

nesnášejí, můžou vznikat i další strany. Např. ve Švýcarsku se počáteční 

bipartismus (konzervativci-liberálové) odštěpením radikálů od liberálů proměnil 

v tripartismus, který později rozmach socialistů proměnil v kvadripartismus 

(systém čtyř stran). Toto vnitřní dělení nazývá Duverger frakcionalizací, což je i 

jeden ze způsobů jak může být dualismus narušen a vzniknout tak multipartismus. 

Frakcionalizace pak plodí strany středu. 

Častější než frakcionalizace je podle Duvergera překrývání. To se 

týká dualistických rozštěpení ve Francii, která Duverger staví na sebe, „vrství". 

Tyto různé kategorie si vzájemně neodpovídají a tak jejich křížením vzniká 

multipartistické rozdělení. Dualistický nebo binární charakter se tím neopouští, ale 

vyvrací to myšlenku, že existuje jen jeden dualismus (např. levice-pravice). 
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Předpokládá se naopak více dualistických rozštěpení. (M. Novák, 1997, str. 101, 

102) 

1.6.4.2.Typy dualistických rozštěpení v systémech mnoha stran podle 

Duvergera ve Francii v polovině dvacátého století 

Štěpení mezi stranami :a)náboženskými (klerikálními) a laickými (sekularistické) 

b)liberálními a dirigistickými (plánovačské) 

c)východními a západními 

Podle toho Komunistická strana té doby byla laická, dirigistická a 

východní. Progresivistiětí křesťané byli východní, náboženské a plánovačské, 

socialisté západní, dirigističtí a laičtí, lidový republikáni byli západní, náboženští a 

dirigističtí, radikálové západní liberální a laičtí a pravice byla západní, liberální a 

náboženská. 

Obecněji pak Duverger rozlišuje mezi mnoha protiklady, které se 

mohou vrstvit na sebe: a) politickými, týkajícími se formy nebo struktury vlády 

(monarchisté, republikáni, detailně pak bonapartisté a roajalisté, orleanisté a 

legitimisté), b) sociálními neboli třídními, c) ekonomickými (dirigisté a liberálové), 

odpovídajícími do značné míry protikladům sociálním, d) náboženskými (boj mezi 

klerikály a sekularisty v katolických zemích nebo boj mezi katolíky a protestanty 

v zemích nábožensky rozdělených, jako je Holandsko), e) etnickými a 

národnostními (např. Češi a Slováci v bývalém Československu), f) 

diplomatickými (prozápadní a provýchodní), g) historickými (nové rivality se vrství 

na staré). (M. Novák, 1997, str. 103,104) 

1.6.4.3. Dualistické štěpení podle Seilera 

Obecnější klasifikaci dualistiky navrhl Seiler. Jak už jsem uvedla 

průmyslová a národní revoluce vyvolaly sérii konfliktů a štěpení ve dvou 

dimenzích: a) ve sféře teritoriálního rozštěpení politické kontroly a b) ve fungování 

systému. Vznikají tak tato čtyři dualistická štěpení: 

1 • vlastníci-pracující (funkční osa průmyslové revoluce) 

2. venkov-město (teritoriální osa průmyslové revoluce) 
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3. církev-stát (funkční osa národní revoluce) 

4. centrum-periferie (teritoriální osa národní revoluce) 

Pokud se jedná o štěpení západ a východ (Duverger)a zařazení 

komunistických stran, přidali autoři Jean a Monica Charlotovi: 

5. stát-občanská společnost (ke státu patří strany pohlcující občanskou stranu 

státem a politikou, tedy komunistické a nacistické), naopak к občanské 

společnosti řadíme strany, které autonomii občanské společnosti vůči státu a 

politice uznávají. (M. Novák, 1997, str. 104) 

Rakkonen se přítomnost silné komunistické strany pokusil 

vysvětlit působením mezinárodní revoluce, tedy bolševické Říjnové revoluce z roku 

1917. Podle něj tvoří páté štěpení, které fragmentuje dělnické hnutí a staví proti 

sobě komunismus a sociální demokracii. Podle Seilera je toto štěpení chybné, 

protože mezinárodní revoluce a její pozdější obměny (trockismus, maoismus, 

titoismus) působila jen na jednu část štěpení vlastníci-pracující, tedy na pracující. A 

jde tedy jen o určité odštěpení, které zasahuje jen dělnické strany. Západní 

komunistické strany sice spadaly do kategorie „monopolistické strany", ale nikdy 

nebyli totalitními. (M. Novák, 1997, str. 105) 

Podle Seilera tedy nakonec dostaneme tabulku, v níž ke dvěma 

revolucím (národní a průmyslové) přibývá mezinárodní (bolševická) revoluce, která 

také působí podél dvou strukturálních os. V té teritoriální-kulturní ose vzniká 

rozštěpení stát-občanská společnost, která staví v opozici totalitní a demokratické 

strany. Na funkční ose se tato revoluce projevuje rozštěpení minimalisté-

maximalisté, které proti sobě staví liberální a sociální strany. 

To znamená, že co se týče štěpení stát-občanská společnost, 

v teritoriální ose jde o územní uspořádání politické kontroly, ve funkční ose jde o 

fungování systému. Pokud jde o štěpení minimalisté-maximalisté to můžeme změnit 

na rozlišení radikální-umírnění, která ale protíná všechna rozštěpení a lze je převést 

na štěpení vlastnící-pracovníci neboli pravice-levice. (M. Novák, 1997, str. 106) 

Podle Seilera má na politické změny vliv také chronologický 

aspekt. V postkomunistických zemích jsou v první fázi (při prvních svobodných 

volbách) rozhodují dvě štěpení: buď stát-občanská společnost nebo centrum-

periferie. Takže vznikne buď široká demokratická antikomunistická aliance, ve 

formě hnutí, nebo široké národní hnutí za nezávislost, nebo se můžou oba cíle 

kombinovat. Po té, co je dosaženo jednoho z těchto cílů, se široká hnutí začnou 
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diferencovat a to hlavně na základě rozštěpení sociální-liberální, které představuje 

klasické rozštěpení pravice-levice. Až v druhé fázi se tedy prosazuje štěpení 

sociální-liberální. Rozštěpení pravice-levice se tedy týká jen první fáze, nikoli druhé 

ani třetí fáze, jíž je krystalizace a stabilizace politické scény. (M. Novák, 1997, 

str. 107) 

1.6.4.4. Polarizovaný pluralismus21 podle G.Sartoriho 

Giovanni Sartori svou koncepci polarizovaného pluralismu 

vytvářel a postupně opravoval skoro celé desetiletí (polovina šedesátých let až 

polovina sedmdesátých let). Tento koncept zohledňoval ideologickou podstatu 

typologizace stranicko-politických soustav a režimů. Vznikl a byl oblíbený 

především v historickém a politickém kontextu Studené války. Odmítá také 

jednoznačné vymezení systému politických stran a politický pluralismus neoznačuje 

pouze jako typ stranického systému (polarized pluralism), ale také jako typ 

stranicko-politické obce (polarized polity). Polarizovaný pluralismus je spojený 

s formátem extrémního pluralismu22 a je vyznačen těmito rysy: a)přítomností 

relevantních antisystémových stran, b) existencí bilaterálních opozicí, c) obsazením 

prostoru středu v dané soustavě (umístění ve středu) některé ze zde působících stran 

nebo skupiny několika stran, d) polarizací politického mínění a ideologickou 

vzdáleností stranicko-politických subjektů, e) převahou centrifugálních 

(odstředivých) tendencí stranicko-politické soutěže nad centripetálními 

(dostředivých), f) výskytem ideologické mentality a ideologickým členěním-

strukturováním politické obce, g) přítomností nezodpovědných relevantních 

opozičních formací a tedy i absencí alternativních koalic a výskytem pouze 

„periferního přesahování" (obměny) v rámci vládních koalic, a konečně h) 

přechodem od kompetitivní politiky к politice přehnané licitace, stupňování slibů 

bez ohledu na kapacitu zdrojů a celkové možnosti jejich splnění. (P. Fiala, M. 

Strmiska, 1998, str. 149-150) 

21 
Rozdíl mezi "polarizovaným pluralismem " a polarizovaným multipartismemje v tom, ze první z 

nich se používá pouze pro Sartoriho pojetí či pro koncepce z tohoto pojetí vycházejících nebo na něj 
navazujících. "Polarizovaný multipartismus " by pak bylo označení pro široký okruh pojetí 
polarizovaných (mnoho)stranických systémů vycházející z užší definice systému politických stran. 

22 Formát překračující hranici pěti či šesti relevantních stran v dané soustavě 
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Klíčový význam Sartori připisoval prvním dvou rysům. Přítomnost 

relevantních antisystémových stran má pro polarizovaný pluralismus klíčový 

význam. Z antisystémové orientace totiž jasně vyplývá „nezodpovědný" charakter 

jejich opozice a vůbec pozice v daném stranicko-politickém uspořádání (režimu). 

Dlouhodobá existence velkých parlamentních antisystémových stran 

s odpovídajícím stabilním voličským zázemím ukazuje na polarizaci veřejného 

mínění a tedy i voličské obce a sním související způsob strukturování politické 

obce. Polarizace veřejného mínění a „ideologické" strukturování politické obce 

však nelze pokládat za rysy polarizovaného pluralismu jako typu politických stran, 

nýbrž nejde o rysy určitého typu soustavy politických stran, ale politické obce či 

politického uspořádání v širším slova smyslu. Ze strukturování politické obce také 

nejde automaticky odvodit strukturu příslušného systému politických stran a 

naopak. Politika přehnané licitace a nesplnitelných slibů netvoří systémový rys 

polarizovaného mnohostranického systému, je to moment, který probíhá i v mnoha 

jiných stranicko-politických soustavách. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, 

str. 150-151) 

Jako další z nej důležitějších rysů polarizovaného pluralismu lze 

pokládat tripolární strukturu stranicko-politické soutěže (antisystémová levice 

versus levý střed + střed + pravý střed versus antisystémová pravice), výskyt 

bilaterálních opozicí a obsazení prostoru středu („metrického středu") v daném 

kontinuu některou ze zde působících politických stran nebo uskupením stran. 

Obsazení středového prostoru v příslušném lineárním kontinuu má v tomto modelu 

velký význam, prože má, na rozdíl od mnohostranického uspořádání jiného druhu, 

přímé kvalitativní důsledky pro mechanismus systému. Polarizovaný pluralismus je 

z hlediska utváření vlád a celkové mocenské rovnováhy útvarem, jehož těžiště je 

přímo ve středu lineárního kontinua stranicko-politické soutěže. Proti vládě 

politické strany nebo skupiny stran "umístěných ve středu" není v rámci 

prosystémových sil alternativy. Možná je v tomto systému jen periferní obměna či 

periferní přesahování vládní koalice (střídání vlády středu a levého středu nebo 

pravého středu). Předpokladem středového těžiště systému polarizovaného 

pluralismu je dvojí inkompabilita relevantních stran a to inkompabilita 

charakterizující vztahy mezi skupinou stran s vládním-koaličním potenciálem a 

antisystémovými stranami (trvale opozičními a "nezodpovědnými") a inkompabilita 

hlavních složek opozicí, představovaných antisystémovými stranami, které se 
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nacházejí na protilehlých periferiích daného stranicko-politického kontinua. Tyto 

vzdálené a navzájem se vylučující složky opozicí nemohou vytvořit jednotný 

protivládni blok, který by byl schopen představovat současně koherentní vládní 

alternativu. Tato koncepce kladla důraz na strukturálně (nikoli pouze 

konjunkturálně) podmíněnou převahu centrifugálních trendů stranicko-politické 

soutěže nad centripetálními, to znamenalo předpokládání posilování pozic a 

(relevantní i absolutní) expanzi antisystémových stran vzhledem к 

"prosystémovým" politickým formacím. (P. Fiala, M. Strmiska, 1998, str. 151-152) 

1.6.4.5. Umírněný multipartismus podle Sartoriho 

Pro umírněny pluralismus (multipartismus), je-li vymezován 

kontrastně vůči bipartismu a systému predominantní strany, je charakteristická 

praxe koaličních vlád. Podmínkou je existence tří, ale lépe pěti či šesti relevantních 

stran, z nichž ani jedna nepředstavuje hlavní opozicí vůči režimu. Ideologická 

vzdálenost mezi nimi je relativně malá, všechny tyto strany jsou přijatelné jako 

vládní formace a orientované na přijetí podílu vládní moci. Podle Sartoriho logika 

umírněného pluralismu napodobuje mechanismus bipartismu a to hlavě proto, že 

struktura této stranické struktury zůstává bipolární, ale místo dvou stran se tu 

vyskytuje bipolární konfigurace alternativních koalicí či jejich perspektiva23. 

Narozdíl od polarizovaného pluralismu ten umírněný vylučuje podle Sartoriho 

existenci velkých, relevantních antisystémových stran, chybí mu velké vyhrocené 

bilaterální opozice a stranická soutěž má centripetální charakter. Jedná se tedy o 

nepolarizované stranicko-politické uspořádání, kde všechny nevládní strany mohou 

vytvořit jednotnou opozici, tj.st opozici unilaterální (soustředěná "na jedné straně") 

a to buď pouze vlevo nebo jen vpravo v rámci lineárního ideově-politického 

kontinua. Sartori tvrdí, že zvýšení počtu relevantních stran nemusí v tomto systému 

znamenat vytvoření podmínek pro multipolární interakce a následně к 

polarizovanému pluralismu a ani překročení hranice šesti stran nemusí mít za 

následek transformaci systému. Pokud je ale narůstající fragmentace spojena s 

ideologickou polarizací může vznikat polarizovaný pluralismus. (G. Sartori, 2005) 

Podle Sartoriho není pro umírněný pluralismus ani tak důležitá alternativní vláda jako koaliční 
vládnutí v rámci perspektivy alternativních koalic (což nutně nepředpokládá nutnou rotaci koalic) 
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1.6.4.6. Tripartismus 

V třístranickém formátu může existovat jak jedna, tak dvě "velké 

strany", ale i možnost symetrického tripartismu tří "středně" velkých stran. Také 

pravděpodobnost výskytu dvojice "velkých" hlavních politických stran, schopných 

vytvářet jednostranické vlády, zůstává vysoká. Ve čtyř- a pětistranických systémech 

tato pravděpodobnost dost klesá, protože jejich uspořádání poskytuje zúžený prostor 

pro působení dvou "velkých" politických stran s perspektivou alternace jejich 

většinových "jednobarevných" vlád. Spíše je možná existence jedné "velké strany s 

většinovým posláním", ale reálná je i absence jakýchkoli "velkých" politických 

formací či v případě skutečně mnohostranických systémů jejich degradace na 

dominantní složky předvolebních a vládních povolebních koalic. (P.Fiala, 

M.Strmiska, 1998, str. 214) 

Jako příklad tripartismu je možno uvést Austrálii v druhé polovině 

20 stol. Jde o případ rolnické strany, která narušuje dualismus konzervatistů a 

labouristů. Napodobuje svou organizací labouristy. Tento tripartismus odpovídá 

schématu buržoazie, proletariát, rolnictvo. Problémem každé rolnické strany je 

kolísání mezi pravicí a levicí pramenící z rozmanitosti rolnických sociálních 

struktur: není rolnická třída, ale zemědělský proletariát a vlastníci, malorolníci a 

velkorolníci. Z toho plyne problém vytvořit rolnické strany a jejich sklon к pravici, 

jelikož malorolníci a zemědělský proletariát dávají přednost socialistickým nebo 

komunistickým stranám.(M. Duverger, 1981, str. 327) Rolnické strany jsou tedy 

dost vzácné, ale v některých zemích vznikl jejich rozvojem kvadripartismus 

(systém čtyř stran) jako výsledek připojení agrární strany к tripartismu 

konzervativci-liberálové-socialisté běžného kolem roku 1900 (Skandinávie). 

Co se týče tripartismu počátku dvacátého století, tam se základní 

bipartismus (konzervativci-liberálové) přeměnil v tripartismus důsledkem rozmachu 

sociálnědemokratických a socialistických stran na konci devatenáctého a počátku 

dvacátého století (Anglie, Belgie,...). Duverger nazval tento proces vývojem 

doleva 24. Reformátorská či revoluční strana se stane konzervativní, po uskutečnění 

reforem nebo revoluce, které hlásala, zleva přechází doprava a zanechává prázdné 

místo, které znova obsadí nová levice, která pak projde stejným vývojem a za 

24 z francouzštiny-sinistrisme 
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několik desítek let se z levice jedné epochy stane pravice druhé epochy. Přechod od 

staré strany levice doprava by měl způsobit zmizení staré konzervativní strany, aby 

znovu vznikl původní bipartismus (anglosaský příklad). Strany a sociální struktury 

přetrvávají dlouho a tak by se skluz к levici kombinoval se základním dualismem a 

vznikal by opět tripartismus. (M. Duverger, 1981, str.326-327) 

Dle Seilera s tím souvisí přežívání starých stran, které v dějinách 

neuspěly a musí se přizpůsobit, nezanikly a v některých případech i prosperují. Toto 

přežívání je jednou z příčin multipartismu. Týká se to buržoazních stran 

konzervativních, liberálních a radikálních, které byly dříve spjaty s buržoazií nebo 

s části buržoazie prodělnicky zaměřené nebo té, která viděla ve vznikajícím 

dělnickém hnutí spojence proti šlechtě. (M. Novák, 1997, 124-125) 

1.6.4.7. Vliv volebních systémů na systémy stran 

Jednokolový (relativní) většinový volební systém ve většině 

případech podporuje bipartismus, systém poměrného zastoupení a někdy i 

dvoukolový většinový volební systém směřují к multipartismu. 

Dvoukolový většinový systém je s výjimkou Francie málo 

rozšířen. Tento systém nepopírá rozmanitost ideologicky blízkých stran, protože se 

strany mohou seskupit ve druhém kole. Systém bipolarity a nedostatečné 

reprezentace se tu může projevit až v druhém kole, v prvním kole si může každá 

strana udržet svou šanci. Tento systém podporuje multipartismus méně než systém 

poměrného zastoupení. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v rozdílné modifikaci 

vnitřní struktury stran: proporční systém napomáhá disciplinovanosti stran, 

dvoukolový většinový systém vede strany к pružnosti a podporuje v individualismu. 

Strany se tu mohou množit, ale aby porazily odpůrce, musí vytvořit aliance nebo 

koalice. Druhé kolo je pak kolem aliancí. Ve výhodě jsou spíše strany středu, ty se 

totiž lépe dohodnou na koalici než strany extrémistické. Dvoukolový systém je také 

více nakloněn velkým stranám a napomáhá bipolaritě. Může tedy vést к dualitě 

aliancí, zavést bipartismus v multipartismu, tj. bipolární multipartismus (Francie 

roku 1958, kdy к němu v roce 1962 přispívají přímé prezidentské volby, kde do 

druhého kola mohou postoupit jen dva kandidáti). 

Systém poměrného zastoupení je spjat multipartismem, v žádné 

zemi s proporčním systémem se totiž bipartismus neudržel. Tento systém umožňuje, 
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aby každá tendence byla reprezentována, a tak by množení stran mohlo být 

nekonečné (předmnichovské Československo, Francie IV. republiky). Vždy však 

nevede к množení stran (Belgie-1900 je charakterizována tripartismem). 

Podle Duvergera proporční systém udržuje existující mnohost 

stran. Když strana, která byla dříve silná ztratí své postavené, proporční systém ji 

umožní přežívat dále jako malé či drobné straně. Usnadňuje tedy život malých stran 

a stěžuje bipolaritu okolo dvou velkých stran. Také nebrání rozkolům a oddělování 

existujících stran, nenutí strany, aby se spojovaly, brání vývoji к bipartismu. 

Zavedení proporčního systému způsobuje často rozkoly uvnitř existujících stran, ať 

jde o schizmata přiznaná či zastřená. Nová strana vzniká z části vůdců a kádrů staré 

strany, která nadále existuje. 

Jednokolový většinový systém zesiluje pohyby dvou hlavních stran 

a pokud chce nová strana získat poslanecká křesla, musí zvítězit v některých 

volebních obvodech. Taková strana za sebou musí mít silné sociální zázemí. A tak 

staré strany se slabou sociální bází a nové strany s proměnlivými nálady voličstva 

jsou rozdrceny. 

Kolektivní ráz proporčního systému zmírňuje silné tendence 

к zachování multipartismu: vyžaduje pevnou organizaci, disciplínu, což je 

v rozporu s individualistickými a anarchistickými tendencemi, které plodí 

dvoukolový většinový systém. To vadí hlavně stranám pravice a středu, v nichž je 

anarchie více rozšířena. 

Systém poměrného zastoupení přispívá ke zvyšování počtu stran. 

Množení stran díky proporčnímu systému však není až tak velké, víceméně zůstává 

stejný počet stran i jejich struktura ve stejném stavu jako na počátku, kdy bylo 

poměrné zastoupení zavedeno. Vliv proporčního systému se projevuje spíše 

tvořením nových malých stran než rozkolem starých stran. Čistý proporční systém 

však neexistuje prakticky nikde a většina skutečně používaných proporčních 

volebních systémů je doplňováno určitými prvky většinového systému, aby se 

zabránilo tvoření malých nových stran (např. volební klauzule). 

Tendence proporčního volebního systému vytvářet nové strany 

není omezena na vytváření pouze malých stran. Tento systém je citlivý к 

přechodným módám a proměnlivým náladám veřejného mínění a tedy i voličstva. 

Jeho pomocí došlo к rozmachu nacistické strany v Německu v roce 1933 nebo ke 
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vzniku krajně pravicové Národní fronty J.-M. Le Pena ve Francii roku 1986. 

(M.Novák, 1997, str. 132- 136) 

M.Duverger shrnuje vliv volebního systému na systém stran do tří 

pravidel (Duvergerovy zákony): 

1) Proporční systém zjednodušuje zavedení a udržování systému četných, 

tuhých (ukázněných), nezávislých a stabilních stran 

2) Dvoukolový většinový systém tíhne k systému více než dvou pružných 

(nedisciplinovaných), závislých a relativně stabilních stran 

3)Jednokolový většinový systém pomáhá bipartismu, alternaci či střídání 

dvou velkých nezávislých stran. 

Tyto Duvergerova pravidla prakticky platí, až na výjimky. Co se 

týče výjimky pravidla bipartismu, jde o příklad Indie. Tam nejsilnější strana, strana 

Kongresu, zaujímá střed politického spektra. Takže taktické hlasování, které má 

zabránit vítězství druhé velké strany pravice či levice, ztrácí význam a zklamaní 

voliči volí malé levicové či pravicové strany, jimž pozice středu strany Kongresu 

brání, aby se spojily. (M. Novák, 1997, str. 60-61) 

Co se týče pravidla dvoukolového systému, Georges Lavau 

argumentuje, že není jisté, že by mohl mít srážející účinek na stranické skupiny. 

Příprava seskupení a koalicí druhého kola by měla vybízet strany к aliancím, které 

by se mohly stát stálými. (G. Lavau, 1953, str. 20) V. republika ve Francii to do 

jisté míry potvrzuje tuto poznámku a proto Duverger později řekl, že dvoukolový 

většinový systém může přispět к vytváření „dualismu aliancí" (quadrille bipolaire-
25 

bipolární čtverylka) a přiznal, že oba většinové systémy zvýhodňují velké strany a 

znevýhodňují malé. Nutnost aliancí v druhém kole také způsobí, že se spíše prosadí 

strany středu a umírněné strany než krajně levicové či pravicové strany, které 

koaliční partnery nacházejí jen těžko. Také nelze pří parlamentních volbách 

přihlížet pouze k dvoukolovému většinovému systému, ale také k dvoukolovým 

přímým prezidentským volbám, při nichž do druhého kolo postupují pouze dva 

kandidáti, což také přispívá к bipolaritě. (M. Novák, 1997, str. 62) 

Roli hraje také velikost volebních obvodů. Existují obvody 

s malým počtem mandátů a obvody s velkým počtem mandátů. Kdo upřednostňuje 

25 Toto složení j e typické pro Francii sedmdesátých a osmdesátých let (od r. 1974)-je to existence čtyř 
velkých stran a dvou politických pólů (levice-komunisti socialisti, a pravice-Sdružení pro republiku 
(RPR) a Svaz pro francouzskou demokracii (UDF ) 

- 60 -



účinnost a stabilitu před přesným zastoupením, nemůže být spokojen s většinovým 

systémem, pokud ho nedoprovází malý volební obvod, nejlépe jednomandátový. 

Pokud se v proporčním volebním systému o dost zmenší volební obvody a stejným 

způsobem se zvětší jejich počet, konečný efekt takového volebního systému na 

stranický systém se velmi přiblíží většinovému volebnímu systému. (M. Novák, 

1997, str. 62) 
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2. Vývoj politických stran a stranického systému Francie v 

období III., IV., V. republiky 

2.1. Vývoj stranického systému Francie v období III. republiky 

Vývoj stranických soustav ve Francii můžeme rozdělit na tři 

základní období v podstatě shodné s trváním režimů III. (1871-1940), IV. 

(1945-1958) a V. (od roku 1958) republiky. Politické strany III. republiky nabyly 

podoby relativně soudržných celostátních organizací poměrně pozdě. První 

formace tohoto typu (radikálové a socialisté, tedy především republikánská 

radikální a radikálně socialistická strana a Francouzská sekce dělnické 

internacionály) byly utvořeny až na počátku dvacátého století. Tento organizační 

deficit, který provázel vývoj politického stranictví ve Francii devatenáctého století a 

do určité míry i poté byl vysvětlitelný nepříznivými legislativními podmínkami. 

Hrály zde však roli i kulturní faktory. Součástí pestrého souboru ideově-politických 

zdrojů byly taktéž výrazná protistranická a antiparlamentní tradice. Dědictví epochy 

od Velké francouzské revoluce k pádu druhého císařství a zrodu III. republiky 

usnadnilo zformování pluralitního politického uspořádání, jehož jednotkami byla 

hlavně vnitřně diferenciovaná a provizorně uspořádaná parlamentní uskupení, 

odpovídající sice určitým ideově-politickým sektorům, ale ne pevně organizované 

politické strany. 

Určitým změnám podléhal počet parlamentních uskupení a jejich 

klíčové vlastnosti související jak s vazbou na entity typu politických stran a 

zájmových skupin, tak i s jejich propojením s kulturně-politickými spolky a s 

ideově-politickými proudy ve veřejném mínění. Je nutné brát v úvahu i vztah těchto 

uskupení ke konfliktním liniím a příslušným dimenzím 'stranicko-politické 

diferenciace a sebeidentifikace. Kromě pravo-levého kontinua měla největší 

význam štěpení republikánský-monarchistický a sekulární-klerikální. Klasická 

dělítka centrum-periferie a město-venkov měla vedlejší význam. Ústřední role 

připadala pravo-levému kontinuu. O pozici jednotlivých stran však rozhodovaly 

faktory s prvky kulturní povahy, zastiňující rozlišování podle 

sociálně-ekonomických kritérií. 
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Od počátku dvacátého století do první světové války můžeme v 

parlamentním stranicko-politickém systému III. republiky rozlišovat pět hlavních 

oblastí: socialistickou levici (od roku 1905 ji ztělesňuje Francouzská sekce dělnické 

internacionály, Section française de l'International ouvrière, SFIO), radikální levý 

střed (Republikánská radikální a radikálně socialistická strana, Parti républicaine 

radical et radical socialiste, PRRRS), republikánský pravý střed, relativně 

umírněnou pravici liberálně-konzervativního zaměření a pravici 

(legitimistické a klerikální skupiny). Za stabilní a velké strany lze tedy považovat 

pouze SFIO a PRRRS. Stranu nejvýhodněji strategicky umístěnou a s nejvyšším 

koaličním potenciálem, disponující obvykle největším parlamentním zastoupením 

v Poslanecké sněmovně představovala PRRRS. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 102) 

V průběhu dvacátých a třicátých let docházelo ve francouzském 

stranickém systému ke změnám v seskupení a fyziognomii stranicko-politických 

sektorů a také způsobu fungování tohoto uspořádání. Co se týče změny v sestavě 

stranicko-politických aktérů, jde hlavně o rozkol ve SFIO v roce 1920, který vyústil 

ve vytvoření Francouzské komunistické strany/ Francouzské sekce Komunistické 

internacionály (Parti communiste français/ Section française de l'International 

communiste, PCF). Tak vznikla nová podoblast antisystémové (komunistické) 

levice, zatímco socialistická levice ztrácela své původní antisystémové rysy. V 

prostoru umírněné pravice a pravice představovalo nový prvek utvoření relevantní 

křesťanskodemokratické formace, a to Lidové demokratické strany (Parti démocrate 

populaire, PDP). 

Hlavní změnu na konci dvacátých let představovala integrace 

liberálně-konzervativních skupin v rámci Demokratického republikánského svazu 

(Union républicaine démocratique, URD). Jde o rozpínání pravého středu a to na 

úkor ultrakonzervativní a tradicionalistické pravice. Vývojem také prochází 

extrémně pravicový okraj stranického systému, kde operovaly jak tradičně 

monarchistický a nacionalisticky zaměřené skupiny, tak antidemokratické a 

antiparlamentní uspořádání, jejichž totožnost spočívala na spojování autoritářských 

a totalitárních prvků různého zaměření. Tyto skupiny, označované za extrémně 

pravicové ligy, nepředstavovaly relevantní volebně-politické aktéry. Jejich význam, 

rostoucí na začátku třicátých let, spočíval hlavně ve ztělesňování extrémní 

protirežimní síly. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 103) 
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Změny ve fungování stranickém systému, které od roku 1936 

spočívaly v inovacích koaličních formulí (vláda národního bloku, levicového 

kartelu, respektive tzv. malého a velkého kartelu, variace modelu republikánské 

koncentrace apod.). Novým momentem bylo také vytvoření Lidové fronty založené 

na spolupráci radikálů a socialistů, podporovanými PCF v roce 1936. Klíčové role 

radikálů ale zůstaly zachovány, stejně jako nízká stabilita a životnost jednotlivých 

vládních kabinetů. Tyto rysy přetrvaly až do zhroucení III. republiky, včetně 

eliminace jejího pluralitního stranického systému v důsledku porážky Francie v roce 

1940. 

2.2. Vývoj stranického systému Francie v období IV. republiky 

Velký vliv na stranický systém IV. republiky měly vnější faktory v 

podobě studené války a dekolonizační "alžírské krize", stejně jako vnitřní vlivy 

nestability a diskontinuity v oblasti sestavy relevantních stran a poměru sil mezi 

stranicko-politickými tábory a jejich tvářnosti, který tento systém vykazoval ve 

vztahu к systému předešlému. Přesto nešlo o jiný typ multipartismu s odlišnou 

logikou fungování. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 103) 

Etapa vývoje francouzské stranické soustavy hned po válce bývá 

nazývána jako "provizorní tripartismus", hlavně kvůli převaze trojice stran s větší či 

menší antifašistickou, respektive odbojářskou legitimací. Patří mezi ně Francouzská 

komunistickí strana (PCF), Francouzská sekce Dělnické internacionály (SFIO) a 

Lidové republikánské hnuté (MRP). Z těchto tří stran byla novým aktérem pouze 

MPR, což byla křesťanskodemokratická strana navazující na dřívější Lidovou 

demokratickou stranu (PDP). Tyto proudy těžily z poválečné situace, jejíž součástí 

byla diskreditace krajně pravicových proudů a zčásti i předválečné umírněné 

pravice zkompromitované podporou vichistického režimu. Tato éra skončila v roce 

1947 nástupem studené války, jež se sebou přinesla vytlačení komunistů do opozice 

(opozice antisystémového charakteru). (M. Strmiska a spol., 2005, str. 104) 

Zmíněná diskreditace tradiční pravice byla jen dočasná a 

neznamenala trvalou výhodu pro ostatní strany, což poznamenalo hlavně Lidové 

republikánské hnutí. Roli hlavního reprezentanta republikánské pravice převzal v 

roce 1949 Národní střed nezávislých (Centre national des indépendants, CNI), po 
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absorbci Rolnické strany nazývaný Národní střed nezávislých a rolníků (Centre 

national des independents et les paysans, CNIP). Radikálové umístění uprostřed 

stranicko-politického spektra byli oslabeni a to i díky slabé soudružnosti a 

opakujícím se rozkolům. Neztratili koaliční potenciál, ale stále vykazovali 
26 • i • 

vlastnosti pivotální formace , nikoliv však už velké, ale malé pivotální strany. 

(M. Strmiska a spol., 2005, str. 104) 

Nový prvek, co se týče kvality, se soustřeďoval okolo ústřední 

postavy zahraničního odboje, generála de Gaulla. Bylo to Gaullistické hnutí, ve své 

rané fázi reprezentované Gaullistickým svazem (Union gaulliste, UG), které 

zpočátku nedisponovalo významným volebním potenciálem. Avšak v 

parlamentních volbách v roce 1951 se situace změnila, hnutí získalo 21,6% hlasů se 

120 poslaneckými mandáty z celkových 627 a vzešla z nich tak nová gaullistická 

formace, Sdružení francouzského lidu (Rassemblement du peuple français, RPF). 

Byl to však pomíjivý úspěch, i když gaullisté ze stranické scény IV. republiky 

nezmizeli, i když v parlamentních volbách v roce 1956 došlo ke značnému snížení 

jejich voličské základny. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 104) 

Gaullisté neměli, na rozdíl od ostatních stran, žádný protějšek ani 

předchůdce ve stranickém systému III. republiky. Gaullistické hnutí se odlišovalo 

od dřívějších i soudobých francouzských liberálně-konzervativních uskupeních. To 

bylo dáno silnými prvky populismu a protistranických aspektů. S populistickou 

orientací bylo slučitelné přijetí republikánsko-nacionalistické tradice, či přesněji její 

verze, které nebylo cizí přijetí plebiscitárních a autoritářských prvků. Ústředním 

prvkem gaullistické identity bylo zdůraznění charismatického vůdcovství a 

antisystémové a protestní zaměření. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 104-105) 

2.3. Vývoj stranického systému Francie v období V. republiky 

Existenci režimu IV. republiky ukončily parlamentní volby v roce 

1958. Mocensko-politický vzestup Charlese de Gaulla, potvrzený jeho vítězstvím v 

nepřímých prezidentských volbách v roce 1958 (získal 78,5 % hlasů ve volebním 

kolegiu), předcházel transformaci stranického systému a obrození gaullistického 

hnutí a vytvářel pro ně nezbytné předpoklady. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 106) 

26 Pivotální strana je strana, která má ve volbách funkci „jazýčku na vahách" a může tak ovlivnit 
volební výsledky 
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Přestavba stranického systému IV. republiky na nový nebyla jen 

důsledkem většinového systému27 a přímé volby prezidenta republiky. Mělo v tom 

význam i referendum a rozpuštění parlamentu v roce 1962. Referendum nutilo 

voliče rozhodnout se přímo a dát odpověď na určitou otázku, ale ne prostřednictvím 

politických stran (kromě tzv. otázky důvěry). Hrozba rozpuštění nutila politické 

strany rozhodnout se pro de Gaulla nebo proti němu. (M. Perottino, 2005, str. 295) 

Duverger uvádí pojem "bipolární čtverylka" ( quadrille bipolaire ), 

který se dá použít u stranického systému Francie sedmdesátých a osmdesátých let 

dvacátého století. К vytváření dvou pólů (bipolarizaci) na francouzské politické 

scéně došlo po změně způsobu volby prezidenta v roce 1962, i když změna z 

poměrné volby na většinovou byla provedena již zákonem v roce 1958. Trvalo delší 

dobu, než se změnilo chápání voličů a chování stran a kandidátů, jimž vyhovoval 

systém IV. republiky. Na začátku V. republiky trvala zvláštní většinová shoda 

kolem de Gaulla po jeho výzvě ke sdružování politických sil. Nový systém byl 

přijat s tím, že se s odstupem času vrátí staré dobré časy, ale konec války v Alžíru 

definitivně narušil politickou soudružnost většiny. (M. Perottino, 2005, str. 295-

296) 

V roce 1962 vznikl spor kvůli vyslovení nedůvěry vládě na protest 

proti vypsání referenda, který de Gaulle vyřešil rozpuštěním Národního 

shromáždění. Nové volby i referendum o změně způsobu volby prezidenta daly 

vznik nové volební logice a to pro a proti de Gaullovi (respektive proti jeho 

stoupencům z řad UNR) a vedly ke vzniku tzv. majoritní (většinové) skutečnosti28. 

Tak se postupně vytvářel nový stranický systém a začal tedy přechod na logiku 

většiny. Podle de Gaulla měla být ale tato změna hlubší a zásadnější, měla vést к 

oslabení vlivu politických stran. Nový způsob volby prezidenta dokázal spojovat 

politické strany na ose pravice-levice a prokázal, že jsou politické strany nezbytné. 

Druhého kola prezidentských voleb v roce 1969 se však levice nezúčastnila. Od 

roku 1974 můžeme hovořit o "bipolární čtverylce" (pravice- RPR a UDF, levice-

PS a PCF). Ještě před změnou zákona o legislativních volbách v roce 1985, který 

zavedl poměrný systém se postupně rozložení politických sil komplikuje. Čtyři 

velké politické strany tehdy dostaly 75% hlasů. Po roce 1988 je již "bipolární 

27 Podle Duvergera vede první kolo voleb к rozptýlení hlasů a dává přednost zachování většího 
počtu politických stran (multipartismu), naproti tomu druhé kolo nutí ke vzniku koalic a zvýhodňuje 
vytváření dvou politických bloků (bipolarizaci) 

Ve francouzštině „fait majoritaire" 
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čtverylka" minulostí, zejména po vstupu Le Penový Národní fronty do skupiny 

velkých stran. To se týkalo i strany Zelených. Poslední legislativní a prezidentské 

volby situaci změnily ještě více. Ve vztahu к politickému systému má stranický 

systém důležitou úlohu a naopak instituční systém ovlivňuje systém stranický. To 

platí hlavně o prezidentských volbách a při využívání prezidentského mandátu. A to 

tehdy výrazně napomohlo к bipolarizaci stranického systému. Nezbytnost podpory 

od velké politické strany je samozřejmostí. Bez takové podpory nelze dosáhnout 

úspěchu v celostátním měřítku. Nejdříve se musí vytvořit prezidentská většina. Z té 

se pak odvozuje autorita prezidenta republiky nad legislativní (poslaneckou) 

většinou. Toho lze dosáhnout i zprostředkovaně pomocí předsedy vlády, oddaného 

prezidentovi, pokud existuje shoda prezidentské a poslanecké většiny. 

(M. Perottino, 2005, str. 296- 297) 

Od roku 1958 se stranický systém velmi často měnil, hlavně ve 

vztahu к systému IV. republiky, ale i po rozpuštění Národního shromáždění (1962) 

a první volbě prezidenta (1965). Změny jsou patrné hlavně od poloviny 

osmdesátých let dvacátého století, kdy po dlouhé době bipolarizace ( čtyři strany po 

dvou ) došlo opět к částečné fragmentaci. Dalo by se to popsat jako cyklický rytmus 

polarizace a depolarizace. Gaullisté, kteří brojili proti IV. republice, pozbyli 

antisystémovost a komunistická PCF se integrovala do levice. ( M. Perottino, 2005, 

str. 298 ) 

Podle Seilera se tento systém dá nazvat jako symetricky 

bipolarizovaný pluralismus, to znamená, že se stranický systém skládá z několika 

politických stran, které se "symetricky" seskupují na pravici a levici po dvou pólech 

a na každém z nich jsou na předním místě dvě strany. Tyto strany (hlavně 

gaullistická a socialistická) mají snahu se stát většinovými a postupně oslabují 

strany, které jsou na okraji. (D.-L. Seiler, 2000) 

Klíčovou stranicko-politickou formací nového uspořádání 

V. republiky se stal Svaz pro novou republiku (Union pour nouvelle république, 

UNR) sdružující hlavně gaullistické a fílogaullistické skupiny. Nezahrnulo ovšem 

všechny gaullistické formace, mimo něj např. zůstalo Středisko republikánské 

reformy (Centre de la réforme républicaine, CRR). UNR získalo 19,5% hlasů v 

prvním kole parlamentních voleb do Národního shromáždění a tedy 206 z 579 

poslaneckých křesel. Nebyla to tedy strana s absolutní většinou a ani výraznou 

převahou nad ostatními. Gaullisté tak byli nuceni spolupracovat s jinými stranami, 
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hlavně s MRP a CNIP. Так se vytvořila tzv. "pentapolární" struktura, kde byli 

hlavními aktéry kromě UNR zásadně provládně orientované formace jako MRP a 

CNIP s tzv. umírněnými a dvě opoziční levicové strany (PCF a SFIO). Rozštěpení 

radikálové a ostatní menší strany zaujímaly druhořadé postavení.(M.Strmiska a 

spol., 2005, str. 106) 

Tato pentapolární struktura se zachovala i v dalších parlamentních 

volbách, ale s tím rozdílem, že UNR, spojená s gaullistickým Demokratickým 

svazem práce (Union démocratique du travaille, UDT, který navazoval na CRR a 

představoval "doleva" směřující variantu gaullismu) se stala dominantním útvarem, 

jež mohl být považován za stranu s většinovým posláním. UNR získalo 31,9% hlasů 

a tak měli gaullisté 233 mandátů z 482 a absolutní parlamentní většiny dosáhla 

spojením s Nezávislými republikány (Républicains indépendants, RI), jejichž 

předákem byl Valéry Giscard d'Estaing, disponující 35 mandáty. Druhou nejsilnější 

stranou co do počtu hlasů (21,7%), ale ne do počtu mandátů (41), byla PCF, 

následovalo SFIO (12,6% hlasů a 66 mandátů). Expanze UNR se odehrála na úkor 

pravého středu (MPR, radikálové- 9,1% hlasů a 55 mandátů). Ostatní skupiny a 

strany spadaly do kategorie malých stranicko-politických aktérů. Posun UNR 

(UNR-UDT) do postavení dominantní strany nebyl dán jen úspěchem v 

parlamentních volbách, ale i proměnou stranické soutěže a kooperace, jejíž součástí 

bylo zavedení přímé volby prezidenta, dle ústavního dodatku v roce 1962 

(viz výše). To znamenalo významný zásah prezidentských voleb do vývoje 

stranického systému. V prvních prezidentských volbách v roce 1965 zvítězil ve 

druhém kole Charles de Gaulle (54,5% hlasů) nad společným kandidátem levice 

F. Mitterandem (45,5% hlasů). (M. Strmiska a spol., 2005, str. 107) 

Tyto volby zavedly do francouzského stranického systému prvek 

bipolarity a ukázaly, že zde existují předpoklady pro uplatnění dvou hlavních stran, 

v rámci pravolevé škály odlišných a vzdálených stranicko-politických pólů. Tyto 

póly však nebyly r e p r e z e n t o v á n y jednotlivými, dostatečně soudržnými stranami, ale 

jednak gaullistickým hnutím a jeho satelity, jednak aliancí levicových stran a 

skupin. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 107) 

Parlamentní volby v roce 1967 vykazují posílení bipolárního 

vzorce stranické soutěže a podřízení stranicko-politické soutěže v parlamentních 

volbách soutěži ve volbách prezidentských. Co se týče vývoje rozložení hlavních 

formací, bylo zajímavé utvoření Federace demokratické a socialistické levice 
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(Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS). Na něm se podíleli 

socialisté, část radikálů a menší levicové skupiny podporující Mitteranda 

(tzv. Konvence republikánských institucí). Významná byla i postupná restrukturace 

negaullistického pravého středu, jehož nej významnější aktér byl Demokratický 

střed (Centre démocrate, CD), navazující na MRP. Gaullisté (UNR-UDT) vystupují 

pod názvem Svaz demokratů pro V. republiku (Union des démocrates pour la Véme 

république, UDVèR) spolupracovali se spojeneckými nezávislými republikány a 

společně získali 37,7% hlasů (32,2% pro UNR-UDT) a 243 mandátů (201 UNR-

UDT) z celkových 487. Komunisté získali více hlasů (v prvním kole 22,5%) než 

mitterandovská FGDS (19%), ale méně mandátů (73 ku 121). Pětici relevantních 

stran doplňoval CD a centrističtí radikálové (jako uskupení Pokroku a moderní 

demokracie s 10,3% hlasů a 33 mandátů). (M. Strmiska a spol., 2005, str. 107-108 ) 

Další vývoj stranické soustavy byl ovlivněn demonstracemi v roce 

1968, kdy květnová revolta vyprovokovala rozpuštění parlamentu a nové 

parlamentní volby (23. a30. května 1968 ) a ovlivnila jejich výsledek. Zvítězilo 

nové ztělesnění gaullistického hnutí Svaz na obranu republiky (Union pour la 

défence de la république, UDR). Po volbách gaullisté přijali název Svaz demokratů 

pro republiku (Union des démocrates pour la république, UDR). Ti získali 37% 

hlasů a 293 mandátů z 487, tedy absolutní většinu v Národním shromáždění, 

republikáni získali 7,7% hlasů (61 mandátů), FDGS měla 57 křesel, PCF 34 a 

centristé (CD a Střed pokroku a moderní demokracie) 33 křesel. Celkový úbytek 

parlamentního zastoupení nebyl způsoben až tak úbytkem hlasů jako neschopností 

kooperace levicových stran ve druhém kole, způsobené předcházejícími událostmi. 

(M. Strmiska a spol., 2005, str. 108) 

De Gaulle se rozhodl odstoupit po neúspěšném referendu o 

institucionální reformě, týkající se senátu a regionálního uspořádání, a to 28.dubna 

1968. Zemřel potom v listopadu 1970. Jeho nástupcem se stal Georges Pompidou, 

jež zvítězil v roce 1969 v prezidentských volbách (44, 47% v prvním kole a 57,6% 

v druhém kole). Porazil tak Alaina Pohera (23,31% a 42,4%) a komunistického 

kandidáta J.Duclose (21,27%). Parlamentní volby v roce 1973 navázaly na tendence 

patrné ve volbách v roce 1967. Těmto volbám předcházela v roce 1971 

transformace SFIO v Socialistickou stranu (Parti socialiste, PS), v jejímž čele stál 

F. Mitterand. Tato strana spolupracovala s Hnutím levicových radikálů 

(Mouvement des radicaux de gauche, MRG) a docílila obnovy spolupráce s 
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komunisty v rámci Svazu levice a na základě Společného programu. (M. Strmiska a 

spol., 2005, str. 108-109) 

Změny proběhly i v oblasti pravého středu a středu. Velká část 

negaullistického pravého středu byla začleněna do "prezidentské většiny" v roce 

1969, zbývající část (Hnutí reformátorů) s ním byla ochotna spolupracovat alespoň 

v druhém kole voleb. Strany "prezidentské většiny" svoji pozici nakonec uhájily 

(268 mandátů z celkových 491, z toho 183 křesel připadlo UDR s 25,7% hlasů). PS 

s MRG obsadili 102 křesel (20,8%hlasů), komunisté 73 mandátů (21,4% hlasů), 

Hnutí reformátorů 34 křesel (13,l%hlasů). Další události ovlivnilo úmrtí 

Pompidoua 2.dubna 1974 a rozpad "prezidentské většiny". Vedle oficielní 

kandidatury J. Chaban-Delmase kandidoval představitel nezávislých republikánů 

Valéry Giscard d'Estaing. V prvním kole prezidentských voleb v květnu 1974 

získal společný kandidát levice F. Mitterand 43,25% hlasů, V.G.d'Estaing 32,6% a 

Jacques Chaban-Delmas 15,1% hlasů. V druhém kole však zvítězil Giscard 

d'Estaing (50,7%) nad Mitterandem (49,3%) a prezidentem se tak stal představitel 

negaullistické pravice. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 109) 

Vítězství Giscarda d'Estaing mělo vliv na transformaci UDR a 

celého gaullistického hnutí, které v roce 1976 vyvrcholilo ve zformování Sdružení 

pro republiku (Rassemblement pour la république, RPR), jehož vůdčím 

představitelem se stal Jacques Chirac. Druhým důsledkem tohoto zvolení bylo 

posílení negaullistických pravicových a pravostředových skupin. Jejich upevňování 

a sbližování vyvrcholilo ve vytvoření Středu sociálních demokratů (Centre des 

démocrates sociaux, CDS) v roce 1976 (v němž se spojili CD a někdejší 

pompidouovská "prezidentská většina") a ustavení Republikánské strany (Parti 

républicain, PR) také v roce 1976. Vyvrcholením bylo vytvoření aliance Svaz pro 

francouzskou demokracii (Union pour la démocratie française, UDF) před 

parlamentními volbami v roce 1978. (M. Strmiska a spol., 2005, str. 109- 110) 

Hlavní složkou UDF byla Republikánská strana (dřívější nezávislí 

republikáni), Střed sociálních demokratů (navazující na CD a MRP) a Radikální 

strana. V parlamentních volbách v roce 1974 UDF uspělo získáním 123 mandátů 

(z celkových 491) a předstihlo tak socialisty (PS a MRG měli 113 křesel) 

i komunisty (86 křesel). UDF se však nepodařilo předstihnout své vládní partnery, 

gaullisty (RPR bylo se 154 mandáty zřetelně nejsilnější parlamentní frakcí). 

(M. Strmiska a spol., 2005, str. 110) 
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V prezidentských volbách v roce 1981 získal v prvním kole 

Mitterand 25,85% hlasů, V. G.ďEstaing 28,32%, Chirac 18% a komunistický 

kandidát G. Marchais 15,35%. Ve druhém kole zvítězil Mitterand s 51,8% hlasy 

oproti 48,2%hlasů Valéry Giscard d'Estainga. Mitterandova PS pak triumfovala 

v parlamentních volbách v červnu 1981, když překročila (spojena s radikály) 

v prvním kole hranici 37%hlasů a získala celkově 285 mandátů, tedy absolutní 

parlamentní většinu. PCF obdržela 16,2% hlasů a 44 křesel a dostala se vůči PS do 

podřízeného postavení. Účast komunistů ve vládě byla jistou kompenzací, ale byla 

jen dočasná z důvodu rostoucích sporů mezi PCF a PS. RPR získalo 88 křesel a 

udrželo si tak vedoucí postavení nad UDF, které získalo 62 mandátů. (M. Strmiska 

a spol., 2005, str. 110) 

V roce 1986 proběhly parlamentní volby za použití proporčního 

principu. Tento experiment byl obsažen v programu socialistické vlády, která po 

něm sáhla v období poklesu svých volebních preferencí. Ve volbách zvítězila 

pravicová opozice (UDF a RPR), která ve většině departamentů postavila společnou 

kandidátku a získala tak 42,1% hlasů a 286 mandátů. Komunistické straně, 

znevýhodněné většinovým systémem, nepomohl ani systém proporční, získali 

pouze 9,7% a 35 mandátů. Novým prvkem byla přítomnost extrémní pravice 

reprezentované Národní frontou (Front national, FN) v parlamentu. Ta byla 

založena v roce 1972 a v těchto volbách získala 9,8% a 35 mandátů. (M. Strmiska a 

s p o l . , 2005, str. 110-111) 

Tyto volby přinesly ustanovení vlády RPR a UDF a její 

kohabitaci29 se socialistickým prezidentem. Proporční systém byl zrušen. V 

prezidentských volbách v roce 1988 získal v prvním kole Mitterand 34,11% hlasů, 

Chirac 19,96%, Raymond Barra (UDF) 16,54%, J.-M.Le Pen (FN) 14,38%, André 

Lajoinie (PCF) 6,76%. Ve druhém kole získal Mitterand 54% a oproti Chirakovi 

(46%) jasně zvítězil. Byly vypsány předčasné parlamentní volby (jako v roce 1981), 

ve kterých získala PS a její spojenci 277 křesel z 577 (tedy relativní většinu), RPR s 

UDF a spojenci 270 křesel, PCF pak s 9,7% hlasů 35 mandátů a FN s 9,8% pouze 

jeden mandát. A tak skončila první Mitterandova kohabitace s pravicovou vládou. 

(M. Strmiska a spol., 2005, str.l 11) 

29 Soužití levicového prezidenta s pravicovou vládou a naopak. To znamená pokud je prezident vůdce 
strany, která nemá v parlamentě většinu 
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V parlamentních volbách v roce 1993 však PS utrpěla tvrdou 

porážku (57 křesel, levicoví radikálové 6 křesel) proti RPR s 257 křesly a UDF s 

215. Komunisté získali 27 křesel, FN žádné (v prvním kole měla ale 12,4%hlasů). 

A tak nastala druhá kohabitace. Převaha pravicových formací se ukázala i v 

následujících prezidentských volbách v roce 1995, když v prvním kole získal 

socialista Lionel Jospin 23,3% hlasů, Jacques Chirac (RPR) 20,84%, Édouard 

Balladur (UDF) 18,58%, Jean-M. Le Pen (FN) 15%, Robert Hue (PCF) 8,64%. Ve 

druhém kole pak zvítězil Chirac (52,6%) nad Jospinem (47,4%). Tato hegemonie 

pravicových stran trvala krátce. V parlamentních volbách roce 1997 zvítězila 

"plurální levice"30, založená na spolupráci Socialistické strany s levicovými 

radikály, komunisty, Zelenými (Les Verts) a Hnutím občanů (Mouvement des 

citoyens, MDC-strana odštěpená ze socialistů na počátku devadesátých let, vůdčí 

postavou se stal Jean-Pierre Chevènement). PS získala v těchto volbách 148 

mandátů z 577, RPR 137 křesel a UDF 67, DL (Liberální demokracie, Démocratie 

liberále) 43 a PCF 39 křesel. Malé strany v rámci "plurální levice" jako Strana 

radikální levice (PRG) obdržela 15, Zelení 8 a MDC 7 poslaneckých křesel. FN 

získala jen jeden mandát. (M. Strmiska a spol., 2005, str.l 11) 

V rámci pravicové opozice se v druhé polovině devadesátých let 

objevují kromě přetrvávajících tendencí ke sbližování i tendence к diferenciaci a 

divergenci, a to hlavně v oblasti zahraničněpolitických (postoj к evropské integraci) 

i vnitropolitických témat. Tato diferenciace zasáhla prostor od pravého středu až po 

krajní pravici a vzniklo tak několik nových stranicko-politických aktérů: 

Nej důležitější byla Liberální demokracie (Démocratie libérale, DL) vzniklá 

z rozkolu v UDF, která zahrnula především pravicově orientované liberálně-

konzervativní komponenty UDF. UDF se pak přeměnilo z aliance na stranu s jasně 

převažující centristickou křesťanskodemokratickou složkou, předtím zastoupenou v 

Demokratické síle (Force démocratique, FD), straně navazující -na CDS. Sdružení 

pro Francii (Rassemblement pour la France, RPF, respektive Sdružení pro Francii a 

nezávislost Evropy, Rassemblement pour la France et ľlndépendence de l'Europe) 

ztělesnilo "suverenistickou" republikánsko-nacionalistickou stranu gaullistické 

provenience. RPF spolu s konzervativním Hnutím za Francii (Mouvement pour la 

France, MPF) utvářelo specifický "suverenistický" pravicový sektor, který je proti 

30 Plurální levice není strana jako taková, je to spojení několika levicových stran dohromady. Tyto 
strany pak ve volbách vystupují společně 
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integraci Evropské unie, ale je odlišný od FN. Rozštěpení Národní fronty, které 

vyústilo v utvoření Republikánského národního hnutí (Mouvement national 

républicain, MNR) hledá své místo mezi FN a prorežimní pravicí. (M. Strmiska a 

spol., 2005, str. 112) 

Vláda "plurální levice" a její kohabitace s pravicovým prezidentem 

skončila porážkou levice v parlamentních i prezidentských volbách na jaře 2002. V 

prvním kole získal Chirac 19,88% hlasů, Le Pen 16,86%, Jospin 16,18%. Pak 

následovali s velkým odstupem François Bayrou (UDF) s 6,84% hlasů, 

A.Laguillerová s 5,72%, Jean-Pierre Chevènement (5,33%) a dalších pět kandidátů 

získalo více než 3% hlasů (mezi nimi komunista Robert Hue s 3,37% hlasů). 

(M. Strmiska a spol., 2005, str. 112 ) 

Postup extrémně pravicového kandidáta Le Pena do druhého kola, 

spolu se Chirakem, na úkor socialisty Jospina, způsobil šok. Chirac získal v druhém 

kole 82,15% hlasů a spolu se svými přívrženci pak před parlamentními volbami 

vytvořil soubornou pravicovou alianci-Svaz pro prezidentskou většinu (Union pour 

la majorité présidentielle, UMP). Hegemonní složku UMP tvořila RPR, důležitou 

roli hrála i DL a část UDF. Připojila se к němu i řada jiných pravicových formací a 

podařilo se mu tak obsáhnout široký prostor režimní pravice a pravého středu, 

mimo nějž zůstalo jen křesťanskodemokratické jádro UDF s F.Bayrouem v čele. 

UMP tak dosáhlo absolutní parlamentní většiny-369 křesel (v prvním kole získalo 

33,3% hlasů), UDF ve své redukované podobě získalo 22 mandátů (4,86% hlasů), 

PS potvrdila své postavení druhého hlavního pólu stranické soustavy se 141 

mandáty (21,11% hlasů). Porážku utrpěla PCF s 21 křesly (získala 4,82% hlasů 

oproti 9,92% v roce 1997, což potvrzovalo pokles její voličské základny). Oslabeny 

byli i pozice Zelených (z osmi křesel na tři) a socialistických radikálů (z patnácti na 

sedm křesel). FN zůstala bez mandátu, RPF a MPF dosáhli minimálního 

parlamentního zastoupení (dva a jeden mandát) a to díky dohodě s UMP před 

druhým kolem. UMP se po volbách přeměnila na soubornou pravicovou stranu 

Svaz pro lidové hnutí (Union pour un mouvement populaire, UMP), vznášející 

nárok na reprezentaci hlavních rodin, sektorů a tradic francouzské režimní pravice a 

pravého středu (gaullistické, liberální, radikální, křesťanskodemokratické apod.) 

disponoval naprostou převahou v Národním shromáždění. (M. Strmiska a spol., 

2005, str. 113) 
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2.4. Právní úprava a postavení politických stran ve Francii 

V roce 1958 bylo do ústavy zařazena ustanovení o politických 

stranách ve Francii. Do té doby politické strany ve Francii samozřejmě existovaly, 

ale nebyly z právního hlediska definovány a tak se neodlišovaly od ostatních 

sdružení. Do té doby platil pouze zákon z 1. července 1901 o sdružení, dodnes 

platný zejména pro založení politické strany. Ten politickým stranám vyhovoval, 

jelikož znamenal téměř žádné zásahy a kontrolu státu. Později se tato právní úprava 

ukázala být dost omezená, jelikož ve třicátých letech došlo к mnoha incidentům, 

vyvolaných krajně pravicovými stranami (únor 1934). Zvláštní zákon z roku 1936 

umožňoval zákaz politických stran. (M.Perottino, 2005, str. 225-226) 

Po pádu III. republiky se jevily politické strany díky svému postoji 

od května do července 1940 jako zbytečné. Avšak především levicové politické 

strany se dokázaly znovu projevit a to v národním odboji, a to i přes odpor de 

Gaulla, které se po vítězství chtěli politických stran zbavit. Politické strany se po 

osvobození vrátily zpět do politického života, a to i diky své schopnosti rychle 

obnovit základní organizace, a převzaly i významnou část politické zodpovědnosti. 

Takovou úlohu mohly přebrat buď levicové strany nebo nové politické strany, 

vzniklé z odboje. Pravicové strany poškodila podpora a schválení zákona z roku 

1940 a později i podpora vichistického režimu a jeho politiky, která se označovala i 

jako kolaborace.31 Návrat politických stran do popředí se jasně projevil i na novém 

politickém uspořádání. Do jisté míry se ale zachovalo uspořádaní z dob před 

válkou, diky němuž mohly politické strany pomocí stranického aparátu rozhodovat 

ve výborech o dalších krocích. (M.Perottino, 2005, str. 226-227) 

Většinový volební systém používaný za III. republiky umožňoval 

zvolení významných osobností nekontrolovaných některou z politických stran. Byly 

tak voleny na základě svých osobních působností a kapitálů (majetkových, 

sociálních apod.) a nebyly tak žádné politické straně za získaný mandát zavázáni. A 

tak mohli být vůči straně neposlušní. Po válce se měl tento problém vyřešit 

zavedením proporčního systému. Mělo to upevnit stranickou disciplínu32, jelikož se 

tito lidé potřebovali dostat na stranickou kandidátní listinu. Strana ale potřebovala 

31 Nešlo o politické strany v pravém smyslu, ale hlavně o jejich vedení. Politické strany byly 
postupně likvidovány a vzniklo tzv. korporatistické uspořádání společnosti 
32 Tzv. frakčníjednota-jednota členů politické strany v hlasování, ale take věrnost voličů dané straně 
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mimo to volební lídry, kteří by ji zviditelnili. A poválečné obnovení politické 

garnitury nebylo tak silné a tak se opět prosazovali předváleční politici, kteří měli 

jasnou představu, jak vládnout. (M.Perottino, 2005, str. 227) 

Dalším problémem bylo, že se většina stran potřebovala vypořádat 

s gaullistickou a komunistickou stranou, a tak schválily zákon o spříznění. To mělo 

zvýhodnit malé politické strany s vyšším koaličním potenciálem, které se tak mohly 

dostat ve volbách do parlamentu, a to i na úkor větších politických stran. Návrhy a 

vyhotovení ústav III. a IV. republiky byly plně v rukou politiků. Schválení 

poválečné ústavy bylo sice svěřeno občanům, ti ale těžko mohli pochopit veškeré 

souvislosti návrhů. Kampaň к referendu byla v rukou politických stran a ty, aniž by 

něco vysvětlovaly, spoléhaly na náklonnost voličů. V roce 1958 pak daly politické 

strany volnou ruku de Gaullovi a tak vyhotovení a oficiální návrh budoucí ústavy 

bylo velmi rychlé a do ústavy se dostal i článek čtyři, který politické strany sice 

nijak nedefinoval, dal jim ale právní statut a přiznal jim velmi důležitou úlohu. 

(M.Perottino, 2005, str. 227-228) 

Politické strany existovaly již od devatenáctého století, ale nikdy 

nebyl definován jejich právní statut, až v roce 1988, kdy díky jejich finančním 

problémům, byl v březnu schválen zákon o financování politických stran. Do té 

doby vznikaly politické strany, aniž by byly vázány právním rámcem. Takže 

nemusely z právního hlediska vůbec vzniknout. Ale pro to, aby se politická strana 

stala právnickou osobou stačilo založit stranu jako sdružení. Ústava V. republiky již 

obsahovala ustanovení o zřizování politických stran. Politické strany jsou ve Francii 

financovány částečně veřejně a částečně soukromě (dary a příspěvky) a jejich 

financování je kontrolováno. Obdržené částky musí být převedeny na finanční 

sdružení či finančního zmocněnce schváleného národní komisí.Účty politických 

stran jsou přísně kontrolovány a finanční volební náklady limitovány. 

(M.Perottino, 2005, str. 228) 
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2.5. Pravice a levice ve francouzském stranickém systému 

Rozdělení politického spektra na levici a pravici, tedy především 

jeho pojmenování, vzniklo ve Francii za Velké francouzské revoluce, kdy bylo 

Národní shromáždění rozděleno na dva tábory. Napravo od předsedy Národního 

shromáždění (z jeho pohledu) byli zastánci královského veta, nalevo naopak jeho 

odpůrci. Během celého devatenáctého století byli liberálnější poslanci umístěni 

nalevo a konzervativnější napravo. Za III. republiky nalevo seděli republikáni a 

napravo monarchisté. Toto rozdělení se zachovalo po dvě století a z menšími 

úpravami funguje až dodnes. Rozdělení na pravici a levici jako dvě konfliktní linie 

(lignes de clivages) je záležitostí dvacátého století a plně se rozvíjí až ve třicátých 

letech. (M. Perottino, 2005, str. 232) 

Hranice mezi pravicí a levicí se stále více stírají, rozdíly v 

ekonomických programech a v politice vedené levicovými nebo pravicovými 

vládami jsou často nevelké. Ale rozdělení na pravici a levici umožňuje vymezit 

politické strany a jejich politické zaměření. 

Poslední pravicový prezident byl poprvé zvolen na základě 

levicového programu, ve kterém se kladl důraz na zmírnění tzv. sociální fraktury.33 

Současně také tento politický přístup umožnil určitým způsobem Chirakovi snadno 

se prosadit proti Balladurovi, který byl považován za chladného politika bez 

sociálního cítění. (Perottino, 2005, str. 232-233) 

Toto rozdělení politického prostoru umožňuje názorně vymezit 

politické strany, s důrazem na jejich celostátní přístup a jejich politické zaměření. 

33 Z francouzštiny-fracture sociale- rozdělení na bohatší a chudší Francii 

- 7 6 -



3. Socialistická strana a Francouzská komunistická strana 
ve Francii 

3.1. Socialistická strana Francie 

Socialistická strana ve Francii je založena na základech 

demokratického socialismu, to znamená že je pro vytváření společnosti na základě 

demokratických myšlenek a rovnosti mezi občany. Podle této filosofie má každý 

člověk právo na svobodu svého vývoje a volbu svých rozhodnutí. V pojetí svobody 

se spojují dva aspekty: a) je proti veškerému utiskování a utrpení (hlad, ignorace či 

strach z budoucnosti) a b) předpokládá rovnost mezi občany. Rovnost spočívá 

v tom, že si každý občan může vybrat společnost, ve které chce žít a rozhodovat si 

sám o svém vlastním životě navzdory rodinným a sociálním podmínkám, ze kterých 

pochází. Odlišnosti lidí by neměly vést к podřízenosti v každodenním životě a ve 

společnosti. Rovnost a svoboda jsou vázány jak na práva jednotlivce, tak na 

kolektivní řešení, ale také na realizaci cílů odpovídajících všeobecnému zájmu. 

Společnost, kterou chtějí socialisté vytvořit je založena na společné 

činnosti všech. Všichni občané musí mít právo a možnost společného řešení a také 

mají stejné právo za něj nést odpovědnost. To samozřejmě nevylučuje vývoj 

jednotlivce, ale je to zároveň neslučitelné s egoismem, který zneužívá ostatních pro 

svůj vlastní prospěch. Všechna moc se musí opírat o jednotu osob tvořících 

společnost, ekonomické zájmy nesmí blokovat demokracii, demokracie má stále 

možnost vytyčit ekonomické prostředí a upevňovat hranice trhu. Organizace 

společnosti by měla být složena z občanů, kteří by měli zvažovat společná 

rozhodnutí. Každý občan, zaměstnanec a spotřebitel může ovlivňovat uspořádání a 

rozdělení výroby, organizace a podmínek práce. 

Tyto demokratické hodnoty by měly být řízeny všemi složkami 

společnosti, aby v ní nebylo místo pro vztahy dominance a podřízenosti a 

rozdělování do tříd, pro předsudky a diskriminaci. 

Socialistická strany v rámci demokratického socialismu také do 

své činnosti začlenila problematiku životního prostředí a trvalého vývoje. 

(http://fr.wikipedia.org-12.4.07) 
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3.1.1. Základní principy PS 

1.Vytvořit demokratickou cestou společnost na základě základních potřeb lidské 

bytosti: svoboda, rovnost, důstojnost, blahobyt, solidarita a odpovědnost. Využít 

vědy a techniky к prospěchu všech. 

2.Transformace společnosti. Je proti kapitalismu, který podle ní rozvíjí nelegálnost, 

a zdůrazňuje světovou nevyváženost. 

Vytvořit smíšenou ekonomii, která by respektovala pravidla trhu a poskytovala 

veřejným činitelům a společenským aktérům prostředky к realizaci cílů 

odpovídajícím všeobecnému zájmu. 

V klíčových oblastech jako je vzdělání (školy, university), životní podmínky 

(bydlení, zdraví, životní prostředí) neakceptuje logiku trhu jako jediný ukazatel 

3.Všechny aktivity zakládá PS na základě respektování práv člověka a občana a to 

v rámci právního státu založeného na všeobecném volebním právu a pluralismu 

Všechny svobody jsou vázány na politické, ekonomické, společenské a kulturní 

plány a závisí na podmínkách rozvíjení a prohlubování demokracie. 

4. Socialistická strana je zakotvena ve světě práce. 

Bojuje za pokrok celé společnosti a bere ohled na všechny zájmy pracujících a 

vývoj všech druhů činností. 

5. Přístup к informacím a kultuře je podmínkou demokratické společnosti 

Socialisté podtrhují rovnost všech občanů a odmítají diskriminaci ve všech 

oblastech (pohlaví, rasa, filosofické a náboženské přesvědčení, výběr soukromého 

života). Také bojují pro rovnost mezi ženami a muži. 

6. Činnost PS probíhá v národním i mezinárodním měřítku. 

Strana je proti zneužívaní jednoho člověka druhým. Bojuje za ekonomický vývoj, 

který respektuje životní prostředí a přírodní zdroje planety. 

Snaží se urychlit budování Evropy ve všech dimenzích: politické, ekonomické i 

sociální. Bojuje pro rozvoj Třetího světa, pro vytvoření nových a lepších vztahů ve 

světě a mír. (http://fr.wikipedia.org-! 1.4.07) 
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3.1.2. Vznik a vývoj Socialistické strany Francie 

Kořeny socialistické strany sahají do osmnáctého století, konkrétně 

když vznikala II. Internacionála (1879), ale také odkazem na politická hnutí vzniklá 

v druhé polovině devatenáctého století. Spojení těchto proudů snově vzniklým 

sdružením na obranu práv, a to hlavně práv dělníků, se postupně zformovala nová 

politická skupina, která v roce 1905 založila Francouzskou sekci dělnické 

internacionály (Section française de l'Internationale ouvrière, SFIO). Zvláštností 

francouzského modelu socialistické strany je to, že největší odborová organizace-

Generální konfederace práce (Confédération générale du travail, CGT) která 

vznikla už v roce 1895, vytrvale bránila svou politickou a organizační nezávislost 

Tu získala až v roce 1906 podepsáním Amienské smlouvy. Tehdejší 

nej významnější osobou socialistického hnutí byl Jean Jaurès, na něhož byl těsně 

před první světovou válkou spáchán atentát. SFIO na začátku války opustila svůj 

pacifistický postoj a vstoupila do tzv. Svaté dohody (Entente sacrée). Začaly tak 

vznikat neshody uvnitř strany. V legislativních volbách v roce 1919 SFIO 

zaznamenala porážku. (M. Perottino, 2005, str. 265-266) 

Na stranickém sjezdu v Tours došlo к roztržce a řada delegátů 

odešla a založila novou stranu-Komunistickou stranu Francie (Parti communiste 

français, PCF). Roztržka vznikla též uvnitř CGT a komunisté založili Sjednocenou 

CGT (Confédération générale du travail unifiée, CGT-U). 

Po velkých radikálně pravicových demonstracích v roce 1934 se 

SFIO, vedená Léonem Blumem, a PCF sblížily. Volební spolupráce umožnila SFIO 

dostat se do čela vlády tzv. Lidové fronty (Front populaire). Úspěchy vlády 

v sociální oblasti (např. placená dovolená) však nakonec zavinily její pád po 

rozhodnutí senátní většiny v roce 1938 při hlasování o nedůvěře. SFIO v období 

vlády příliš politicky nevynikala a to především vzhledem к rovnováze mezi ní a 

komunisty. 

Porážka Francie a nástup vichistického režimu umožnily stíhání 

vládních představitelů SFIO, hlavně Bluma. Trestné řízení mělo prokázat, že vláda 

Lidové fronty zavinila nepřipravenost Francie na válku a tak i její porážku. Blum 

však proces obrátil naruby a změnil ho na obžalobu vichistického režimu. Blum byl 

vydán Němcům a byl umístěn do koncentračního tábora. (M. Perottino, 2005, str. 

266-267) 
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Ideologicky oslabená SFIO vyšla z války jako jedna složka 

odboje, nedokázala však konkurovat PCF. Teprve po vyřazení PCF s politického 

života byla SFIO těsně nad volební hranicí jednou z nezbytných součástí 

politického systému. V padesátých letech jí začali konkurovat malá politická 

seskupení včele s F. Mitterandem či Pierre Mendès-Francem. Ti v roce 1958 

založili Autonomní socialistickou stranu (Parti socialiste autonome, PSA) řízenou 

Édouardem Depreux a Alainem Savarym, která konkurovala vládní straně SFIO. 

V roce 1960 se PSA spojila s dalšími malými stranami do Sjednocené socialistické 

strany (Parti socialiste unifié, PSU). Ta ale zůstala dost pozadu za SFIO v 

legislativních volbách v roce 1962 (po rozpuštění Národního shromáždění). V roce 

1964 zakládá F. Mitterand Konvenci republikánských institucí (Convéntion des 

institutions républicaines, CIR) s Ch. Hernu a L. Marmezem. V roce 1965 společně 

s ostatními levicovými stranami (SFIO, PCF a PSU) vytvářejí Federaci 

demokratické a socialistické levice (FGDS) a jmenují společného kandidáta do 

prezidentských voleb, jímž je F. Mitterand. Ten pak postupuje do druhého kola 

proti de Gaullovi. V prvním kole obdržel Mitterand 32% hlasů a v druhém 45% 

hlasů. Takže vítězí De Gaulle. V roce 1966 FGDS zveřejňuje svůj program a s PCF 

se shoduje na podpoře společného levicového kandidáta, který bude nejlépe 

umístěn. V legislativních volbách v roce 1967 získává levice 46% hlasů oproti 

42,6% hlasům pro gaullisty a jejich stoupence. SFIO získalo celkem dobrý výsledek 

(121 poslanců). O rok později, v roce 1968, po krizi a rozpuštění dolní komory, 

nedokázalo SFIO ani jiné socialistické strany využít této situace (SFIO získalo jen 

57 mandátů-16,53%). François Mitterand si na několik let během této krize velmi 

ublížil, jelikož podotkl, že je připraven převzít funkci prezidenta, i přesto, že to po 

něm nikdo nežádal. Současný prezident byl stále u moci a demisi neměl ani v 

úmyslu podávat. To ho tak degradovalo, že ani po demisi De Gaulla v roce 1969 

nebyl jako kandidát možný. Koncem šedesátých let již bylo jisté, že SFIO není 

schopná v nových politických podmínkách vést politický boj a je nutné ji 

přebudovat a tak na sjezdu v Alfortville, 4. května 1969 vznikla nová strana s 

názvem Socialistická strana (Parti Socialiste,PS). Za ni kandidoval na funkci 

prezidenta republiky o měsíc později marseillský starosta Gaston Deferre, získal ale 

malý počet hlasů (5,01%). Prvním tajemníkem se stal Alain Savary v půli července 

1969. Na kongresu v Épinay v roce 1971 bylo odstartováno obnovení socialismu. К 

PS se připojuje CIR a část křesťanských proudů. Mitterand je zvolen prvním 
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tajemníkem. V červnu 1972 byl podepsán tzv. Společný vládní program 

(Programme commun de gouvernement) s PCF a později i s levicovými radikály. 

Dalších deset let spolupracovala PS s Komunistickou stranou Francie, tato cesta 

byla však plna zvratů a překážek. Dá se říci, že vedení Mitteranda bylo úspěšné a 

strategicky výhodné a to na úkor PCF. (M. Perottino, 2005, str. 267-268, 

http://fr.wikipedia.org -2.4.07) 

V průběhu dvacátého století se ukázalo, že spolupráce PS a PCF je 

možná, ale závisí na síle obou partnerů. Nový systém měl jistý vliv i v tom, že 

rozdělení Francie na několik set volebních obvodů, v nichž se soupeřilo o 

poslanecké mandáty, umožňovalo krystalizaci a případně bipolarizaci, ale jen 

vdaném obvodu. V každém obvodu existovaly jiné místní podmínky, jiné 

osobnosti, takže stranická příslušnost neměla vždy tak velký význam. V prvním 

kole voleb mohlo dojít к rozdělení politického spektra, ale vítězství v druhém kole 

záviselo na spojenectví několika větších stran, podporujících jednoho 

„kompromisního" kandidáta. To znamená, že musí být zajímavý i pro nestranické 

voliče, zejména pro tzv. „středové voliče", kteří v podstatě rozhodují svou 

nerozhodností. Takže úspěšní mohou být pouze kandidáti politického středu, čímž 

odpadají hlavně komunističtí kandidáti. (M. Perottino, 2005, str. 268-269) 

Problém spojenectví PS a PCF spočíval v nerovnoměrnosti obou 

stran a to ve prospěch komunistů. Během sedmdesátých let tato spolupráce vázla na 

problémech jako výhoda či nevýhoda společného kandidáta ve vedení nebo 

nebezpečí ztráty stranické a volební identity ve prospěch druhé strany. Jako příklad 

středovosti PS vůči PCF mohou sloužit první legislativní volby34 po podepsání 

společného programu. V celostátním měřítku získali socialisté 19,2% hlasů, to 

znamená 89 mandátů v Národním shromáždění a komunisté s 21,4% hlasů získali 

pouze 73 mandátů. To dokazuje, že většinový volební systém vyžaduje podporu 

dalších politických stran, nejenom podporu koalice. Je jasné, že v druhém kole 

ustoupí jedna strana druhé, ale v jiném volebním obvodu je možná situace opačná. 

V prospěch PS zde hrálo to, že středově levicově orientovaný volič dá přednost PS, 

ale na druhou stranu i to, že komunističtí voliči byli disciplinovanější než 

socialističtí, pokud bylo nutné podpořit druhou politickou stranu. (M. Perottino, 

2005, str. 269) 

Jv Legislativní volby jsou podle francouzské terminologie félections législatives) parlamentní volby, 
konkrétně volby do Národního shromáždění 

-81 -

http://fr.wikipedia.org


Na sjezdu v Grenoblů v červnu roku 1973 zvítězil v návrhu na 

kandidáta ve vedení Francois Mitterand35 a uskutečnily se také předčasné 

prezidentské volby a to v květnu 1974. V prvním kole získal Mitterand za 

sjednocenou levici slibných 43,25%hlasů, v druhém kole jen 49,19%, tedy ne 

absolutní většinu. Po několika týdnech se s PS sloučilo několik malých levicových 

stran a sdružení, jako PSU vedená M.Rocardem. Mitterand upevnil své postavení ve 

straně. Kantonální volby v letech 1976 a 1979 a obecní volby v roce 1977 byly ve 

znamení vítězství levice, hlavně socialistů, kteří dostihovali komunisty. V roce 

1976 získala PS 26% hlasů oproti 23% PCF. Spolupráce s komunisty vázla a na 

popud PCF se unie levice v září 1977 zcela rozpadla. (M. Perottino, 2005, str 269-

270, http://fr.wikipedia.org -2.4.07) 

V roce 1978 se konaly legislativní volby, ve kterých PS získala 

22,58% hlasů a 104 poslanců, PCF 20,55% a 86 poslanců. To znamená, že PS měla 

převzít vedoucí úlohu levice. V roce 1979 se Mitterand, na sjezdu v Metách, dostal 

do sporu s Rocardem, rozkol však stranu neohrozil, stále se držela před konkurující 

PCF. Na předvolebním sjezdu v Créteil byl stanoven jako kandidát PS do 

prezidentských voleb François Mitterand a na jeho místo v čele strany nastoupil 

mladý politik Lionel Jospin. 10. května 1981 byl François Mitterand zvolen čtvrtým 

prezidentem V. republiky. Skončila éra pravicové vlády a po dvaceti třech letech 

došlo к alternaci. Po rozpuštění Národního shromáždění získal nový president 

poslaneckou většinu. Socialisté získali v legislativních volbách v červnu většinu v 

Národním shromáždění s 37,5% hlasů a 269 mandáty a předstihly tak PCF, která 

zaznamenávala jistý ústup. V tom případě už komunisty к vládnutí nepotřebovali. 

Přesto se však rozhodli naopak. Pierre Mauroy vytvořil vládu, ve které byli čtyři 

komunističtí poslanci. Pierre Mauroy vedl politiku oživení a hlubokých reforem 

spočívajících na sto deseti návrzích Françoise Mitteranda, jako je zrušení trestu 

smrti, zvýšení minimální mzdy a minimálního důchodu a rodinných přídavků, 

možnost nastoupit důchod v šedesáti letech, znárodnění, decentralizaci, nová práva 

pracujících apod.. V roce 1983 již však bylo jasné, že tato vláda u moci zůstat 

nemusí, jak tomu nasvědčovaly výsledky obecních voleb. Projevily se také 

ekonomické problémy a vláda musela dost rychle změnit strategii. Tím nastaly 

problémy s PCF. Do čela nové vlády vzniklé v roce 1984 byl zvolen Laurent Fabius 

3S Na sjezdech se na základě návrhu volili kandidáti do vedeni na základě návrhu ( motion) 
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na místo Pierra Mauroye. Na této vládě se komunisté odmítli podílet a tak již ve 

vládě neměli zastoupení. (M. Perottino, 2005, str. 270-271, http://fr.wikipedia.org -

2.4.07) 

Změna volebního zákona na poměrné zastoupení zmírnila porážku 

prezidentského tábora v legislativních volbách v roce 1986 (i když získali 

úctyhodných 31,2%hlasů) a tak nastalo první období kohabitace v letech 1986 až 

1988. PS je v opozici. F. Mitterand zůstává prezidentem a jmenuje do čela vlády 

J.Chiraka. V roce 1988 F.Mitterand opět vyhrál prezidentské volby a to s 54% 

hlasů. Rozpuštění dolní komory sice vedlo к vítězství levice a to ve volbách s 

většinovým dvoukolovým systémem, který opět zavedla pravice, ale už nebylo tak 

výrazné jako v roce 1981. PS získala relativní většinu.V Matignonském paláci36 

jako premiér usedl Michel Rocard, dlouhodobý kritik a soupeř Mitteranda a 

Socialistická strana se rozdělila na dva tábory a to pro Mitteranda a proti němu, jak 

ukázal později sjezd v Rennes v březnu 1990. Jospin tehdy ještě vyhrál 

vnitrostranické volby s 28,9% hlasů, Fabius získal 26,4% a Rocard 24% hlasů. 

(M. Perottino, 2005, str. 271, http://fr.wikipedia.org -2.4.07) 

Dalšími předsedy socialistických vlád se stali Édith Cressonová 

jako první žena (květen 1991) v tomto úřadu a Pierre Bérégovoy (v dubnu 1992), 

který se po obvinění z korupce dostal do depresí a pak se zastřelil. Strana se dostala 

do popředí zájmu hlavně kvůli finančním skandálům, jako byla třeba aféra Urba-

Graco, což byl skandál ve věci financování strany, který vypukl v roce 1991 a 

soudně byl řešen v roce 1996. Stavební firma proplácela straně nezákonně provize 

za to, že jí členové strany na významných místech umožnili získat veřejné zakázky. 

Legislativní volby v březnu 1993 skončily fiaskem, PS dostala jen 11, 36%hlasů a 

jen 53 poslanců. V listopadu na sjezdu v Bourget zvítězil Michel Rocard 

(87,27%). Ten také vzal na sebe odpovědnost strany a kandidoval v evropských 

volbách. Ty však pro PS moc příznivě nedopadly a postavení Rocarda bylo 

oslabeno. Na dalším sjezdu v roce 1994 zvítězil Henri Emmanuelli. Začalo se 

uvažovat o kandidátovi v dalších prezidentských volbách. Po odmítnutí J. Dolorese 

zvolil národní konvent strany za kandidáta Lionela Jospina (66% hlasů) na úkor 

Emmanuelliho (34%). Jospin sice v prvním kole získal 23%, ale v druhém kole už 

na Chiraka nestačil. Socialistická strana našla výraznějšího předsedu, který mluvil o 

36 Matignonský palác je sídlem francouzského premiéra 
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přejímání Mitterandova dědictví "podle inventáře", což znamenalo, že z jeho 

dědictví převezmou jen to, co budou považovat za pozitivní (hlavně Jospin). Proto 

také vedl socialistickou legislativní kampaň. Vše se podřídilo požadavku volebního 

vítězství v prezidentských volbách a nebral se v úvahu Chirakův precedens z let 

1986 až 1988. V roce 1995 opouští F. Mitterand post prezidenta a o několik měsíců 

později, v lednu 1996 umírá. (M. Perottino, 2005, str. 271-272, 

http://fr.wikipedia.org-2.4.07) 

Po rozpuštění v roce 1997 se první tajemník a poslanec Lionel 

Jospin stává předsedou vlády tzv. Plurální levice (Gauche plurielle), to znamená 

zelených, komunistů, radikálů a socialistů, která zvítězila v předčasných volbách v 

březnu 1997. To bylo vnímáno jako slibný krok к návratu do čela státu. V listopadu 

1997 se do vedení strany dostal Jospinovi velmi blízký Francois Hollande, který na 

sjezdu v Brestu získal 84,07% a o tři roky později v Grenoblů 73,2%. Vnitřní 

rozpory však neustaly a to hlavně mezi Fabiem a Emmanuellim, ale přibývaly i 

další a to v důsledku navrhované změny a přechod na VI. republiku. Na konci 

složité kohabitace s J.Chirakem se postavil Lionel Jospin proti němu v 

prezidentských volbách v roce 2002. Pouze se 16% hlasy byl tento socialistický 

kandidát eliminován od prvního kola. V prvním kole prezidentských voleb 

21.4.2003 získal Jospin při takovéto roztříštěnosti levicového tábora pouze 16,18%, 

A tak nepostoupil do druhého kola.37 Dne ó.května rezignoval na funkci předsedy 

vlády a opustil politický život. Tím zanechal levici bez vedoucího politika. V 

legislativních volbách byl výsledek průměrný; v celostátním měřítku získali 

kandidáti PS jen 24,11% hlasů a 140 mandátů. (M. Perottino, 2005, str. 272-273, 

http://fr.wikipedia.org -2.4.07) 

V květnu 2003 se konal nový sjezd v Dijonu a jediný kandidát na 

funkci prvního tajemníka François Hollande byl opět zvolen. Ve straně vznikly 

nové složky, zejména tzv. Nová socialistická strana (Nouveau parti socialiste) a 

Nový svět (Nouveau monde). (M. Perottino, 2005, str. 273) 

V kantonálních a regionálních volbách získala levice 24 regionů z 

26 (20 z toho v hlavním městě a 4 zámořské), stejně jako většinu generálních rad, a 

to poprvé od roku 1946. Tato tendence odpovídala evropským volbám v červnu 

2004, kdy dostala PS 31 křesel s 28,9% hlasy. 

37 Po šoku z výsledků prvního kola vstoupilo do PS několik desítek nových členů 
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V Evropě podepisovaly hlavy států Evropskou ústavní smlouvu 

navrženou Konvencí pro budoucnost Evropy a to po změnách vytvořených na 

Mezivládní konferenci. PS požádala prezidenta J. Chiraka o vypsání národního 

referenda na toto téma. Francois Hollande svolal vnitřní poradu, kde se souhlasející 

z PS vyslovili 58% hlasy ve prospěch jejího schválení. Někteří, jako Laurent 

Fabius, Jean-Luc Mélanchon, Marc Dolez nebo Henri Emanuelli se rozhodli vést 

kampaň proti přijetí této smlouvy. Referendum z 29. května 2005 se uzavřelo 

vítězstvím Ne skoro 55% hlasy. Podle průzkumů většina socialistických voličů, 

kteří přišli к urnám, volili pro Ne. 

Během Národní rady 4.června 2005, Laurent Fabius a jeho blízcí 

byli vyloučeni z národního sekretariátu z důvodu nerespektování vnitřního 

hlasování. Nicméně přívrženci Ne neutrpěli žádné skutečné potrestání a budou 

podporování pokud nebudou agitovat proti vedení strany. Aby byla obnovena 

důvěra aktivistů, první tajemník François Hollande svolal předčasný kongres na 18. 

listopadu 2005 v Mans. 

PS vytvořila program široké vnitřní renovace odpovídající 

závazkům přijatým na Kongresu v Mans v roce 2005. Tento plán se týká obnovení 

politických praktik dodržujících cíl rovnosti uvedení do úřadu pro legislativní volby 

v roce 2007, snaha o různost, přestavbu nástrojů komunikace a volební kampaně 

(centralizovaný katalog), stejně jako zjednodušení adheze. Socialistický projekt, 

přijatý 22.června 2006 (85% hlasů) byl schválen 30. června během Národního 

schvalovacího konventu a byl představován jako projekt socialistů pro legislativní 

volby, stejně jako ten, kterým se může inspirovat osoba, která bude socialisty 

reprezentovat v prezidentských volbách v roce 2007. Hlavními kandidátkou za PS 

do prezidentských voleb je Ségolène Royale, která je předsedkyní regionu Poitou-

Charentes. (http://fr.wikipedia.org -2.4.07) 
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3.2. Francouzská komunistická strana 

Francouzská komunistická strana je založena na principu 

marxismu, což je filosofický a ideologický směr založený Karlem Marxem a 

rozvinutý F. Engelsem. Základem marxismu je historický a dialektický 

materialismus: třídní boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Hlavním 

motorem dějin je změna výrobního způsobu následkem akumulace kapitálu. 

Mimo jiné se komunismus také opíral o leninismus, což je etapa 

komunismu, založená na myšlenkách a politických názorech V.I.Lenina. 

Leninismus byl založen na marxismu (respektive jako jeho převedení do ruských 

poměrů) a představoval rozhodující směr v politice Sovětského svazu. Byl primárně 

založen na myšlence diktatury proletariátu prostřednictvím zvolených zástupců 

sovětů, požadoval vymícení nebo výrazné omezení moci církví a boj proti 

nacionalismu (alespoň teoreticky). Ostře útočil proti imperialismu. Uvedení 

leninismu do praxe mělo za následek Leninovu, a později i Stalinovu, osobní 

diktaturu, (http://cs.wikipedia.org -12.4.07) 

Ve Francii se koncem šedesátých let začal prosazovat tzv. 

eurokomunismus, který zavrhl totalitní praxi Sovětského svazu (plná nezávislost na 

Moskvě) a dalších zemí východního bloku, které se podle přívrženců 

eurokomunismu nedostatečně destabilizovaly a nedodržovaly lidská práva a 

posunul tak komunistické strany blíže к sociální demokracii. Komunistické strany 

se přestaly řídit leninskými principy násilné revoluce a přijaly tezi o pozvolném 

přechodu к socialismu za pomoci parlamentních změn, které by respektovaly 

specifika a odlišnosti dané země. Eurokomunismus také zavrhl diktaturu 

proletariátu. Přehodnocena byla také idea avantgardní strany, západoevropské 

komunistickí strany se přestaly považovat za výhradního reprezentanta dělnické 

třídy a respektovaly politický pluralismus. Ve svých programech vyjádřily 

omezenou podporu malému a střednímu podnikání. Zaměřily se mimo jiné i na 

témata feminismu či práv gayů a lesbiček. Staly se tak akceptovatelným partnerem 

jak pro levicové (socialisté), tak středolevé strany (Sociální demokraté, Zelení). 

Mezi nejúspěšnější zastánce eurokomunismu (pravidelná účast v koalicích a 

vládách) patří i Komunistická strana Francie (PCF) ( http://www.ena.lu/mce.cfm-

12.4. 07, http://cs.wikipedia.org -12.4.07) 
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3.2.1. Základní principy PCF 

К současným prioritám PCF patří boj proti moci peněz a 

kapitalismu, ale také proti nespravedlnosti a nezákonnostem, které jsou častým 

jevem dnešního světa. 

Podporuje úplnou autonomii a plnohodnotný vývoj každého muže 

či ženy a to pomocí překonávání všeho druhu násilí, sociálního vykořisťování, 

nadvlády či odcizování. Jde tedy o to, aby si byli lidé rovni, aby byli svobodní a 

spojeni jako jeden národ. 

Hlavní osa jejich ideologie spočívá v rozvoji lidstva a pokroku 

demokracie. Základní podmínkou je volný přístup к vědění a kultuře. Francouzští 

komunisté jsou otevření všem dimenzím sociálního vývoje a činorodosti občanů. 

Podporují mobilizaci, shromažďování a účast občanů na politickém rozhodování. 

Podporují společnou činnost lidí ve všech oblastech života, svobodu volby a 

sbližování činností na evropské a mezinárodní úrovni. To znamená osvobození 

globalizačních procesů od finanční nadvlády, rozvíjení spravedlivějšího světa a 

udržovaní míru. (http://site.voila.fr- 12.4., http://www.pcf.fr-3.4.07) 

3.2.2. Vznik a a vývoj Komunistické strany 

Po první světové válce ve francouzském dělnickém hnutí zesílily 

levicové revoluční proudy. Síla revolučního dělnického hnutí oslabovala pozice 

francouzské vládnoucí buržoazie, té se ale za pomoci pravicových socialistů 

postupně podařilo pozici uvnitř země upevnit. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 38) V roce 

1920 se rozštěpila Francouzská sekce dělnické internacionály (SFIO) a založila 

novou Francouzskou sekci komunistickí internacionály (Section française de 

l'Internationale communiste, SFIC), která se brzy přejmenovala na Francouzskou 

komunistickou stranu (Parti communiste français, PCF). (M. Perottino, 2005, str. 

280) Bylo to na sjezdu Socialistické strany v Tours v prosinci 1920, kde se 

vyslovilo 75% delegátů pro vstup do III.Komunistické internacionály a přijetí jejích 

21 podmínek. Založení PCF znamenalo novou etapu v boji proti francouzské 

buržoazie. I když tedy francouzští dělníci nezvítězili v boji s buržoazií, alespoň se 

jim podařilo založit Komunistickou stranu Francie . 
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V roce 1924 zvítězila ve volbách levicová opozice (radikálové a 

socialisté), což byl odraz nespokojenosti lidu s vládní politikou a projev 

vzrůstajícího vlivu pracujících na politický vývoj. I tato vláda se však postupem 

času dostala na reakční politickou linii. A to hlavně v koloniální politice, která byla 

stale více v souladu s plány francouzské pravice. Těžiště vlády se postupnými 

reorganizacemi posouvalo doprava a rostl i vliv reakčních fašistických organizací. 

Komunistická strana musela bojovat nejen proti reakční politice, ale i s vnitřními 

problémy. V období první poloviny dvacátých let bylo obdobím bolševizace strany. 

Do jejího čela se dostávali skuteční komunisté a strana se tak očišťovala od 

pravicového oportunismu a levicového sektářství. (J. a A. Rothovi, 1967 str 38 

40) 

Úsilí přeměnit PCF na opravdovou komunistickou stranu podle 

vzoru Sovětského svazu bylo důvodem, proč ztratila mnoho členů a ve volbách v 

roce 1924 získala jen 9,5% hlasů a to hlavně v dělnických částech Francie, v Paříži 

a na severu Francie a v oblastech, kde byly silná republikánská a socialistická 

tradice, protože některé známé socialistické osobnosti PCF podpořily. V roce 1928 

dosáhla PCF 11,3% hlasů a po bolševizaci strany v letech 1929 až 1930, hlavně ve 

volbách v roce 1932, v rámci strategie "třídního boje" a boje proti SFIO, poklesla 

na 8,4% hlasů.(M.Perottino, 2005, str. 281) 

Hospodářská krize postihla Francii stejně jako jiné kapitalistické 

státy a překonání jejích důsledků bylo velmi těžké. Buržoazie se snažila shodit 

odpovědnost na pracující lid, ale narážela na odpor dělnické třídy, vedené 

komunistickou stranou, která už byla stranou čistě bolševickou. Hospodářská krize 

na počátku třicátých let vyústila v nástupu fašismu, který byl zaměřen hlavně proti 

německé dělnické třídě, ale i proti ostatním národům Evropy. Fašismus se pokusil 

dostat k moci i ve Francii a to pučem v roce 1934, ale narazil na odpor 

francouzských pracujících, v jejichž čele stála dělnická třída. Zásluhu na udržení 

demokracie měla hlavně jednota demokratických sil, opírající se o společný postup 

dělnických organizací a spolupráci komunistické a socialistické strany. Vyústěním 

tohoto boje bylo sblížení komunistů se socialisty, které vyvrcholilo uzavřením akční 

dohody mezi těmito stranami 27.7.1934. Úzká spolupráce obou dělnických stran 

byla základem spolupráce i jiných demokratických a republikánských organizací. A 

tak francouzský politický systém byl stále více charakterizován bojem 

demokratických sil proti reakci. Proti důsledkům hospodářské krize a hrozbě 
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fašismu se seskupovaly demokratické síly hlavně z řad pracujících. Spolu s 

dělnickou třídou se slučovali postupně pracující rolníci, kteří byli krizí postižení 

stejně jako dělníci, inteligence a i část nemonopolistické buržoazie. Tak se vytvořila 

široká protifašistická lidová fronta, jejímž cílem bylo udržet demokratické a 

republikánské svobody. Komunistické straně se podařilo tomuto masovému hnutí 

dát správné zaměření. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 41-43) 

Po roce 1935 změnila strana strategii a sblížila se s SFIO a 

podpořila princip vlády Lidové fronty, do voleb nastupovaly demokratické síly 

společně s programem, který žádal rozpuštění fašistických organizací, uplatňování a 

respektování odborových práv a boj za mír a rozšiřování mezinárodních smluv 

zajišťující bezpečnost všem. Tento program vyhovující širokým masám pracujících 

našel velkou podporu mezi voliči a demokratické síly tak dosáhly porážky 

reakčních kandidátů a zvolení kandidátů Lidové fronty. PCF ve volbách v roce 

1936 obdržela 15,2% hlasů a zvýšila počet svých poslanců z deseti na 75. To 

znamená, že z celkového počtu 618 členů Národního shromáždění bylo 381 

poslanců Lidové fronty. Bylo to proto, že se upevnila zásada stranické disciplíny, 

podle níž ve volbách do druhého kola postupovala ta ze všech levicových stran, 

která získala nejvíce hlasů, protože obdržela hlasy odevzdané v prvním kole 

ostatním levicovým stranám. Tato volební disciplína se dodržuje dodnes hlavně 

proti Národní frontě a funguje převážně jen na levici. Představitel lidové fronty, 

socialista Leon Blum byl pověřen sestavením nové vlády. Jejími členy se stali 

socialisté, radikálové a příslušníci některých malých stran. PCF však odmítla 

vstoupit do vlády, ale podporovala ji, jelikož její program vycházel z předvolebního 

programu Lidové fronty. Reakce tedy byla ve volbách poražena, ale její pozice, 

hlavně v oblasti hospodářské, zůstaly silné. Většina členů vlády však naopak 

nechtěla bojovat za program Lidové fronty, ale snažila se dosáhnout jeho 

uskutečnění pomocí jednání s pravicovou opozicí. Proti tomu postavili pracující 

mohutnými demonstracemi spojenými s obsazením továren a dosáhli tím prosazení 

opatření ve prospěch dělnické třídy. Vláda tedy byla na jednu stranu nucena 

postupovat pod tlakem voličů, kteří žádali politiku ve prospěch pracujících a na 

straně druhé byla vystavena tlakům monopolů, které se snažili její pozici oslabit. A 

tak stále ustupovala nátlakům reakce a když ohlásila "odpočinek" od politiky 

Lidové fronty, jednotu Lidové fronty to oslabilo a postupně vedlo к jejímu rozpadu. 

Francouzská reakce si v roce 1937 vynutila nahrazení Blumovi vlády jinou, více 
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pravicovou. Tento posun doprava už se nezastavil. Francouzská vláda se pak 

podepsala pod mnichovskou dohodu, která zbavovala Československo pohraničních 

území. Tento postup vláda odůvodňovala úsilím zachránit evropský mír i za cenu 

těchto obětí. Jediná PCF bojovala proti této politice usmiřování. Její poslanci 

hlasovali jako jediní v roce 1938 ve francouzském parlamentu proti mnichovské 

dohodě. (M. Perottino, 2005, str.281, J. a A. Rothovi, 1967, str. 43-46) 

Francouzská reakce se však dostala do úzkých, když Hitler napadl 

Polsko, kterému Francie a Velká Británie přislíbili pomoc při napadení. Tak se 

Francie ocitla ve válce s Německem, které na jaře 1940 rozvinulo vojenské akce 

proti Francii. Francouzské vládní kruhy připravovaly kapitulaci, sabotovaly 

ozbrojený boj proti útočníku a hledaly cestu, jak se s ním domluvit. Tím chtěli 

zabránit demokratickým silám a hlavně dělnické třídě, aby se podílela na obraně 

země. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 47-48) Podpora německo-sovětské smlouvy 

odradila velký počet stoupenců PCF a v roce 1939 byla strana zakázána a poslanci 

zbaveni mandátů z důvodů národní velezrady. Až na pár jednotlivců se PCF 

postavila do odboje až po vstupu německých vojsk do Sovětského svazu. Také to 

byla po válce jedna ze stran, která z odboje vytěžila. V červnu 1940 podepsala 

francouzská vláda příměří, jehož součástí byla okupace velké části Francie. 

Dělnická třída se nikdy nesmířila s okupací a porážkou a pracující od prvního dne 

zahájili boj proti nacistům. V roce 1941 byly z iniciativy PCF vytvořena Národní 

fronta, která měla koordinovat a řídit boj proti nacistickým silám na území Francie. 

V roce 1942 se PCF podařilo obnovit v ilegalitě Všeobecnou konfederaci práce 

(Confédération general du travail,CGT). Růst národně osvobozeneckého boje proti 

nacistům stále rostl a v roce 1943 se zástupcům PCF podařilo vytvořit Národní radu 

odboje. Začátkem roku 1944 byly v okupované Francii založeny Francouzské 

vnitřní síly (FFI, Forts Français internes) v čele s komunistou generálem Joinvillem. 

Začátkem září 1944 byla velká část Francie osvobozena. (J. a A, Rothovi, 1967, str. 

48-51, M. Perottino, 2005, str. 281) 

V roce 1945 získala PCF ve volbách 26,2% hlasů a stala se tak 

vedoucí politickou stranou ve Francii a poprvé se tak podílela na vládě a dokonce 

na vládě de Gaullově. Na rozdíl od předválečných let se nyní PCF začala 

prezentovat nikoliv jako strana reprezentující francouzský stát, ale jako strana 

zastupující konkrétně francouzský lid a nižší, ekonomicky slabší třídy. 

(M. Perottino, 2005, str. 281-282) 
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V referendu konajícím se 21.10.1945 se většina francouzů 

(96,4%) vyslovila pro svolání Ústavodárného národního shromáždění, které mělo 

vypracovat ústavu nové IV. republiky.Komunisté se snažili uplatnit levicovější 

tradice a s podporou SFIO a MRP chtěli založit nový ústavní systém, ve kterém by 

existovala jen jedna komora a patřily by jí všechny pravomoci. Návrh v referendu 

neprošel a komunistická strana tak získala méně hlasů v následujících volbách, 

MPR ji předstihlo. V prvních legislativních volbách IV. republiky v roce 1946 však 

PCF dosáhla 28,2% hlasů a opět se stala vedoucí politickou stranou.V důsledku 

rozbíjeěské politiky pravicových předáků socialistické strany se narušila jednota sil 

dělnické třídy. Toho využila reakce к posílení svých pozic a po volbách se jí 

podařilo odstranit komunisty s vlády, když byla se souhlasem pravicových stran 

vytvořena vláda jen se socialisty. Měla sice krátké trvání, ale neblahé důsledky. (J. 

a. Rothovi, 1967, str. 52, 54, M. Perottino, 2005, str. 282) 

Podle nové ústavy byly začátkem roku 1947 vytvořeny vládní 

instituce IV. republiky, jejíž prvním prezidentem byl v lednu 1947 zvolen socialista 

V.Auriol jako společný kandidát socialistů, komunistů a jiných demokratických sil. 

Byla vytvořena nová vláda v čele se socialistou P. Ramadierem, který se opíral o 

spolupráci tří hlavních stran: komunistické, socialistické a klerikální. Reakční síly 

zaměřily pozornost na kolonie a využívaly tohoto postupu к rozbití vládní koalice a 

oslabení pozic demokratických sil, především к vytlačení komunistů z politického 

života. K tomu jim pomohl americký imperialismus, kdy vytvoření Marshallova 

plánu, vypracovaného na jaře 1947, bylo významnou podporou francouzské a 

ostatní evropské buržoazie v upevňování jejích vlastních pozic a oslabování 

komunistickí strany. Reakce vyvolala demagogickými požadavky ve znárodněných 

továrnách stávkové hnutí, jehož cílem bylo vyvolat vládní krizi a odstranit 

komunisty s vlády. Komunisti nemohli nepodpořit požadavky pracujících, které 

byly většinou oprávněné. Komunističtí ministři však zaujali jiný postoj než ostatní. 

Ministerský předseda Ramadier to označil za porušení vládní solidarity a tak s 

pomocí pravicových sil ve vedení socialistické strany a pravicových poslanců v 

Národním shromáždění dosáhl vyloučení komunistů s vlády na začátku května 

1947. Komunisté však z politického života nezmizeli, ale jejich odstranění z vlády 

bylo vítězstvím reakce, která tak upevnila své pozice. Tak bylo ve Francii zajištěno 

buržoázni vedení. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 54-56) 
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Ve volbách v roce 1951 získala PCF ještě 26,9% hlasů. Nový 

zákon o sdružování kandidátních listin (loi sur les appartements) jí umožnil získat 

tomuto výsledku odpovídající počet hlasů. Hlavně proto, že tento zákon měl oslabit 

její postavení a SFIO neměla zájem uzavřít s nimi dohodu. Snížení počtu 

komunistických poslanců však neodstranilo významný vliv PCF na politickém 

životě. I v této situaci získala PCF v roce 1956 ještě 25,9% hlasů. V těchto volbách 

zvítězila levice. MRP získala 190 poslaneckých míst. Poslanci socialistické, 

radikální a několika malých stran, kteří šli do voleb s programem tzv. republikánské 

fronty, tvořili skupinu asi 200 poslanců a komunističtí zástupci asi 150. Žádná ze 

skupin nebyla tak silná, aby vytvořila vládu. Nakonec byly vytvořena tzv. vláda 

republikánské fronty v čele se socialistou G. Molletem a radikálem P. Mendès-

Francem, která však po odmítnutí spolupráce s komunisty neměla v parlamentě 

zajištěnu stálou většinu. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 62, Perottino, 2005, str. 282) 

Důvodů těchto volebních úspěchů PCF bylo několik. Za prvé se 

PCF opírala o několik významných spojenců, jako byly odbory Generální 

konfederace práce (Confédération générale du travail, CGT). Také proto, že 

Sovětský svaz a celý východní blok měl v té době kladné ohlasy, co se týče jejich 

politiky a to se přeneslo i na stranu, která jim stála ve válce po boku. Dále měla 

PCF ve Francii stále image odboje, byli úspěšní i na místní (obecní) úrovni jako 

dobří organizátoři. V době koloniálních válek navíc byla PCF velmi aktivní v 

kritizování politiky vlády. Na konci padesátých let však profilovala jako 

stalinistická strana, která souhlasila s intervencí sovětských vojsk v Maďarsku v 

roce 1956. (J. a A. Rothovi, 1967, str., Perottino, 2005, 282-283) 

Jako u jiných politických stran byl důležitým mezníkem i pro PCF 

rok 1958. Tehdy byla v opozicí proti de Gaullovi. Byl pro ně nepřijatelný jak 

osobně, tak jeho politický systém a tak hlasovala pro Ne během volební kampaně o 

přijetí nové ústavy. Předpokládalo se, že v referendu budou proti gaullistické ústavě 

ti voliči, kteří v předešlých volbách hlasovali pro PCF. Nakonec však záporně 

hlasovalo jen 20,7% voličů, takže jeden a půl až dva milióny voličů, kteří pro PCF 

hlasovali v minulých volbách, neuposlechlo volebních pokynů komunistů. Navíc 

část voličů, kteří hlasovali proti návrhu ústavy byli stoupenci Françoise Mitteranda 

a P.Mendès-Franceho. (M. Perottino, 2005, str. 283) Pro novou ústavu tedy 

hlasovalo 79,2% hlasujících, což je 66,4% všech zapsaných voličů. Přijetím této 

nové ústavy vzniklo ve Francii období V. republiky. Podle této ústavy náleží 
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největší pravomoc prezidentovi republiky, takže mnoho práv, které měl parlament 

bylo převedeno na prezidenta a parlament se stal nevýznamným orgánem, který 

dává režimu jen zdání republikanismu. Tato opatření měla omezit činnost 

demokratické opozice a upevnit postavení reakční vlády. (J. a A. Rothovi, 1967, str 

66) 

V prvních legislativních volbách v roce 1958 získala PCF jen 19% 

hlasů, volební systém (dvoukolový) byl totiž pro takto osamocenou stranu 

nevýhodný. PCF obdržela jen 10 poslaneckých mandátů, ačkoliv získala nejvyšší 

počet hlasů (skoro čtyři milióny). Tato politika zaměřená na izolaci komunistů, 

měla za následek i volební porážku mnoha významných levicových, 

demokratických politiků, jako byl např. F. Mitterand, P. Mendés- France E 

Daladier atd. V prosinci 1958 byl prezidentem zvolen De Gaulle. Nespokojenost 

pracujících, kterým tento režim přinesl strádání a útrapy díky stále stoupající cenové 

hladině se projevila už v obecních volbách na jaře 1959, které ukázaly pokles 

prestiže vládních míst a změny v politice některých politických stran. Byl 

prolomen dosavadní antikomunismus a Autonomní socialistická strana (PSA), 

která se odštěpila od socialistické strany pro nesouhlas s politikou pravicového 

vedení, uzavřela v několika případech dohodu s PCF o společném postupu. Ve 

volbách do senátu, 26.4. 1959 se projevily podobné tendence a PCF získala více 

zástupců v senátu (14) než v parlamentě. (J. a A. Rothovi, 1967, str. 68-70, M. 

Perottino, 2005, str. 283) 

O tři roky později se strana výrazně postavila proti de Gaullovi a 

návrhu na změnu ústavy, která navrhovala přímou volbu prezidenta, ta by podle 

komunistů vedla к posílení diktatury. De Gaullovi totiž šlo o posílení nezávislosti 

prezidenta na parlamentu a ostatních vládních institucí. De Gaulle si byl vědom, že 

návrh narazí v parlamentu a tak otázku předložil lidovému hlasování. Opozice v 

parlamentu vládu za tento postup odsoudila a 5.10. 1962 jí vyslovila nedůvěru. De 

Gaulle se rozhodl rozpustit parlament a po referendu uspořádat nové volby. 

Referendum z 28.10.1962 sice změnu ústavy odsouhlasilo, ale úbytek hlasů oproti 

jiným referendům byl značný. (M. Perottino, 2005, str. 283, A. a J. Ortovi, 1967, 

str. 75-76) 

Tento postoj umožnil stabilizaci volebních výsledků komunistů, 

strana získala 21,7% hlasů. Je pravděpodobné, že PCF volili příznivci socialistů, 

protože jejich strana se rozkládala.V druhém kole došlo к významné spolupráci 
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levicových stran, které se v mnoha případech shodly na společném kandidátovi a 

vzájemné podpoře proti kandidátu reakčnímu. Také se zvýšil počet poslanců díky 

obnovení stranické disciplíny a tak v roce 1962 už měli komunisté 41 mandátů. To 

však neplatilo vždy. Jak už bylo řečeno poměr mandátů byl pro komunisty 

nevýhodný, což znamenalo, že v druhém kole nedokázali komunističtí kandidáti 

získat hlasy nesympatizujících, i když levicových voličů. A tak se podařilo 

reakčním silám získat absolutní většinu a nebylo pro ně problémem vytvořit vládu 

pokračující v reakční a protilidové politice. (M. Perottino, 2005, str. 283-284, A. a 

J. Ortovi, 1967, str. 76-77) 

Nespokojenost pracujících se stále se zvyšující cenovou hladinou 

dosáhla velkého rozsahu v roce 1963, kdy mohutné stávkování horníků podnítilo i 

stávková hnutí v jiných odvětvích. Vláda se snažila řešit tuto nespokojenost 

stabilizační politikou, ale stávková hnutí se jí překonat nepodařilo. Vliv hnutí se 

projevil na zlepšení vztahů mezi komunisty a socialisty. V socialistické straně, kde 

měl ve vedení antikomunismus silné pozice se začalo hovořit o potřebě styků s 

komunisty. Kantonální volby v roce 1964 a obecní volby o rok později potvrdily, že 

se pozice levice upevnily. ( A. a J. Ortovi, 1967, str. 77-78) 

V roce 1965 odmítla PCF možnost postavit kandidáta proti de 

Gaullovi, zaměřila se jen na jeho kritiku, nikoli na vyzvednutí alternativního 

vládního programu. Po změně ústavy strana kritizovala novou praxi politického 

systému a bylo by nelogické podpořit ji navržením nějakého kandidáta a proto PCF 

podpořila kandidaturu F. Mitteranda. Příprava na parlamentní volby v roce 1967 

probíhala už od roku 1965 po prezidentských volbách. Ukázalo se, že alternativou 

gaullismu může být levicová, demokratická opozice, ale také to, že může mít levice 

úspěch pouze, když bude postupovat společně. A tak celý rok 1966 probíhala 

jednání o společném postupu všech levicových, demokratických sil. 

Nej atraktivnější složkou byli komunisté, kteří byli ochotni udělat nejeden ústupek, 

jen když bude umožněn postup celé levice. V roce 1967 PCF podepsala volební 

smlouvu s nevelkou stranou Mitteranda-Federace demokratické a socialistické 

levice (Fédération de la gauche démocratique et socialiste, FGDS), ta se skládala ze 

tří samostatných proudů a to ze socialistické strany SFIO, z radikální strany a 

Konvence republikánských institucí. Do boje za jednotnou levici se připojila i PSU, 

která však díky malému počtu svých členů, nemohla významně ovlivnit vývoj, 

hlavně v programové oblasti. V těchto volbách získala PCF největší počet hlasů za 
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dobu trvání V. republiky a to 22,5%. V druhém kolo ukázala dobrou vůli pro 

spolupráci s FGDS tím, že stáhla asi patnáct kandidátů v obvodech, kde měla víc 

hlasů než FGDS. Celkem tedy PCF získala 72 mandátů. O rok později už jen 20% 

hlasů a 34 mandátů. (M. Perottino, 2005, str. 284, A. a J. Ortovi, 1967, str 82-83) 

V prezidentských volbách v roce 1969 změnila svůj postoj, hlavně 

proto, že levice byla roztříštěná a neměla žádného kandidáta, který by měl reálnou 

šanci zvítězit a ani postoupit do druhého kola. V těchto volbách poprvé kandidoval 

komunistický kandidát Jacques Duclos. Byl to jeden z nej významnějších vedoucích 

politiků strany, jehož předností byla i účast v odboji. Získal 21,5% hlasů, ale do 

druhého kola se nedostal, tam postoupil Georges Pompidou a Alain Poher. V 

druhém kole se PCF zdržela hlasování, protože i když ji byl Poher bližší, byl to 

středolevicový kandidát, který by se případně opíral o socialisty a to by bylo pro 

PCF nevýhodné. Ta by za takové situace ztratila přímé spojení s částí levice, která 

by se spíše mohla spojit s pravicí než s komunisty. Počítalo se však s tím, že zhruba 

třetina voličů, kteří volili v prvním kole Duclose, volili v druhém kole Pohera. 

Zajímavější byl pro komunisty vývoj v místních zastupitelstvech. 

Úsilí podporovat společný postup se vyplatilo na začátku sedmdesátých let a PCF 

měla dobré postavení v místní samosprávě a to hlavně díky podpoře socialistů a 

radikálů. Proto také PCF podepsala se socialisty v červnu a s radikály v červenci 

1972 tzv. společný vládní program. Jednalo se už o kompromisní Společný program 

jak vést zemi po vítězství ve volbách, nejenom o volební smlouvu. Na jedné straně 

se PCF zavázla uznávat právoplatná pravidla demokratické společnosti a na druhé 

straně nekomunistická levice uznala nezbytnost zavést sociální reformy. To bylo 

pro komunisty výhodné, protože socialistům tato úmluva znemožnila spojit se s 

politickým středem. Nepřímo to vedlo к upevnění dvou center politického života-

bipolarizaci. (M. Perottino, 2005, str. 284-285) 

Tento Společný program přežil referendum o rozšíření Evropského 

společenství. Socialisté navrhovali zdržet se hlasování, i když byli v podstatě pro, 

komunisté byli proti. Výsledky legislativních voleb v roce 1972 nebyli natolik 

přesvědčivé, jak levice očekávala. Komunisté získali 21,4% hlasů a 73 poslanců. 

Spolupráce dobře fungovala na stranické úrovni, ale ukázalo se, že voliči 

socialistické strany ne vždy hlasovali pro komunistického kandidáta v druhém kole. 

Kdyby tedy voličská kázeň sympatizantů PS byla větší, počet mandátů mohl být 

vyšší. (M. Perottino, 2005, str. 285) 
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V předčasných prezidentských volbách zastávala PCF a kandidát 

sjednocené levice François Mitterand celkem umírněný postoj. Na rozdíl od Lidové 

fronty PCF prohlásila, že se bude ucházet o některá ministerstva, nebude ale od 

Mitteranda chtít nej významnější a nej důležitější ministerstva, jako to požadovala od 

de Gaulla v roce 1945 (vnitro, obrana, zahraniční věci). PCF však začala vidět 

problém ve spolupráci levice a pravice v tom, že výhody hlavně čerpá Socialistická 

strana na úkor PCF a jejího programu. V roce 1975 tak začíná PCF ostře kritizovat 

PS, že směřuje stále více doprava. Poměr sil se však změnil ve prospěch socialistů a 

komunisté postupně ztráceli vedoucí úlohu uvnitř levice. Proto se PCF snažila 

odpoutat od Socialistické strany a nalákat ji к levicovějšímu postupu, než jak byla 

zvyklá. Tak např. volala po jednotě francouzského lidu, kterou musela vést dělnická 

třída, takže PCF. (M. Perottino, 2005, str. 285-286) 

V roce 1976 PCF opustila odkaz sovětského modelu a začala se 

orientovat na postup typu eurokomunismu. To znamená, že opustila odkazy 

marxistické doktríny diktatury proletariátu, oznámila svou nezávislost к Moskvě a 

ohlásila svou zaměřenost na veřejné svobody. (www.fr.wikipedia.org.-2.4.07) 

Místní volby v roce 1976 a 1977 znamenaly posílení levice, hlavně 

socialistů. Komunisté stále ještě měli významné postavení a stali se nej lepšími 

spojenci Socialistické strany, která dříve hlasovala s politickým středem proti 

pravici a komunistům. Po těchto volbách se snažila PCF získat od PS záruky, že 

neustoupí a obnoví pět let starý společný program. Rozkol nastal při řešení otázky 

znárodnění podniků během hospodářské krize. Komunisté navrhovali větší rozsah, 

socialisté a radikálové menší. Společný obnovený program tak nebyl schválen a 

princip společné levice ztroskotal. (M. Perottino, 2005, str. 286) 

V roce 1978 zvítězila levice v prvním kole legislativních voleb, ale 

její nejednotnost stála proti ní, takže volby prohrála. PCF sice získala 86 mandátů, 

ale s vědomím viny a prohry. Ve volbách do Evropského parlamentu obdržela 

kandidátní listina vedená Georgesem Marchaisem 20,6% hlasů a konkurenční 

kandidátní listina vedená F. Mitterandem získala 23,5% hlasů. Poměr sil uvnitř 

levice byl evidentně silnější na straně socialistů. (M. Perottino, 2005, str. 286) 

V následujících prezidentských volbách se o společné 

kandidátce nejednalo a Marchais byl vnitrostátně jmenován kandidátem za PCF. 

Marchais byl jednoznačně poražen Mitterandem v poměru 15,5% к 25,8% hlasů. 

Mitterand a socialisté nebyli přímo zavázáni komunistům, ale přizvali je do vlády, 
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která se stala téměř všelevicovou. Vstup do vlády byl pro PCF významný, protože 

mu potvrzoval uznání dosavadního postavení. Ale pokud se na věc podíváme s 

dlouhodobějšího hlediska, bylo to spíš naopak, protože v osmdesátých letech 

docházelo к úbytku voličů. (M. Perottino, 2005, str. 287) 

Od roku 1981 se PCF podílí na vládě Pierra Mauroye. V roce 

1984 se komunisté rozhodli opustit vládu socialistů z důvodu nesouhlasu s jejich 

novým liberálním zaměřením. Hluboké vnitřní změny způsobily úpadek PCF a v 

roce 1986 klesla PCF na hranici 10% hlasů, (www.fr.wikipedia.org.-2.4.07) Přesto 

hlavně změnou volebních zákona, a tedy dočasného zavedení jednorázového 

poměrného systému, získali komunisté 35 poslanců. O dva roky později, už opět v 

rámci většinového systému, zvýšili počet hlasů procentuelně na 11,3%, ale mandátů 

bylo méně, a to 27. To mělo za následek snížení potřebného počtu poslanců к 

založení poslaneckého klubu, a to z třiceti na dvacet. Prezidentské volby ukázaly, že 

komunisté nesprávně podporovali kandidaturu André Lajoinie, který měl tehdy v 

prvním kole prezidentských voleb v roce 1988 nejhorší výsledek-6,7% hlasů. Aleje 

také pravda, že proti němu kandidoval komunistický reformista (refondateur) Pierre 

Juquin, který mu odebral 2%. Uvnitř strany došlo к prvním problémům vzhledem к 

uplatňování zahraničních politických modelů, jmenovitě italského. Vnitřní 

reformistické proudy však nikdy nedokázaly získat většinu ve straně ani voličskou 

přízeň. V roce 1993 byla ztráta voličů ještě větší, špatné volební výsledky postihly 

celou levici, komunisté obdrželi necelých 6% hlasů a pouze 24 poslanců. Sjezd 

strany v roce 1994 měl přivést nové vedení, novou strategii a linii, zviditelněnou 

zvolením Roberta Hue do funkce národního tajemníka na místo Georgese 

Marchaise. Tento nový název funkce místo dřívějšího generálního tajemníka měl 

naznačit změnu ve stylu. Volební výsledky se stabilizovaly a dokonce se i zlepšily. 

V prezidentských volbách v roce 1995 obdržel Hue 8,64% hlasů a PCF pak ve 

volbách legislativních v roce 1997 v celostátním měřítku 9,94% hlasů a dokonce 36 

poslanců. Spolupráce mezi levicovými stranami se také zlepšila a PCF se stala 

součástí pluralitní levice a dostala se do vlády. Byla to zejména ministryně sportu 

Marie-Georges Buffet a ministr dopravy a bydlení Jean-Claude Gayssot. Tato 

spolupráce však PCF příliš nepomohla, volební výsledky byly opět špatné a byla 

nutná vnitřní přeměna strany. (M. Perottino, 2005, str. 287-288) 

Na jedné straně se PCF dostala do potíží kvůli účasti na vládní 

politice, nebo spíše kvůli sociálním důsledkům této politiky, které legitimizovala 
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svou přítomností, i když nesouhlasila s některými usneseními, ale nikdy neporušila 

solidaritu vlády, a na straně druhé se snažila zabránit odlivu voličů a členů tehdy 

módní změnou ideologických směrů (antiglobalizace). Projevovala se také snaha 

"otevřít stranu" občanské společnosti a to dlouhodoběji, umožnit nestraníkům 

kandidovat společně na kandidátní listině, která nemusela nést název strany ani její 

logo. To však moc nepomohlo, hlavně proto, že v ní starší komunisté nenacházeli 

své původní prostředí. Ani žádná nová řešení nebyly na obzoru. 

Odliv členů ze strany je ve Francii jev, který se netýkal jen PCF, 

ale i jiná sdružení blízká straně, jako např. odborovou centrálu CGT. Ale protože 

byl vnitřní život strany silný (hlavně vnitřní socializace členů a sympatizantů a 

vědomí, že strana je pro ně vždy přítomná), mělo to pro ni dalekosáhlejší důsledky, 

jako třeba to, že klesl počet prodavačů stranického listu L'Humanité. (M. Perottino, 

2005, str. 288-289) 

V roce 2001 se hodně „komunistických obcí" přikláněla к pravici. 

Na kongresu v říjnu 2001 byl Robert Hue nahrazen v národním sekretariátu Marii-

George Buffet. Výsledky prezidentských a legislativních voleb v roce 2002 (méně 

než 4% hlasů, což je nejnižší skóre v historii PCF) byly katastrofické. V dalších 

volbách ale strana lokálně zlepšila své skóre zhruba na úroveň výsledků v období 

před rokem 2000. M. Robert Hue, poražený v legislativních volbách v roce 2002, 

byl zvolen senátorem Val-d'Oise v září 2004. V červnu 2004 v evropských volbách 

znovu PCF získala tři zvolené, navíc opět překročila hranici 5% hlasů v regionech 

l'île-de- France, Picardie a Nord-Pas-de-Calais. Kandidátka paní Marie-George 

Buffet obdržela 7% hlasů. 

PCF má dnes konkurenci ve stranách jako Lutte ouvrière 

(Dělnický boj) nebo Ligue communiste révolutionnaire (Revoluční komunistická 

liga). Katastrofické výsledky prezidentských a legislativních voleb a s tím 

následující úpadek aktivistů se sebou přinesl četné diskuse uvnitř PCF, hlavně o 

spolupráci s PS a o účasti na vládě vychvalované Robertem Hue. Ten opustil svou 

funkci předsedy na XXXII. kongresu. 
I když se většina shodovala na změně strategie spojenectví, přesný 

postup strategie byl nejednotný. Zatímco ortodoxní část PCF viděla základ ve 

strategii samosprávy strany, reformátoři viděli cestu v otevření PCF sociálnímu 

hnutí. 
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Regionální volby v roce 2004 přinesly tři strategie jak se na území 

Francie osvědčit: V Nord-Pas-de- Calais a v Picardii představovali komunisté 

samostatné kandidátky v prvním kole, respektive kandidátky vedené Alainem 

Bocquetem a Maximem Gremetzem v l'île-de- France, Marie-George Buffet a 

Claire Villiers vedli přední kandidátku na základě společně přijaté náplně PCF a 

jejími partnery (Alternative citoyenne, Les Alternatifs, Le MARS,...) a zahrnující 

spoustu osobností sociálního hnutí. Zatímco André Chassaigne zvolil podobnou 

strategii v Auvergne, v jiných čtrnácti regionech naproti tomu vytvořila PCF 

společnou kandidátku s PS od prvního kola. Regionální volby přinesly úplnou 

obnovu. V Auvergne a v ľ île-de- France spojené kandidátky obdržely 7,2% a 

9,2%. V Nord -Pas-de-Calais a v Picardii nezávislé kandidátky získaly 10,7% a 

10,9%. 

V roce 2004 PCF spolupracovala na založení Evropské levicové 

strany (Parti de la gauche européenne, PGE), která byla vytvořena, aby 

koordinovala činnosti protikapitalistických stran (ne však automaticky 

komunistických) . PCF se zúčastnila jako pozorovatel kongresu PGE v Římě roku 

2004, kde byl do jejího čela zvolen Fausto Bertinotti. Přistoupení PCF к této nové 

straně schválilo 75% aktivistů, levé křídlo však vedlo kampaň proti tomuto 

připojení, zdůrazňujíc hlavně to, že PGE sjednocuje strany příliš vzdálené PCF a 

také to, že založení evropské strany vede PCF к spolupráci a přijetí "Liberální 

Evropy". 

Od prvního pololetí 2005 PCF hrála významnou roli v kampani 

levice zaměřené na Ne v referendu o smlouvě ustanovující Evropskou ústavu. A to 

hlavně ve vytváření místních jednotných kolektivů hlasujících pro "Ne" , ale také 

organizováním schůzí na národní úrovni a jednotných shromáždění .Řízení PCF 

tímto směrem vedlo к posílení vítězství Ne. PCF se tedy připojuje к sjednocení 

antiliberální levice (nalevo od PS), která je tvořená socialisty, trockisty a Revoluční 

komunistickou ligou, ale i osobnostmi a sílami vycházejícími ze sociálního hnutí 

(syndikalisti, altermondialisti a asociativisti ). 

XXXIII. kongres PCF odsouhlasil antiliberální sjednocení a také 

vyslovil přání, aby za sjednocení byla kandidátkou do prezidentských voleb Marie-

George Buffet. Kandidatura v roce 2007 podnítila na podzim 2006 v centru PCF 

další rozdělení. Kromě levého křídla PCF, které si přála komunistickou 
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kandidaturu, jsou to reformisté, kteří naopak chtějí podpořit kandidáta sjednocení, o 

kterém bude rozhodnuto kolektivně, i kdyby to neměla být Marie-George Buffet. 

Neschopnost dospět ke konsensu o jedné z kandidatur, způsobila, 

že se členové PCF rozhodli, pomocí vnitřního hlasováním strany, potvrdit 

kandidaturu Marie-George Buffet jako "kandidátky sjednocení" v prezidentských 

volbách v letošním roce. (http://fr.wikipedia.org.-2.4.07) 

3.3. Plurální levice 

V roce 1981 po dvojím vítězství levice a to v legislativních i 

prezidentských volbách zasedli komunisté ve vládě. Předtím zasedli komunisté ve 

vládě naposledy v roce 1947. Vláda socialistů v roce 1981 nepotřebovala podporu 

komunistů, ale socialisté, a to především F.Mitterand, potřeboval komunisty a 

ostatní důležité a méně důležité levicové strany ve vládě jako symbol změny. 

Přítomnost komunistů ve vládní (prezidentské) většině měla ten důsledek, že 

komunističtí ministři mohli vládu ovlivňovat a pomáhat zlomit pravicovější skupiny 

uvnitř PS. Politická situace ale levicové strany nenutila к povolební spolupráci. 

Socialisté si mohli dovolit jednat podle svých přání, hlavně díky platnému 

volebnímu systému a při jednoduchém rozdělení politické scény na dva směry, ale 

také zásluhou volebních zvyklostí levicově orientovaných voličů (stranické 

disciplíny). Potom se ale politická situace zhoršila. Vládnoucí socialistická strana a 

její spojenci, hlavně komunisté, doplatili na prohloubení ekonomických a sociálních 

problémů, které nedokázali řešit ani levicovou ani pravicovější politikou. Velký 

odliv voličů u obou stran už se výrazně nezměnil. Problém byl jak na straně levice, 

tak na straně pravice. Pro levici nastala doba, kdy žádná strana, ani ta nejsilnější, 

nebyla schopna vést samostatně volební boj a chtěla-li se dostat do vlády, musela 

nutně spolupracovat s ostatními stranami. Velký počet stran je výhodou i 

nevýhodou. Jednotná kandidátka v každém volebním obvodu je v praxi obtížná, 

obtížné je uchovat uvnitř takto nesourodých zájmů rovnováhu zabezpečující trvalost 

vztahu. R ů z n o r o d o s t je výhodná pro vedoucí s t r a n u , k t e r á si s ostatními může " h r á t " 

o získání většího počtu mandátů a tedy i ministerských křesel. 

Z krátkodobého hlediska je princip "plurální levice" zajímavý, i 

když hrozí neshody a krize, jelikož se programy a zájmy jednotlivých stran dost liší. 
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"Plurální levice" dokázala velice obstojne vládnout. Jospinova vláda byla jednou s 

nej delších vlád v dějinách Francie, trvala pět let. Soudružnost takového uskupení je 

ale otřesena v okamžiku voleb. Výsledky jsou pak nejisté. 

Problém nastává při prezidentských volbách. Tyto volby v každém 

volebním obvodu ukazují lépe než legislativní, jaký mají význam politické strany 

reprezentované svými představiteli. Nekandiduje 577 kandidátů, ale každý kandidát 

je ve svém volebním obvodu na základě svých osobních kvalit, které nemají nic 

společného s programem strany, jsou to záležitosti a zájmy volebního obvodu a jeho 

občanů. Každá strana musí postavit svého kandidáta a tak hlasy dostávají i ti, kteří 

nemají reálnou šanci dostat se do druhého kola. Počítají, že za jejich hlasy dostanou 

od budoucího vítěze voleb víc než ty ostatní. V prvním kole prezidentských voleb 

byla tedy "plurální levice" oslabena svou logikou spočívající v legitimitě rozdílností 

a rozmanitostí politických koncepcí. 

Dalším důsledkem těchto voleb bylo zmírnění politického profilu 

plurální levice a to z důvodů vnitřního a vnějšího oslabení všech těchto stran a 

hlavně nejsilnější PS, která nebyla schopná nést tíhu vedoucího politického článku, 

dokud nebylo jasné, kdo stranu povede. Výsledek legislativních voleb byl 

nepříznivý nejen pro levici jako celek, ale hlavně pro menší strany, které doplatily 

na většinový systém dvakrát-v rámci bipolarizace (levice/UMP) a v rámci 

vnitrolevicové soutěže, kde vše záleželo, většinou už v prvním kole, na rozložení 

politických sil. Pokud nešlo o volební baštu menší strany, mohla vyhrát pouze 

socialistická strana, a odebrat mandát menší straně. (M. Perottino, 2005, str.289-

292) 
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4.Současné kandidátky Socialistické a Komunistické 

strany Francie pro prezidentské volby 2007 a jejich 

stranické programy pro následující prezidentské období 

(2007-2012 ) 

4.1. Socialistická stran Francie-Ségolène Royal jako kandidátka do 

prezidentských voleb 2007 a její program za PS 

4.1.1. Ségolène Royal 

Po středoškolských studiích v Les Vosges, získala diplom z 

ekonomických věd. Je absolventkou Institutu politických studií v Paříži a bývalá 

studentka Národní správní školy (ENA). Po odchodu s ENA v roce 1980 si vybrala 

práci u správního soudu. Vletech 1982-1988 pracuje v generálním sekretariátu 

prezidenta republiky. Je pověřena otázkami zdraví, mládeže a životního prostředí. 

V roce 1988 je poprvé zvolena poslankyní za PS v Deux-Sèvres, 

v roce 1992 je jmenována ministryní životního prostředí ve vládě Pierra 

Bérégovoye a v roce 1993 je opět zvolena poslankyní za Deux -Sèvres. Když je 

v roce 1997 opět zvolena poslankyní, Lionel Jospin ji jmenuje ministryní pověřenou 

školstvím, později v letech 2000-2002 ministryní pověřenou rodinou, dětstvím a 

handicapovanými osobami. V roce 2002 je opět zvolena v Deux-Sèvres. 

(http://www.ziki.com-11.4.07) 

Ségolène Royal není žádným nováčkem na francouzské politické 

scéně. Tato kandidátka socialistické strany (PS) pro letošní francouzské 

prezidentské volby v současné době reprezentuje pravé křídlo PS. Ségolène Royal 

je jiná již ve svém stylu, který důsledně proměňuje se vzrůstajícími ambicemi na 

vyšší a vyšší politické posty. Pozornost si ovšem zasluhují i témata, kterým se ve 

svých vystoupeních v poslední době věnuje. Od lehčích témat (v ministerských 

funkcích měla na starost životní prostředí, školství a rodinu-viz. výše) se pustila ve 

svém tažení do témat, jako je bezpečnost a přistěhovalectví. Svými smělými 

výroky, např. o nutnosti militarizace nápravných zařízení pro mládež, na jedné 

straně vyděsila své kolegy, na druhé straně částečně odzbrojila pravicové strany. 

- 102 -



Svojí snahou věnovat se bezpečnosti (kterou podle svého vyjádření nepovažuje za 

pravicové téma) se Royal snaží také oslabit síly extrémní pravice, která byla velice 

úspěšná při posledních prezidentských volbách v roce 2002. 

(http:// www.aktuálně.centrum.cz- 7.4.07) 

Royalová podle konečných výsledků hlasování ve straně dostala 

60,62 % odevzdaných hlasů a porazila tak své soupeře - bývalého ministra 

Dominiqua Strausse-Kahna a někdejšího ministerského předsedu Laurenta Fabiuse -

získali 20,83 respektive 18,54 % hlasů. Hlasování se zúčastnilo 82,04 % ze skoro 

220 000 členů Socialistické strany, (http:// www.novinky.cz-11.4.07) 

4.1.2. Program Ségolène Royal za PS 

1. Investice do inovace a výzkumu 

2. Postavit do popředí politiku průmyslu schopnou připravit 

budoucnost a omezit risky delokalizace 

3. Podporovat malé a střední podniky 

4. Podporovat tvorbu nových podniků 

5. Upřednostnit investovaní do podniků 

6. Reformovat stát- kvalitní veřejné služby po celém území, přístupné 

přes Internet 

7. Zvyšovat zdanění kapitálových zisků v porovnání se zdaněním 

mezd. 

8. Zvýšit penze-zvýšení o 5% 

9. Zvýšit minimální mzdu na 1500 euro měsíčně. 

10. V červnu se má konat národní konference o tom, jak zvýšit mzdy. 

11. Zvýšení přídavků pro handicapované osoby o 5% 

12. Omezit bankovní poplatky 

13. Bojovat proto drahému bydlení, zabezpečení bydlení po celý život 

14. Postavit do popředí více cenových indexů odrážejících výdaje 

domácností (minimální mzda, důchody, sociální minima) 

15. Veřejná pomoc podnikům 

16. Osvobození od sociálních členských poplatků a zavedení smlouvy na 

dobu neurčitou jako pravidla 
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17. Rozvíjet kolektivní vyjednávání na všech úrovních a o všech 
tématech 

18. Zajištěné pracovní místo nebo další trénink pro každého absolventa 

vysoké školy do šesti měsíců po absolutoriu. 

19. zavést nulové zdanění platů mladých lidí do 10 000 euro za rok 

20. Aktivní sociální důchod 

21. Posilovat kvalifikaci a schopnost návratu do zaměstnání pracujícím 
ohrožených propuštěním 

22. Vytvořit generální stavy učitelů 

23. Zavedení školní docházky od 3 let 

24. Limitovat počet žáku ve třídě na 17 

25. Posílení počtu dospělých ve školských zařízeních, bude-li třeba i 

dvou dospělých v jedné třídě 

26. Zavedení přípravných tříd ve velkých školách ve čtvrtích, kde je 

nemají 

27. Zlepšit studijních podmínek pro žáky z předměstí 

28. Zvednout prestiž univerzit 

29. Podporovat zaměstnání v kultuře 

30. Zařadit uměleckou výuku do všech stupňů výuky (od mateřské 

školy po universitu) 

31. Aplikovat plán prevence a výzkum vážných nemocí (AIDS, 

rakovina, Alzheimer,...) 

32. Trvale zajistit financování veřejných nemocnic 

33. Vytvořit bezplatné lékařské poradny, hlavně ve vesnických oblastech 

34. Vytvořit zdravotní kartu mládeže od 16 do 25 let, která umožní 

jednou za půl roku ordinaci zadarmo 

35. Znova potvrdit právo na nemocenskou a trestat neposkytnutí péče 

36. Boj proti obezitě 

37. Přidělení přídavkům pro dospělé postižené osoby s vývojovými 

nemocemi s neurčitou diagnózou 

38. Bojovat proti násilí ve školách 

39. Bojovat proti násilí nezletilých 

40. Boj proti manželskému násilí 
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41. Vytvořit novou policii ve čtvrtích pro zajištění každodenní 

bezpečnosti 

42. Pomoci obětem násilí 

43. Zdvojnásobit rozpočet soudnictví pro jeho lepší efektivnost 

44. Bojovat proti klimatickým změnám 

45. Podporovat vytvoření Světové organizace životního prostředí 

46. Podporovat zemědělství к zajištění kvalitního potravinářství 

47. Zabraňovat dopadu znečištění na zdraví 

48. Vytvořit novou republiku 

49. Vytvořit ochrannou Evropu, silnou Francii 

50. Vytvořit vysokou úroveň života a sociální ochranu ve všech 

evropských státech 

51. Lobovat za to, aby Evropská centrální banka brala v úvahu nejen 

inflační cíl, ale i zaměstnanost a růst. 

52. S evropskými partnery iniciovat Mezinárodní mírovou konferenci 

pro bezpečnost na Blízkém východě 

53. Ovládnout globalizaci větší průhledností a účinností nástrojů 

regulace 

54. Vytvořit víza pro časté cestování na několik let 

(http://pinus.bloguje.cz7.4.07,http://www.desirsdavenir.org-! 1.4.07) 
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4.2. Komunistická strana Francie-Marie-George Buffet jako 

kandidátka do prezidentských voleb 2007 a její program za PCF 

4.2.1. Marie- George Buffet 

Jako kandidátku pro prezidentské volby v letošním roce si PCF 

vybrala Marii-George Buffet, která společně s ostatními levicovými stranami 

vypracovala program pro následující prezidentské pětileté období. Nejprve bych 

ráda napsala několik slov o její osobě, a to především proto, aby bylo jasnější proč 

spolu se svými kolegy vytvořila právě takový program pro budoucí prezidentské 

období ve Francii. 

Marie-George Buffet je žena mnoha bojů. Angažuje se např. v boji 

feministickém, v boji za změnu a vývoj společnosti, ale také v bojích v rámci PCF 

a ve vládě. Také se ostře staví proti sociálnímu bezpráví. Stala se předsedkyní 

asociace nazvané Federace universitních rezidentů Francie (FRUF, Fédération des 

résidences universitaires de France). Dále byla zvolena do Národního 

shromáždění, aby reprezentovala zájmy občanů a občanek v městě Seine- Saint-

Denis, kde také v současné době žije. Její politické boje vždy potrhují význam 

lidské bytosti a Její prioritu před penězi a materiálními prostředky. Tyto své 

názory potvrdila jako ministryně Sportu v roce 1997. I přesto, že je zapřísáhlou 

Evropankou, stavěla se v referendu o Evropské ústavě proti jejímu přijetí a 

přesvědčila o tom i voliče. 

(http://www.mariegeorge2007.org- 7.4.07 , http:// fr.wikipedia.org-7.4.07) 

V roce 1969 se přidala к PCF. V roce 1987 byla zvolena členkou 

ústředního výboru PCF a v roce 1994 také národního výboru PCÎ\ V lednu 1997 se 

také stala členkou národního sekretariátu, kde úspěšně přebrala odpovědnost za 

činnosti spojené s feminismem a vývojem stranického života. Co se týče posledního 

jmenovaného úkolu, snaží se ze suverenity každého komunisty vytvořit hnací motor 

všech aktivit PCF. V říjnu 2001 byla zvolena národní tajemnicí PCF. Na XXXII. a 

XXXIII. kongresu PCF ji byla opět svěřena tato funkce. 4.1.2007 opustila svou 
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funkci v Národní radě, protože se stala kandidátkou do prezidentských voleb v roce 

2007. (http://www.mariegeorge2007.org- 7.4.07) 

4.2.2 Program lidové a antiliberální levice navrhovaný Marií-George Buffet za 

PCF 

Marie-George Buffet vidí ve společnosti dnešní Francie velký 

úpadek doprovázený sociálním utrpením a zoufalstvím. Nevěří v osudovost 

politiky, ale především v odvahu, přesvědčení a nápady lidí. Tvrdí, že už dvacet let 

žijí Francouzi a Evropané všeobecně v liberalismu, kde nad námi převzaly moc 

finanční trhy a celková úroveň života se zhoršila. A proto navrhuje přestup 

к antiliberální politice, to znamená к takové, která není postavená na penězích, má 

vůli přebudovat Evropskou unii a znovu vybojovat sociální a demokratická práva 

všech občanů. Tato kandidátka chce porazit pravici, dobýt novou většinu levice a 

sjednotit a shromáždit lidovou a protiliberální levici. Je pro bojovnou a 

zodpovědnou levici. Program, který v práci uvádím je společně vypracován 

komunisty, socialisty, republikány, ekologisty, aktivisty extrémní levice, 

syndikalisty, altermondialisty a feministy, je antiliberálně zaměřen. 

V programu je rozpracováno patnáct závazků, které by měly být 

splněny v nastávajícím prezidentském období a tři možné způsoby, jejichž spojením 

by mělo být zaručeno jejich splnění. (http://www.mariegeorge2007.org-7.4.07) 

Závazky: 

1) Výrazné zvýšení platů, důchodů a sociálních minim 

• Minimální mzda by měla být od léta 2007 zvýšena na 1500 euro hrubého a 

později i na 1500 euro čistého. 

• Zvýšit sociální minima o 300 euro a navázat je na minimální 'mzdu. 

• Žádný důchod by neměl zůstávat pod hranicí minimální mzdy 

2) Přídavky a nová práva pro mladé lidi pro eliminaci jejich nejistoty 

• Právo na práci-zajištění trvalé, dobře placené práce pro mladé lidi a boj proti 

diskriminaci při výběru do zaměstnání, zamezit nestálé práci mladých lidí. 

• Právo na ubytování pro mladé a studující 
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• Právo na dopravu, snížení cen pro mladé a studující na veškerou státní 

přepravu, podpořit a zvýhodnit pohyblivost mladých lidí ve Francii a ve světě 

• Právo na zdraví zavedením tzv. „režimu mládeže" u zdravotního 

pojištění a zdravotnických zařízení, kde by byl volný přístup к lékům a 

zdravotní péči 

• Právo na kulturu a volný čas-vytvoření „karty mládeže" umožňující přístup 

na různé sportovní a kulturní události 

• Právo na vykonávání občanství-vytvoření nových rad mládeže a posílení 

funkcí těch již existujících, podpora asociací mládeže, uznání úplné občanské 

plnoletosti od 18 let věku 

• Právo na nezávislost a svébytnost-zavedení třech různých přídavků (na 

vzdělání, přístup к prvnímu zaměstnání, návrat ke studiu) 

3)Zajištění vzdělání a zaměstnaní pro všechny 

• Vytvoření Systému ochrany vzdělání a práce. 

• Poplatky a délka trvání podpory v nezaměstnanosti budou revalorizovány 

• Smlouva na dobu neurčitou při nástupu do zaměstnání bude normou pro 

všechny a postupně bude zabezpečena 

• 35 odpracovaných hodin za týden bude sníženo na 32 hodin týdně 

4) Vytvoření veřejných služeb bydlení 

• Výstavba 120 000 sociálních bytů za rok ve vysoce kvalitním životním 

prostředí se sníženým nájmem 

• Sociální ochrana bydlení a snížení cen za bydlení 

• Aplikovat právo na slušné bydlení 

• Zrušení daňových úlev pro movité občany, kteří najímají byty za přemrštěné 

nájemné 

• Mobilizovat systém financování veřejných financí na sociální-bydlení 

• Obnovit jednoprocentní daň z bydlení 

• Zdanění pozemkových a nemovitých spekulací 

• Zakázat výpovědi z bytu a odpojování vody a elektřiny 

5) Zdraví 

• Vytvoření reformy systému zdravotnictví a sociální ochrany 

• Stoprocentní proplacení zdravotní péče, především pro děti a závislé osoby 
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• Zastavit rušení veřejných nemocnic a poskytnout nutné prostředky 

odpovídající potřebám zdraví 

• Vzdělání pro medicínské a paramedicínské osoby: 9300 doktorů a sester za 

rok 

• Reorganizace celku zdravotnického systému- rozvoj sítě nemocnic 

• Právo na odchod do důchodu v 60 letech 

• Zvýšení penze na 75% průměrné hrubé mzdy z deseti nejlépe 

odpracovaných let pro zaměstnance v soukromém sektoru 

• Příprava nové reformy povolující odchod do penze v 55 letech z důvodů 

náročné práce 

• Zlepšení práv žen na důchod 

6) Výběr veřejné služby 

• Do veřejného sektoru navrátit sektory privatizované minulými vládami 

(France Télécom, Air France...), znovuznárodnit organizace jako Francouzská 

elektřina a Francouzský plyn, zastavit privatizaci přístavů a Národní námořní 

společnosti Korsika-Středozemní moře, zabránit roztříštění francouzských 

železnic 

• Obnovit veřejné služby 

• Vytvořit evropské veřejné služby (hlavně v sektorech energie, dopravy a 

komunikace) 

• Kooperovat v sektorech finančně postižených jako jsou medicína nebo 

zpracování odpadů 

• Zaručit právo na práci, bydlení, dopravu a volný čas pro handicapované. 

Přídavky na dospělou handicapovanou osobu musí vyšplhat alespoň na výši 

minimální mzdy 

7) Umístit ekologii do centra vývoje 

• Program energetických úspor a účinnosti hlavně v oblasti dopravy a bydlení. 

Zvýhodní hromadnou dopravu a vlakovou, trajektovou a říční dopravu, ale i 

námořní plavbu. Toto nové budování bude v souladu s normou MQE (haute 

qualité environnementale, norma vysoké kvality životního prostředí) 

• Návrh na výzkum ve dvou směrech: v oblasti obnovitelné energie a pro 

zabezpečenou a trvalou jadernou energii 
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• Vytvořit veřejné póly okolo společností Francouzská elektřiny a 

Francouzský plyn, které by byli znovu znárodněny a spojeny a pracovali by pod 

kontrolou tzv. Vysoké autority (Haute autorité), která by byla pluralitní a 

občanská 

8) vzdělání a výzkum jako priorita 

Pro úspěch každého mladého člověka: 

• Založení fondu proti nerovnoprávnosti na školách к potření neúspěšného 

studia 

• Právo na školní docházku v mateřských školách od dvou let věku 

• Podpořit společnou kulturu na vysoké úrovni 

• Rozpočet národního vzdělání stanovit na 7% hrubého národního produktu 

• Nábor a zaškolení 150 000 učitelů a 45 000 doprovodného personálu jednou 

za pět let 

• Státní záruka uznávaných diplomů v rámci spojování Evropy 

• Status studenta 

• Zákon o programování renovací a staveb universitních budov jednou za pět 

let 

Zdvojnásobit snahy výzkumu 

• Osvobození od daně z přidané hodnoty 

• Uznaní základních rolí veřejných organizací, především Národního centra 

pro vědecký výzkum 

• Aplikovat cíle Výzkumných generálních stavů 

9) Ambice v kultuře 

• Revize zákona o internetu, tak aby ochraňoval soukromé kopie, právo na 

volnou výměnu, honoráře pro umělce a herce, ocenění obchodních aktivit 

• Zákon povolující opravdovou kulturní svobodu 

• Ve školách výuka mateřského jazyka, jazyků svých rodičů, regionálních 

jazyků a obnovená umělecká výuka a přítomnost umělců ve výuce 

• Vytvoření ministerstva pro lidové vzdělání 

• Vynaložit veřejné úsilí ve prospěch digitalizace historických děl a také 

pomoc pro digitální vybavení všech kulturních a společenských sálů 

• Reklama bude potřena na veřejných kanálech do tří let a mnohem více 

taxována na kanálech soukromých 
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10) Vytvoření rámcového programu proti násilí páchaném na ženách 

• Rovnost žen v zaměstnání co se týče platu, postu, dosaženého vzdělání, 
povýšení, přijetí do práce 

• Rovnost přístupu ke všem pravomocem v celé společnosti a vytvoření 

nového zákona ošetřujícího rovnost mezi muži a ženami v politice 

• Antikoncepce stoprocentně hrazená a právo na interrupci 

• Plán boje proti prodejnosti a modernímu otroctví žen, boj proti kuplířství a 

prostituci s tresty pro klienty a ne pro prostitutky 

• Zajistit stejná práva pro přistěhované ženy jako pro Francouzky 

• Právo na svatbu a rodičovství pro všechny páry bez ohledu na sexuální 
orientaci či původ 

11) Uznat voličské právo a právo volitelnosti cizích příslušníků 

• Zrušit zákon o „imigraci vyvolených", která popírá právo na asyl 

• Rozvinout partnerství se zeměmi emigrantů 

• Zamezit ilegalitě, respektovat právo asylu 

• Povolení pobytu na deset let pro všechny, kteří nemají doklady, zrušení 

krátkodobých víz, čekacích zón a zadržovacích center 

• Nezbytné prostředky pro přijetí a dobrou integraci cizinců 

• Boj proti využívání ilegální práce 

• Schválení Dohody národů o ochraně přistěhovaných pracovníků a jejich 

rodin 

12) Ustanovení VI. republiky 

• Hluboká demokratizace a stanovení nových práv a povinností pro občany ve 

veřejném životě a pro pracující 

• Odstranění diskriminací všeho druhu 

13) Zemědělství 

• Dovolit každé zemi ochranu svého zemědělství 

• Zavádění minimálních cen pro veškerou výrobu a zajistit honorování 

rolnické práce 

• Podporovat možnost přístupu к půdě každému rolníkovi 

• Boj za osobní statut zemědělství na úrovni Světové obchodní organizace, 

což je platné pro všechny země světa 
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14) Podměty pro reorganizaci Evropy 

• Francie navrhuje zrušení všech dosavadních smluv v rámci EU a jejich 

výměnu za novou smlouvu vytvořenou v demokratickém procesu a na 

základě schválení referendem v každé zemi. Musí potvrzovat základní práva 

lidu a občanů v EU, definovat její sociální, ekonomickou, environmentálni, 

kulturní, měnovou a obranou politiku 

• Politické instituce EU musí podstoupit pravomoci Evropské komise ve 

prospěch Evropského parlamentu, národních parlamentů a vytvářit prostor 

pro občanskou spolupráci 

• Rovnost mezi muži a ženami jako základní hodnota 

• Vytvořit demokratickou, sociální a ekologickou Evropu, nositele míru a 

solidárnosti ve světě 

15) Mezinárodní konference pro mír na Blízkém východě pod ochranou 

OSN 

• Opravdové vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu 

Tyto závazky mohou být splněny těmito třemi možnými způsoby: 

1. Uvolnění peněž pro nový typ vývoje 

2. Demokracie- stanovení nových práv a povinností pro občany a 

pracující- vytvoření VI. Republiky 
3. Vytvořit novou Evropu a bojovat za nový svět 

(http://www.mariegeorge2007.org- 7.4- 10.4. 07) 
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Závěr s didaktickým využitím DP ve výuce 

Svojí diplomovou práci jsem vypracovávala velmi dlouho a snažila jsem se být co 

nejpřesnější a nepečlivější, protože mi především šlo o to, aby se práce dala využít i 

ve výuce, a to jak základů společenských věd, tak ve výuce francouzského jazyka. 

A to především na druhém stupni základních škol a středních školách, vzhledem 

к mému zaměření. 

V oblasti základů společenských věd by se toto téma dalo využít 

při výuce politologie. Pro výuku na druhém stupni by bylo vhodné toto téma 

vyučovat v osmém a devátém ročníku a to z cílem vysvětlit co je politická strana, 

jak bývá organizována, jaké jsou její funkce a cíle v politickém životě. Ale také 

uvést základní klasifikaci stran na levici, pravici, střed a extrémisty a uvést příklady 

těchto stran v ČR, ale i v zemích, jejichž jazyky se děti učí v rámci cizích jazyků na 

ZŠ. Mezi nimi může být i francouzský jazyk. Pro zefektivnění výuky by si děti 

mohly připravit krátký referát, který by danou problematiku shrnoval a připravit si i 

nějakou zajímavost z politického života, к čemuž by mohly využít noviny, webové 

stránky, ale i zápisky z výuky. Na střední škole už by výuka směřovala 

к hloupějšímu pochopení významu politických stran. Mohla by se týkat prvních a 

druhých ročníků. Tady už bych využila témata jako stranické systémy, jejich rozdíl 

a příklady zemí ve kterých fungují. 

Ve francouzském jazyce by se problematika politických stran dala 

využít při výuce reálií, a to především na střední škole. Zde bych využila svých 

znalostí a žákům představila důležité politické strany Francie, jejich stručný vývoj a 

současné postavení v politickém životě země. Pro zpestření výuky by žáci mohli ve 

skupinách připravit referát o aktuálních informacích vybrané francouzské politické 

strany. Tím by se podporovala i vzájemná spolupráce žáků. 

Myslím si, že toto téma je velice rozsáhlé a dalo by se využít i 

mnoha jinými způsoby. Vzhledem к omezenému rozsahu práce zde však uvádím 

jen tyto příklady. To samé platí i o obsahu mé práce, jistě by se dalo téma ještě více 

rozvést, ale k tomu by bylo zapotřebí mnohem více času a pramenů. 
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Seznam zkratek politických stran a odborových organizací 

Francie použitých v diplomové práci 

CD- Demokratický stře (Centre démocratique) 

CDS- Střed sociálních demokratů (Centre des démocrates sociaux) 

CGT- Generální konfederace práce (Confédération générale du travail) 

CGT-U- Sjednocená generální konfederace práce (Confédération générale du travail 

unifiée) 

CNI- Národní střed nezávislých (Centre national des indépendants) 

CNIP- Národní střed nezávislých a rolníků (Centre national des indépendants et 

paysans) 

CIR-Konvence republikánských institucí (Convéntion des institutions 

républicaines) 

CRR- Středisko republikánské reformy (Centre de la réforme républicaine) 

DL- Liberální demokracie (Démocratie libérale) 

FD- Demokratická síla (Force démocratiques) 

FGDS- Federace demokratické a socialistické levice (Fédération de la gauche 

démocrate et socialiste) 

FN- Národní fronta (Front national) 

MDC- Hnutí občanů (Mouvement des citoyens) 

MNR- republikánské národní hnutí (Mouvement national républicain) 

MPF- Hnutí za Francii (Mouvement pour la France) 

MRG- Hnutí levicových radikálů (Mouvement des radicaux de gauche) 

MRP- Lidové republikánské hnutí (Mouvement républicain populaire) 

PCF- Francouzská komunistická strana (Parti communiste français) 

PDP- Lidová demokratická strana (Parti démocrate populaire) 

PGE- Strana pro evropskou levici (Parti pour la gauche européenne) 

PR- Republikánská strana (Parti républicaine) 

PRG- Radikální strana levice (Parti radical de gauche) 

PRRRS- Republikánská radikální a radikálně socialistická strana (Parti républicain 

radical et radical socialiste) 

PS- Socialistická strana (Parti socialiste) 

PSA- Autonomní socialistická strana (Parti socialiste autonome) 
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PSU- Sjednocená socialistická strana (Parti socialiste unifié) 

RPF- Sdružení Francouzského lidu (Rassemblement du people français) 

RPF- Sdružení pro Francii (Rassemblement pour la France) 

RPR - Sdružení pro republiku (Rassemblement pour la république) 

RI- Nezávislí republikáni (Républicains indépendants) 

SFIC- Francouzská sekce komunistické internacionály (Section française de 

l'Internationale communiste) 

SFIO- Francouzská sekce dělnické internacionály (Section française de 

l'Internationale ouvrière) 

UDF- Svaz pro francouzskou demokracii (Union démocratie française) 

UDT- Demokratický svaz práce (Union démocratique du travail) 

UMP- Svaz lidového hnutí (Union pour mouvement populaire) 

UMP- Svaz pro prezidentskou většinu (Union pour la majorité présidentielle) 

UNR- Svaz pro novou republiku (Union pour une nouvelle république) 

UDR- Svaz demokratů pro republiku (Union des démocrates pour la république) 

UDVèR- Svaz demokratů pro V. republiku (Union des démocrates pour la Včme 

république) 

UG- Gaullistický svaz (Union gaulliste) 

URD- Demokratický republikánský svaz (Union républicaine démocratique) 
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