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Abstrakt 

Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně 

v letech 2015–2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech 

z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky 

a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra 

fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, 

referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby 

téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, 

která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě 

dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy 

euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává 

míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a 

fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi 

lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na 

volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných 

subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou 

konaným referendem ohledně britského členství v Evropské unii a vyšší fragmentaci ve 

straně. 

 

 

Abstract 

The main goal of a bachelor thesis called Euroscepticism and Fragmentation in the British 

Conservative Party 2015–2017 is to analyse fragmentation in Conservative Party caused by 

different opinions on how to deal with the European question on four main events that 

occurred in those years. It also attempts to answer whether and how the party 

Euroscepticism has changed. The events used for the analysis are the general election in 

2015, the referendum concerning the British membership in European Union in 2016, the 

intra party election in the same year and the general election in 2017. Thesis includes 

theoretical part, which covers several typologies concerning factions and Euroscepticism. 

Based on the theoretical part were laid out three research criteria. The first criterion 

examines the external manifestations of Euroscepticism on party manifestos on which are 

compared statements concerning the European Union. The next chapter criterion examines 



 

 

 

the internal manifestations of party Euroscepticism and fragmentation. They are analysed 

based on the behaviour of factions and politicians between 2015 and 2017. The last 

criterion maps the manifestations of Euroscepticism and fragmentation on the intra party 

election of a new party leader. Before each analysis comes a description of examined 

subjects. Conclusion points out on the increase of party Euroscepticism in Conservative 

Party, the change was caused mainly by the referendum and the same reason applies for the 

bigger party division and fragmentation.  
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Úvod 

Euroskepticismus je téma, které Velké Británii není cizí. Objevuje se již od prvních 

fází evropské integrace v poválečném období. Sama Konzervativní strana původně 

integraci podporovala a zasazovala se o první britskou žádost o členství v Evropské unii na 

počátku šedesátých let. V průběhu let se však Konzervativní strana začala proměňovat a 

míra euroskepticismu ve straně začala stoupat. O zvýšení míry euroskepticismu ve straně 

se zasadila zejména tehdejší ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, která 

přednesla kritický projev ohledně evropské integrace v roce 1988 v belgických Bruggách a 

stala se tak jednou z prvních, kdo proti integraci vystupoval s negativním postojem. 

Konání Thatcherové vyústilo v předobraz dnešní situace v Konzervativní straně, která je 

názorově rozdělená do frakcí v závislosti na jejich názoru na Evropskou unii a evropskou 

integraci.  

Otázka euroskepticismu a fragmentace v Konzervativní straně je často probíraná 

jak veřejností, tak odborníky a to zejména v posledních letech ve spojení s odchodem 

Velké Británie z Evropské unie. Již před konáním referenda se strana profilovala jako 

ideově roztříštěná, ale rozdělení strany nebylo tak patrné jako v pozdějších letech. 

Bakalářská práce si proto klade za cíl přehledně zmapovat klíčové momenty a události 

posledních let, které vedly k vyšší fragmentaci a názorovému posunu ve straně. Práce je 

diachronní analýzou, kdy středovým bodem, který ovlivnil další chování strany, je 

referendum ohledně britského členství v Evropské unii a krajními body, mezi kterými bude 

analyzován rozdíl, jsou volby v roce 2015 a volby v roce 2017. V souvislosti s volbami 

v roce 2015 jsou krátce popsány i události předcházející těmto volbám, ale úzce související 

s  událostmi, které ovlivnily další chování strany. 

Fragmentace ve straně je zkoumána na dvou ideologických blocích, neboť zkoumat 

jednotlivé frakce by bylo velmi těžké, protože ani oficiální stránky frakcí neuvádí, kdo je 

jejich členem a jak odborné články, tak internetová zpravodajství často neuvádějí, která 

frakce je iniciátorem nebo účastníkem rebelie. Proto práce dělí Konzervativní stranu na 

dvě základní frakce, tu, která podporovala setrvání v Evropské unii a tu, která chtěla z Unie 

odejít.  

Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány základní pojmy a 

typologie související s tématem práce. Výzkumný rámec je rozdělen do několika 

podkapitol. První se věnuje  fragmentaci a frakcím, druhá euroskepticismu. Na konci 

výzkumného rámce dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií, dle kterých je pak členěn 
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zbytek práce do tří kapitol. Kritériem druhé kapitoly jsou vnější projevy euroskepticismu a 

dochází zde k porovnání volebních programů z let 2015 a 2017. V obou programech jsou 

vyhledány informace týkající se Evropské unie a problémy s ní spjatými. Pomocí 

diachronní analýzy je zkoumáno, zdali je na volebním programu v roce 2017 viděn 

ideologický posun oproti programu v roce 2015. Druhým kritériem jsou vnitřní projevy 

fragmentace, která byla způsobená rozdílným názorem na Evropskou unii a integraci mezi 

roky 2015 a 2017. Třetí kapitola zabývající se tímto kritériem krátce mapuje události i před 

rokem 2015, kde je na rebeliích euroskeptiků možno dokumentovat zvyšující se míru jejich 

euroskeptičnosti a zároveň lze pozorovat zvětšující se rozkolu ve straně. Následují volby 

v roce 2015 a rétorika strany a frakcí ohledně referenda ohledně britského členství 

v Evropské unii. Na referendum navazují volby v roce 2017, které s ním byly úzce spjaté, 

neboť zásadní problematikou řešenou politickými stranami bylo právě navrhované 

následné řešení odchodu Velké Británie z Evropské unie. Následuje analýza proměny 

názorů a fragmentace ve straně. Posledním kritériem, kterým se zabývá čtvrtá kapitola, 

jsou projevy euroskepticismu a fragmentace ve vnitrostranických volbách nového předsedy 

strany. Kandidáti jsou krátce popsáni, vždy je zmíněno, jaký zastávali názor při referendu a 

jaké jsou jejich plány pro Velkou Británii do budoucna.  

Práce odpovídá na tři výzkumné otázky. Lze na volebních programech pozorovat 

vyšší míru euroskepticismu? Způsobilo referendum ve straně vyšší fragmentaci a míru 

euroskepticismu? Odráží se fragmentace strany a ideologicky rozdílné názory na 

vnitrostranických volbách?  

Zdroje a literatura využívaná touto prací jsou vcelku různorodé. Používá jak 

monografie, odborné články a články z informačních zpravodajských stránek, tak i 

primární zdroje nalezené na oficiálních stránkách Konzervativní strany. 

První část výzkumného rámce popisující stranickou organizaci pracuje především 

s monografiemi. Nejstěžejnějším autorem je italský politolog Giovanni Sartori s jeho 

knihou Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu, která se dá stále považovat za 

jedno z nejvýznamnějších politologických děl a to i přes to, že byla vydána 

v sedmdesátých letech minulého století. Sám autor v textu odkazuje na jiné autory, 

navazuje na ně, či vyjadřuje vlastní názor na jejich tvrzení. Tato práce využívá především 

čtvrtou kapitolu ze Sartoriho knihy nesoucí název Strana zevnitř, kde je popsána 

fragmentace a její dimenze. V této kapitole dochází i k autorově analýze fragmentace na 

vybraných státech – Itálii a Japonsku. Důležitá je i monografie Francoise Bouceka 
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s názvem Factional politics: how dominant parties implode or stabilize. Boucek 

fragmentaci zkoumá z odlišné roviny než Sartori. Boucek se na fragmentaci dívá 

především zvenčí a Sartori naopak zevnitř a nabízí tak zajímavý pohled na fragmentaci. 

Pro druhou část výzkumného rámce jsou využity odborné články předních 

politologů zabývajících se otázkou euroskepticismu. Protože textů na toto téma existuje 

velké množství, tak vybráni jsou takoví autoři, jejichž typologie na sebe navazují a 

vzájemně na sebe reagují. Stěžejními autory jsou Aleks Sczcerbiak a Paul Taggart, kteří 

byli prvními politology, kteří se pokusili o typologizaci euroskepticismu. Jejich typologie 

uvedená ve článku The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate 

States byla později kritizována, ale položila základní kámen pro řadu dalších typologií 

euroskepticismu. Dalším důležitým článkem je The Two Sides of Euroscepticism: Party 

Positions on European Integration in East Central Europe od autorského dua Case 

Muddeho a Petra Kopeckého. Autoři rozvíjejí předchozí typologii a více ji diferenciují, ze 

dvou na čtyři kategorie. Stejně tak to dělá Christopher Flood ve svém článku 

Euroscepticism: A Problematic concept, který přichází dokonce s šesti kategoriemi 

euroskepticismu. 

Mezi další velmi užitečné odborné články patří All Brexiteers now? Brexit, the 

Conservatives and party change od autorů Philipa Lynche a Richarda Whitakera a The 

Conservative Party Leadership Election of 2016: An Analysis of the Voting Motivations of 

Conservative Parliamentarians od Davida Jefferyho, Tima Heppella, Richarda Haytona a 

Adrewa Crinese. Oba články se zabývají Konzervativní stranou a zahrnují statistiky 

ohledně volby v referendu a volby nového předsedy strany.  

Část práce je stavěna na primárních zdrojích, na volebních programech 

Konzervativní strany z let 2015 a 2017. Z volebních programů, uvedených na oficiálních 

stránkách Konzervativní strany, jsou vybrána jen relevantní témata a informace důležité a 

potřebné pro tuto práci.  

Nejdůležitější a nejvyužívanější internetové zdroje, jejichž články tato práce 

využívá, tvoří informační zpravodajské stránky BBC (www.bbc.com), The Guardian 

(www.theguardian.com) a Telegraph (www.telegraph.com).  
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1. Výzkumný rámec 

1.1. Struktura politických stran 

Na politické strany nelze nahlížet jako na samostatné jednotky. Musí se na ně 

nahlížet stejně, jako na politický systém, který má daný svá pravidla a tvoří jej různý počet 

stran. V případě politických stran je tvoří menší vnitrostranické jednotky, jež se 

zformovaly na základě společných zájmů, ideologie či cílů. Takové skupiny mohou mít jen 

pár členů, či několik desítek, v závislosti na velikosti strany a také na atraktivitě jejich 

ideologie. Sartori politické strany identifikuje jako souhrn jednotlivců, kteří mezi sebou 

v rámci skupin soupeří.1  

V politických stranách jsou zavedena jak formální, tak neformální pravidla a 

normy. Oba druhy se liší od strany ke straně. Formální pravidla nabízí jasně dané linie, dle 

kterých se strana řídí. Neformální pravidla jsou pak ovlivňována vnitřními i vnějšími 

podněty.2 Tato pravidla hrají svou roli i v otázce chování vnitrostranických skupin, 

k čemuž se dostanu v následující kapitole. 

Strany mají svou strukturu, která z pravidla tíhne ke kopírování administrativního 

uspořádání státu. Lze si pak její strukturu představit jako trojúhelník, na jehož vrcholu stojí 

předseda strany, v jehož rukou je koncentrována velká moc. Čím více se pyramida 

rozšiřuje, tím více členů se v dané části vyskytuje a tím menší má jednotlivec moc i 

pravomoci.3 Takováto struktura a uspořádání je třeba z dvojího důvodu. Prvním jsou 

technické potřeby, mezi ty patří například dělba práce. Druhý důvod je politický, zejména 

kvůli stranické kontrole.4 

Maurice Duverger ve své knize přichází s definicí, že strana není jedním 

společenstvím, ale řadou malých skupin, které jsou rozeseté po celé zemi a spojené jsou 

koordinujícími institucemi. Strana je tvořena základními jednotkami, které jsou pro každou 

jednu stranu specifické a které mají odlišné pravomoci, práva a povinnosti. Krom 

vertikálního dělení struktury, kde se na vrcholu obvykle nachází předseda strany, či úzká 

skupina s velkými pravomocemi, existuje samozřejmě i dělení horizontální.5  

                                                           
1 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Praha: Centrum pro studium 

demokracie a kultury (CDK), 2005, s. 79. 
2 Tamtéž. 
3 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 

2016, s. 75. 
4 PANEBIANCO, Angelo. Political parties: organization and power. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988, s. 13. 
5 DUVERGER, Maurice. Politické strany, s. 53. 
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Za základní jednotky Duverger považuje výbory, do kterých patří jen omezený 

počet členů strany a členství ve výboru je exkluzivní. Členové výboru mají ve svých rukou 

velkou moc a jejich vliv výrazně převyšuje jejich počet. Vzhledem k tomu, že výbor je 

malou, uzavřenou jednotkou, tak není třeba se příliš zabývat vnitřní organizací. Členové 

mohou být nositeli titulů jako předseda, místopředseda, tajemník apod. Další jednotkou 

jsou sekce, což je jednotka celku, která nemůže existovat odděleně. Oproti výboru členství 

v sekci není omezené, naopak se sekce snaží získat co nejvíce členů a rozšířit svou 

základnu. Výbor si zakládá především na kvalitě a sekce na kvantitě. Struktura a hierarchie 

sekce je mnohem přesnější než výboru. Protože členů je více, je třeba, aby existoval nějaký 

systém, který napomůže například dělbě práce. V čele stojí vybrané předsednictvo, které je 

voleno členy dané sekce. Další jednotkou je buňka, která sdružuje politiky pracující na 

jednom pracovišti. Počet členů buňky se pohybuje mezi výborem s exklusivním členstvím 

a sekcí, která může dosahovat klidně i sta členů.6 

1.1.1. Vnitrostranické frakce 

Jak bylo naznačeno výše, tak politické strany nejsou jednotné. Tato nejednotnost se 

projevuje na jejich vnitřním fungování. Lidé uvnitř politických stran, přestože patří pod 

jednu stranu, mají rozdílné zájmy, požadavky či preference. Tito lidé se později mohou 

spojit uvnitř dané strany a vytvořit tak vnitrostranickou frakci. 

Označení tohoto jevu není jednotné a neexistuje žádný ustálený název, který by 

používali všichni. Problematikou pojmenování se zabývá například Giovanni Sartori. Ten 

při popisu fragmentace nejprve volí termín stranické subjednotky. Pojem subjednotka je 

v Německu nazýván křídlo nebo směr, v Itálii proudem. Ve Francii a Velké Británii se 

žádný určitý pojem nevyskytuje a subjednotku vyjadřují neurčitým a metaforickým 

označením. V České republice se používají pojmy frakce nebo platforma. Sartori považuje 

americké označení subjednotky jako frakce za nesprávné z historického důvodu. 

Historicky frakce předcházela politické straně a tudíž označování současného celku v 

již existující politické straně je nesprávné. Toto své tvrzení dokládá na faktu, že se pojem 

frakce v jeho původním smyslu stále používá. Sám se rozhoduje používat pojem fragment, 

neboť jeho význam je neutrálnější oproti termínu frakce. Zároveň se již používají termíny 

jako fragmentace a fragmentovanost, které zavedení pojmu fragment značně usnadňuje.7 I 

přes Sartoriho věcné připomínky k termínu frakce, ho bude tato využívat, neboť je 

                                                           
6 Tamtéž, s. 53–71. 
7 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, s. 78–82. 
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v českém prostředí nejustálenější a rozšířenější než fragment.  

K pochopení toho, jak frakce fungují, je třeba chápat, jak fungují politické strany a 

že frakce existují v rámci politických stran a jsou vázány politickým systémem dané 

země.8 Jak bylo zmíněno výše, tak politické strany mají daná svá pravidla a normy. Ty pak 

ovlivňují to, jak se frakce uvnitř strany budou chovat a jak bude probíhat jejich 

rozhodovací proces. Ten se může pohybovat ve dvou odlišných rovinách. V první rovině 

rozhoduje buď jeden vůdce (předseda), či skupina, která se okolo něj zformovala. Na druhé 

straně pak stojí frakce, které do procesu nemohou nijak zasáhnout, ale je jim předána 

kontrola nad určitými aspekty. V druhé rovině se na stranu musíme podívat jako na 

politický systém. V praxi to znamená, že rozhodovat bude skupina zástupců, či celá strana 

společně. Tímto způsobem má každá frakce uvnitř strany možnost se vyjádřit.9 Rozhoduje 

většinový hlas a všechny frakce se rozhodnutím musí řídit (to je dáno disciplínou a 

pravidly uvnitř strany).10  

Tato rozhodnutí jsou ovlivňována a částečně i určována svým prostředím, tedy 

vnitřními pravidly strany, politickým systémem, počtem stran, pozicí strany (zdali je u 

moci, či v opozici), ideologií ostatních stran apod.11  

1.1.2. Vznik vnitrostranických skupin 

Frakce mohou mít jak krátkodobý, tak dlouhodobý charakter. Délku časového 

působení a existenci frakcí komplikuje fakt, že pro ně není problém přijmout jiný název 

nebo se spojit s dalšími skupinami. Také je důležité zvážit jak moc stabilní je daný 

fragment. Tento jev Sartori nazývá stabilitou-trvalostí a dělí je na nízkou, střední a 

vysokou.12 Autoři na otázku trvalosti nahlíží rozdílně. Někteří tvrdí, že frakce mohou 

fungovat dlouho, jiní naopak říkají, že existence frakcí je spíše krátkodobá. Obecně se dá 

říci, že u frakcí, které se zformovaly na základě ideologie, je pravděpodobné, že budou mít 

dlouhé trvání a popřípadě může dojít i k jejímu úplnému oddělení a vytvoření vlastní 

strany. Frakce, které se zformovaly okolo určité osoby, budou naopak mít krátké trvání. 

Krátké trvání bude mít i taková ideologická frakce, která se zaměřuje pouze na jedno 

                                                           
8 CROSS, William P. a Richard S. KATZ. The challenges of intra-party democracy. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 2013, s. 5. 
9 BOWLER, Shaun, David M. FARRELL a Richard S. KATZ. Party discipline and parliamentary 

government. Columbus: Ohio State University Press, 1999, s. 28–29. 
10 Tamtéž, s. 41. 
11 CROSS, William P. a Richard S. KATZ. The challenges of intra-party democracy , s. 5. 
12 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, s. 89–90. 
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konkrétní téma či problematiku.13 Pro takto profilované frakce by se spíše hodil název 

proud, jelikož nejsou příliš stabilní. S tímto termínem pracuje například Angelo 

Panebianco, nebo Giovanni Sartori. Ten proud charakterizuje jako uspořádání názorů a 

představuje si ho jako rozptýlené stranické subjednotky, jako příklad uvádí pravicové a 

levicové proudy uvnitř strany.14 Panebianco proudy označil za slaběji organizované 

skupiny, frakce naopak jako silně organizované.15 

Vznik frakcí souvisí také s volebním systémem dané země a počtem existujících 

politických stran. Volební systém prosté většiny bude obsahovat malé množství frakcí, a 

pokud je jejich počet vyšší, tak bude redukován pomocí fúzí. Naopak v proporčním typu 

volebního systému bude existovat velké množství frakcí a další fragmentaci bude 

podporovat.16 

1.1.3. Typologie vnitrostranických skupin 

Autoři Alan J. Stern, Sidney Tarrow, a Mary Frase Williams rozdělují frakce do tří 

skupin, dle kterých lze vysvětlit důvody jejich vzniku. Odpovídají na otázky: kdo se 

přidává do frakce a kde ve straně frakce vzniká. V první skupině se nacházejí ty frakce, 

jejichž členové se vzájemně znají, nebo mají stejné politické názory a podobný přístup. Za 

extrémní případ považují personální přístup, kde se frakce tvoří okolo předsedy strany, 

který pak frakci využívá ke svému užitku. Do druhé skupiny patří ty frakce, které se 

vyjadřují k ekonomickým nebo sociálním rozdílům voličů dané strany. Ty pak reprezentují 

například sociálně slabší voliče nebo etnické menšiny. Tento typ frakcí může straně 

pomoci, neboť tak má možnost reprezentovat a oslovovat větší množství voličů. Ve třetí 

skupině jsou ty frakce, které pojí stejná ideologie, a orientují se na stále stejnou 

problematiku. Takovéto frakce nazývají pravými ideologickými frakcemi. V takovém 

případě se frakce prakticky stává stranou uvnitř strany.17  

Giovanni Sartori frakce dělí do čtyř dimenzí, které se vzájemně překrývají a jsou 

propojené. Dimenze mohou být aplikované jak na frakce uvnitř stran, tak na celé strany. 

                                                           
13 BELLONI, Frank P. a Dennis C. BELLER. The Study of Party Factions as Competitive Political 

Organizations. The Western Political Quarterly [online]. 1976, s. 531–549 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/pdf/448136.pdf?refreqid=excelsior%3Abddd93932b2c5a8c28888ebd69f7efd4. 
14 Tamtéž, s. 83. 
15 PANEBIANCO, Angelo. Political parties: organization and power, s. 38–39. 
16 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, s. 111–113. 
17 STERN, Alan J., Sidney TARROW a Mary Frase WILLIAMS. Factions and Opinion Groups in European 

Mass Parties: Some Evidence from a Study of Italian Socialist Activists. Comparative Politics [online]. 1971, 

s. 532–533 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/pdf/421262.pdf?refreqid=excelsior%3A5630e59b47fcd05d8bafb6348717e190. 
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Jako první uvádí dimenzi organizační. Strana jako taková může působit méně 

organizovaně než frakce uvnitř ní. Ty pak mohou držet velkou politickou moc a mají své 

vlastní přívržence a podporovatele. Sami si shánějí zdroje příjmů, které neposkytují celé 

straně, ale sami sobě a pro své potřeby. Vydávají vlastní periodika a mají vlastní mluvčí. 

Chovají se jako polosuverénní skupiny. Organizovanost jedné frakce může následně 

způsobit organizovanost další frakce, která dříve žádnou strukturu ani organizaci neměla, 

neboť bez tohoto činu by se neorganizovaná frakce stala neschopnou konkurence.18 

Druhá dimenze frakcí je motivační. V tomto bodu Sartori vychází z teorií filozofa 

Davida Huma a vymezuje dvě základní zájmové frakce. První z nich je mocenská frakce, 

jejíž motivací je moc, čistě z důvodu třímání moci jako takové. Druhou je kořistnická 

frakce, která se více než o moc zajímá o různé výhody a odměny. Oproti těmto frakcím 

staví názorové a ideologické skupiny, jež jednají hlavně z nezištných důvodů a snaží se 

patřičnými způsoby předat své myšlenky a ideály. Z ideologických skupin vyčleňuje ještě 

zvláštní druh frakcí, který se hlásí k určitým myšlenkám a hodnotám, ale své okolí jen 

pozoruje. Skupiny, které nejsou motivované hmotnými zisky, charakterizuje jako 

propagační skupiny. Spektrum motivační dimenze si lze představit jako řadu, která začíná 

u absolutního nezájmu (frakce svědků) a končí u naprosté sobeckosti (kořistnické frakce). 

Problémem této dimenze je to, že je často velmi obtížné zjistit pravou motivaci a cíl dané 

skupiny.19 

Třetí dimenze je dle Sartoriho ideologická. U té uvádí, že se částečně může 

shodovat a překrývat s dimenzí motivační, neboť ideologie je jednou z motivací frakce. 

Jako dvě oddělené dimenze je uvádí proto, že motivací mohou být a jsou i odlišné faktory, 

ne jen ideologie. Ideologickou dimenzi ukazuje na případu řady ukončené dvěma extrémy. 

Na jedné straně se nachází ideologický fanatismus, který se orientuje na budoucnost a na 

straně druhé je absolutní praktičnost a pragmatismus. Na příkladu motivační a ideologické 

řady potvrzuje svou myšlenku, že obě dimenze mají být oddělené, protože pokud vypadají 

tímto způsobem, tak se od sebe odlišují a nejsou na sobě vzájemně závislé a mohou 

fungovat samostatně. Ideologická frakce se může vyskytovat u všech frakcí na motivační 

škále, tedy ideologická frakce může být jak součástí kořistnické frakce, tak i frakce svědků. 

Samozřejmě tuto myšlenku lze aplikovat i opačně a tedy fanatická frakce může být 

motivována ziskem a výhodami, anebo jednat z nezištných důvodů. Ideologii ovlivňuje i 

                                                           
18 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, s. 82–85. 
19 Tamtéž, s. 85–86. 
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faktor kultury a  zvyklostí dané země a prostředí.20 

Poslední dimenze je pravolevá. Toto rozdělení považuje Sartori za nejméně 

důvěryhodné, protože je mnohorozměrné, neboť ho jako ukazatel využívá široká veřejnost. 

Jeho zkoumání není jednoduché, ani jednoznačné. Lze přijmout pravolevé určení tak, jak 

to na první pohled vypadá, nebo ho dodatečně zkoumat samostatně i v závislosti 

s předchozími dimenzemi. Tímto způsobem je možné dojít k překvapivým závěrům, které 

se často vymykají utkvělým představám o pravolevém rozdělení.21 

Francoise Boucek se na politické strany dívá jako na koalice jednotlivců a 

vnitrostranických frakcí, kde každá skupina či jednotlivci mají odlišné přístupy, zájmy a 

ambice. To vytváří prostředí, ve kterém se dá soutěžit s ostatními a může podnítit vznik 

podskupin. K typologiím, které se na frakce dívají podobně jako Sartori, se vyjadřuje tak, 

že jednotlivé sekce je často těžké od sebe oddělit a překrývají se. Sám dělí fragmentaci 

politických stran do tří kategorií: spolupracující, soutěžící a degenerativní.22 

Spolupracující fragmentace je spojena se vznikem politických stran a změnou 

režimu. Umožnění spojení několika frakcí a uchování jejich identit, může vyústit ve velkou 

roli jednotlivých frakcí a tvoření monotématických stran v době změny, nebo v době 

vzniku stran. Působí zde dostředivé síly. Soutěživá fragmentace spočívá v rozdělení již 

existujících stran na jednotlivé frakce, které později stojí proti sobě. Pokud jsou takovéto 

frakce regulované a hlídané, tak mohou být straně prospěšné v tom smyslu, že rozšíří 

působení strany pro širší oblasti voličů. Zároveň se může zlepšit komunikace ve straně 

mezi jejím předsedou a ostatními členy. Působí zde odstředivé síly. Pokud frakce a 

stranická fragmentace není nijak regulována, vede to k nestabilitě strany a fragmentace je 

v tomto případě degenerativní.23 

1.2. Euroskepticismus 

1.2.1. Vymezení pojmu euroskepticismus  

Jednoznačné vymezení tohoto pojmu není jednoduché ani jednoznačné. Politici 

tento pojem často účelově nadužívají v rámci svých kampaní a zároveň ho hojně používají 

novináři a média ve spojení s jakoukoli kritikou Evropské unie. I samotné slovo 

                                                           
20 Tamtéž, s. 86–87. 
21 Tamtéž, s. 87–88. 
22 BOUCEK, Francoise. Factional politics: how dominant parties implode or stabilize. New York: Palgrave 

Macmillan, 2012, s. 35–36. 
23 Tamtéž, s. 36–37. 
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euroskepticismus je nejednoznačné. První část slova „euro“ říká, že předmětem bude 

Evropská unie, či evropská integrace, což je velmi široké označení. Druhá část slova 

„skepse“ pak vyjadřuje pochybování.24 Obecně hlavním a největším požadavkem 

euroskeptiků je to, aby se více naslouchalo i opozičním a negativním názorům ohledně 

integrace. Přestože proti integraci jako takové nic nemají, nechtějí, aby se pohybovala tím 

směrem, jakým směřuje. Tedy nechtějí, aby byla jakkoli omezována suverenita 

jednotlivých států a zvyšovaly se pravomoci Evropské unie. Evropská unie by měla být 

spojením a spoluprací národních států ne jejich federalizací či centralizací.25 

Euroskepticismus lze vymezit dvojím způsobem a to pozitivně, nebo negativně. 

Aleks Szczerbiak a Paul Taggart přichází v rámci jejich typologie s představením toho, co 

lze považovat za negativní vymezení.  Autoři představili čtyři základní postoje, které jsou 

často považovány za euroskepticismus, ale ve skutečnosti je tak označovat nelze.26 

Prvním postojem je kritizování Evropské unie za to, že nedokáže uhájit zájmy 

jednotlivých národních států a splnit jejich požadavky. Tento postoj je však nesprávný, 

vzhledem k tomu, že Evropská unie vystupuje jako celek a zastupuje zájmy celé unie, ne 

jednotlivců. Druhý postoj kritizuje určitý směr společného směřování Evropské unie. 

Negativní postoj politických stran k evropské politice v daném odvětví nelze považovat za 

euroskepticismus, neboť nesouhlas často nepramení z politických důvodů. Jako příklad 

uvádí otázku společné politiky rybolovu. Třetím je nesouhlas s dalším rozšiřováním 

Evropské unie. Ani ten nelze považovat za projev euroskepticismu, protože důvody 

k tomuto odporu vycházejí především zevnitř a ze snahy ochránit svůj vlastní trh práce. 

Poslední postoj kritizuje Evropskou unii jako nedostatečně demokratickou a integrační. 

Tento postoj tedy podporuje další prohloubení integrace a logicky není euroskeptický.27 

Pozitivní vymezení euroskepticismu vyplývá z toho, jak nejednoznačný je to 

pojem. Každá strana přes celé stranické spektrum ho může zařadit do svého programu, 

                                                           
24 ULTAN, Mehlika Ozlem a Serdar ORNEK. Euroscepticism in the European Union. International Journal 

of Social Sciences [online]. 2015, s. 49–57 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: http://www.iises.net/international-

journal-of-social-sciences/publication-detail-156. 
25 DANICS, Štefan a Ladislava TEJCHMANOVÁ. Extremismus, radikalismus, populismus a 

euroskepticismus. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017, s. 139–41. 
26 SZCZERBIAK, Aleks a Paul TAGGART. Theorising Party Based Euroscepticism: Problems of 

Definition, Measurement and Causality. Sussex European Institute [online]. 2003, s. 1–27 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-

12.pdf&site=266.  
27 Tamtéž. 
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často tak mohou učinit záměrně, z důvodu získání nových voličů.28 

1.2.2. Stranický euroskepticismus 

Další část bakalářské práce se bude zabývat stranickým euroskepticismem. Teorie 

na toto téma se začaly objevovat až na konci dvacátého století. Takto pozdní objevení 

teorií souvisí zejména s tím, že od zveřejnění Schumanovy deklarace byla myšlenka 

integrace přijímána pozitivně. Nebyl důvod pro existenci euroskeptických stran, neboť by 

se jim nedostal dostatek podpory od obyvatelstva a zároveň by neměly prostor, kde by 

mohly se svou politikou vystupovat. Změny nastávají v osmdesátých letech, kdy se změnil 

způsob volby poslanců do Evropského parlamentu, protože od roku 1979 byli poslanci do 

Evropského parlamentu voleni přímo.29 To dalo euroskeptickým stranám a politikům 

prostor, aby se mohli více projevovat. 

1.2.3. Typologie stranického euroskepticismu 

S nástupem euroskepticismu jako pojmu byla třeba vypracovat i teorie a typologie. 

Této úlohy se nejprve zhošťuje sám Paul Taggart v roce 1998 a přichází se čtverným 

dělením euroskeptických politických stran. První kategorii označuje jako monotématické 

euroskeptické strany, ty zpravidla vznikají proto, aby voliče upozornily na současné dění a 

pokusily se od něj odvrátit. Druhou skupinou jsou pak strany protestu, ty jsou již součástí 

parlamentu a politického života občanů a staví se proti současnému dění. Třetí skupinou 

jsou zavedené politické strany, které jsou sice euroskeptické, ale snaží se chovat tak, aby je 

ostatní strany chtěly vzít jako součást koalice a ony se tím mohly dostat k moci. Poslední 

skupinou jsou euroskeptické frakce, jež se staví negativně k podpoře evropské integrace 

jejich stranou.30 

Taggart se o čtyři roky později spojuje s Aleksem Szczerbiakem a společně 

vypracovávají jejich společnou typologii stranického euroskepticismu. V ní dělí 

euroskepticismus na dva různé typy – na měkký a tvrdý. 

Tvrdý euroskepticismus se vyznačuje tím, že kritizuje Evropskou unii jako takovou 

a také se staví proti jakýmkoli projevům evropské integrace a prohlubování spolupráce 

mezi zeměmi a dokonce požadují vystoupení své země z Unie. 

                                                           
28 KANIOK, Petr. Evropeanisté, eurogovernmentalisté a euroskeptici: Reflexe euroskepticismu a jeho 

stranických projevů. Brno, 2006. Disertační práce, str. 17–18.   
29 Základní data o EU. Euroskop.cz [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/9021/sekce/zakladni-data-o-eu. 
30 DANICS, Štefan a Ladislava TEJCHMANOVÁ. Extremismus, radikalismus, populismus a 

euroskepticismus, s. 147. 
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Měkký euroskepticismus se proti Unii a Evropské integraci nestaví čistě negativně. 

Spíše než s celou myšlenkou integrace nesouhlasí s jejími částmi a směrem, kterým se 

vydává a jenž může být v rozporu s tradicemi a hodnotami dané země.31 

Dle první teorie Szczerbiaka a Taggarta rozdíly mezi měkkým a tvrdým 

euroskepticismem tedy leží v různé míře hloubky kritiky a odporu k integraci i Evropské 

unii jako celku. Zcela zde opomíjejí i opačný přístup k integraci, což je jim vytýkáno. 

Kritika byla mířena také na příliš široké pojetí a malou detailnost. Vzhledem k tomu, že 

ohledně této typologie panovala nespokojenost a byla považována za nekompletní, došlo i 

ke vzniku dalších typologií. 

Vzhledem ke kritice první teorie Szczerbiaka a Taggarta se pouští řada dalších 

autorů k typologizaci a pokouší o vlastní vysvětlení a o vlastní typologii euroskepticismu. 

Z per Petra Kopeckého a Case Muddeho tak vznikla další typologie, která stejně jako 

předchozí teorie rozdělila euroskepticismus do dvou rovin, ale zakomponovali do ní i 

zmiňovanou kritiku a typologii rozšířili. Jejich vlastní kritika typologie Szczerbiaka a 

Taggarta mířila na příliš široké pojetí pojmu, protože dle jejich podání může být každý 

nesouhlas směrem k integraci a Unii brán jako euroskepticismus. Ve výsledku tak každá 

strana může být vnímána jako euroskeptická. Dalším důvodem kritiky byla otázka členství 

v Evropské unii. To by nemělo být bráno jako faktor pro určování tvrdého či měkkého 

euroskepticismu. Tvrdí, že tím určujícím faktorem by spíše mělo být, zdali daný stát je, či 

není ochotný podpořit princip odevzdání suverenity. Tedy zdali je daný stát ochotný se 

vzdát svých struktur a podřídit se těm nadnárodním. A dalším určujícím faktorem je to, jak 

se staví k otázce prohlubování integrace a dalšímu rozšíření kompetencí a suverenity 

Evropské unie.32 

Kopecký a Mudde tak přichází s vlastní teorií a členěním, které můžeme vidět 

v následující tabulce. 

 

 

 

 

                                                           
31 SZCZERBIAK, Aleks a Paul TAGGART. The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and 

Candidate States. Sussex European Institute [online]. 2002, s. 1–45 [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-6.pdf&site=266. 
32 KOPECKÝ, Petr a Cas MUDDE. The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European 

Integration in East Central Europe. European Union Politics [online]. 2002, s. 299–300 [cit. 2018-03-13]. 

Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1465116502003003002. 



 

 

14 

Tabulka č. 1: Typologie Petra Kopeckého a Case Muddeho  

 Eurofilové 

(podpora evropské integrace 

a Evropské unie) 

Eurofobové 

(proti evropské integraci a 

Evropské unii) 

Europesimisté 

(proti současnému 

směřování Evropské unie) 

Euroskeptici  

(proti současnému 

směřování, ale podpora 

evropské integrace) 

Eurodmítači 

(proti současnému 

směřování a evropské 

integraci) 

Eurooptimisté 

(podpora současného 

směřování Evropské unie) 

Euroentuziasté 

(podpora současného 

směřování a evropské 

integrace) 

Europragmatici 

(podpora současného 

směřování, ale proti 

evropské integraci) 

Zdroj: KOPECKÝ, Petr a Cas MUDDE. The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions 

on European Integration in East Central Europe. European Union Politics [online]. 2002, s. 

303 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1465116502003003002. 

 

Svou typologii rozdělili do dvou základních rovin. První dělí skupiny na eurofilní a 

eurofobní. Eurofilové podporují projekt Evropské unie, ať už její nadnárodní myšlenku, 

nebo jen myšlenku volného obchodu v rámci Unie. Integraci a její prohlubování považují 

za pozitivní jev. Eurofobové pak jsou zásadně proti myšlence Evropské unie v jakékoli 

podobě i proti integraci. 

Druhá rovina je dělena na eurooptimisty a europesimisty. První skupině se líbí 

současné směřování Unie a podporují ho. Druhá skupina se naopak vyznačuje tím, že se jí 

současný stav Unie nelíbí, nebo o dalším vývoji a postupu smýšlí skepticky. 

Po prolnutí těchto dvou rovin vznikají čtyři kategorie skupin, kde každá má jiný 

vztah k Evropské unii a integraci. Jen jedna z výsledných kategorií zcela podporuje 

integraci i současné směřování Evropské unie. Další dvě kategorie, europragmatici a 

euroskeptici, se částečně staví proti určitým aspektům, ale stále v členství shledávají jisté 

výhody. Nejnegativněji se na celou věc dívají euroskeptici, kteří se negativně staví 

k otázkám obou rovin. Autoři dodávají, že ne všechny euroskeptické skupiny chtějí odejít 

z Evropské unie. Jejich cílem může být změna směřování a návrat k starším hodnotám 
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Evropské unie.33 V praxi euroskeptici například požadují protlačení myšlenky, aby další 

spolupráce dále nefederalizovala Evropskou unii.34 

Na typologii Kopeckého a Muddeho navázal Christopher Flood, který jí přejal a 

původní čtverné rozdělení přepracoval a rozšířil o další dvě kategorie. Předchozí typologii 

považuje za zdařilou, ale myslí si, že je příliš ohraničená a je třeba dalšího rozdělení. 

Rozlišuje odmítače, kteří se staví buď proti členství v evropské unii, nebo proti účasti 

v nějaké určité instituci či směřování. Revizionisté jsou pak ti, kterým se líbil stav Unie 

v určitém období, a rádi by se vrátili do dob před podepsáním určitých smluv, které se 

vztahovaly a měnily buď celou Evropskou unii, nebo jednu a více oblastí. Minimalisté 

přijímají současný stav, ale odmítají další změny a prohloubení integrace, které by buď 

změnily chod celé Evropské unie, nebo jedné a více jejích částí. Integraci celé Evropské 

unie, nebo jejích částí podporují gradualisté, ale jen tehdy pokud je její postup pomalý a 

opatrný. Reformisté se chtějí zapojovat do reformování Evropské unie. Zdůrazňují potřebu 

vylepšit jednu či více stávajících institucí. Poslední skupinou, kterou Flood identifikoval, 

jsou maximalisté, kteří chtějí integraci celé Unie či jejích částí dále prohloubit, tak rychle, 

jak jen je to možné.35 Dle Flooda politické strany nepatří jen do jedné kategorie, tím jak se 

mění jejich program a myšlení, tak se i pohybují z jedné jeho kategorie do druhé.36  

Poté, co jejich první typologie byla vystavena četné kritice, se Aleks Szczerbiak a 

Paul Taggart k jejich původní typologii vrací a přepracovávají ji. Ve své další práci z roku 

2003 reagují na danou kritiku, některé z  výtek jsou zmíněny výše. Reagovali především na 

výtky ze strany Kopeckého a Muddeho. Uznali, že jejich kategorizace měkkého 

euroskepticismu byla pojata příliš široce. Také souhlasili s tím, že tvrdý euroskepticismus 

se nemusí primárně projevovat odporem dané země ke členství v Unii. 

Sami pak přišli s kritikou typologie Kopeckého a Muddeho i té od Christophera 

Flooda. Kopeckému a Muddemu vyčítají to, že jejich euroentuziasté je velmi široký pojem, 

stejně jako jejich měkký euroskepticismus. Dále jim vytýkají to, že v rámci jejich 

typologie není možné zařadit mnoho politických stran. V Floodově typologii viděli 

problém naopak v tom, že mnoho politických stran se může řadit do několika kategorií 

zároveň. 

                                                           
33 Tamtéž, s. 300–304.   
34 DANICS, Štefan a Ladislava TEJCHMANOVÁ. Extremismus, radikalismus, populismus a 

euroskepticismus, s. 145. 
35 FLOOD, Christopher. Euroscepticism: A Problematic concept [online]. 2002, s. 1–22 [cit. 2018-03-11]. 

Dostupné z: https://www.uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf.  
36 Tamtéž. 
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V roce 2003 se tedy Szczerbiak a Taggart znovu vrací ke své typologii 

z předcházejícího roku a pracují s předloženými výtkami. U jejich tvrdého euroskepticismu 

se úpravy projevily tak, že nově se vyznačuje tím, že se ze zásady staví proti Evropské unii 

a integraci a přesunu moci z národní na nadnárodní úroveň. Jejich pojetí měkkého 

euroskepticismu se změnilo tak, že oproti tvrdému euroskepticismu se ze zásady nestaví 

negativně k myšlence Evropské unie ani integraci. Skepticky se staví k současnému stavu 

či plánovaným změnám ohledně pravomocí a suverenity Evropské unie.37 

1.3. Výzkumná kritéria a metodologie 

Předmětem mé bakalářské práce je analýza euroskepticismu a frakcí uvnitř britské 

Konzervativní strany v letech 2015–2017, která odpovídá na otázky: Lze na volebních 

programech pozorovat vyšší míru euroskepticismu? Způsobilo referendum ve straně vyšší 

fragmentaci a míru euroskepticismu? Odráží se fragmentace strany a ideologicky rozdílné 

názory na vnitrostranických volbách? 

Euroskepticismus je zkoumán na základě typologie Case Muddeho a Petra 

Kopeckého. Výroky jsou řazeny do čtyř kategorií dle jejich míry euroskeptičnosti od 

naprosté podpory Evropské unie a integrace po nesouhlas jak k Unii, tak integraci. 

Při hodnocení otázky frakcí je využita především Sartoriho typologie, abych dle 

jejich chování, kroků a výroků určila, zdali došlo ke změně charakteru euroskeptických 

frakcí, tedy zdali se frakce posunuly z ideologické dimenze do motivační. Do motivační 

dimenze patří takové akce, které mají viditelně i jiný cíl, než jen šíření vlastních 

ideologických myšlenek. Posuzována je i první Sartoriho dimenze, organizační, a to dle 

toho, zdali se frakce skutečně chovají jako skupiny, či jako jednotlivci. Dále je 

fragmentace v Konzervativní straně zkoumána i z pohledu typologie Francouise Bouceka. 

Pokud fragmentace pomáhá získat nové hlasy ve straně, je považována za soutěživou. 

Pokud naopak fragmentace ve straně voliče odrazuje a pokud je problém se ve straně na 

základě odlišných názorů dohodnout, je považována za degenerativní. 

K zodpovězení výzkumných otázek jsou použita tři dílčí kritéria. Jako první 

výzkumné kritérium jsou zvoleny vnější projevy euroskepticismu, které jsou zkoumány na 

volebních programech Konzervativní strany z let 2015 a 2017. Z obou programů jsou 

                                                           
37 SZCZERBIAK, Aleks a Paul TAGGART. Theorising Party Based Euroscepticism: Problems of 

Definition, Measurement and Causality. Sussex European Institute [online]. 2003, s. 1–27 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-

12.pdf&site=266. 
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vybrány klíčové a veřejností probírané body týkající se Evropské unie či evropské 

integrace, dle kterých dochází k diachronní analýze míry euroskepticismu ve volebních 

programech před a po referendu ohledně britského členství v Evropské unii.  

Druhým kritériem se stávají vnitřní projevy fragmentace, která byla způsobená 

rozdílným názorem na Evropskou unii a integraci mezi roky 2015 a 2017. V rámci tohoto 

kritéria bakalářská práce sleduje chování strany a výroky politiků v tomto období. 

Třetím zkoumaným kritériem jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na 

vnitrostranických volbách nového předsedy Konzervativní strany. Na vybraných 

kandidátech a jejich rétorice namířené na Evropskou unii a budoucí odchod Velké Británie 

z ní je analyzována míra jejich euroskeptičnosti. Zároveň je sledováno chování frakcí ve 

straně v době volby nového předsedy, koho podporují a zdali se frakce v době 

vnitrostranických voleb chovají stejně, jako před parlamentními volbami. 

2. Vnější projevy euroskepticismu 

Ve volebních kampaních a volebních programech Konzervativní strany do roku 

2015 se otázka Evropské unie projevuje jen velmi okrajově. Ve volebních programech se 

obvykle na toto téma nachází jen několik odstavců a vzhledem k tomu, že programy 

Konzervativní strany mívají okolo sta stran, lze dojít k závěru, že domácí volby jsou 

ovlivňovány domácí politikou a problémy více, než těmi evropskými. Hlavní řešenou 

problematikou je otázka školství, zdravotnictví, ekonomického růstu a zvýšení bezpečnosti 

(především uvnitř, ale i zvenčí). 

Tato kapitola se zabývá tím, zdali otázka Evropské unie hraje v letech 2015 a 2017 

stále stejně malou roli ve volebních programech, zkoumá, zdali se oproti minulým rokům 

nějak změnil přístup strany k evropské tématice a zdali tato otázka hraje ve volbách roli. 

Téma Evropské unie se v programu z roku 2015 objevilo jen okrajově. 

Konzervativci se zde zavázali k tomu, že s Unií vyjednají nové podmínky, především co se 

migrace týče a omezí jí. Právě migrace se stala jedním z nejvýznamnějších bodů 

parlamentních voleb v roce 2015, neboť se v důsledku migrační knize stala jedním z bodů, 

které vedly k větší euroskepsi v zemi. Konzervativní strana v předchozích volbách slíbila, 

že v následujícím volebním období sníží čistou roční migraci do řádu desítek tisíc osob. 

Přestože se jim tento slib nepovedlo naplnit a nic nenaznačovalo, že se situace zlepší, tak 

slib znovu zopakovali i ve volebním programu v roce 2015. Konzervativci se zaručili za to, 

že do země přijmou jen takové osoby, jejichž schopnosti jsou v Británii třeba. Zmínili i 
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britské hodnoty, ochranu a zachování jejich způsobu života.38 Právě toto jsou dva důležité 

body, které tvoří jádro specifičnosti britského euroskepticismu. Není náhoda, že se o nich 

zmiňuje jedna z britských euroskeptických stran a zároveň právě tato rétorika a nepřímé 

naléhání na ochranu britského národa jsou skvělými politickými tahy, které dokážou 

přilákat velké množství jak starých, tak nových voličů. 

S migrací se pojí i další problém a tím je otázka bezpečnosti před teroristickými 

útoky. Tomuto tématu byly v programu věnovány jen dvě strany, ale zcela jistě hrál ve 

volbách svou roli. Bylo zde opět zmíněno i zachování britského způsobu života a britských 

hodnot, které jsou současným směřováním Evropské unie ohroženy. 

Nejvýznamnějším počinem Davida Camerona v předvolební kampani bylo 

oznámení, že pokud Konzervativní strana volby v roce 2015 vyhraje, tak vyhlásí 

referendum ohledně Britského členství v Evropské unii do konce roku 2017. Na tomto 

kroku je nejvíce vidět zvyšující se tlak a vliv euroskeptických frakcí ve straně. Lze tak 

sledovat i posun euroskeptických frakcí do kategorie euroodmítačů, neboť se staví proti 

Unii i proti integraci a žádají odchod. Události předcházející Cameronovu výroku a slibu 

jsou popsány v následující kapitole.  

Otázka referenda a Evropské unie se samozřejmě objevila ve stranickém programu. 

Oficiálně slíbili, že referendum proběhne do konce roku 2017, ale ještě předtím se pokusí o 

vyjednání návratu pravomocí, jež odevzdala Labouristická strana Bruselu. Slib referenda 

lze považovat za tvrdě euroskeptický či euroodmítačský, neboť strana se jasně staví proti 

současnému směřování a zvažuje možnost odchodu. Konzervativci zmínili národní zájmy a 

zájmy britských jednotlivců, které se snaží a budou snažit chránit. Tvrdili, že Unie je 

nedemokratická a s tímto stavem nesouhlasí. Stavěli se také proti euru a vytvoření společné 

evropské armády. Další část však lze naopak považovat za europragmatickou, protože se 

pozitivně vyjádřili k jednotnému trhu a spolupráci mezi státy, ale bez toho aby byla 

omezována národní suverenita a bez toho, aby se do Bruselu přesunuly další pravomoci, 

tedy aby nebyla dále prohlubována evropská integrace. Také byli ochotni s Unií 

vyjednávat o nových podmínkách. Důležitým prohlášením ohledně referenda bylo to, že 

labouristé ani liberální demokraté občanům neposkytnou možnost volby a UKIP toho 

nebude schopná, neboť nikdy nedostane dostatečný počet hlasů, aby tak mohla učinit. 

                                                           
38 The Conservative Party Manifesto 2015: Strong leadership, a clear economic plan, a brighter, more secure 

future. Bond [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

https://www.bond.org.uk/data/files/Blog/ConservativeManifesto2015.pdf. 
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Jediná Konzervativní strana jim bude moci dát to, o co žádají.39 Tímto krokem eliminovaly 

UKIP jako stranu, již by občané měli volit kvůli svému euroskeptickému smýšlení.  

Přestože referendum byl jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších bodů 

kampaně, byly mu v manifestu věnovány jen dvě strany. Umožnění referenda 

pravděpodobně později získalo Konzervativcům nové hlasy potřebné k vytvoření většinové 

vlády, ale stálým voličům Konzervativní strany musely být nabídnuty i jiné sliby. Proto se 

manifest zabýval převážně zdravotnickou a sociální péčí, otázkou důchodů, boji proti 

kriminalitě, zlepšování ekonomické situace a vztahy mezi jednotlivými částmi Velké 

Británie. 

Konzervativní strana volby v roce 2015 vyhrála s nadpoloviční většinou, což bylo 

něco, co nikdo nepředpokládal. David Cameron ihned potvrdil, že dodrží svůj slib a 

referendum ohledně britského členství se doopravdy bude konat. Co se referenda týče, tak 

neexistoval žádný jeden ucelený dokument, pod kterým by strana vystupovala. Oficiálně se 

strana stavěla jako neutrální, ale ve výsledku se ze strany vyčlenily dvě skupiny, jedna 

podporující pokračující členství Velké Británie v Evropské unii a druhá stavějící se proti 

němu. Chování a rétorika obou skupin budou popsány v další kapitole. Pro další potřeby 

této kapitoly je však nutné říci, že právě otázka referenda stranu mnohem více roztříštila. 

Změna v programech je patrná hned na první pohled. Program z roku 2015 byl 

mnohem více strukturovaný a z toho důvodu i částečně přehlednější. Program z roku 2017 

si vyčlenil pět základních výzev, kterým bude muset Velká Británie v následujících letech 

čelit. Za největší výzvy označili: silnou a stabilní ekonomiku, odchod Velké Británie 

z Evropské unie, sociální rozdíly, stárnoucí populaci a moderní technologie.40 Další 

viditelnou změnou je to, že konzervativci svou kampaň zřetelně stavěli na nové 

ministerské předsedkyni Therese Mayové, což jim bylo veřejností i dalšími stranami 

vytýkáno.  

V první, ekonomické, části programu se objevilo téma odchodu z Evropské unie 

v tom smyslu, že by konzervativci uzavřeli nové dohody se zbývajícími členskými státy 

s co nejmenšími omezeními, ale zároveň zdůraznili, že odchod z Unie znamená to, že 

budou moci uzavřít vlastní dohody s mimoevropskými zeměmi. Slíbili stabilní 

ekonomickou situaci v nadcházejícím období. Ekonomické otázce ve spojení s odchodem 

z Evropské unie je však věnována jen jedna strana, zbytek první části se zabýval především 

                                                           
39 Tamtéž. 
40 The Conservative Party Manifesto 2017: Forward, together. The Conservative Party [online]. [cit. 2018-

04-16]. Dostupné z: https://www.conservatives.com/manifesto. 
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daněmi, zvýšením mezd a zajištěním prosperity pro všechny a podporou inovací nejen 

v oblasti obchodu, ale i do vzdělání.  

Otázka odchodu z Evropské unie se objevuje i ve druhé kapitole, která se nazývá 

„Silný a jednotný stát v měnícím se světě.“ Zde vyzdvihli britský národ a vyzvali 

k jednotě. Dle programu jedině Konzervativní strana v čele s Theresou Mayovou bude 

schopna vyjednat nejlepší možnou dohodu s Evropskou unií, která vyústí v stabilní a 

prosperující Británii. Strana přišla s dvanácti hlavními body, jimiž se mělo docílit toho 

nejlepšího výsledku při vyjednávání odchodu z Unie a to mělo být to, co naláká vyšší počet 

voličů k tomu, aby jim dali své hlasy. Jedním z těchto bodů byla například kontrola 

imigrace, což se v minulých dvou letech ukázalo jako jedno z nejhlavnějších témat ve 

společnosti. Otázka migrace se krátce objevuje i ve třetí kapitole. Zde opět slíbili to, že 

sníží celkovou migraci na desítky tisíc osob ročně. Tento slib se objevil potřetí v řadě a 

v předchozích dvou případech nebyla Konzervativní strana schopná svůj slib splnit. 

Tentokrát je však možné, že se ke splnění slibu přiblíží, nebo dokonce splní, neboť odchod 

z Evropské unie jim skutečně umožní migraci kontrolovat a regulovat. Bez Evropské unie 

bude Velká Británie schopná zpřísnit kritéria, dle kterých budou imigranti přijímání. 

Vzhledem k jistotě, že Velká Británie získá zpět své pravomoci, lze na otázce migrace 

pozorovat v programu posun, v roce 2015 byly plány na omezení mlhavé a nejasné, v roce 

2017 přišla Konzervativní strana s jasnými pravidly, jakými migraci hodlají omezit. 

Zařazení těchto dvanácti bodů do Kopeckého a Muddeho typologie není 

jednoznačné. Většina z nich lze zařadit do kategorie europragmatických výroků, neboť za 

určitých podmínek, chtějí konzervativci dále s Evropskou unií spolupracovat. Avšak kdyby 

podmínky naplněny nebyly, tak by se přesunuly do kategorie euroodmítačů, neboť jak 

sami napsali, lepší žádná dohoda, nežli špatná.41 

Dalším velmi probíraným a řešeným bodem programu byla například spolupráce 

v problematice teroristických útoků.42 V souvislosti s Evropskou unií také zmínili ukončení 

povinnosti platit povinné příspěvky do rozpočtu, ale možnost zúčastnění se některých 

specifických programů, do kterých by přispívali. Hlavní cíl Konzervativců bude vyjednání 

takové dohody, která bude co nejméně zasahovat do každodenního života Britů, ale 

zároveň řekli, že pokud by hrozilo uzavření špatné dohody, raději neuzavřou žádnou. 

Kýžený výsledek je takový, který vyústí v silnou, stabilní a jednotnou Británii. Záměrně 

                                                           
41 Tamtéž.  
42 Brexit. The Conservative Party [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.conservatives.com/brexit. 
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byla zopakována slova jako silná a stabilní, neboť se i v manifestu objevují velmi často a je 

to  jeden z bodů, který byl kampani a programu Konzervativní strany vytýkán.43 Stejně 

jako v roce 2015 se otázka Evropské unie a odchodu z ní objevovala v programu jenom 

krátce, přestože toto téma bylo jedním z hlavních důvodů konání předčasných voleb v roce 

2017 a jedním z hlavních ukazatelů, dle kterých se obyvatelstvo Velké Británie 

rozhodovalo. Program se převážně zabývá rolí Velké Británie ve světě, bezpečnostními 

otázkami, vzděláním, rozdíly ve společnosti a zdravotní péčí. 

V následující tabulce jsou vypsány hlavní body týkající se Evropské unie a postoje 

Konzervativní strany k ní a k evropské integraci, které byly uvedeny ve volebních 

programech. 

 

Tabulka č. 2: Porovnání bodů v programech Konzervativní strany 

Téma Program z roku 2015 Program z roku 2017 

Členství v Evropské Unii Uznávají přínos členství, ale 

nespokojenost se současným 

stavem 

Díky referendu z roku 2016 

proti členství 

Jednotná měna Proti  Proti 

Jednotný trh Pro Proti, ale za určitých 

podmínek by chtěli dohodu 

zajišťující volný obchod a 

výhodné celní dohody 

Prohlubování evropské 

integrace 

Proti Proti 

Pravomoci Evropské unie Požadavek navrácení 

pravomocí zpět na národní 

úroveň 

Navrácení pravomocí (kvůli 

jistému odchodu z Unie 

bráno jako samozřejmost) 

Zahraniční politika Nezávislá na Evropské unii, 

odmítnutí společné armády 

Nezávislá na Evropské unii 

Ochrana před teroristickými 

útoky 

Spolupráce s Evropskou unií Spolupráce s Evropskou unií 

                                                           
43 'Strong and stable' - Why politicians keep repeating themselves. BBC [online]. 27 April 2017 [cit. 2018-04-

16]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-39730467. 
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Téma Program z roku 2015 Program z roku 2017 

Migrace Slib snížení imigrace, mlhavé 

vyjádření ke způsobu 

dosažení nižšího čísla 

Slib snížení imigrace, jasné 

vyjádření ke způsobu 

dosažení nižšího čísla (i díky 

možnosti vlastních pravidel, 

které nejsou určované 

Evropskou unií) 

Referendum a odchod 

z Evropské unie 

Slib konání referenda do 

konce roku 2017, předcházet 

bude vyjednávání nových 

podmínek 

Mlhavé vyjádření k otázce 

odchodu a jeho řešení, 12 

obecných bodů 

Příspěvek do rozpočtu 

Evropské unie 

Snížení Možnost poplatků v rámci 

specifických programů 

 

Dle tabulky by to mohlo vypadat, že názory Konzervativců zůstaly stejné nebo 

podobné, ale ve skutečnosti byla formulace ohledně evropské problematiky diametrálně 

odlišná. Program z roku 2017 vyznívá mnohem negativněji a euroskeptičtěji než ten z roku 

2015 a jejich názory jsou vymezenější. Již v roce 2015 lze pozorovat názorový posun 

v Konzervativní straně, jako celek stále vystupuje jako měkce euroskeptická strana, 

v programu se objevují především europragmatické výroky stavějící se proti evropské 

integraci. Frakce uvnitř strany získaly mnohem významnější pozice a jejich hlas byl ze 

strany více slyšet a i vidět na volebním programu. Během následujících dvou let lze posun 

v Konzervativní straně sledovat především na výrocích politiků, ale posun je viditelný i na 

volebním programu. Otázka Evropské unie je brána více negativně a s větší euroskepsí  

než v předcházejícím programu. Tento posun zcela jistě nebyl způsoben jen referendem a 

chystanými jednáními s Evropskou unií, svou roli hrály i euroskeptické frakce, které se 

během posledních dvou let přesunuly spíše do kategorie euroodmítačů podporujících 

naprosté odstřižení od Evropské unie. Další dvě kategorie z typologie Muddeho a 

Kopeckého se v programech nevyskytují, nebyly nalezeny zmínky, které by vyjadřovaly 

podporu jak Evropské unii, tak evropské integraci a ani výroky stavějící se proti 

současnému směřování Evropské unie, ale podporující evropskou integraci. 

Jasně lze pozorovat rozdíl mezi předreferendovým a poreferendovým programem. 

Program z roku 2015 se vyjadřuje většinou europragmaticky, hlavním bodem evropské 



 

 

23 

otázky je změna Unie tak, aby Velká Británie získala zpět své pravomoci, ale instituce 

Evropské unie jako taková je vnímána pozitivně. V programu z roku 2017 se nachází jak 

europragmatické, tak euroodmítačské výroky. Oproti programu z roku 2015 se k otázce 

Unie staví negativněji, což může značit vyšší vliv euroskeptických frakcí. Svou roli v tom 

jistě hraje i sama nová předsedkyně strany Theresa Mayová, jejíž politické názory se od 

referenda, kdy váhavě podporovala možnost setrvání, proměnily na více euroskeptické a 

také posazení tří euroodmítačů na klíčová ministerská křesla. 

3. Vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace  

V předchozích volbách v roce 2010 se zrodila koalice mezi Konzervativní stranou a 

Liberální demokratickou stranou. Vzhledem k tomu, že liberální demokraté jsou 

proevropští, tak mírnili euroskepticismus konzervativců, jehož míra v předchozím 

desetiletí ve straně vzrostla. Konzervativní strana vystupovala jako velmi euroskeptická 

strana, stavějící se proti evropské integraci a to tak, že zdůrazňovala nacionalistické 

myšlenky a potřebu ochránit britskou suverenitu, jíž se Evropská unie snažila potlačit. 

Nárůst byl způsoben jak Brity, kteří sami začali zastávat více protievropské názory a 

Konzervativní strana se na jejich nálady snažila odpovědět, tak samotnými frakcemi uvnitř 

strany. Jak uvidíme v této kapitole, tak euroskeptické frakce se postupně začínají přesouvat 

ze Sartoriho ideologické dimenze, do dimenze motivační. Frakcím již nestačí jen šířit své 

myšlenky, ale chtějí zároveň i více prostoru a moci ve straně. Dalším faktorem, který 

způsobil nárůst euroskepticismu ve straně, bylo  založení a popularita politické strany 

UKIP, jejíž čistě protievropská politika ubírala Konzervativcům hlasy. 

Kampaň pro parlamentní volby v roce 2015 započala prakticky ihned po volbách 

v roce 2010 a konzervativci trávili pět let snahou více se přiblížit obyvatelstvu a zároveň 

ukázat, že Labouristická strana v otázce řešení zásadních ekonomických problémů není 

schopná a kompetentní jako konzervativci. To dokazovali například na jejich nesprávném 

řešení řecké ekonomické krize a zbytečnými výdaji, které zvýšily státní dluh.44 Zároveň se 

vyjadřovali i k labouristické sociální politice, díky které dávky pobíral kde kdo. V tomto 

bodě využili i rétoriku mířící na nacionalistické smýšlení obyvatel. Konzervativci tvrdili, 

že dávky pobírají zejména nebritští obyvatelé a že to je něco, co oni hodlají změnit. 

Logicky Konzervativní strana chtěla v následujících volbách získat nadpoloviční většinu a 
                                                           
44 Election 2015: How David Cameron's Conservatives won. The Telegraph [online]. 8 May 2015 [cit. 2018-

03-28]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/11592230/Election-2015-How-

David-Camerons-Conservatives-won.html. 
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tak část své kampaně vedla i proti liberálním demokratům a to především v oblasti 

vzdělávání a poplatcích za ně. 

Z důvodu probíhající migrační krize se otázka migrace a jejího omezování stala 

jednou z nejviditelnějších a nejzásadnějších otázek. Na problematiku migrace navazovala i 

bezpečnost před teroristy. Oba tyto problémy spojuje Evropská unie, která se stala jedním 

z nejvýznamnějších bodů kampaně, přestože jí byl v kampani věnován pouze omezený 

prostor. Před volbami v roce 2015 do Evropy proudil denně nespočet uprchlíků, kteří se 

samozřejmě snažili dostat do prosperujících států, a jedním z nich byla právě Velká 

Británie. V předchozí kampani Konzervativní strana přislíbila, že sníží čistou roční migraci 

do Velké Británie ze stovek tisíc na desítky tisíc osob. Díky migrační krizi nedokázali svůj 

slib splnit a ostatní strany, především labouristé a UKIP, to při volebních proslovech 

využívali proti nim. Tento slib zopakovali i ve volebním programu z roku 2015.  

Čin, který volby ovlivnil nejvíce, bylo oznámení a slib Davida Camerona, že pokud 

Konzervativní strana volby v roce 2015 vyhraje, tak do konce roku 2017 vyhlásí 

referendum ohledně britského členství v Evropské unii. Toto rozhodnutí vycházelo z petice 

z roku 2011, kterou podepsalo přes sto tisíc občanů, kteří žádali o možnost volby. Petice 

byla později parlamentem zamítnuta, ale při této volbě lze sledovat zvyšující se 

nejednotnost Konzervativců a vzestup euroskeptických frakcí. Ze 111 hlasů podporující 

referendum jich 81 patřilo rebelujícím politikům právě z Konzervativní strany.45 

Cameronův slib referenda byl částečně ovlivněn touto peticí, ale především na něj byl 

vytvářen nátlak euroskeptickými konzervativci uvnitř strany, kteří hrozili dalšími 

rebeliemi, pokud by tak neučinil. Nelze snižovat ani roli obyvatelstva, jak řekl David 

Davis, tak petici podepsalo sto tisíc občanů, není to tedy jen nátlak ze strany některé 

z konzervativních euroskeptických frakcí.46 Již zde můžeme pozorovat posun 

v Konzervativní straně oproti minulým rokům. Euroskeptické frakce se mnohem více 

projevují a vyjadřují se k otázce Evropské unie negativněji než kdy dříve. Frakce začínají 

zastávat euroodmítačská stanoviska a jejich názory se radikalizují. Svou roli na zvýšení 

intenzity naléhání euroskeptických frakcí hrál i fakt, že nevěřily, že David Cameron bude 

                                                           
45 Timeline: Campaigns for a European Union referendum. BBC [online]. 21 May 2015 [cit. 2018-03-29]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-15390884. 
46 David Cameron rocked by record rebellion as Europe splits Tories again. The Guardian [online]. 25 Oct 

2011 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2011/oct/24/david-cameron-tory-

rebellion-europe. 
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schopný vzdorovat prohlubování evropské integrace.47 V tomto bodě můžeme sledovat i 

to, že frakce přestávají být čistě ideologickými tělesy uvnitř strany. Tím, že vyhrožovaly 

dalšími rebeliemi, ukázaly, že v rukou třímají moc a i přesto, že jsou v menšině, jsou 

schopné bojovat proti Cameronovi a jeho politice. 

Se slibem konání referenda logicky nesouhlasil tehdejší proevropský koaliční 

partner Konzervativců, Liberální demokratická strana, a tento krok nepodporoval. David 

Cameron se sice nedal nazvat euroentuziastou, ale v členství v Unii viděl zejména 

ekonomické výhody, jež Británii poskytuje.48 Proto se v následujících letech snažil o 

vyjednání nových podmínek v Evropské unii, které by občany Velké Británie mohly 

pomoci přesvědčit, aby v případě referenda hlasovali pro setrvání v Unii. Jedna z anket 

v roce 2011 ukázala, že možnost hlasovat ohledně členství v Unii by ocenilo 70%49 

hlasujících, tento slib tedy výrazně pomohl Konzervativní straně v zisku nových hlasů.  

Co se výsledků voleb týče, tak žádný průzkum nepředpokládal, že by 

Konzervativní, nebo jiná, strana dokázala získat v roce 2015 většinu. Ani žádná strana to 

nečekala a tak již před samotnými volbami probíhaly koaliční rozhovory.50 Proto byl 

výsledek voleb konaných 7. května 2015 překvapivý. Konzervativci o 12 křesel překročili 

minimální hranici pro utvoření většinové vlády s 331 křesly.51 Konzervativní strana 

utvořila většinovou vládu poprvé po 23 letech.52 Konzervativce většinově podpořila 

prakticky celá Anglie, naopak v Londýně se lidé více přiklonili k labouristům, kteří zde 

získali o sedm křesel více oproti roku 2010, konzervativci jeden ztratili. Ve Skotsku 

dominovala Skotská národní strana, konzervativci zde získali jen jeden hlas z 59.53 

Ve svém proslovu po vyhlášení výsledků Cameron slíbil, že k referendu skutečně 

dojde a on dostojí svému slibu.54 Tento ústupek vůči rebelujícím straníkům byl kritizován 

                                                           
47 DOREY, Peter. Towards Exit from the EU: The Conservative Party’s Increasing Euroscepticism since the 

1980s. Politics and Governance [online]. 2017, s. 27–40 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

http://orca.cf.ac.uk/100567/1/873-4135-1-PB.pdf. 
48 GOWLAND, David. Britain and the European Union. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, 

s. 303. 
49 David Cameron rocked by record rebellion as Europe splits Tories again. The Guardian [online]. 25 Oct 

2011 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2011/oct/24/david-cameron-tory-

rebellion-europe. 
50 COWLEY, Philip a Dennis KAVANAGH. The British general election of 2015. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2016, s. 361–363. 
51 Election 2015: Maps of turnout and party strength. BBC [online]. 15 May 2015 [cit. 2018-04-04]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/election-2015-32624405. 
52 COWLEY, Philip a Dennis KAVANAGH. The British general election of 2015, s. 361. 
53 Election 2015: Maps of turnout and party strength. BBC [online]. 15 May 2015 [cit. 2018-04-04]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/election-2015-32624405. 
54 Timeline: Campaigns for a European Union referendum. BBC [online]. 21 May 2015 [cit. 2018-03-29]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-15390884. 
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jak ostatními členy jeho strany, tak například i bývalým koaličním partnerem, liberálními 

demokraty. Před vyhlášením oficiálního data referenda se David Cameron snažil o 

vyjednání nových, lepších podmínek s Evropskou unií. Tyto nové podmínky měly voliče 

přesvědčit o tom, aby v referendu hlasovali pro setrvání. Patřilo mezi ně například to, že 

Velká Británie nemusí být součástí další politické integrace Unie, což bylo jedním 

z nejvíce problematických bodů, proti kterým se Británie stavěla. V nových podmínkách 

byla zahrnuta i aktuální témata spojená s migrační krizí. Velká Británie bude moci v otázce 

dávek migrantům použít tzv. záchrannou brzdu a s její pomocí dávky omezit. Dávky na 

děti migrantů mohou být nižší a jejich výše se bude odvíjet od toho, odkud pocházejí. Dále 

Velké Británii bylo umožněno vyhostit evropské migranty.55 Řada politologů varovala, že 

nově vyjednané podmínky výsledky referenda nijak neovlivní, Cameron to však 

prezentoval opačně. 

Vyjednávání nových podmínek nebylo snadné, neboť řada států nebyla ochotná 

s Velkou Británií vyjednávat a ustoupit. Jednou z takových zemí bylo třeba Maďarsko, 

které se začalo více orientovat ruským směrem. Angela Merkelová se původně také stavěla 

proti Davidu Cameronovi a jeho snahám, později se však začala přiklánět k možnosti 

vyjednávání ze strachu, jak by se změnilo Německé postavení v Evropské unii poté, co by 

Británie vystoupila. A například Polsko vidělo britské členství v Unii jako nutnost, aby 

vybalancovalo vliv dalších velkých států, jež měly odlišné názory než Polsko, které 

z většiny souhlasilo s britským přístupem.56 Skepticky se na vzniklou dohodu dívali i 

někteří euroskeptičtí členové Konzervativní strany, kteří dohodu považovali jen za prázdné 

sliby, protože nebyly potvrzené smlouvou. Zároveň se jim nelíbila výsledná dohoda 

týkající se migrantů, jež jim nebránila v posílání sociálních dávek zpět do své rodné 

země.57  

Oficiální datum referenda David Cameron vyhlásil po vyjednání nových podmínek 

v únoru 2016. Referendum se bude konat 23. června 2016 a bude se ptát pouze na jednu 

jednoduchou otázku: Měla by Velká Británie zůstat členem Evropské unie, nebo 

                                                           
55 EU referendum to take place on 23 June, David Cameron confirms. The Guardian [online]. 20 Feb 2016 

[cit. 2018-04-06]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/20/cameron-set-to-name-eu-

referendum-date-after-cabinet-meeting. 
56 GOWLAND, David. Britain and the European Union, s. 314–321. 
57 David Cameron's EU deal a 'slap in the face for Britain' as PM admits it won't cut migration. The Guardian 

[online]. 2 Feb 2016 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12135328/EU-referendum-draft-deal-revealed-

by-Donald-Tusk-live.html. 
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Evropskou unii opustit?58 V tom samém proslovu, kdy David Cameron vyhlásil datum 

konání referenda, zároveň apeloval na občany Velké Británie, že dle jeho názoru by bylo 

lepší a bezpečnější pro Velkou Británii, kdyby zůstala součástí Evropské unie.59  

Po vyjednání nových podmínek a po určení data referenda se spojilo přes 130 

euroskeptických konzervativců, kteří Cameronovi poslali dopis, kde vyjadřovali obavy 

z jeho konání a ignorování euroskeptického křídla. Dopis kritizoval jeho přístup, výsledky 

vyjednávání, které nepovažovaly za výhodné pro Velkou Británii a za jediné správné 

východisko označili kampaň pro odchod z Unie. Zároveň varovali, jaké důsledky by mělo 

Cameronovo opačné jednání na Konzervativní stranu a její strukturu. Tedy varovali před 

tím, že Cameronovo chování ještě více roztříští a zpolarizuje stranu.60 Později se ukázalo, 

že jejich obavy byly odůvodněné, neboť strana se doopravdy rozdělila na dva protichůdné 

póly stojící proti sobě. Zde můžeme pozorovat, jak se fragmentace uvnitř strany začíná dle 

typologie Francoise Bouceka měnit ze soutěživé na degenerativní. Cameron nebyl schopen 

se proti prohlubující se fragmentaci postavit a korigovat ji a ta postupně zvýšila rozkol 

mezi dvěma bloky Konzervativní strany.  

I přes varování před polarizací se Konzervativní strana oficiálně profilovala jako 

neutrální a David Cameron veřejně podporoval možnost setrvání v Evropské unii. 

Konzervativní strana byla proto v následující kampani ideově rozdělena, mezi ty, kteří stáli 

za Cameronem a podporovali jeho názory a euroodmítačské křídlo. Cameronovo jednání 

ani v tomto případě však nelze nazvat jako euroentuziastické. Ano, stál za tím, že by Velká 

Británie měla zůstat součástí Evropské unie, ale k myšlence evropské integrace se stále 

stavěl europesimisticky. 

David Cameron vedl kampaň se slovy „Stroger, Safer, Better off“ a snažil se 

obyvatelstvu Velké Británie ukázat, že setrvání v Unii bude pro Brity výhodnější. Svou 

kampaň se pokoušel vést tak, aby apeloval na city Britů. Dle jeho slov by bylo morální 

hlasovat pro setrvání v Unii, jinak by rodinní příslušníci mohli přijít o práci, firmy by 

mohly zbankrotovat a přijít o zakázky a je lepší budoucí generaci odkázat zemi s pracující 

ekonomikou, než zadluženou, ale samostatnou. Proč by se mělo zbytečně riskovat, když se 
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neví, jaké důsledky by odchod z Evropské unie mohl mít. Dokonce zašel až k výroku, že 

opustit Unii by bylo pro Británii sebedestruktivní. Svou kampaň podkládal studiemi a 

analýzami, jež varovaly před dopady, které by odchod z EU vyvolal. Jen pár dní před 

plánovaným referendem prozradil, že dle těchto studií by odchod vyústil v ztrátu až osmi 

set dvaceti tisíc pracovních pozic během dvou let. Euroskeptická část Konzervativní strany 

v čele s Borisem Johnsonem tuto informaci považovala za velice zkreslenou, 

nepravděpodobnou a zaujatou.61 Fakt, že velká část strany aktivně vystupovala proti 

Davidu Cameronovi, dle různých anket ovlivnil nemalou část nerozhodnutých obyvatel 

Velké Británie volit odchod z Unie.62 

Setrvání v Unii podporovalo 24 členů Cameronova kabinetu, včetně Theresy 

Mayové, která se později stala novou předsedkyní Konzervativní strany. Pro odchod bylo 6 

ministrů. Na tomto rozdělení zatím není tak patrný rozdíl mezi dvěma póly strany, ten je 

však velmi viditelný při pohledu na konzervativní členy parlamentu. Den před referendem 

bylo 185 poslanců pro setrvání a 138 poslanců pro odchod, část jich zůstala nerozhodnutá. 

Zde je vidět mnohem vyšší polarizace a skoro vyrovnaná čísla na obou stranách. Takto 

vysoká fragmentace se neobjevuje u žádné jiné strany. Pro odchod se vyslovil i bývalý 

londýnský starosta Boris Johnson, který ještě bude hrát významnou roli v nadcházejících 

volbách na nového předsedu strany.63 

Rozhodnutí zdali britští občané  budou hlasovat pro setrvání, či pro opuštění 

Evropské unie záviselo na třech hlavních faktorech. Prvním z nich byla ekonomika. 

Cameron na řadě průzkumů dokazoval, že odchod by Velké Británii velmi uškodil, 

euroskeptičtí konzervativci tyto studie však vyvraceli. Druhým faktorem, byla migrace, 

problematika, která z velké části vedla k samotnému referendu. A posledním faktorem se 

stala otázka britské identity a suverenity, která se Britům zdála být ohrožena a omezována.  

Referendum proběhlo ve čtvrtek 23. června 2016. Výsledek skončil ve prospěch 

odchodu z Evropské unie, 51,9% občanů volilo odchod z Unie a 48,1% voličů bylo pro to, 

aby Británie zůstala její součástí. Volilo přes třicet milionů lidí, což znamená, že svými 
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hlasy rozhodovalo 71,8% občanů. Z velké části se tyto výsledky nedaly jasně předpovědět. 

Hlasování ohledně referenda neprobíhalo v jasně zajetých kolejích konzervativců a 

liberálů, jelikož ani jednotlivé strany nebyly v tomto směru jednotné, především tedy 

Konzervativní strana. I jejich voliči byli rozdělení, pro odchod hlasovalo 58% z nich a 

pouhých 42% chtělo i nadále být součástí Unie.64 Z Konzervativní strany 186 členů 

parlamentu zvolilo možnost setrvání, 141 odchod a 3 neodkryli to, jak v referendu 

hlasovali.65 

Jen krátce po zveřejnění výsledků referenda David Cameron rezignoval a 

v Konzervativní straně se konaly vnitrostranické volby, které vyústily ve volbu nové 

předsedkyně strany, Theresy Mayové. Po zveřejnění výsledků referenda se 

v Konzervativní straně seskupily tři protichůdné tábory stojící proti sobě v otázce řešení 

odchodu Velké Británie z Evropské unie. Jedna skupina se chovala euroodmítačsky, 

dožadovala se utnutí veškerých vazeb s Evropskou unií, opuštění jednotného trhu a sepsání 

nových smluv a tarifů. Po odchodu z Unie s ní chtěli spolupracovat tak, jako spolupracují 

teď s mimoevropskými zeměmi. Proti nim stojící skupina se chovala europragmaticky a 

viděla výhody v jednotném trhu, ve kterém chtěli i po odchodu z Unie zůstat. Další 

spolupráce s Unií byla vítaná. Třetí skupina, včetně Theresy Mayové, se pohybovala mezi 

oběma názorovými tábory. Jejich cílem bylo vyjednání dohody, která bude výhodná pro 

Velkou Británii jako celek.66  

Dne 29. března 2017 došlo k aktivování článku 50, čímž započal oficiální proces 

odchodu Velké Británie z Evropské Unie.67 Tímto datem tak započala dvouletá lhůta, po 

jejímž vypršení Velká Británie přestane být součástí Evropské unie. Tato lhůta se dá 

prodloužit jen v případě, pokud všichni členové EU budou souhlasit s jejím prodloužením. 

I kdyby nedošlo k žádným dohodám nebo shodě, pokud by sedmadvacet států 

neodsouhlasilo prodloužení lhůty odchodu, tak by 28. března 2019 Velká Británie přestala 

být součástí unie a veškeré dosud platné smlouvy a dohody by pozbyly splatnosti.68 

Pod vedením Mayové došlo ke změnám ve straně a byla obměněna řada ministrů. 
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Mayová, celkem překvapivě vzhledem ke své minulé podpoře setrvání v Unii, jmenovala 

na posty ministrů, kteří budou tuto problematiku dále řešit politiky, kteří podporovali 

možnost odchodu a dále preferovali možnost naprostého odtrhnutí od Evropské unie. 

Celkově se počet euroodmítačských ministrů nezvýšil, ale jejich hlas zesílil a získal vyšší 

vliv. Mayová doufala, že tímto krokem předejde rebeliím tvrdých euroskeptiků, které by 

vedly k další fragmentaci strany.69 

Konzervativní strana v čele s Mayovou měla být v čele Velké Británie po celou 

dobu vyjednávání. Mayová sama několikrát slibovala a tvrdila, že žádné mimořádné volby 

nebudou až do doby řádných voleb v roce 2020. Konzervativci by si tak udrželi majoritní 

postavení po celou kritickou dobu vyjednávání s Evropskou unií. To se však změnilo 

v polovině dubna roku 2017, kdy nová ministerská předsedkyně oznámila, že se budou 

konat mimořádně volby 8. června téhož roku. Jako hlavní důvody pro toto rozhodnutí 

označila, že prioritou pro Velkou Británii je stabilita, které není možné dosáhnout 

vzhledem k tomu, že každá strana v parlamentu má jiné cíle a opoziční strany nebraly 

v potaz strategie a další připravované kroky Theresy Mayové.70 Boje měly zastavit právě 

nové volby. Dalším důvodem byla i možnost posílení své strany. Labouristé od voleb 

v roce 2015 ztratili část své podpory, což by mohlo posílit Konzervativní stranu a díky 

tomu by mohla získat ještě větší převahu nad ostatními stranami a tím si zajistit nezlomnou 

pozici, kterou nemůže nic ohrozit. A samozřejmě svou roli na rozhodnutí Mayové hrála i 

nejednotnost samotné Konzervativní strany. Pokud by ve volbách získala opět 

nadpoloviční většinu či případně ještě větší podporu, mohlo by jí to pomoci v jednání 

s rebelujícími euroskeptickými frakcemi. Vítězství ve volbách by jí také zajistilo potvrzení 

svého vůdcovství, a že koná správné kroky.71  

Dle prvotních reakcí to vypadalo tak, že většina se k předčasným volbám staví 

negativně. Ale několik anket ukázalo, že obyvatelé Velké Británie jsou naopak rádi, že 

budou mít možnost zvolit si toho, koho chtějí, aby je vedl v této kritické době. Toho, u 

koho si budou myslet, že je nejlépe provede jednáními ohledně britského odchodu 
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z Evropské unie a s jehož názory by se ohledně něj ztotožňovali.72 

Hlavním kritériem nových voleb, dle kterých se Britové rozhodovali koho volit, se 

stala především otázka, jakým způsobem hodlají strany dále postupovat ve vyjednávání 

s Evropskou unií a jak hodlají dosáhnout svých cílů. Jak jsme viděli na volebním programu 

Konzervativní strany, tak této problematice nebyl dán příliš velký prostor a to, co bylo 

řečeno, bylo nekonkrétní, obecné. Ostatní strany, především pak labouristé, tohoto 

nedostatku využili a ve svých kampaních se vyvarovali mlhavosti v evropské 

problematice.73 V jednom si však konzervativci byli jistí a to v tom, že nehodlají vypsat 

druhé referendum. Tento bod také hrál svou roli v rozhodování obyvatelstva, neboť některé 

jiné strany takovýto postoj nezastávaly.  

Konzervativní strana svou kampaň stavěla především na Therese Mayové, čímž si 

vysloužila kritiku, ale fakt, že porušila svůj slib ohledně konání voleb, nenarušil její 

veřejný obraz. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, kritizováno bylo i nadužívání 

jejich základního sloganu, se kterými kampaň vedli – silný a stabilní. Tato slova používali 

na skoro veškerou problematiku, ke které se vyjadřovali. Dalším problémem kampaně bylo 

i nejasné vyjadřování ohledně vyjednávání s Evropskou unií. To mohlo být způsobeno 

právě frakcemi uvnitř strany bojujícími proti sobě a neschopností přijmout jedno jasné 

stanovisko, kterým by se řídili.   

Bylo vytvořeno několik průzkumů předpovídajících výsledky voleb, problémem 

však bylo, že se rozcházely v udávaných hodnotách. Všechny se shodly pouze v jednom 

bodě a to v tom, že konzervativci s největší pravděpodobností vyhrají. Čím více se volby 

přibližovaly, tím více se snižoval předpokládaný zisk křesel u konzervativců a jejich 

náskok nad labouristy.74 Konečné výsledky po sečtení všech hlasů byly pro mnohé velkým 

překvapením, protože cíl Theresy Mayové, utvrdit si postavení a získat více křesel se 

nenaplnil. 

Voleb se účastnilo 68,7% obyvatel. Konzervativní stranu volilo 42,4% 

obyvatelstva, což bylo o 5,5% více, než ve volbách v roce 2015, i přesto však přišla o svou 

nadpoloviční většinu ztrátou 13 křesel. Naopak Labouristická strana si polepšila o 30 

křesel se ziskem 40% hlasů. Největší propad zaznamenala strana UKIP, kterou volilo o 
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12,1% hlasů méně a ta ztratila své jediné křeslo. Na těchto statistikách můžeme pozorovat 

to, že Britové v těchto volbách volili etablované politické strany a dali jim přednost před 

menšími, novými stranami, zaměřenými především na jednu problematiku. Celkově 

konzervativci získali 318 mandátů, čímž ztratili svou většinu a byli nuceni si najít 

koaličního partnera, který by jim nadpoloviční většinu zajistil. Tou stranou se stala vítězná 

strana ze Severního Irska – Demokratická unionistická strana, jež získala 10 křesel, o 2 

více jak předloni.75 S jejich deseti hlasy se konzervativci přehoupli přes potřebný počet 

k nadpoloviční většině o dva hlasy.76  

Jak můžeme sledovat v této kapitole, tak již před rokem 2015 začínají 

euroskeptické frakce zastávat radikálnější pohled na Evropskou unii, což můžeme 

pozorovat na snahách vyvolat referendum. Právě otázka referenda vyústila v ještě větší 

ideologický rozkol strany, kdy jedna strana zastávala možnost odchodu a druhá 

podporovala setrvání. Druhou skupinu nelze nazvat jako euroentuziastickou, neboť 

zastávala názor, že členství v Evropské unii je v určitých oblastech výhodné, ale zároveň 

viděla v Unii nedostatky, se kterými nesouhlasila a chtěla jejich změnu, zejména v oblasti 

evropské integrace. 

V této době můžeme sledovat, že euroodmítačské frakce uvnitř Konzervativní 

strany jsou mnohem organizovanější, na což navazují i europragmatické frakce a také 

začínají působit více organizovaně. Sartoriho prohlášení, že organizovanost jedné frakce 

povede k organizovanosti dalších frakcí, se tak potvrzuje. Hlavním faktorem pro posílenou 

soudržnost a organizovanost bylo právě referendum. Euroodmítači byli částečně soudržní 

již před volbami v roce 2015 a sami se snažili provádět akce, které nakonec donutily 

Davida Camerona k vyhlášení referenda. Veřejnost je také uznávala jako existující těleso 

uvnitř strany. Na jejich konání můžeme pozorovat, jak se postupně více organizují a 

především, že přestávají být čistě ideologickými frakcemi. Tím, že se snažily o vlastní 

kroky a o vlastní politiku neslučující se s politikou strany se přesunuly ze Sartoriho 

ideologické dimenze do motivační. Za motivaci bych označila právě zisk moci a možnost 

řídit další směřování strany, které dle jejich názoru nebylo dostatečně kritické k Evropské 

unii. Zároveň ale můžeme sledovat, jak se postupně i europragmatici organizují, aby mohli 

euroodmítačům konkurovat právě v době referenda. Další organizovanost frakcí způsobil 
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rozkol strany ohledně odchodu Velké Británie z Unie. 

Po referendu došlo k další ideologické proměně strany, kdy došlo k vyčlenění tří 

ideologických celků. Vzhledem k výsledku referenda logicky vymizely ty názory, které 

podporovaly Evropskou unii. Ty byly nahrazeny hlasy, které hlásají, že Velká Británie by 

dále měla s Unií spolupracovat a snažit se vyjednat si speciální podmínky, které by ji sice 

nesvazovaly unijními pravidly, ale zároveň by nedošlo k naprostému odstřižení. 

Euroodmítači si stojí za tím, aby se všechny vazby s Unií zpřetrhaly a chovalo se k ní jako 

k jakémukoliv jinému státu či organizaci. Třetí skupina stojí uprostřed mezi oběma 

názorovými skupinami. Na tomto dělení můžeme vidět, že fragmentace strany postupně 

přestává být regulována a dle typologie Francoise Bouceka postupně přestává být 

soutěživá. V chování frakcí a jednotlivých politiků, kteří jsou ochotni rebelovat a například 

hlasovat s opozičními politickými stranami, jsou viditelné degenerativní tendence, které 

mohou v budoucnu vést i k roztříštění strany a vzniku nových menších politických stran.  

4. Projevy euroskepticismu a fragmentace na vnitrostranických volbách 

nového předsedy Konzervativní strany  

Den po referendu pronesl David Cameron projev o výsledcích referenda a 

budoucích krocích. Jako někdo, kdo se snažil o to, aby Británie zůstala součástí Evropské 

unie, uznal, že by asi nebylo nejlepší, kdyby on vedl Británii dál v nacházejících 

vyjednáváních a aktivování článku padesát. Cameron 24. června 2016 oznámil svou 

rezignaci na post ministerského předsedy i na post předsedy konzervativní strany. 

Vyjednávání s Evropskou unií tedy budou záležet na novém předsedovi strany. Apeloval 

na zvolení nového předsedy strany do říjnové stranické konference. Několikrát zdůraznil, 

že i přestože toužil po odlišném výsledku, tak on i ostatní, kteří podporovali setrvání 

Británie v EU, se musí snažit o to, aby odchod proběhl tak hladce, jak je to jen možné, s co 

nejmenšími problémy a s těmi nejlepšími výsledky. Zároveň vyjádřil víru v to, že Velká 

Británie může a bez problémů bude existovat i mimo rámec Evropské unie.77  

Následné vnitrostranické volby byly velmi ovlivněny referendem a evropskou 

otázkou. Hlavními body, které se sledovaly, bylo to, zdali daný kandidát podpořil či 

nepodpořil setrvání v Evropské unii. Zároveň to byly hlavní body, na kterých se jednotliví 

kandidáti snažili získat nejvíce podpory. Hodnotily se zkušenosti daného kandidáta, jeho 

                                                           
77 David Cameron announces his resignation - full statement. The Telegraph [online]. 24 June 2016 [cit. 

2018-04-23]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/david-cameron-announces-his-

resignation---full-statement. 
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vyjednávací schopnosti a celkové názory co se Evropské unie týče. 

Favority na post předsedy byli Boris Johnson, který hlasoval pro odchod a stál 

v čele euroodmítačů a Theresa Mayová, která podporovala Davida Camerona a jeho snahy 

o setrvání v Unii. Johnsonovo zvolení vypadalo jako jedna z nejpravděpodobnějších 

možností, obzvláště když získal o dvacet nominací více jak Theresa Mayová. Ke zvolení 

mu nahrával fakt, že veřejně a vehementně prosazoval odchod z Unie. Dle ankety lorda 

Ashcrofta, voliči Konzervativní strany, kteří volili odchod z Unie, byli z 43% pro Johnsona 

a 15% pro Mayovou. Ti, kteří volili setrvání, pak z 28% podporovali Mayovou a 12% 

Johnsona.78 Proto bylo velkým překvapením, když Johnson svou kandidaturu nakonec 

stáhl. Pěti kandidáty bojujícími o post předsedy se tak stali Theresa Mayová, Michael 

Gove, Stephen Crabb, Liam Fox a Andrea Leadsomová.79  

V prvním kole vypadl euroskeptik Liam Fox, který se stavěl proti Evropské unii již 

od devadesátých let, s podporou pouhých 16 hlasů, v přepočtu na procenta pouhých 4,9%. 

Tento výsledek nebyl příliš překvapivý, Fox je sice silně euroskeptický a tím pádem by 

mohl získat podporu stejně smýšlejících politiků, ale je také až příliš konzervativní 

například v otázce stejnopohlavního manželství a dalších tématech. Po prvním kole 

dobrovolně odstoupil Stephen Crabb, který velmi hlasitě podporoval setrvání v Evropské 

unii. Jeho poreferendová rétorika byla podobná jako Theresy Mayové, vyzíval k jednotě ve 

Velké Británii, odmítal druhé opravné referendum a po odchodu z Unie s ní chtěl stále 

udržovat blízký vztah.80 Crabba podpořilo dvojnásobné množství konzervativců než Foxe, 

v celkovém počtu 34 hlasů, které se rovnaly 10,3%. Do druhého kola postoupili tři 

zbývající kandidáti, Michael Gove získal 48 hlasů (14,6%), Andrea Leadsomová 66 hlasů 

(20,1%) a drtivou převahu měla Theresa Mayová se 165 hlasy (50,2%).81 

Ve druhém kole vypadl Michael Gove, který získal 46 hlasů, což bylo ve výsledku 

14%. Ten se dlouhodobě vyjadřoval euroskepticky a před referendem hrál velkou roli 

v kampani konzervativních euroskeptiků podporujících odchod z Unie. Jeho kandidatura 

byla nečekaná, původně oznámil, že bude podporovat Borise Johnsona, ale jen několik 

                                                           
78 How the United Kingdom voted on Thursday… and why. Lord Ashcroft Polls [online]. 24 June 2016 [cit. 

2018-04-08]. Dostupné z: http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why. 
79 Boris Johnson rules himself out of Conservative leader race. BBC [online]. 30 June 2016 [cit. 2018-04-23]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36672591. 
80 Conservative leadership race: who are the five candidates?. The Guardian [online]. 30 Jun 2016 [cit. 2018-

04-23]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/30/conservative-leadership-race-who-

are-the-five-candidates.  
81 Tory leadership: Theresa May tops first vote but Fox and Crabb out. BBC [online]. 6 July 2016 [cit. 2018-

04-23]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36718196. 
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hodin před uzavřením kandidátek se postavil proti Johnsonovi a označil ho za 

nezpůsobilého k vedení strany i země.82 Tímto krokem sice docílil rezignace Johnsona, ale 

přišel tak o velkou část svých podporovatelů a o svou důvěryhodnost.83 Mayová zvýšila 

svůj náskok ziskem 199 hlasů (60,5%) a Leadsomová si také polepšila, tentokrát získala 84 

hlasů (25,5%). V tuto chvíli již bylo jasné, že novou předsedkyní strany se podruhé 

v historii stane žena.  

Do posledního kola měla jít Leadsomová, která hlasitě podporovala odchod 

z Evropské unie a Mayová, která potichu podporovala opačnou stranu. Obě ženy se 

k otázce dalšího řešení otázky odchodu z Evropské unie stavěly opačně. Mayová nechtěla 

aktivovat článek padesát do doby, kdy nebude zřejmé, jaké cíle Velká Británie má a jak 

jich chce docílit, naopak Leadsomová chtěla výstup Velké Británie z Evropské unie 

započít okamžitě poté, co by se stala ministerskou předsedkyní.84 Mayová chtěla ve všech 

otázkách postupovat pomalu a s rozmyslem a žádná pravidla okamžitě neměnit. 

Leadsomová byla blízkou spolupracovnicí Borise Johnsona a řada politiků, kteří ho 

původně zamýšleli volit se tak přiklonili na její stranu. Rozdíl mezi oběma ženami byl i 

v tom, že Mayová měla mnohem více politických zkušeností, což jí pomáhalo získat si 

popularitu nejen u Konzervativní strany, ale i u širší veřejnosti. 

K hlasování Konzervativní strany o předsednictví nakonec ani nedošlo, neboť 

Leadsomová se rozhodla 11. července odstoupit. Ve svém proslovu, kterým své odstoupení 

oznámila, řekla, že toto rozhodnutí prý učila proto, že v takto těžké době by bylo zbytečné 

a nesmírně zatěžující vést další dva měsíce politickou kampaň. To na čem záleželo, bylo, 

aby stranu vedl někdo se silnou podporou a především, aby Konzervativní strana byla 

jednotná. Byla spokojená se sliby Mayové ohledně dalšího jednání o výstupu Velké 

Británie z Evropské unie a i proto se rozhodla odstoupit. Získala sice dost hlasů, ale 

nepřipadalo jí to jako dostatečné vyjádření důvěry, která byla dána Mayové.85 

Mayová se tedy stala novou předsedkyní Konzervativní strany. Krokem 

Leadsomové se rapidně zkrátil zbývající čas Davida Camerona v pozici předsedy strany a 

                                                           
82 Boris Johnson rules himself out of Conservative leader race. BBC [online]. 30 June 2016 [cit. 2018-04-23]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36672591. 
83 JEFFERY, David, Tim HEPPELL, Richard HAYTON a Andrew CRINES. The Conservative Party 

Leadership Election of 2016: An Analysis of the Voting Motivations of Conservative Parliamentarians. 

Parliamentary Affairs [online]. 2017, s. 263–282 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/pa/article/71/2/263/4096453. 
84 Tory contender: Andrea Leadsom. BBC [online]. 11 July 2016 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36676170. 
85 Theresa May set to be UK PM after Andrea Leadsom quits. BBC [online]. 11 July 2016 [cit. 2018-04-23]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36763208. 
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ministerského předsedy Velké Británie. Dva dny poté, co byla Mayová zvolena jako 

nástupnice Camerona, oficiálně oznámil svou rezignaci královně Alžbětě II. Dále jí 

doporučil, aby se právě Mayová stala novou ministerskou předsedkyní. Ta se jí stala 

přibližně dvanáct hodin poté, co Cameron oficiálně odešel z funkce.86  

V následující tabulce jsou shrnuty základní informace týkající se vnitrostranických 

voleb a postojů kandidátů k otázce Evropské unie, referenda a dalšího jednání. 

 

Tabulka č. 3: Kandidáti vnitrostranických voleb v roce 2016 

Kandidáti Theresa 

Mayová 

Andrea 

Leadsomová 

Michael 

Gove 

Stephen 

Crabb 

Liam Fox 

Hlasování v 

referendu 

Setrvání Odchod Odchod Setrvání Odchod 

Druhé 

referendum 

Ne Ne Ne Ne Ne 

Aktivování 

článku 50 

Po 

vyjasnění 

všech bodů 

a priorit 

Ihned po 

zvolení 

Odchod 

z Unie do 

konce roku 

2018 

- - 

Cíl vyjednávání Blízké styky 

s Unií 

Přetrhání 

vazeb s Unií 

Přetrhání 

vazeb s 

Unií 

Blízké styky 

s Unií 

Přetrhání 

vazeb s 

Unií 

Euroskepticismus Euro 

pragmatický 

Euro 

odmítačský 

Euro 

odmítačský 

Euro 

pragmatický 

Euro 

odmítačský 

1. kolo 165 hlasů 66 hlasů 48 hlasů 34 hlasů 16 hlasů 

2. kolo 199 hlasů 84 hlasů 46 hlasů Odstoupil Vypadl 

Zdroj: JEFFERY, David, Tim HEPPELL, Richard HAYTON a Andrew CRINES. The 

Conservative Party Leadership Election of 2016: An Analysis of the Voting Motivations of 

Conservative Parliamentarians. Parliamentary Affairs [online]. 2017, s. 263–282 [cit. 

2018-04-23]. Dostupné z: https://academic.oup.com/pa/article/71/2/263/4096453, 

Conservative leadership race: who are the five candidates?. The Guardian [online]. 30 Jun 

                                                           
86 David Cameron officially resigns as the UK Prime Minister. The Independent [online]. 13 July 2016 [cit. 

2018-04-23]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-resigns-prime-

minister-theresa-may-resignation-speech-brexit-the-queen-a7134966.html. 
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2016 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/30/conservative-leadership-race-who-are-

the-five-candidates, Guide to the Conservative leadership race: May v Leadsom. BBC 

[online]. 8 July 2016 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-

36618738. 

 

Další tabulka ukazuje, jak volili členové Konzervativní strany dle toho, zdali 

v referendu volili možnost setrvání či odchodu z Evropské unie. Při sečtení všech hlasů se 

nedostaneme na celkový počet hlasů, neboť ne všichni politici odkryli, pro koho hlasovali 

při volbě nového předsedy strany a v referendu.  

 

Tabulka č. 4: Volba kandidátů členů Konzervativní strany, dle jejich hlasování při 

referendu 

Kandidáti Theresa 

Mayová 

Andrea 

Leadsomová 

Michael 

Gove 

Stephen 

Crabb 

Liam Fox 

Odchod 44 62 21 - - 

Setrvání 142 6 8 - - 

Nedeklarované 8 3 0 - - 

Zdroj: JEFFERY, David, Tim HEPPELL, Richard HAYTON a Andrew CRINES. The 

Conservative Party Leadership Election of 2016: An Analysis of the Voting Motivations of 

Conservative Parliamentarians. Parliamentary Affairs [online]. 2017, s. 263–282 [cit. 

2018-04-23]. Dostupné z: https://academic.oup.com/pa/article/71/2/263/4096453. 

 

Tyto výsledky jsou překvapivé. Dle předchozích analýz uvedených v této 

bakalářské práci se dalo předpokládat, že volba nového předsedy strany bude těsnější a 

rozkol v názorech bude větší. Zajímavý je fakt, že většina těch, kteří v referendu volili 

možnost setrvání, hlasovali pro Theresu Mayovou, ale stejný jev nebyl zopakován 

v opačném případě. V případě těch, kteří v referendu hlasovali pro odchod lze pozorovat 

překvapivou nejednotnost. Ve volbě nového předsedy tedy hrály roli i jiné faktory než 

řešení evropské otázky. Za tento faktor lze považovat především fakt, že Theresa Mayová 

má na svém kontě více zkušeností než Andrea Leadsomová a má tak vyšší předpoklady 

k úspěšnému řešení evropské problematiky. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím především euroodmítače byl i fakt, že Theresa 

Mayová odmítla možnost opravného referenda, tímto krokem eliminovala možnou kritiku 

a obavy z jejich strany. Významným faktorem bylo jistě i to, že v referendu samotném 

nebyla vehementní podporovatelkou možnosti setrvání a podporovala ho spíše ze zákulisí. 

Její názory a vyjadřování byly europragmatické, podporovala možnost další spolupráce 

s Evropskou unií v určitých oblastech, ale jen za výhodných podmínek. Naopak Andrea 

Leadsomová se vyjadřovala jako tvrdý euroodmítač a odmítala možnosti kompromisu. 

Rozdíl v jejich strategii co se Evropské unie týče lze pozorovat na otázce aktivování článku 

50. Mayová ho chtěla aktivovat teprve poté, co dojde k debatě a vytyčení cílů. Řídila se 

heslem pomalu a s rozvahou. Leadsomová ho naopak chtěla aktivovat co nejdříve a tím co 

nejdříve opustit Unii.  

Obecně byla Mayová brána jako nejstabilnější a nejkvalifikovanější osoba ze všech 

pěti kandidátů a právě proto pro ni hlasovalo přes čtyřicet euroodmítačů. Statistiky by 

zcela jistě vypadaly odlišně, kdyby Boris Johnson nestáhl svou kandidaturu. Věřím, že 

v takovém případě by výsledky byly těsnější a bitva mezi oběma kandidáty tvrdší, ale i 

přesto by se vítězkou stala Theresa Mayová, neboť by stále získala podporu většiny 

politiků, kteří chtěli setrvat v Unii.  

Vnitrostranické volby dokázaly, že evropská problematika je problémem ve straně, 

ale také ukázaly, že i přesto je možné dojít ke shodě a částečně se povznést nad 

ideologické problémy a rozdělení na ty, kteří chtěli zůstat v Unii a ty, kteří nechtěli. 

Bohužel tato jednota se neukazuje v dalším chování strany a otázka odchodu z Evropské 

unie stále stranu rozděluje. Je tedy možné, že v budoucnu, až Velká Británie nebude 

členem Unie, dojde k opětovnému sblížení strany, neboť euroskepticismus už nebude hrát 

roli. Vždy bude nějaký problém, kvůli kterému v Konzervativní straně budou existovat 

frakce, ale také existuje vysoká pravděpodobnost, že se fragmentace ve straně může opět 

být soutěživá a přestat být degenerativní. 
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Závěr 

Vztah Konzervativní strany k Evropské unii se během posledního desetiletí velmi 

proměnil. Od voleb v roce 2010 se ve straně zvedla vlna silných protievropských nálad, 

která ovlivnila chod celé strany. Cílem této bakalářské práce bylo analyzování názorové 

proměny Konzervativní strany na otázce Evropské unie a také to, jak se chovají frakce ve 

straně. K zodpovězení výzkumných otázek byla použita tři výzkumná kritéria. 

První z nich, vnější projevy euroskepticismu, zkoumala druhá kapitola. Po 

komparaci volebních programů z let 2015 a 2017 práce dospěla k závěru, že přestože se 

oba programy v mnohém shodují, tak vyjadřování v pozdějším programu vyznívalo 

mnohem negativněji. První program byl převážně europragmatický, stále podporoval 

setrvání v Unii a to i přes výtky k evropské integraci a přislíbení konání referenda. Druhý 

program zahrnoval jak europragmatické, tak euroodmítačské výroky. Většina těch, které 

spadaly do kategorie europragmatických, se snadno mohou přesunout do kategorie 

euroodmítačských, protože celý program zaštiťoval výrok, že je pro Velkou Británii 

přípustnější neuzavřít žádnou dohodu s Evropskou unií, než takovou, která by byla 

nevýhodná. Při referendu byl počet europragmatiků a euroodmítačů ve straně téměř 

vyrovnaný a strana tak byla ideologicky rozdělená skoro na polovinu, což se odrazilo i na 

volebním programu, který se vyjadřoval mnohem skeptičtěji k evropské otázce.  

Třetí kapitola se zabývala druhým kritériem, vnitřními projevy frakcí a 

euroskepticismu v Konzervativní straně. Na základě chování a výroků jednotlivých 

politiků i frakcí uvnitř strany vyšlo najevo, že jejich boj o moc začal způsobovat skoro až 

nesmiřitelný rozkol ve straně, který může vyústit až v odchod některých politiků. 

Důvodem takovéto polarizace je referendum ohledně britského členství v Evropské unii, 

neboť počet velmi euroskeptických politiků ve straně stoupl z 81 (tolik politiků rebelovalo 

a neúspěšně se pokusilo o vyvolání referenda v roce 2011) na 141 (tolik jich volilo odchod 

z Unie v roce 2016). Euroskepticismus dále stranu rozštěpil v otázce dalšího řešení 

odchodu z Evropské unie. Ve straně vznikly dvě velké skupiny, jedna podporující naprosté 

odtržení od Unie, druhá podporující spolupráci i po odchodu. Zároveň došlo k řetězové 

reakci a vyšší organizovanost euroodmítačů vedla i k vyšší organizovanosti 

europragmatiků a změně charakteru některých frakcí, které přestaly být čistě 

ideologickými tělesy. Začaly se chovat jako samostatné celky a snažily se o získání moci, 

díky které by mohly dále řídit osud strany v dalším řešení evropské otázky. 
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Kritérium poslední kapitoly byly projevy euroskepticismu a fragmentace ve 

vnitrostranických volbách nového předsedy strany. Zde došlo k překvapivému jevu. Ti, 

kteří volili setrvání v Unii, byli ve své volbě víceméně jednotní a hlasovali pro Theresu 

Mayovou, která také volila možnost setrvání. Naopak ti, kteří volili možnost odchodu, byli 

rozdělení téměř na polovinu. Volba nového předsedy strany se tedy vymykala ostatnímu 

jednání strany, zde vyhrál spíše europragmatický a racionální přístup oproti tomu 

euroodmítačskému. Roli ve volbě hrála tedy především jednotnost europragmatiků a 

nejednotnost euroodmítačů přispěla k rychlé, jasné volbě nové předsedkyně strany Theresy 

Mayové.  

Dle výše zmíněných závěrů lze říci, že se míra euroskepticismu ve straně zvýšila a 

také že se zvýšila i míra fragmentace, která nyní ve straně způsobuje spíše problémy, 

neboť proti sobě stojí dva přibližně stejně velké ideologické celky. Dokud se bude řešit 

evropská otázka, tak strana bude stále vysoce polarizovaná, ale po definitivním odchodu 

Velké Británie z Evropské unie by mohlo opět dojít ke sblížení strany. 
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Summary 

Before 2015 rebellions were already happening inside the party and it became 

worse the closer the referendum concerning the membership in the European Union was. 

The goal of this bachelor thesis was to find out whether the Euroscepticism in 

Conservative Party has changed and whether the fragmentation of the party has deepened 

between the years 2015–2017. In order to answer those questions were used three research 

criteria. The first criterion examined the external manifestations of Euroscepticism on the 

Conservative party manifestos from 2015 and 2017. To determine whether the 

Euroscepticism has risen after the referendum in 2016 was used the typology by Cas 

Mudde and Petr Kopecký. This typology offers four categories by which the statements 

were sorted. Both manifestos included only two types out of four, europragmatic and 

eurorejective. At first it might have seemed that both manifesto’s statements concerning 

the European Union were mostly same or very similar, but the ones included in the latter 

manifesto were formulated differently, more set against the European Union. The 

referendum definitely played its part in it, because after it the number of eurorejects has 

risen and was almost the same as the number of those who voted to stay in the Union. The 

second criterion examined the internal manifestation of Euroscepticism and fragmentation 

in the Conservative Party.  Fragmentation was analysed by Sartori’s typology. This 

bachelor thesis found out, that both eurorejects and europragmatists became much more 

organizes as the time went and the motivation of both factions changed. According to their 

actions, they now both seek to be in power to determine further actions. The third criterion 

examined the manifestations of Euroscepticism and fragmentation on the intra party 

election of the new party leader. The analysed results were surprising. Europragmatists 

proved to be united, majority of them voting for Theresa May. Eurorejects on the other 

hand were not. Only a little more than half of them voted for the other candidate. The main 

question for eujorejects during the intra party elections proved to be which of the 

candidates will be more capable at dealing with the European Union. Due to all the 

findings it can be said, that Euroscepticism has risen inside the Conservative Party and the 

fragmentation deepened to the point of it negative effects on the party. As long as there 

will be negotiations with the European Union, Conservative Party will most likely remain 

divided in half, but once that chapter in British history is closed, the party might become 

more united once more.     
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