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V předchozím paperu Krize sociálnědemokratických stran v Evropě (Sál 2018), který vyšel 

minulý rok v květnu, jsme se zabývali teoretickými příčinami propadu evropských 

středolevicových stran v poslední dekádě. Nyní se ponoříme do problému hlouběji, 

rozebereme ideologii Třetí cesty a poukážeme na základní rozpory tohoto kdysi 

proponovaného směru, který se měl stát zachráncem sociálních demokracií, ale stal se spíše 

epizodou, na kterou by dnes socialističtí předáci asi raději zapomněli. 

Cílem této studie je ověřit tezi, že v evropských státech, které byly postižené ekonomickou krizí, 

je propad sociálně demokratických stran (co do volebních výsledků na parlamentní úrovni) 

silnější než v zemích, které ekonomickými problémy natolik postiženy nebyly. Sledovaným 

obdobím je 1968–2018. Z tohoto pohledu se tak můžeme pokusit vysvětlit i katastrofální 

výsledek ČSSD v parlamentních volbách roku 2017 nikoliv jako trest za nejednotu strany, 

ale spíše jako důsledek celoevropského posunu voličských nálad a důsledek ideologického 

syntetismu Třetí cesty, který evropské sociální demokracie dostal do slepé uličky.  

V první části představíme pojem Třetí cesty a jeho problematický rozměr, který mohl mít 

závažné dopady na soudržnost evropských sociálních demokracií a jejich voličů. Druhá část 

analyzuje výsledky sociálních demokracií od roku 1968 do roku 2018 a zaměřuje se na ty státy, 

kde byly sociální demokracie velmi silné, důsledně prosazovaly politiku Třetí cesty a kde došlo 

k jejich největším ztrátám voličské podpory. V kapitole diskuze se věnujeme ČSSD a vysvětlení, 

proč sociální demokraté i přes poměrně úspěšné vládní angažmá utrpěli druhou nejhorší 

porážku v novodobé historii.  

Tato studie neobsahuje komplexní data vysvětlující stav sociálnědemokratických stran 

v současných stranickopolitických systémech Evropy. Propad podpory sociálních demokracií 

může, a pravděpodobně bude, mít více příčin. Zaměřujeme se však na ekonomickou krizi jako 

na jeden z možných hlavních zdrojů tohoto problému a rozvíjíme diskuzi na téma současné 

chápání levice a levicové politiky občany Evropy.  

Studie – Karel Sál, březen 2019 
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Sociální demokracie: vítězové a poražení 

Evropské sociální demokracie představují historicky jedny z nejstarších politických stran, 

se kterými se můžeme v současné době setkat. Staly se synonymem levicové politiky a jejich 

pozice se zdála až do roku 2008 neotřesitelná. Z dnešního pohledu se může zdát, že se sociální 

demokracie staly obětí vlastního úspěchu a touhy zůstat vítězem za každou cenu. V první 

polovině 80. let 20. století byly totiž neúspěšnější stranickou rodinou v Evropě. Pokud 

se podíváme na jejich agregované volební výsledky v čase (viz graf č. 1), vidíme, že od zvolení 

francouzského prezidenta Françoise Mitterranda (1981) sociální demokraté dosahovali 

v národních volbách maximálních zisků. Po roce 1985 začíná tento trend upadat. Příčina 

tohoto poklesu je dávána do souvislosti s tzv. „neoliberální vlnou 80. let“. Ona „klasická 

sociální demokracie“ totiž v očích kritiků zaznamenala plýtvající a neakceschopný 

korporativistický stát, jenž nedokáže pružně reagovat na ekonomické změny (Znoj 2011).  

Globalizační tlaky a proměna západních společností s sebou přinesly nové výzvy, jako jsou 

atomizace společnosti, oslabení mobilizačních organizací typu odborů, outsourcing výrobních 

závodů a vzestup těžkého průmyslu v rozvojových zemích či terorismus. Socialisté starého 

střihu tyto problémy nedokázali věcně uchopit a prohrávali s neoliberální vlnou 

symbolizovanou Margaret Thatcher ve Velké Británii a Ronaldem Reganem v USA. Proto bylo 

třeba nového přístupu, který by zkombinoval socialistickou rovnost s neoliberální dravostí. 

Přístup, který měl být novou evolucí modernity 

Graf č.  1: Agregované výsledky sociálních demokracií a hlavní evropské události v letech 

1950–2015 

Zdroj: Ludwigshafen, Piraeous, Valetta 2016. 

Britští socialisté proto v 90. letech přišli s odvážnou alternativou – Třetí cestou. Pokud bychom 

měli Třetí cestu krátce definovat, tak se jedná o středolevicový směr politiky, který spojuje čistě 

levicové požadavky (důstojnost člověka, rovnost šancí, sociální práva, státem řízené 

přerozdělování apod.) s ekonomickými fundamenty, které bychom mohli chápat jako výsostně 

pravicové (deregulace, snižování daní, privatizace veřejných statků apod.; Favio 2016: 3–8). 

Důležitým imperativem byl důraz na řešení dopadů globalizace, který mimo jiné obsahoval 
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ideu multikulturalismu a sdílené odpovědnosti za životní prostředí (včetně ochrany práv 

zvířat). 

Anthony Giddens považoval Třetí cestu za nový proud mezi klasickou sociální demokracií 

a neoliberalismem (Giddens 1994: 8-11). Jedná se o modernizační směr levicové politiky, který 

spojoval víru v trh a kapitalismus s bojem za sociální spravedlnost, s důstojností každého člena 

společnosti a s rovností šancí. Britští labouristé vykročili mimo ideové hranice socialismu 

fundamentální otázkou: Jaké ekonomické techniky může sociální demokracie použít při 

budování lepšího a spravedlivějšího světa? Blair a Giddens měli jasnou odpověď: Jakékoliv, 

které budou dostatečně účinné, nehledě na jejich ideologický původ. 

Prvenství britských labouristů trochu zakrývá fakt, že k podobnému ideologickému 

kompromisu dospěli předáci skandinávských socialistů už na konci 80. let (Giddens 1994: 68). 

To nic nemění na tom, že politika Třetí cesty se stala doménou téměř všech 

sociálnědemokratických stran v Evropě od druhé poloviny 90. let. Jak je na grafu výše patrné, 

Blairismus v 90. letech znamenal renesanci zisků sociálních demokracií. Recept na překonání 

krize tedy fungoval téměř 20 let. 

Ačkoliv je těžké určit, nakolik jednotlivé národní strany tuto ideologii převzaly do svých 

programů (viz problém konceptualizace níže), můžeme uvést některé proponenty. Kromě 

Tonyho Blaira a jeho následníka Gordona Browna můžeme jmenovat: 

• Hella Thorning-Schmidta v Dánsku 

• Paava Lipponena ve Finsku 

• Davida Langa, Françoise Hollanda, Dominiqua Strauss-Kahna, Manuela Vallse 

a částečně Emmanuela Macrona ve Francii 

• Ference Gyurcsányho v Maďarsku 

• Gerharda Schrödera v Německu 

• Wima Koka v Nizozemí 

• Antónia Guterrese a Josého Sócratese v Portugalsku 

• Viktora Klimu a Alfreda Gusenbauera v Rakousku 

• Victora Pontu v Rumunsku 

• Costase Simitise v Řecku 

• Roberta Fica na Slovensku 

• Josého Luise Rodrígueze Zapatera ve Španělsku 

• Ingvara Carlssona a Görana Perssona ve Švédsku 

V České republice s Třetí cestou koketovali všichni předsedové ČSSD od Miloše Zemana 

až po Jiřího Paroubka. 

Třetí cesta: neoliberální syntetismus? 

Jak jsme uvedli výše, 80. a 90. léta a první desetiletí 21. století se zdály být obdobím 

sociálnědemokratické nadvlády, která končí s příchodem světové ekonomické krize v roce 

2008 a zejména s krizí v eurozóně (2009–2014). Zdá se paradoxní, že rapidní ústup 

evropských socialistů z vládních pozic mají na svědomí cyklické problémy kapitalismu, 

vůči kterému se socialisté a sociální demokraté vymezují již 150 let. 

Nicméně situace není tak jasná, jak se může na první pohled zdát. Sociální demokracie 

je pojem, který se za posledních 50 let zásadně proměnil. Jako většina stran, tak i socialistické 

a sociálnědemokratické strany se v západní Evropě transformovaly z masových stran úzce 

propojených s odbory a odborovým hnutím v tzv. catch-all-parties (Kirchheimer 1966: 179). 
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Takové strany omezily ideologický konflikt a kladly důraz na dostředivé politiky zaměřené 

na řešení konkrétních problémů. Jedním z průvodních jevů tohoto přístupu byla 

deideologizace prosazovaných programů a porušování dosavadních ideologických fundamentů 

demokratické levice. 

Pomyslným vrcholem deideologizace demokratické levice v 90. letech byla právě politika Třetí 

cesty, která v sobě ukrývala tři zásadní ideologické rozpory: 

1. omezení kritiky fungování kapitalismu a volného trhu; 

2. multikulturní politiku a 

3. environmentální požadavky. 

Aplikací Třetí cesty sociálnědemokratická levice ztratila morální imperativ sociální 

spravedlnosti a hledání funkční alternativy vůči kapitalismu vytvářejícímu nežádoucí 

nerovnosti. Levice naopak přijala volný trh jako jeden z možných nástrojů k vytvoření 

spravedlivějšího světa, což někteří kritici nazývali neoliberálním konformismem (viz Hale, 

Leggett, Martell 2004: 199-221). Málo lidí si to uvědomuje, ale tento krok definitivně připoutal 

sociální demokracie ke kapitalistickému establishmentu a demokratická levice ztratila 

diferenční znak a obranu vůči následkům ekonomických krizí ve stylu: „My systém kritizujeme, 

pojďme to dělat jinak“. To v důsledku znamená, že po přijetí Třetí cesty sociální demokracie 

nemohou politicky posílit na základě kritiky těžkostí kapitalismu, když jsou jeho aktivními 

podporovateli. 

Multikulturní rozměr politiky je pevnou součástí Třetí cesty. Levice vždy byla rovnostářská, 

a to hlavně internacionálně. Dle původních levicových idejí by měl dělník ve Francii, České 

republice i Bangladéši mít stejné podmínky a stejnou podporu dělnického hnutí, jelikož všichni 

jsou vykořisťováni kapitalisty. Třetí cesta však nejen přervala internacionální vztah, jelikož 

těžkosti bangladéšských dělníků byly interpretovány jako nutné důsledky léčby trhem, 

ale navíc porušila princip „pracující třída především.“ Problém evropských demokracií 

je v tom, že od 60. let 20. století globalizačními tlaky a migrací v evropských zemích vyrostla 

nová, ještě chudší třída přistěhovalců, která se přirozeně dostala do středu zájmu 

rovnostářských sociálních demokratů. S tím, jak se proměnila struktura nejchudších obyvatel 

Evropy, se také proměnila sociálnědemokratická rétorika, což mělo dalekosáhlé důsledky. 

Volič sociální demokracie se totiž v posledních desetiletích dozvěděl, že on sám, tj. lidé 

ze střední a nižší střední třídy (typičtí voliči sociálních demokracií), kteří po desetiletí sociální 

demokracii podporovali, nejsou těmi nejslabšími a nejohroženějšími, kteří potřebují 

od sociálního státu pomoci. Co může být, a bohužel často je, interpretováno jako xenofobie 

a rasismus střední třídy a modrých límečků, může být spíše rozčarování nad opuštěním 

principu „pracující především“ a pocit značné části bývalých voličů sociálních demokracií, 

že zůstali naprosto sami. 

Zelené požadavky, které Třetí cesta inkorporovala od nových politických formací typu 

Zelených, přinesl nový ideový rozpor, ve kterém se sráží požadavek na co nejčistší životní 

prostředí s požadavkem na důstojný život. Snižování emisí a přechod na bezuhlíkovou 

ekonomiku nebude jednoduchý proces a náklady ponese celá společnost, což přirozeně 

citelněji zasáhne méně majetné obyvatelstvo. Klasický sociální demokrat začátku 20. století 

by dnešní situaci pracujících popsal asi takto: „Sociální demokracii jsem volil proto, aby mi 

kapitalisté neznečišťovali továrnami vzduch, a ne proto, abych si musel pod pohrůžkou 

finančních sankcí pořizovat nové auto každých 10 let a platit ze své kapsy drahý benzín 

s vysokou environmentální daní.“ Volič sociální demokracie totiž v nedávné době zjistil, 
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že podpora environmentálního programu bude něco stát a platit bude hlavně střední třída 

ze svých daní. 

Pokud shrneme výše uvedené, tak upadající volební podpora sociálnědemokratických stran 

napříč Evropou může být interpretována jako důsledek ideologických rozporů vedení 

sociálnědemokratických stran a elektorátu, který se mezi nimi dlouhodobě kumuloval. Tento 

rozpor byl značně umocněný ekonomickou krizí, která byla nejzávažnějšími ekonomickými 

problémy kapitalismu za posledních 80 let. Rovněž evropská uprchlická krize představovala 

největší migrační problém od druhé světové války, která znamenala zásadní změnu chápání 

migrace a role přistěhovalců, a to i na levicové straně politického spektra.  Třetí rozpor se může 

manifestovat nejen jako úbytek volební podpory (tj. stejně jako první dva rozpory), ale také 

jako protesty a občanská neposlušnost. Události v současné Francii mohou být příkladem 

tvrdého odmítnutí environmentálního rozměru sociálnědemokratické či obecně středolevicové 

politiky střední a pracující třídou. 

Tento efekt je nadále umocňován obecnou krizí tradičních politických stran jako takových 

a vznikem nových typů politických stran, včetně populistů, což evropské sociální demokracie 

staví do pozice čím dál slabších politických subjektů. Otázkou zůstává, zda příčinou nástupu 

populismu není právě oslabení vztahu středolevicových voličů a jejich dlouholetých 

reprezentantů – sociálních demokracií. 

Výzkumná východiska 

V tuto chvíli vyvstává otázka, jak výše uvedené předpoklady testovat. Je navýsost 

problematické určit, jaká konkrétní strana implementovala a nakolik důsledně zastávala 

ideologii Třetí cesty. Pokud bychom šli cestou mikroperspektivy, tj. případových studií 

jednotlivých sociálnědemokratických stran, které by dostatečně reflektovaly místní fenomény, 

jejich vzájemné srovnání v celoevropském měřítku by nepostihlo obecné trendy vyplývající 

z celoevropských nálad obyvatelstva. 

Vzhledem k tomu, že chceme porovnat vliv ideologických proměn a rozporů v sociálních 

demokraciích v čase za předpokladu existence katalyzující události (tj. ekonomická krize), 

která fenomén dle našich předpokladů umocňuje, makroperspektiva může sledovat proměny 

podpory sociálnědemokratických stran ve vymezeném časovém období a formou regionální 

synchronně-diachronní komparace či jednodušším longitudinálním srovnáním může najít 

podobnosti ve volební podpoře konkrétních sociálnědemokratických stran. V případech, 

kdy nejsou známy konkrétní vztahy jednotlivých proměnných, tak jako v tomto případě, 

je makroperspektiva a longitudiální srovnání nejvhodnější variantou. 

Druhou problematikou oblastí nastavení analýzy je vliv fenoménu uprchlické krize. Problém je 

v tom, že evropské země byly postiženy migrační krizí nerovnoměrně. Např. srovnávat počty 

přijatých uprchlíků v dané zemi a výkon sociálnědemokratických stran v konkrétních volbách 

nedává příliš smysl, jelikož vliv uprchlické krize na mediální a politický řád byl silný 

i ve státech, kde uprchlíci konkrétní problém téměř nepředstavovali (jako např. v ČR). Navíc 

uprchlická krize je fenomén několika posledních let, a tudíž se toto téma nestačilo projevit 

ve změně volební podpory konkrétních stran. Proto se primárně zaměříme pouze na změnu 

podpory sociálnědemokratických stran před a po událostech ekonomické krize, kterou 

pojímáme jako období od roku 2008 (pád Lehmann Brothers) do roku 2014 (konec 

ekonomické krize v eurozóně), a abychom mohli odpovědět na otázku, zda neúspěch 

sociálnědemokratických stran v Evropě je opravdu svázán s ekonomickou krizí, musíme 

analyzovat volební výsledky vybraných stran v čase. 
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Výzkum se tedy zaměří na synchronně-diachronní srovnání výsledků parlamentních 

sociálnědemokratických stran v Evropě v letech 1968–2018. V demokratickém systému 

je základním předpokladem podílu na moci zisk hlasů ve svobodných volbách. Procentuální 

zisk hlasů obecně vypovídá o oblibě strany v porovnání s konkurencí u těch občanů, kteří 

se zúčastnili voleb, dokázali volbu provést dle požadovaných standardů a zda podpořili subjekt, 

který překročil uzavírací klauzuli (existuje-li). Je zřejmé, že procentuální zisk hlasů neříká nic 

o tom, jaký je konečný vliv strany či mocenská kapacita daného subjektu. Některé subjekty 

mohou mít mocenský vliv nepoměrně větší, než by jim dle volebních zisků náležel a naopak1. 

Na druhou stranu dostatečně vysoký zisk hlasů dělá ze strany dominantní politický proud, 

který ovlivňuje veřejnou politiku více než soupeři. Navíc nemáme k dispozici čistší data pro 

komparaci než zisky hlasů v parlamentních volbách. 

Zkoumané období je omezeno na roky 1968 až 2018. Pro přehlednost oněch 51 let dělíme 

do pěti dekád: 

1. dekáda 1968-19782 

2. dekáda 1979-1988 

3. dekáda 1989-1998 

4. dekáda 1999-2008 

5. krizová dekáda 2009-2018 

Rok 1968 je důležitým bodem ve vývoji zemí zejména západní a severní Evropy, kdy dochází 

k tzv. rozmrznutí stranických systémů, které se vyznačuje prosazováním nových politik 

na levicové straně politického spektra (environmentální politika, antiglobalismus) 

a oslabování tradiční vazby mezi sociálnědemokratickými stranami a odbory (Sassoon 2003). 

Dalšími důležitými událostmi jsou demokratizace států bývalého Východního bloku po roce 

1990 a s tím spojený vznik či znovuobnovení sociálních demokracií na východ od Německa, 

rok 1997 (Blairovo drtivé vítězství v britských parlamentních volbách), 2008 (začátek světové 

ekonomické krize), 2011 (začátek krize v eurozóně) a 2015 (plné propuknutí evropské 

uprchlické krize).  

Výzkumná data 

Vzhledem k problematické konceptualizaci pojmu „sociální demokracie“ (Berman 2016) jsme 

se rozhodli postupovat dle subjektivní afiliace jednotlivých stran. Tudíž 

sociálnědemokratickou stranu definujeme tak, že subjekt aktuálně je, či v minulosti byl, 

členem Socialistické internacionály3. Takto jsme získali maximální soubor subjektů pro další 

selekci. 

Bohužel, v některých evropských státech není možné politickou soutěž považovat 

za svobodnou a demokratickou, proto omezujeme výběr zemí na aktuální členy Evropské unie4 

(Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, 

                                                      
1 Tento stav nastává hlavně v režimech aplikující poměrný volební systém, který v určitých případech 
vede ke vzniku pantových stran. Příkladem mocensky vlivné strany, i přes malé volební zisky, může být 
německá FDP či česká KDU-ČSL. 
2 Rok 1968 do výběru řadíme kvůli důležitým subjektům dánských, lucemburských a švédských 
sociálních demokratů, které proběhly v tomto roce. 
3 Socialistická internacionála je celosvětová organizace sdružující socialistické, sociálnědemokratické, 
demokraticko-socialistické, labouristické, případně též sociálně liberální a levicově nacionalistické 
politické strany a hnutí. 
4 Výzkum zcela rezignoval na výsledky stran v Itálii, jejíž politická kultura zahrnuje krátkou životnost 
stran a specifický systém koalic, které výsledky jednotlivých stran příliš deformují než v jiných 
zahrnutých případech. 
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Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká 

Británie) plus země v Schengenském prostoru s rozlohou větší než 500 km2 (Švýcarsko, 

Norsko a Island).  

Tímto opatřením odpadají nedemokratické země (Rusko a Bělorusko), státy s častými 

volebními podvody (krom dříve jmenovaných Ukrajina, Albánie, Makedonie a Moldávie), státy 

marginální a závislé (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako a San Marino), mezinárodní 

protektoráty (Bosna a Hercegovina, Kosovo), neuznávané pseudostátní útvary (Podněstří, 

Luhanská a Doněcká republika) či teokracie (Vatikán). Tím získáváme záruku funkčního 

demokratického zřízení, férovosti uskutečněných voleb a konzistentních volebních výsledků 

u jednotlivých případů. 

Vzhledem ke konzistenci datového základu a k postupnému rozšiřování EU zahrnujeme 

i ty výsledky, které sociálnědemokratické strany získaly po demokratizaci země, ale ještě před 

vstupem do EU (např. PSOE ve Španělsku od roku 1978, ČSSD v ČR od 1990, SDP 

v Chorvatsku od roku 2000 apod.).  

Aby byla konkrétní sociálnědemokratická strana zahrnuta do výzkumu, musí platit, že strana 

se v uvedeném období musela zúčastnit minimálně pěti voleb do národního parlamentu5 

a minimálně v jednom případě získat více než 10 % hlasů, aby mohla být považována 

za signifikantní sociálnědemokratický proud v konkrétním státě. Minoritní či krátce působící 

strany jsou pro tento typ výzkumu irelevantní. 

Při získávání výsledků vybraných stran jsme využili národní statistické úřady a volební 

instituce, mezinárodní volební databáze a odbornou literaturu pro cross-check analýzu 

(seznam viz Prameny a zdroje). Vícero parlamentních voleb v jednom roce, které se vyskytlo 

v pěti případech (Irsko 1982, Řecko 1989, 2012 a 2015 a Velká Británie 1974), je zprůměrováno 

do jedné hodnoty za konkrétní rok (tj. x1+x2/2). Tímto způsobem jsme získali 329 jednotlivých 

výsledků voleb ve sledovaném období 1968-2018. 

Po aplikaci výše uvedených kritérií získáme soubor 30 evropských sociálnědemokratických 

stran (označován jako soubor 1) v 28 zemích6, přičemž v 28 případech jde o jednu stranu 

z jednoho státu a ve 2 případech jde o 2 strany z jednoho státu (Belgie a Slovinsko): 

  

                                                      
5 V případě dvoukomorových parlamentů do jeho dolní komory krom Nizozemska, ve kterém je 
poslanecká sněmovna (Tweede Kamer) historicky považována za komoru horní.  
6 Na Kypru a v Lotyšsku není žádná sociálnědemokratická strana, která by splňovala výše uvedená sekční 
kritéria. 
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Tabulka č. 1: Selektované strany souboru 1 

stát název strany zkratka období7 počet 

voleb 

Belgie Parti socialiste PS 1981-2017 10 

Socialistische Partij Anders sp.a 1981-2017 10 

Bulharsko Bulgarska sotsialisticheska partiya BSP 1990-2017 10 

Česká 

republika 

Česká strana sociálně demokratická  ČSSD 1990-2017 9 

Dánsko Socialdemokratiet A 1968-2015 18 

Estonsko Sotsiaaldemokraatlik Erakond SDE 1992-2015 7 

Finsko Suomen sosialidemokraattinen 

puolue 

SDP 1970-2015 13 

Francie Parti socialiste PS 1973-2017 11 

Chorvatsko Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP 2000-2016 6 

Irsko Páirtí an Lucht Oibre Labour 1969-2016 14 

Island Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur 

Íslands 

S 1999-2017 7 

Litva Lietuvos socialdemokratų partija LSDP 1992-2016 7 

Lucembursko Lëtzebuerger Sozialistesch 

Aarbechterpartei8 

LSAP/POSL 1968-2017 11 

Maďarsko Magyar Szocialista Párt MSZP 1990-2018 8 

Malta Partit Laburista PL 1971-2017 11 

Německo Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands 

SPD 1969-2017 14 

Nizozemsko Partij van de Arbeid PvdA 1971-2017 15 

Norsko Arbeiderpartiet A/Ap 1969-2017 13 

Polsko Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD 1991-2015 8 

Portugalsko Partido Socialista PS 1975-2015 15 

Rakousko Sozialdemokratische Partei 

Österreichs 

SPÖ 1970-2017 15 

Rumunsko Partidul Social Democrat PSD 1990-2016 8 

Řecko Panellinio Sosialistikó Kínima PASOK 1974-2015 17 

Slovensko Smer – sociálna demokracia Smer – SD 2001-2016 5 

Slovinsko Slovenska demokratska stranka SDS 1990-2018 9 

                                                      
7 Období označuje rok prvních parlamentních voleb po roce 1968 včetně a rok posledních uskutečněných 
voleb. 
8 LSAP/POSL má další dva oficiální názvy: Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois francouzsky 
a Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei německy. 
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Socialni demokrati SD 1990-2018 9 

Španělsko Partido Socialista Obrero Español PSOE 1977-2016 13 

Švédsko Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti 

SAP 1968-2018 16 

Švýcarsko (4 oficiální názvy9) PS/SP 1971-2015 12 

Velká 

Británie 

Labour Party Labour 1970-2017 13 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Klíčová operacionalizace 

Plně si uvědomujeme metodologické a metodické omezení při komparaci výsledků 

sociálnědemokratických stran v jednotlivých zemích (synchronní komparativní analýza) 

a v čase (diachronní komparativní analýza). Výsledky značně ovlivňují proměnné, které se váží 

k periodicitě voleb, rozdílům ve volebních systémech jednotlivých zemí (zejm. států 

s většinovými a smíšenými volebními systémy jako je Velká Británie, Malta, Irsko, Francie, 

Německo či Maďarsko), typu stranického systému a míře konkurence, chápání pojmu sociální 

demokracie v daném státě a při konkrétních volbách, sociální stratifikaci obyvatelstva, 

politické kultuře, konkrétním tématům voleb či volební účasti.  

Klíčovou operacionalizovatelnou proměnou, co do vlivu na výši procentuálního zisku hlasů, 

považujeme použitý volební systém, zejm. pak přítomnost většinového systému typu FPTP 

(Velká Británie), STV (Irsko a Malta) a smíšeného volebního systému využívající malé obvody 

(Maďarsko). V případě FPTP systému je vysoký zisk strany očekávatelný, pokud je daná 

sociálnědemokratická strana jedním ze dvou politických pólů. Podobný efekt očekáváme 

v případě aplikace STV. Tento předpoklad platí pro labouristy ve Velké Británii (labouristi 

vs. konzervativci) a na Maltě (labouristé vs. nacionalisté). 

Nicméně jsme přesvědčeni, že dostatečný počet zkoumaných subjektů a dostatečně dlouhé 

sledované období může tyto nevýhody potlačit, pokud bude při interpretaci výsledků 

přihlíženo k těmto předpokládaným efektům. Analýza se tak zaměřuje na kvalitu jednotlivých 

případů. Nejhodnotnějšími sledovanými subjekty jsou takové, které za období 1968-2018 

prošly co nejvíce volebními kláními a jejich působení v národním parlamentu je nepřetržité. 

Ze souboru 1 (Tabulka č. 1) můžeme stanovit přibližnou úspěšnost jednotlivých 

sociálnědemokratických stran v celém sledovaném období. Index úspěšnosti (I) zahrnuje 

průměr procentuálních zisků konkrétní strany za celé zkoumané období (Øparty), počet 

parlamentních voleb, kterých se strana zúčastnila za celé období (Nelection) a počet všech 

voleb, kterých se všechny vybrané strany zúčastnily (∑election). Vzorec je následující: 

𝐼 = Øparty
Nelection

∑election 
 

Na základě výpočtu stanovujeme strany, které mají nejvyšší zisky v co nejvíce volbách 

(viz tabulka v příloze č. 1), a tudíž jsou nejvhodnější země ke zkoumání. Dle výpočtu má prvních 

15 stran větší vypovídající hodnotu než druhá polovina. Tento postup upozaďuje strany, které 

mají jinou sociálnědemokratickou stranu ve stranickém systému (belgické PS a sp.a; slovinské 

                                                      
9 Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) německy, Parti socialiste suisse (PS) francouzsky, 
Partito Socialista Svizzero (PS) italsky a Partida Socialdemocrata de la Svizra (PS) rétorománsky. 
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SDS a SD), nebo které působí ve volebním systému, jenž má delší periodicitu než průměrné 

čtyři roky (francouzská PS). Seznam stran souboru 1A je uveden sestupně: 

• SAP (Švédsko) 

• SPÖ (Rakousko) 

• A (Dánsko) 

• PL (Malta) 

• PS (Portugalsko) 

• SPD (Německo) 

• PASOK (Řecko) 

• PSOE (Španělsko) 

• A/Ap (Norsko) 

• Labour (Velká Británie) 

• PvdA (Nizozemsko) 

• PSD (Rumunsko) 

• SDP (Finsko) 

• BSP (Bulharsko) 

• LSAP/POSL (Lucembursko) 

Na souboru 1A budeme demonstrovat, zda platí závěry, které vyplynou z analýzy všech 

subjektů. V prvním kroku dojde k sumarizaci výsledků souboru 1, což nám přinese informace 

o celkové dynamice volebních výsledků selektovaných sociálních demokracií. Pokud bude 

celkový průměr získaných hlasů klesat, dostaneme přesvědčivý důkaz, že sociální demokracie 

jako celek oslabují. Důležité bude porovnání poklesu podpory mezi 4. a 5. dekádou. Pokud 

nalezneme signifikantní propady podpory mezi předkrizovou a krizovou dekádou, bude 

to možný důkaz vlivu ekonomické krize na úpadek sociálních demokracií. 

Dalším rozměrem analýzy bude výše zisků jednotlivých stran. Pokud strany nedokážou 

opakovat výši zisků z první a druhé dekády, je to nejen důkaz celkového oslabování, 

ale také marginalizace tohoto kdysi silného proudu. 

Vzhledem k pozdější demokratizaci zemí bývalého Východního bloku bude třeba rozdělit 

zkoumaný soubor na dvě části. Tento krok nám umožní pochopit roli zavedených 

sociálnědemokratických stran v západních zemí Evropy a také ukáže, zda více oslabují strany 

ze starých členských států EU, u kterých předpokládáme důslednější aplikaci Třetí cesty než 

subjekty z nový zemí EU, které Třetí cestu a multikulturalismus neprosazovaly v takové míře. 

Analýza 

Pokud spojíme všechny procentuální výsledky selektovaných stran v národních parlamentních 

volbách v čase (soubor 1), získáme níže uvedený Graf č. 2. Pokud zprůměrujeme všechny 

výsledky stran v jednotlivých letech, získáme Graf č. 3. Průměr pro jednotlivý rok v grafech č. 3, 

4 a 5 je počítán jako průměr všech zahnutých stran za 3 roky (x-1, x, x+1)/3, např. rok 1969 

se rovná průměrům z let 1968, 1969 a 1970. Koncové roky 1968 a 2018 jsou počítány jako 

průměr x, x, x+1, potažmo x-1, x, x. 

  



STUDIE | březen 2019 
 

Graf č. 2: Výsledky vybraných sociálnědemokratických stran v Evropě v parlamentních 

volbách 1968–2018 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní graf. 

Graf č.  3: Průměr výsledků vybraných sociálnědemokratických stran v Evropě 

v parlamentních volbách 1968–2018 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní graf. 
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Z Grafů č. 2 a 3 je patrné, že po roce 2008, který je mj. začátkem ekonomické krize, dochází 

k úbytku volebních zisků téměř u všech sledovaných stran. Situaci v čase popisuje tabulka č. 2 

níže. Zatímco v 1. dekádě 1968–1978 je průměr zisku vybraných stran 33,9 %, tak v poslední 

krizové dekádě 2009-2018 je průměr o více než 10 % nižší. První dvě dekády se odlišují 

od ostatních tím, že počet sociálnědemokratických subjektů je výrazně nižší než v případě 

ostatních. To je dáno daty ze zemí, které se demokratizují až na přelomu 80. let (Portugalsko 

a Španělsko), a poté demokratizačním boomem po roce 1989 (země bývalého Východního 

bloku). 

Tabulka č. 2: Přehled zisků sociálnědemokratických stran souboru 1 v jednotlivých dekádách 

dekáda N voleb Ø zisků N případů 

≥ 40 % 

% případů 

≥ 40 % 

1. 1968-1978 41 33,90 % 15 36,59 % 

2. 1979-1988 55 31,27 % 15 27,27 % 

3. 1989-1998 75 27,87 % 13 17,33 % 

4. 1999-2008 79 27,31 % 12 15,19 % 

5. 2009-2018 79 23,35 % 7 8,86 % 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Dosažený průměrný zisk sociálnědemokratických stran se každou dekádu nelineárně snižuje. 

Zatímco rozdíl mezi první a druhou dekádou činil 2,63 %, mezi druhou a třetí 3,4 %, nejmenší 

pokles se objevuje mezi třetí a čtvrtou dekádou – pouze 0,56 % – a rozdíl mezi čtvrtou a pátou 

dekádou je největší, kdy vybrané sociálnědemokratické strany v průměru přišly o 3,96 %. 

Rozdíl mezi první a pátou dekádou tak činní 10,55 % voličské podpory zkoumaných stran. 

Je patrné, že po vypuknutí ekonomické krize v eurozóně (2009–2014) strany nedokáží 

zopakovat zisky z předchozích dekád. Celoevropské měřítko také vyvrací argument toho, 

že 90. léta a první desetiletí 21. století byly obdobím nadvlády sociálnědemokratických stran 

(Ludwigshafen, Piraeous, Valetta 2016). Pokud by měřítkem úspěšnosti měl být průměrný 

procentuální zisk v parlamentních volbách, tak nejlépe socialistům bylo v porevolučním 

desetiletí po roce 1968, kdy se rozpad stranických systémů tolik neprojevoval jako v pozdějších 

dekádách. 

Problém tohoto postupu je však v tom, že analýza také zahrnuje státy, které se demokratizovaly 

až později. Pro lepší pochopení dynamiky podpory jednotlivých stran proto výše uvedenou 

tabulku uvádíme ještě jednou, a to s ohledem na rok přistoupení země do EU.  

Pro potřeby analýzy rozdělíme státy na staré členy EU, které definujeme jako státy, 

které přistoupily k EU do 4. rozšíření včetně (dále označován jako soubor 2A, viz příloha č. 2), 

tj. celkem 14 zemí a 15 stran10 a nové členy příchozí po roce 2004 (dále označována jako soubor 

2B, viz příloha č. 3). se socialistickou historií, tj. 10 zemí a 11 stran11. 

Výběr tedy neobsahuje nezahrnuté členy EU jako Itálii, Lotyšsko a Kypr. Dále z výběru vypadly 

Norsko, Švýcarsko a Island jakožto nečlenové EU. Pozice Malty, která sice přistoupila k EU 

                                                      
10 Belgie (PS a sp.a), Dánsko (A), Finsko (SDP), Francie (PS), Irsko (Labour), Lucembursko 
(LSAP/POSL), Německo (SPD), Nizozemsko (PvdA), Portugalsko (PS), Rakousko (SPÖ), Řecko 
(PASOK), Španělsko (PSOE), Švédsko (SAP), Velká Británie (Labour). 
11 Bulharsko (BSP), Česká republika (ČSSD), Estonsko (SDE), Chorvatsko (SDP), Litva (LSDP), 
Maďarsko (MSZP), Polsko (SLD), Rumunsko (PSD), Slovensko (Smer – SD), Slovinsko (SDS a SD). 
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v roce 2004, ale její dosavadní vývoj byl naprosto odlišný než u ostatních zemí v souboru 

nových členů, je neudržitelná, tudíž nebude v tabulce č. 4 zahnuta. Strany neobsažené 

v souborech 2A a 2B jsou sdruženy do souboru 2C, viz příloha č. 4. 

Tabulka č. 3: Přehled zisků sociálnědemokratických stran souboru 2A v jednotlivých 

dekádách 

 

dekáda 

N voleb Ø zisků N případů 

≥ 40 % 

% případů 

≥ 40 % 

1. 1968-1978 34 32,82 % 11 32,35 % 

2. 1979-1988 48 30,79 % 12 25,00 % 

3. 1989-1998 40 30,85 % 7 17,50 % 

4. 1999-2008 40 28,15 % 7 17,50 % 

5. 2009-2018 38 22,36 % 1 2,63 % 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Tabulka č. 4: Přehled zisků sociálnědemokratických stran souboru 2B v jednotlivých 

dekádách 
 

dekáda N voleb Ø zisků N případů 

≥ 40 % 

% případů 

≥ 40 % 

1. 1968-1978 --- --- --- --- 

2. 1979-1988 --- --- --- --- 

3. 1989-1998 27 20,20 % 3 11,11 % 

4. 1999-2008 29 22,95 % 3 10,34 % 

5. 2009-2018 30 23,12 % 4 13,33 % 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Z tabulky č. 3 je patrné, že propad sociálnědemokratických stran ve starých zemích EU nabývá 

v páté dekádě na intenzitě, zatímco výsledky stran z nových členských států EU poslední tři 

dekády mírně rostou (tabulka č. 4). Pro pochopení dynamiky v jednotlivých letech uvádíme 

graf č. 4 níže.  
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Graf č.  4: Průměrný zisk skupin stran starých (soubor 2A) a nových členských států EU 

(soubor 2B) v parlamentních volbách 1968-2018 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní graf. 

Graf č. 4 výše ukazuje, že podpora sociálnědemokratických stran ve starých členských zemích 

EU od roku 2008 strmě upadá až do roku 2015, kdy dochází k malému obratu dlouhodobého 

trendu. Zatímco výsledky od roku 1968 do 2008 se pohybují v intervalu 27–35 %, po roce 2008 

vidíme znatelný úbytek. V případě nových členských států je období ekonomické krize po roce 

2008 paradoxně časem vzestupu obliby, která však po roce 2014 taktéž upadá, a to poměrně 

strmě k hodnotám nejhoršímu průměru z roku 1996. Dynamika výsledků jednotlivých stran je 

rozdílná, západní sociální demokracie oslabují ihned po ekonomické krizi, ty východní pociťují 

propad zhruba o 6 let později. Nicméně konečný efekt je obdobný. 

Dalším důkazem postupného oslabování většiny sociálnědemokratických stran v Evropě 

je fakt, že všechny stany v poslední páté dekádě nedokáží porážet konkurenci tak jako dříve. 

Zatímco v první a druhé dekádě dokázaly sociálnědemokratické strany v 15 případech získat 

40 a více %, počet takových případů strmě klesá po čtvrté dekádě (viz tabulka č. 1). Zisk 40 

a více % hlasů v národních volbách značí jasnou dominanci, a to zejména ve státech 

s poměrným volebním systémem (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko12, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko13, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko).  

Jak už bylo řečeno, v první dekádě sociálnědemokratické strany získaly více než 40 % v 15 

případech; konkrétně: 

• 4x švédská SAP 

• 3x rakouská SPÖ 

• 3x německá SPD 

• 2x norská Ap 

                                                      
12 Jedno křeslo Åland je přidělováno skrze FPTP. 
13 Poměrný systém s výrazným bonusem pro vítěznou stranu (+50 křesel). 
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K tomu ještě náleží výsledky maltské PL (2krát) a jeden britských labouristů. To vše během 41 

volebních klání v první dekádě, což znamená, že 40 a více % sociálnědemokratické strany 

dokázaly získat v 36,59 % případů. 

Po roce 2008 tento trend strmě upadá. Ze 79 volebních klání v páté dekádě, kterých se vybrané 

strany účastnily, dokázaly drtivě zvítězit v pouze 7 případech, tzn. v 2,63 % případů: 

• 2x maltská PL 

• 2x rumunská PSD 

• 1x chorvatská SDP 

• 1x řecký PASOK 

• 1x slovenský SMER 

Zde úlohu premiantů přebírají strany z nových členských států, jelikož jejich příbuzné strany 

ve starých členských státech již nedokáží porážet své soupeře tak jako v minulosti. Vzhledem 

k tomu, že ve státech bývalého východního bloku nebyla idea multikulturalismu sociálními 

demokraciemi adoptována a tvrdě prosazována, jejich lepší výsledky mohou ukazovat, že voliči 

v západních státech nejsou s touto politikou spokojeni a v posledním desetiletí se odmítají 

na této politice dále podílet, což se projevuje ve slábnoucí podpoře sociálních demokracií 

ve starých členských státech EU.  

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních katalyzátorů upadající volební podpory 

sociálnědemokratických stran měla být ekonomická krize a s ní spojená dluhová krize 

v eurozóně, musíme se zaměřit na výsledky stran ve státech, které byly ekonomickou krizí 

zasaženy více, a volební výsledky porovnat s těmi evropskými zeměmi, které byly krizí zasaženy 

méně. 

Za krizí silně zasažené země můžeme považovat ty, které splňují jednu ze dvou podmínek: 

1. Evropské státy, které buď požádaly o ochranu před věřiteli, 

2. Jejich zadlužení bylo větší než 50 % HDP a mezi roky 2000 a 2010 vzrostlo o více než 

25 %. 

Výše uvedené podmínky v rámci zemí eurozóny splňují: 

• Irsko (požádalo o ochranu 21. listopadu 2010) 

• Portugalsko (6. dubna 2011) 

• Řecko (23. dubna 2011) 

• mimo EU také Island (31. srpna 2011) 

Silně zasažená země mimo eurozónu EU bylo Maďarsko, kterému ve sledovaném období 

vzrostl veřejný dluh z 54,9 % na 82,3 %. Tudíž selektované strany v souboru 3A jsou PASOK, 

PS, Labour, S a MSZP, viz příloha č. 5. 

Vůči tomuto souboru postavíme kontrolní země, které světová krize a ani dluhová krize 

v eurozóně tolik nezasáhla, tzn. jejich veřejný dluh vůči HDP byl v roce 2010 menší než v roce 

2000. Těmi podle Eurostatu jsou: 

• Belgie (107,9 % v roce 2000; 96,2 % v roce 2010) 

• Bulharsko (72,5 %; 16,3 %) 

• Dánsko (52,4 %; 43,7 %) 

• Slovensko (50,3 %; 41 %) 

• Švédsko (53,9 %; 39,7 %) 
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Tudíž selektované strany v souboru 3B jsou PS, sp.a, BSP, A, Smer – SD a SAP, viz příloha č. 6.  

Graf č.  5: Průměrné volební výsledky stran obsažených v souborech 3A a 3B ve 4. a 5. dekádě 

(v %) 

 

Zdroj: Vlastní graf. 

Jak je vidět na Grafu č. 5, pro sociální demokracie souboru 3A byla ekonomická krize 

pohromou, zatímco v souboru 3B můžeme vidět nárůst podpory po roce 2008, který sice 

po roce 2014 (tj o 6 let později) klesá také. Ve státech, kde ekonomická krize propukla naplno, 

jsou výsledky sociálních demokracií mnohem horší než ve státech, které takové škody 

neutrpěly. 

Tabulka č. 5: Přehled průměrných volebních zisků (v %) stran souborů 3A a 3B ve 4. a 5. 

dekádě a výsledek vybraných stran v posledních volbách 
 

soubor 3A soubor 3B 

země IE PT GR IS HU BE BE BG DE SK SE 

strana Labour PS PASOK S MSZP PS sp.a BSP A Smer SAP 

Ø 4. dekáda 10,5 42,8 40,8 28,2 42,6 11,4 11,6 24,1 26,8 21,3 37,4 

Ø 5. dekáda 13,0 33,1 20,7 15,1 18,9 12,7 9,0 21,7 25,6 35,8 30,0  

poslední 

volby 

6,61 33,6 5,55 12,1 11,91 11,67 8,85 27,2 26,3 28,3 28,3 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Pro zhodnocení zisků či ztrát konkrétních stran přidáváme tabulku s průměrem jednotlivých 

stran za 4.  a 5. krizovou dekádu. Z grafu č. 5 a tabulky č. 5 vyplývá, že největší propady 

ve voličské podpoře mezi 4. a 5. dekádou (tj. o více než 3 %, označené červeně) zaznamenaly 

téměř všechny strany souboru 3A, tj. zemí, které byly silně postiženy ekonomickou a dluhovou 

krizí. Výjimkou jsou irští labouristé. 

Důvod, proč se irští labouristé vymykají ostatním stranám ze souboru, může vysvětlovat fakt, 

že labouristé nebyli součástí 28. vlády Irské republiky tvořenou Fianna Fáil a zelenými, která 

se musela vypořádávat s následky ekonomické krize ke konci mandátu (7. května 2008–
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9. března 2011). Ve volbách 2011 následně irští labouristé získali 19,45 %, což je nejlepší 

výsledek za sledované období. Posléze ale následoval znatelný propad, kdy v posledních 

volbách získali pouze 6,61 %, což je druhý nejhorší výsledek za sledované období hned 

po výsledku z roku 1987 (6,4 %). 

Naopak ve všech ostatních případech souboru 3A byly sociálnědemokratické strany součástí 

vlády, když ekonomická krize udeřila. To platí jak pro Portugalsko (vláda José Sócratese 

de Carvalho Pinto de Sousa 12. března 2005 až 21. června 2011), Řecko (vláda George 

A. Papandrea 6. října 2009 až 11. listopadu 2011), Island (vlády Jóhanny Sigurðardóttir 

1. února 2009 až 10. května 2009 a 10. května 2009 až 23. května 2013) i v případě Maďarska 

(poslední vláda Ference Gyurcsányho 9. června 2006 až 14. dubna 2009, který sám rezignoval). 

Vládní angažmá během krize a pozice strany jako establishmentu, který si nedokázal poradit 

s dopady ekonomické krize je tak silným faktorem pozdějšího neúspěchu sociálních 

demokracií. 

Naopak v souboru 3B nevidíme takovou konzistenci výsledků, které by nás vedly 

k jednoznačnému závěru. Slovenský SMER potvrzuje model, kdy strany oslabují či posilují 

v závislosti na tom, zda byly či nebyly u kormidla během krize. Robert Fico v roce 2010 musel 

odstoupit do opozice a následující volby v roce 2012 dokázal drtivě vyhrát (44,41 %). Tudíž 

nebýt u kormidla během krize (a hlavně během krize v eurozóně) bylo pro SMER určitě plus.  

Ostatní případy však tento model nepotvrzují. Švédská SAP mezi dekádami oslabila poměrně 

výrazně i přes to, že Švédsko nemělo natolik závažné ekonomické problémy v porovnání 

se vzorkem zemí 3A a Švédsko během krize vedla pravicová vláda Fredrika Reinfeldta. 

Zajímavé je, že SAP v posledních dvou dekádách oslabuje s každými volbami. Mezi 

jednotlivými dekádami výrazněji oslabily (avšak méně než 3 %) belgické sociálnědemokratické 

strany, bulharská BSP, dánská A a belgická sp.a. 

Výše uvedené závěry naznačují, že na volební zisk v 5. pokrizové dekádě 2008–2018 měl silný 

vliv to, že strana byla součástí vlády či tvořila vládu v období ekonomické krize. 

Pro prozkoumání této proměnné provedeme na vzorku 1A, tj. nejhodnotnější strany vzorku. 

Pro zjištění jsou důležité 3 okolnosti: 

1) Byla konkrétní strana součástí vládní koalice v krizových letech 2009-2012? 

2) Má konkrétní strana horší průměr zisků za 5. dekádu než za 4. dekádu? 

3) Je výsledek posledních voleb horší než průměr za 4. předkrizovou dekádu? 
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Tabulka č. 6: Vliv vládního angažmá14 na výsledky stran souboru 1A 

strana (země) otázka 

1 

otázka 

2 

otázka 

3 

SPÖ (Rakousko) ano ano ano 

A (Dánsko) ano ano ano 

PS (Portugalsko) ano ano ano 

PASOK (Řecko) ano ano ano 

PvdA (Nizozemsko) ano ano ano 

SDP (Finsko) ano ano ano 

PSOE (Španělsko) ano ano ano 

LSAP/POSL (Lucembursko) ano ano ano 

A/Ap (Norsko) ano ne ano 

Labour (Velká Británie) ano ano ne 

BSP (Bulharsko) ano ano ne 

SPD (Německo) ne ano ano 

SAP (Švédsko) ne ano ano 

                                                      
14 Rakousko: SPÖ vláda Wernera Faymanna (velká koalice 2. prosince 2008-16. prosince 2013). 
Dánsko: vláda Helle Thorning-Schmidta (A) (3. října 2011-28.června 2015), koalice s Dánskou sociálně 
liberální stranou (R) a Socialistickou lidovou stranou (SF). 
Portugalsko: jednobarevná vláda José Sócratese de Carvalho Pinto de Sousa (PS) (12. března 2005-
21. června 2011). 
Řecko: vláda George A. Papandrea (PASOK) 6. října 2009-11. listopadu 2011.  
Nizozemsko: PvdA byla koaliční stranou ve čtvrté vládě Jana Pietera Balkenendeho Jr. spolu 
s Křesťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Křesťanskou unií (CU) v období 22. února 2007-14. října 
2010). 
Finsko: SDP bylo součástí koaliční vlády Jyrki Katainena spolu se Stranou národní koalice (KOK), 
Švédskou lidovou stranou Finska (RKP), Levicovou aliancí (VAS), Zelenou ligou (VIHR) a Křesťanskými 
demokraty (KD) v období 22. června 2011-24. června 2014. 
Španělsko: vláda José Luise Rodrígueze Zapatera (PSOE) v období 17. dubna 2004-21. prosince 2011. 
Lucembursko: 2. vláda Juncker-Asselborn, kde LSAP byla v koalici s Křesťankou socialistickou 
lidovou stranou (CSV) v období 23. července 2009-4. prosince 2013. 
Norsko: vláda Jense Stoltenberga (Ap v koalici Socialistickou levicovou stranou (SV) a Centristy (Sp) 
17. října 2005-16. října 2013. 
Velká Británie: labouristická vláda Gordona Browna (27. června 2007-11. května 2010). 
Bulharsko: vláda Sergeje Stanisheva (17. srpna 2005-27. července 2009). 
Německo: II. vláda Angely Merkel (CDU/CSU–FDP 28. října 2009-17. prosince 2013). 
Švédsko: vláda Fredrika Reinfeldta (6. října 2006 až 3. října 2014) založená na spolupráci Aliance 
(Umírněná strana, Centristická strana, Křesťanští demokraté a Liberálové). 
Rumunsko: první 3 vlády Victora Ponty 7. května 2012-17. prosince 2014. 
Malta: 1. a 2. jednobarevná vláda nacionalistů pod vedením Lawrence Gonziho (23. března 2004–11. 
března 2013). 
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PSD (Rumunsko) ano ne ne 

PL (Malta) ne ne ne 

 Zdroj: Vlastní tabulka. 

Domněnku o důležitosti vládního angažmá během ekonomické krize potvrzuje 11 stran (SPÖ, 

A, PS, PASOK, PvdA, SDP, PSOE LSAP/POSL a BSP), které všechny vykazují oslabení 

po absolvování vlády mezi 4. a 5. dekádou (otázka 2). Z těchto 11 případů má 10 také horší 

výsledek posledních voleb než průměr předkrizové dekády (otázka 3), což znamená, že krize 

pokračuje a trend je u těchto stran zatím negativní. Příčiny norského případu potřebují hlubší 

zkoumání, jelikož výsledky A/Ap jsou silně svázány s bývalým předsedou Jensem 

Stoltenbergem. Jeho vedení dokázalo zvrátit špatný výsledek z roku 2001 a ve volbách v letech 

2005, 2009 a 2013 znovu norská sociální demokracie získávala více než 30 % hlasů. To se mění 

po odchodu Stoltenberga do vedení NATO (poslední volby A/Ap získal pouze 27,4 % hlasů, 

což je druhý nejhorší výsledek za posledních 50 let). 

Pozornost zasluhuje švédská SAP a německá SDP. Ačkoliv nebyly vládními stranami, 

obě strany silně oslabují mezi 4. a 5. dekádou a trend je negativní. Obě strany jsou totiž 

synonymem vlády jako takové. SAP byla silně dominantní stranou posledních 50 let švédského 

politického systému, což platí i o SPD, která před krizí tvořila velkou koalici s CDU-CSU 

(podobně jako rakouská SPÖ, která také oslabila). Voliči tyto sociální demokracie trestají 

za následky ekonomické krize, protože jsou integrální součástí establishmentu. 

Britští labouristé a bulharská BSP dokázali zvrátit dosud negativní trend. V případě britských 

labouristů za nečekaně dobrým výsledkem v předčasných volbách mohou hrát roli události 

Brexitu a to, že se labouristé k Brexitu stavěli negativně. Důležité budou výsledky dalších voleb, 

které mohou potvrdit model očekávaným oslabením labouristů (protože pomine efekt odporu 

vůči Brexitu). Příčiny bulharského případu potřebují hlubší zkoumání, jelikož bulharský 

politický systém je v poslední dekádě velmi dynamický (čtvery parlamentní volby 

za posledních 10 let), což má za následek značný přeliv voličské podpory od sociálních 

demokratů ke konkurenci a naopak (výsledky BSP v páté dekádě: rok 2009 17,7 %; 

2013 26,61 %; 2014 15,4 %; 2017 27,2 %).  

Naprostým unikátem jsou rumunská PDS a maltská PL, které se vymykají ostatním případům. 

Pro maltskou PL znamená poslední krizová dekáda období bezprecedentního politického 

růstu. Situace v Rumunsku je také výjimečná, jelikož zisky PDS rostou také. Důvody nejsou 

zcela zřejmé. Do úvahy je možné vzít specifické rozdělení rumunské politiky na dominantní 

sociální demokracii a ty ostatní a také změnu volebního systému, kdy se Rumunsko po 8 letech 

vrátilo k poměrnému přerozdělování mandátů. 

Diskuze 

Zjištěná fakta umožňují jinou interpretaci volebního debaklu ČSSD, než která se často objevuje 

na české mediální scéně – že výsledek 7,27 % hlasů v parlamentních volbách 2017 je zkrátka 

trest za nejednotu vedení a ztrátu důvěry (Dostál 2017, Křeček 2017, Outrata 2017, Seďa 2017). 

I když tuzemský volič nemohl přehlédnout vnitřní problémy ČSSD, které zastínily poměrně 

úspěšné vládní angažmá, výsledky českých sociálních demokratů do jisté míry kopírují 

výsledky jiných sociálnědemokratických stran v Evropě. 

ČSSD již dlouhodobě nedokázala zopakovat maximální zisky z let 1998 a 2006 (32,3 %) 

a od roku 2010 ve volbách pravidelně oslabuje. Nicméně její propad mezi lety 2010 a 2013 není 

natolik dramatický jako u jiných sociálních demokracií (typicky PASOK, islandská sociální 
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demokracie apod.). Vzhledem k tomu, že v ČR se musela s následky ekonomické krize 

vypořádávat pravicová vláda Petra Nečase tvořená ODS, TOP 09 a VV/LIDEM, ČSSD byla 

chráněna vůči rozhořčení svých voličů z úsporných opatření, což ČSSD umožnilo v roce 2013 

získat 20,5 % (tj. průměrný výsledek). Kolaps ČSSD se tak prodloužil o jedno volební období. 

Podobnou situaci můžeme vidět i u jiných sociálnědemokratických stran. Např. irští labouristé 

díky tom, že nebyly součástí vlády v krizových letech, dosáhli v roce 2011 na druhý nejlepší 

výsledek v historii (19,45 %). Podobný vzorec můžeme vidět u německé SPD, kdy v roce 2013 

získává 25,7 % (o 2,7 % více než v roce 2009), slovenského SMERu (v roce 2012 získává o 9,62 

% více než v roce 2010) a litevské LSDP (v roce 2012 získává o 7,46 % než v roce 2008). Lidé 

vkládali do volby sociálních demokratů naději, že zmírní tvrdé dopady ekonomické krize 

na střední střídu a poženou k zodpovědnosti ty, kteří za krizi mohou či na ní neeticky vydělali. 

Důležitá je ale druhá část příběhu všech těchto stran. Jejich pokrizové vládní angažmá mělo 

na jejich podporu v dalších volbách naprosto zdrcující vliv: ČSSD (-13,2 % mezi lety 2013 

a 2017), irští labouristé (-12,84 % mezi lety 2011 a 2016), SPD (-5,2 % mezi lety 2013 a 2017), 

SMER (- 6,13 % mezi lety 2012 a 2016) a LSDP (-4,14 % mezi lety 2014 a 2016). Z toho můžeme 

usuzovat, že propad sociálních demokracií je obecný fenomén, který je silně svázán 

s ekonomickou krizí, ale pro plné oslabení konkrétní strany je třeba jejího vládního angažmá. 

Voliči totiž zjistí, že i ochranitelské sociální demokracie nedokáží odstínit následky ekonomické 

krize a jsou tak pouze stranou slibů a nikoliv činů. Pokud jsou předpoklady správné, čeká ČSSD 

neurčitě dlouhé paliativní období. 

ČSSD tak krom vnitřního konfliktu a mediálně propírané kauzy Lithium oslabilo hlavně její 

vládní angažmá, které ukázalo, že je pouze další stranou establishmentu, která kvůli svému 

přitakávání kapitalismu nedokáže cyklické problémy kapitalistické ekonomiky efektivně řešit, 

nebo alespoň nabídnout jinou, udržitelnou alternativu. Třetí cesta tak přivedla ČSSD 

do propasti, kdy podobný program a sliby může jejich volič získat i od jiných stran, které navíc 

nejsou součástí establishmentu, který krizi zavinil či dopustil. 

V tuto chvíli má ČSSD zhruba tři možnosti. První je částečná modifikace programu po vzoru 

západních sociálních demokracií. S tím je spojí prohloubení liberálního programu, kladný 

postoj k migraci, sexuálním menšinám a prohlubování současné environmentální agendy. 

Takový proud představuje Petříček či Maláčová a představuje stále silný proud v evropském 

měřítku. 

Druhá možnost je složitější, jelikož vyžaduje radikální rozchod s dosud prosazovanou politikou 

a musí obsahovat odmítnutí Třetí cesty a z nich vyplývajících fundamentů, jako je podpora 

trhu, multikulturalismus a environmentální rozměr. Cesty, jak toho dosáhnout v intencích ČR, 

jsou minimálně dvě:  

První a temnější varianta je ta, kterou představuje nacionalistické křídlo ČSSD okolo Chovance 

či Foldyny. Nacionálně-konzervativní rozměr sociální demokracie může přesvědčit velkou část 

bývalých voličů, že idea sociálního státu může fungovat jen potud, když má stát migraci 

pod kontrolou, a že práva gayů a leseb je jen importovaný problém, který je ve srovnání 

s bezpečností a sociální ochranou národa naprosto podružnou záležitostí. Při současné náladě 

v Evropě, která se stále nevyrovnala s následky migrační krize, může tento přístup do jisté míry 

uklidnit voličstvo a zachránit stranu jako takovou. Otázkou zůstává, na jak dlouho. 

Druhá varianta zahrnuje ideologický purismus a radikální otočení kormidla doleva s tím, 

že ČSSD bude důsledně kritizovat současnou podobu kapitalismu a propojí téma zničeného 

životního prostředí s působením nadnárodních korporací. Jak by řekl kritik současného 
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vedení, je nutná proměna ČSSD ze slouhy kapitálu v kritika kapitálu a znovu se stát 

ochranitelem občanů (zejm. těch pracujících), a to i přes očekávatelnou ztrátu části elektorátu. 

Třetí a nejvíce pravděpodobná varianta leží někde uprostřed. ČSSD nadále bude pěstovat 

schizofrenní situace, kdy stranu reprezentují lidé s diametrálně odlišnými názory na migraci 

a roli přistěhovalců, než zastává značná část členstva strany a její potenciální voliči. Schovávání 

se za nálepku catch-all-party může ještě chvíli procházet, ale pnutí ve straně to rozhodně 

nesníží. 

Závěry 

1. Provedené analýzy potvrdily základní domněnku, že podpora sociálních demokracií 

ve většině evropských států klesá od roku 1968. Dosažený průměrný zisk 

sociálnědemokratických stran se každou dekádu nelineárně snižuje. Zatímco rozdíl 

mezi první a druhou dekádou činil 2,63 %, mezi druhou a třetí 3,4 %, nejmenší pokles 

se objevuje mezi třetí a čtvrtou dekádou – pouze 0,56 %. Minimální pokles může být 

interpretován jako dosavadní úspěch Třetí cesty v letech 1998-2008, která postupné 

oslabování pomohla na čas zpomalit.  

2. Rozdíl mezi čtvrtou a pátou dekádou je největší, kdy vybrané sociálnědemokratické 

strany v průměru přišly o 3,96 %. Ekonomické krize a krize v eurozóně je tak velmi 

pravděpodobným spouštěčem dramatického propadu voličské podpory evropských 

sociálnědemokratických stran. Ve státech, které byly výrazně postiženy více, je propad 

sociálních demokracií silnější než v případech, kdy konkrétní stát ekonomické 

problémy nesužovaly v takové míře. Ve všech státech krom Irska, které požádaly 

o mezinárodní ochranu před věřiteli (Portugalsko, Řecko, Island), či ve státech, 

kde veřejný dluh výrazně stoupnul (Maďarsko), došlo k výraznému propadu sociálních 

demokracií. Podobný trend u zemí, které krizí tolik postiženy nebyly, 

jsme nezaznamenali. 

3. Analýza také prokázala, že větší propady volební podpory mají sociální demokracie 

ze starých členských států EU, které přistoupily do roku 1995. Západní sociální 

demokracie již nedokáží zopakovat vysoké zisky z 1., 2. a 3. dekády a jejich pozici 

premiantů přebírají sociální demokracie z východních zemí EU (PSD, SDP a SMER). 

Tento obecný trend nás vede k závěru, že západní sociální demokracie ztratily své voliče 

kvůli přísnějšímu prosazování Třetí cesty, a to hlavně ekonomického a multikulturního 

rozměru. Největší zisky nyní získávají sociální demokracie ze států, kde idea 

multikulturalismu nebyla příliš prosazována, nebo v zemi nemá dlouhou tradici 

(Chorvatsko, Bulharsko a Slovensko). 

4. Důležitou okolností je také to, zda dotyčná strana byla součástí vlády, která musela 

následky ekonomické krize aktivně řešit. Vládní angažmá a propad preferencí se ukázal 

korelativní u 10 z 15 nejhodnotnějších případů. Paradoxní je, že případná účast 

či neúčast na vládě pouze odsunuje volební krach. V případě, že konkrétní sociální 

demokracie byla součástí vlády během krize, tak dochází k jejímu oslabení podpory 

hned v následující volbách, pokud nebyla, její oslabení je posunuto o jedno volební 

období (příklad ČSSD, irští labouristé). U stran, které byly velmi silné, nebo byly 

součástí velkých koalic, dochází k oslabení i přes fakt, že v kritických letech u vlády 

nebyly. Zde se projevuje štěpení evropských voličů, kteří po ekonomické krizi více 

odmítají strany spojené se státem či establishmentem (švédská SAP a německá SPD). 
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5. Celkové oslabování sociálních demokracií otevírá prostor pro jiné subjekty, což obecně 

zvyšuje konkurenci. Není jistě náhodou, že v dotčených evropských státech prostor 

vyplnily spíše populisticko-pravicové subjekty, které kritizují nejen dopady 

ekonomické krize, ale hlavně migrační politiky a politiky multikulturalismu obecně. 

Pokud se podíváme do zemí, které byly součástí výzkumu, tak krom Španělska a Řecka 

se v daném politickém systému neetablovala nová konkurenční levicová strana, která 

by se profilovala více levicověji než sociální demokracie. To ukazuje, že původní voliči 

sociálních demokracií šli více doprava. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Index úspěšnosti jednotlivých sociálnědemokratických stran 1968–2018 

 

země zkr. strany Ø 1968-

2018 

(%) 

N voleb index 

1. Švédsko SAP 40,15 16 0,0698 

2. Rakousko SPÖ 39,60 15 0,0646 

3. Dánsko A 30,98 18 0,0606 

4. Malta PL 50,05 11 0,0598 

5. Portugalsko PS 33,76 15 0,0550 

6. Německo SPD 35,85 14 0,0545 

7. Řecko PASOK 34,60 14 0,0526 

8. Španělsko PSOE 35,53 13 0,0502 

9. Norsko A/Ap 35,29 13 0,0499 

10. Velká Británie Labour 35,79 12 0,0467 

11. Nizozemí PvdA 25,06 15 0,0409 

12. Rumunsko PSD 41,55 8 0,0361 

13. Finsko SDP 23,35 13 0,0330 

14. Bulharsko BSP 28,09 10 0,0305 

15. Lucembursko LSAP/POSL 25,11 11 0,0300 

16. Francie PS 24,55 11 0,0293 

17. Švýcarsko PS/SP 21,38 12 0,0279 

18. Maďarsko MSZP 27,35 8 0,0238 

19. Chorvatsko SDP 33,17 6 0,0216 

20. Česká 

republika 

ČSSD 20,19 9 0,0197 

21. Slovinsko SDS 19,22 9 0,0188 

22. Irsko Labour 11,85 13 0,0167 

23. Slovensko Smer – SD 30,02 5 0,0163 

24. Island S 20,74 7 0,0158 

25. Polsko SLD 17,59 8 0,0153 

26. Belgie PS 12,64 10 0,0137 

27. Belgie sp.a 11,93 10 0,0130 

28. Slovinsko SD 13,20 9 0,0129 

29. Litva LSDP 15,81 7 0,0120 

30. Estonsko SDE 11,54 7 0,0088 

Zdroj: Vlastní tabulka. 
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Příloha č. 2: Seznam stran souboru 2A – staré členské země EU do 4. rozšíření včetně 

stát název strany zkratka období počet 

voleb 

Belgie Parti socialiste PS 1981-2017 10 

Belgie Socialistische Partij Anders sp.a 1981-2017 10 

Dánsko Socialdemokratiet A 1968-2015 18 

Finsko Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP 1970-2015 13 

Francie Parti socialiste PS 1973-2017 11 

Irsko Páirtí an Lucht Oibre Labour 1969-2016 14 

Lucembursko Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei LSAP/POSL 1968-2017 11 

Německo Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 1969-2017 14 

Nizozemsko Partij van de Arbeid PvdA 1971-2017 15 

Portugalsko Partido Socialista PS 1975-2015 15 

Rakousko Sozialdemokratische Partei Österreichs SPÖ 1970-2017 15 

Řecko Panellinio Sosialistikó Kínima PASOK 1974-2015 17 

Španělsko Partido Socialista Obrero Español PSOE 1977-2016 13 

Švédsko Sveriges socialdemokratiska arbetareparti SAP 1968-2018 16 

Velká Británie Labour Party Labour 1970-2017 13 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Příloha č. 3: Seznam stran souboru 2B – nové členské země EU od 5. rozšíření včetně. 

stát název strany zkratka období počet 

voleb 

Bulharsko Bulgarska sotsialisticheska partiya BSP 1990-2017 10 

Česká republika Česká strana sociálně demokratická  ČSSD 1990-2017 9 

Estonsko Sotsiaaldemokraatlik Erakond SDE 1992-2015 7 

Chorvatsko Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP 2000-2016 6 

Litva Lietuvos socialdemokratų partija LSDP 1992-2016 7 

Maďarsko Magyar Szocialista Párt MSZP 1990-2018 8 

Polsko Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD 1991-2015 8 

Rumunsko Partidul Social Democrat PSD 1990-2016 8 

Slovensko Smer – sociálna demokracia Smer – SD 2001-2016 5 

Slovinsko Slovenska demokratska stranka SDS 1990-2018 9 

Slovinsko Socialni demokrati SD 1990-2018 9 

Zdroj: Vlastní tabulka. 
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Příloha č. 4: Seznam stran souboru 2C – nečlenské země EU plus Malta 

stát název strany zkratka období počet 

voleb 

Island Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur Íslands S 1999-2017 7 

Malta Partit Laburista PL 1971-2017 11 

Norsko Arbeiderpartiet A/Ap 1969-2017 13 

Švýcarsko 4 oficiální názvy PS/SP 1971-2015 12 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Příloha č. 5: Seznam stran souboru 3A – země postižené ekonomickou a dluhovou krizí. 

stát název strany zkratka období počet 

voleb 

Irsko Páirtí an Lucht Oibre Labour 1969-2016 14 

Island Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur Íslands S 1999-2017 7 

Maďarsko Magyar Szocialista Párt MSZP 1990-2018 8 

Portugalsko Partido Socialista PS 1975-2015 15 

Řecko Panellinio Sosialistikó Kínima PASOK 1974-2015 17 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

Příloha č. 6: Seznam stran souboru 3B – země téměř nepostižené ekonomickou a dluhovou 

krizí. 

stát název strany zkratka období počet 

voleb 

Belgie Parti socialiste PS 1981-2017 10 

Belgie Socialistische Partij Anders sp.a 1981-2017 10 

Bulharsko Bulgarska sotsialisticheska partiya BSP 1990-2017 10 

Dánsko Socialdemokratiet A 1968-2015 18 

Slovensko Smer – sociálna demokracia Smer – SD 2001-2016 5 

Švédsko Sveriges socialdemokratiska arbetareparti SAP 1968-2018 16 

Zdroj: Vlastní tabulka. 

 


