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Otázka legitimity obnovované sociální

demokracie

• Exilový spor Jiří Horák versus vedení exilové
ČSSD.

• Polistopadová iniciativa Horáka při obnově
ČSSD versus aktivity Rudolfa Battěka - Horákův 
(ne)úspěch.

• Trvání sporu mezi exilovou ČSSD a Horákovou 
ČSSD až do konce Horákova předsednictví
(1993). 
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Horákovo neúspěšné předsednictví

• Ve volbách 1990 neúspěch – 4,1 % hlasů a pobyt na 
politické periferii.

• S rozkladem Občanského fóra nicméně individuální
„přestupy“ poslanců a známých politiků fóra (Valtr 
Komárek, Zdeněk Jičinský, Ivan Fišera, Miloš Zeman 
aj.). 

• Ve volbách 1992 nicméně slabý výsledek – 6,5 % hlasů.

• Po volbách Horákova snaha o konsociační strategii vůči 
Klausově vládě – neúspěch (podlomení pozice).

Únor 1993 (hradecký sjezd) a Zemanova 
expanze

• Sjezdová kandidatura tří vážných kandidátů Jiřího Paroubka, Miloše 
Zemana a Pavla Nováka. 

• Úspěch Zemana (představa jasné alternativy vůči ODS a její vládě).

Několik dílčích strategií k získání dominance na levici: 
• Radikální a populistická strategie („spálená země“), tj. kritika vlády – cílená

na jednoznačně „poražené“ v transformaci (zhruba od roku 1995/1996 
nicméně doplňovaná selektivní snahou oslovit voličské skupiny (část 
středních vrstev), které se cítily nedostatečně ohodnocené, byť s nutností
transformace obecně souhlasili – učitelé, lékaři atd.

• Strategie stranického „tunelování“: vtahování jednotlivců a skupin z 
nejrůznějších drobných centristických a levostředových subjektů (z 
Liberálně sociální unie, Občanského hnutí, od moravistů, z Levého bloku 
atd.) spojená někdy i s pohlcením celých subjektů.

• Strategie pokusů o vytváření širších spojenectví (Realistický blok) – rychle 
opuštěno.

• V součtu to vše vedlo k zviditelnění sociální demokracie a spolu s 
vydařenou volební kampaní roku 1996 to ČSSD přineslo 26, 4 % hlasů
(druhá pozice za ODS) – zodpovězení úvodní otázky, jak se dostat vzhůru.     
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Etablování ČSSD v pozici lídra levice po roce 
1996

• Výsledek voleb 1996 – politický pat – Zeman zvolil strategii tolerance 
druhé Klausovy vlády při jejím nástupu – využití strategie „grilování“.

• Problém vnitřní disciplinace ČSSD – otázka tradiční ne/homogenity 
strany („pravicová frakce“, Wagnerova „vzpoura“ atd.). – vytvoření
„tradice“ pro budoucnost.

• Potvrzení výsledku z roku 1996 v předčasných volbách 1998 (32,3 
%). 

• Vytvoření menšinové Zemanovy vlády - uzavření opoziční smlouvy 
(nejistá trvalost) a v situaci hospodářské deprese – malá ochota 
„mladých“ v ČSSD riskovat, kabinet vládou ´68.

• Propad voličské podpory, který se nicméně podařilo před volbami 
2002 vyrovnat (IVVM – prosinec 1999 – 14 % hlasů, duben 2002 – 24 
% hlasů).

Vybrané příčiny: zlepšování hospodářské situace, rozpad Čtyřkoalice, 
neschopnost ODS odpoutat se od opoziční smlouvy, marketingově
zvládnutá výměna lídra (Zemana za Špidlu) a částečná obměna 
stranické elity, úspěšná sázka na změnu image strany.        

Špidlova, Grossova a Paroubkova éra 
(2001/2002 – 2007) – obecné potvrzení
dosavadních trendů provázejících ČSSD

• Voličská „nevěrnost“ (velké výkyvy podpory strany) – nejvíce proměnlivý 
elektorát ve srovnání s ODS, KSČM a KDU-ČSL.

• Relativně výrazná obměna stranické elity (viditelná zejména na obměně
poslaneckého klubu, vedoucích funkcí) – opět ve srovnání s ostatními třemi 
etablovanými stranami.

• Vnitřní heterogenita – neustálé soupeření nejrůznějších křídel a skupin ve 
straně (rychle se obměňujících) – nejméně homogenní ve srovnání se třemi 
etablovanými stranami.

• Důležitost lídra „jednotitele“ – čitelnost ČSSD pro voliče a úspěch strany je 
silně spjat se schopností lídra nabídnout přitažlivé image, voličsky atraktivní
agendu, a disciplinovat stranu – opět výrazně důležitější než pro ostatní tři 
etablované strany.

• Ideologická a politická pružnost (příklady: Špidlova strategie „budování“
rozsáhlého sociálního státu jím samým brzy zavržena, Paroubkův příklon k 
parlamentní spolupráci s komunisty jdoucí proti jeho vlastní minulosti i 
předchozí strategii jeho předchůdců). 
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Děkuji za pozornost


