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Abstrakt
Táto

bakalárska

práca

sa

zaoberá

vývojom

volebných

preferencií

Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) počas vedenia Martina Schulza v roku
2017. Ihne

po oznámení jeho kandidatúry na úrad nemeckého kancelára na konci

januára 2017 sa popularita sociálnych demokratov v prieskumoch verejnej mienky
prudko zvýšila. Avšak v priebehu nasledujúcich ôsmich mesiacov klesla na rovnakú
úroveňĽ akú mala pred Schulzovým nástupom, t.j. 20 %. Podobný výsledok dosiahla
strana i v spolkových vo bách v septembri 2017. Práca načrtáva vývoj preferencií SPD
vo vymedzenom časovom období na základe údajov z politických prieskumov verejnej
mienky a ich interpretácie pomocou novinových článkov periodika Der Spiegel. Práca
je delená na tri kapitolyĽ pričom prvá sa zaoberá predchádzajúcim politickým vývojom
strany a vznikom jej krízyĽ taktiež obsahuje profesijný životopis Martina Schulza.
V druhej kapitole sú graficky spracované dáta z prieskumov verejnej mienky siedmich
rôznych agentúr v sledovanom časovom období. Tretia kapitola obsahuje interpretáciu
výsledkov druhej kapitoly na základe článkov týždenníka Der SpiegelĽ taktiež sa venuje
analýzeĽ prečo tak náhly nárast popularity nastal a z akých dôvodov sa nepremietol do
volebného výsledku SPD.

Abstract
This bachelor thesis deals with the development of German Social Democratic Party’s
(SPD) preferences during the leadership of Martin Schulz in 2017. Immediately after
announcing his candidacy to the office of the German chancellor at the end of January
2017, the popularity of Social Democrats in public opinion polls increased rapidly.
However, over the next eight months, it dropped to the same level as before Schulz's
arrival, i. 20 %. A similar result was reached by the party in the federal elections in
September 2017. The thesis outlines the development of SPD preferences within a
limited period of time based on data from political opinion polls and their interpretation
using articles from news magazine Der Spiegel. The thesis is divided into three
chapters, the first one is dealing with the party's previous political development and the
emergence of its crisis, and also contains a professional CV of Martin Schulz. In the
second chapter there are graphically processed data from surveys of seven different
agencies in the monitored time period. The third chapter contains an interpretation of
the results of the second chapter based on the articles of the weekly Der Spiegel, as well
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as an analysis of why this sudden increase of the popularity occurred and for what
reasons it did not translate into the election result of the SPD.

Kľúčové slová
Nemecko, SPD, Martin Schulz, Schulzhype, predvolebný prieskum, nemecké spolkové
vo by 2017
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Schulz’s leadership
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Úvod
Sociálnodemokratické strany naprieč celou Európou strácajú na svojej sile
a popularite a inak to nie je ani v Nemecku. Sociálnodemokratická strana Nemecka
naposledy vyhrala vo by len ve mi tesným výsledkom v roku 2002 a od roku 2005
pôsobí bu ako opozičná stranaĽ alebo ako junior partner kresťanských demokratov vo
ve kej koalícii. V priebehu takmer dvanástich rokov sa SPD snažila o zvrátenie tohto
trendu svojou novou profiláciou, a teda vytváraním alternatívy voči vládnucej
CDU/CSU na čele s Angelou Merkelovou, či novými osobnosťami na poste predsedu
strany alebo kandidáta na kancelára. Žiadny z týchto krokov však požadovaný účinok
nepriniesol, a tak na nominanta sociálnych demokratov v úrade nemeckého spolkového
kancelára strana stále len čakala.
V rámci príprav na spolkové vo by naplánované na september 2017 novú nádej
pre ambície SPD predstavoval nový kandidát na post kancelára Martin Schulz, na
spolkovej úrovni pomerne neznámy a neskúsený, no inak uznávaný európsky politik
s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami. Takmer okamžite po oznámení jeho
kandidatúry 24. januára 2017 sa zvýšila popularita SPD a v priebehu jedného mesiaca sa
v politických prieskumoch verejnej mienky z priemerných 20 % dostala za hranicu 30
%Ľ čo bolo maximum od roku 2006. Podobný trend však nevydržal dlho a o osem
mesiacov neskôr v spolkových vo bách do spolkového snemu strana získala len 20Ľ5 %
hlasov.1
Ako sa v priebehu týchto ôsmich mesiacov menili volebné preferencie SPD?
Aké boli príčiny tohto náhleho nárastu popularity? Prečo sa počiatočný pozitívny vývoj
nepretavil do volebného výsledku SPD? Uvedené otázky sa snaží zodpovedať práve táto
bakalárska práca. Témou bakalárskej práce je teda rýchly vzostup a postupný pád
popularity SPD počas vedenia Martina Schulza. Časovo je jadro práce vymedzené na
obdobie od oznámenia Schulzovej kandidatúry v januári 2017 po vo by do nemeckého
Bundestagu v septembri 2017. Cie om práce je načrtnúť vývoj preferencií SPD vo
vymedzenom časovom období na základe údajov z politických prieskumov verejnej
mienky a pokúsiť sa vysvetliť tieto zmeny v preferenciách na základe sekundárnych
zdrojov.

„Bundestagswahl am 24. September 2017“Ľ WahlenĽ Wahlrecht und WahlsystemeĽ
http://www.wahlrecht.de/news/2017/bundestagswahl-2017.html (stiahnuté 5.5.2018).
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Zdroje a pramene, ktoré bude táto práca využívaťĽ je možné rozdeliť do
nieko kých skupín. Dáta z prieskumov volebných preferencií sú získavané z portálu
wahlrecht.de2. Prieskumy sa sústredia na šesť najväčších nemeckých politických
subjektov – CDU/CSU, SPD, Zelených (nemecky Bündnis 90/Die GrüneěĽ FDPĽ avicu
(nemecky Die Linke) a AfDĽ pričom sú tu uverejnené dáta zo siedmich agentúr – Forsa,
TNS Emnid, Infratest Dimap, Forschungsgruppe Wahlen, Allensbach, GMS a INSA.
Pri každom jednom prieskume je taktiež na stránke uvedený počet respondentov
a časové rozpätieĽ počas ktorého boli dáta zozbierané.
Ke že sa bakalárska práca zaoberá vývojomĽ ktorého časové ohraničenie nie je
staré ani rok, a teda je to stále pomerne aktuálna témaĽ štandardná akademická literatúra
k nej ešte len vzniká.3 Práve preto bude informácie týkajúce sa politického vývoja
v Nemecku v danom časovom období táto práca čerpať primárne z webových stránok
týždenníku Der Spiegel4. Hamburský Der Spiegel je renomované objektívne nemecké
periodikum, ktoré podáva aktuálne informácie na dennej báze, a teda vie pokryť všetky
dôležité udalosti z domácej scényĽ k vybraným témam publikuje i komentáre.

alším

zdrojom tejto kapitoly bude bruselský portál Politico5 vlastnený americkým
vydavate stvom Politico a nemeckým Axelom Springerom, ktorý okrem správ
uverejňuje svoje vlastné komentáre. Príležitostne budú v tejto časti práce využité i
články iných nemeckých spravodajských portálovĽ napr. Tagesschau6 či Die Zeit7.
Pre účely popisu tvorenia prieskumov verejnej mienky použijem článok
z portálu Spolkovej centrály pre politické vzdelanie (nemecky Bundeszentrale für
politische Bildung) Prognosen, Hochrechnungen, Umfragen8 a na predstavenie
inštitútovĽ ktoré sa tomuto výskumu v Nemecku venujú, využijem diplomovú prácu
Klausa Wolfa Meinungsforschungsinstitute in der Wahlumfrageberichterstattung9
obhájenú na univerzite v Hohenheime. Výsledky volieb budú prevzaté z analýzy
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http://www.wahlrecht.de/
Vi napríklad publikácia Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2017, ktorú
už tradične chystá nakladate stvo Springer VS.
4
http://www.spiegel.de.
5
https://www.politico.eu/
6
http://www.tagesschau.de/
7
https://www.zeit.de/index
8
Karl-Rudolf KorteĽ „PrognosenĽ HochrechnungenĽ Umfragen“Ľ bpb.de, 2.6.2017, dostupné online:
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249586/prognosen-hochrechnungen-umfragen
(stiahnuté 13.4.2018).
9
Klaus WolfĽ „Meinungsforschungsinstitute in der Wahlumfrageberichterstattung“ Ědiplomová prácaĽ
Universität Hohenheim, 2007).
3
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výsledkov spolkových volieb Bundestagwahl in Deutschland am 24. September 2017 –
Wahlanalyse10 z podnetu Nadácie Konrada Adenauera.
Pri tvorení kapitoly o SPD a Martinovi Schulzovi využijem predovšetkým knihy
vydané k tejto tematike, konkrétne kapitolu Demokratische Partei Deutschlands (SPD)
od Uweho Juna z knihy Handbuch der deutschen Parteien11 a kapitoly z knihy Edgara
Wolfruma Rot-Grün an der Macht: Deutschland 1998-200512.

alej budem čerpať

z článku Barbory Kollárovej Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte
krízy

jej

identity13

z vedeckého

časopisu

Political

Sciences/Politické

vedy.

V podkapitole venovanej Martinovi Schulzovi bude uvedený jeho stručný profesný
životopis z jednej z početných biografiíĽ konkrétne z monografie Margarethy
Kopeinigovej Martin Schulz – vom Buchhandler zum Mann für Europa14. Počas písania
tejto práce bola vydaná tiež biografia Martina Schulza Die Schulz-Story: Ein Jahr
zwischen Höhenflug und Absturz15 od Markusa Feldenkirchena a hlavné myšlienky z nej
sú obsiahnuté v článku Anatomy of a failed campaign16, ktorý je využitý v poslednej
kapitole tejto práce.
Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa

alej delí na dve

podkapitolyĽ pričom prvá sa zaoberá predchádzajúcim politickým vývojom SPD
a začiatkom jej krízyĽ a druhá obsahuje krátky profesijný životopis Martina Schulza
spolu s jeho porovnaním s kancelárkou Merkelovou. Druhá kapitola sa venuje
politickým prieskumom verejnej mienky v Nemecku počas roku 2017 a je taktiež
rozdelená na dve podkapitoly. Prvá podkapitola vysvet uje zásady tvorenia takýchto
prieskumov a predstavuje nemecké agentúry a inštitútyĽ ktoré sa takémuto výskumu
venujú. V druhej časti tejto kapitoly sa venujem spracovaniu dát z prieskumov
volebných preferencií nemeckých voličov od konca januáraĽ teda od doby oznámenia
10
Viola Neu a Sabine Pokorny, Bundestagswahl in Deutschland am 24. September 2017 – Wahlanalyse
(Berlin: Konrad Adenauer Stiftung, 2017).
11
Uwe JunĽ „Demokratische Partei Deutschlands ĚSPDě“ in Handbuch der detuschen Parteien ed. Franz
Decker, Viola Neu (Bonn: Springer VS, 2013), 387-403.
12
Edgar Wolfrum, Rot-Grün an der Macht: Deutschland 1998-2005 (Mníchov: C.H. Beck, 2013).
13
Barbora KollárováĽ „Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte krízy jej identity“Ľ
Political Sciences/Politické vedy 19, č.3 Ějúl 2016ě: 100-126, Political Science Complete, EBSCOhost
(stiahnuté 13.4.2018).
14
Margaretha Kopeinig, Martin Schulz – vom Buchhandler zum Mann für Europa ĚViedeň: Czernin
Verlag, 2016).
15
Markus Feldenkirchen, Die Schulz-Story: Ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz (München: DVA,
2018).
16
Markus FeldenkirchenĽ „The anatomy of a failed campaign“Ľ Spiegel Online, 12.10.2017,
http://www.spiegel.de/international/germany/martin-schulz-inside-the-failed-campaign-a-1172210-3.html
(stiahnuté 29.4.2018).
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Schulzovej kandidatúry, až do spolkových volieb uskutočnených 24. septembra 2017.
Postupne sú v grafoch spracované údaje od všetkých týchto agentúr a tiež
spriemerovanie týchto hodnôt.
Tretia kapitola sa zaoberá vývojom strany pod vedením Martina Schulza od
oznámenia jeho kandidatúry až po konanie spolkových volieb. Kapitola sa alej delí na
štyri podkapitolyĽ ktoré sú rozdelené pod a charakteristických vlastností časových
úsekov predvolebnej kampane. Prvá podkapitola sa venuje prvým dvom mesiacom
Schulzovho úradovaniaĽ počas ktorých bolo zaznamenané prudké zvýšenie popularity
sociálnych demokratov. Druhá podkapitola pojednáva o vývoji v apríli a máji, ktorý bol
ovplyvnený troma krajinskými vo bami v SárskuĽ Šlesvicku-Holštajnsku a Severnom
Porýní-Vestfálsku, v ktorých SPD napriek svojim vysokým ambíciám nedosiahla
víťazstvá. V tretej podkapitole rozoberiem časový úsek od júna do septembra a alšie
klesanie popularity v prieskumoch verejnej mienky, ktoré vyústilo do neúspechu
v samotných spolkových vo bách. Posledná podkapitola sa venuje krátkemu zhrnutiu
povolebného vývoja politickej situácie v Nemecku a stručnej analýzeĽ prečo napriek
počiatočnej silnej podpore SPD vo by prehrala a po ôsmich mesiacoch bola na úrovni z
januára.

6

1 Predchádzajúci politický vývoj
1.1

SPD

Sociálnodemokratická strana Nemecka (nemecky Sozialdemokratische Partei
Deutschlandsě je najstaršia politická strana a jeden z dvoch najväčších politických
subjektov v Nemecku. Strana vznikla už v roku 1875 spojením Všeobecnej nemeckej
robotníckej únie a Sociálnodemokratickej robotníckej stranyĽ súčasný názov prijala
v roku 1890. Napriek tomuĽ že má strana korene v robotníckom hnutí a marxizme,
časom sa najmä v aka implementácii Godesberského programu z roku 1959 a
participáciám vo vládach SRN preformovala na modernú stranu liberálnej stredo avej
orientácie.17
Pred druhou svetovou vojnou a chví u po nej bola SPD nerevolučná strana
podporovaná najmä robotníkmi bez vyznania, ktorí podporovali výhradne sociálne
programy na zvýšenie ekonomickej rovnosti v spoločnostiĽ spomínaným Godesberským
programom sa ale od svojich pôvodných myšlienok odklonila a stala sa modernou
sociálnodemokratickou stranou s kapitalistickými prvkami, ktorá získavala svoju
podporu i v radách intelektuálov. V súčasnosti sa sociálni demokrati sústredia na
sloboduĽ spravodlivosť a dodržiavanie občianskych a politických práv v otvorenej
spoločnostiĽ solidarituĽ zachovávanie sociálneho štátu. V rámci zahraničnej politiky je
jednou z hlavných priorít strany európska integrácia a cezhraničná spolupráca.
Dôležitosť sa pripisuje tiež straníckym organizáciám žien či mladých udíĽ tzv. Jusos.18
Od vzniku SRN bola znova obnovená SPD dlhých sedemnásť rokov v opozícii.
Jedným z hlavných dôvodov bol charakter nemeckej spoločnostiĽ ktorá neinklinovala
k plánovanej ekonomikeĽ triednemu boju či štátom vlastnenému priemyslu, naopak
podporovala trhovú ekonomiku a väzby na štáty západnej Európy. Zmena nastala až po
Godesberskom programe, po ktorom sa SPD prvýkrát od druhej svetovej vojny spolu
s kresťanskými demokratmi stala v roku 1966 vládnucou stranou v tzv. ve kej koalícii.
V roku 1969 mala SPD svojho prvého kancelára, Willyho Brandta, ktorý svojou
aktívnou zahraničnou politikou prispel k zlepšeniu vzťahov so štátmi východného
bloku, a post kancelára si udržala až do roku 1982Ľ kedy bola spolkovým parlamentom
vyslovená nedôvera dovtedajšiemu kancelárovi Helmutovi Schmidtovi.19
Uwe JunĽ „Demokratische Partei Deutschlands ĚSPDě“ in Handbuch der deutschen Parteien ed. Franz
Decker, Viola Neu (Bonn: Springer VS, 2013), 387-388.
18
Ibid, 396.
19
Ibid, 388-389.
17
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Éra SPD nastala až po šestnástich rokoch. Dlhú vládu kresťanskodemokratickej
únie predĺžilo znovuzjednotenie Nemecka a osobnosť Helmuta KohlaĽ ktorý
predstavoval symbol opätovného spojenia týchto dvoch štátovĽ naopak sociálni
demokrati počas tohto obdobia vystriedali piatich predsedov strán a taktiež piatich
kandidátov na kancelára. V roku 1998 SPD vyhrala vo by na čele s Gerhardom
SchröderomĽ ktorý sa počas volebnej kampane prezentoval ako nový sociálny demokratĽ
ktorý bude podporovať hospodársky rast krajiny a vytvorila červeno-zelenú koalíciu so
stranou Zelených.20
Napriek tomuĽ že v roku 1998 SPD opäť po dlhých rokoch v nemeckom
spolkovom parlamente vystupovala ako vládnuca strana, práve sem siahajú začiatky
straníckej krízy a jej prehlbovanie. Stalo sa to v následnosti na to, ako Gerhard Schröder
vyhlásil SPD za stranu tzv. nového stredu – táto strana mala spájať tradičné hodnoty
sociálnej demokracie a nové podmienky globálneho poriadku za účelom oslovenia týchĽ
ktorí v hodnotení politických strán nevnímali pravicovú a avicovú kategóriu. Išlo teda
o pokusĽ ktorý by mal spojiť záujmy rozličných sociálnych skupínĽ teda tradičnú
robotnícku triedu, strednú vrstvu ako aj podnikate ov. Tento koncept tzv. tretej cesty
mal byť špecifickou reakciou na zmenu v spoločenských podmienkach – masová
výroba, pri ktorej robotnícke hnutie hralo významnú úlohu pri modelovaní sociálneho
štátuĽ už neexistovalaĽ globalizácia a individualizácia viedla k strate klasických voličov
politických strán, a touto zmenou sa sociálna demokracia snažila nájsť svoje miesto
v straníckom systéme. Pod a odborníkov Horsta Dietzela či Manuela Fröhlicha to ale
bola koncepciaĽ ktorá svoj cie plnila len krátkodobo v rámci predvolebnej kampane, ale
z dlhodobejšieho časového horizontu nepredstavovala stabilituĽ čo sa potvrdilo
v alšom vývoji.21
Počas prvého Schröderovho volebného obdobia Nemecko sužovala vysoká
nezamestnanosťĽ následne zvýšené výdaje na chod sociálneho štátu a celkovo zlá
hospodárska kondícia krajiny; popularite vládnej koalície príliš nepomohli ani reformy
týkajúce sa dôchodkov či daníĽ ani uzákonenie odstavenia reaktorov nemeckých
jadrových elektrární. Pod a Sebastiana Fischera

alšie vo by do spolkového snemu

SPD v roku 2002 vyhrala len v aka trom faktorom – rozsiahlym záplavám na východe
Frank DeckerĽ „Etappen der Parteigeschichte der SPD“Ľ bpb.de, 28.6.2017,
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/spd/42082/geschichte (stiahnuté
8.4.2018).
21
Barbora KollárováĽ „Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte krízy jej identity“Ľ
Political Sciences/Politické vedy 19Ľ č. 3 Ějúl 2016ě: 113-114, Political Science Complete, EBSCOhost
(stiahnuté 13.4.2018).
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Nemecka, pri ktorých sa kancelár javil ako zdatný krízový manažér; kritizovaniu USA
za plánovanú inváziu do Iraku v roku 2003 a nízkej popularite Edmunda Stoibera,
kandidáta kresťanských demokratov na kanceláraĽ ktorého neob úbenosť najmä na
východe krajiny stála CDU/CSU hlasy vo vo bách.22
alší krokĽ ktorý markantne znížil popularitu vlády sociálnych demokratov
a strany samotnej, bola tzv. Agenda 2010 a kontroverzné Hartzove zákony, ktoré boli
implementované počas druhej Schröderovej vlády v rokoch 2003 až 2005. Tento
koncept reforiem nemeckého sociálneho štátu predstavoval ve ké zmeny v súvislosti
s pracovným trhom, kde boli znižované finančné dávky v nezamestnanosti a sociálnej
pomoci pre rodičov, dôchodcov či hendikepovaných udí.23 Všetko to boli vzh adom na
vtedajšiu ekonomickú situáciu nevyhnutné krokyĽ avšak toĽ že ich uzákonila stranaĽ
ktorej tradičnou hodnotou je práve ochrana výhod sociálneho štátuĽ bolo pre mnohých
voličov sklamaním a od podpory sociálnych demokratov trvalo upustili.
Ku kríze SPD sa postupne pridávali i vnútrostranícke nezhody oh adne už
spomínanej

novej

profilácie

strany

medzi

Schröderovými

modernistami

a tradicionalistami, ktorých zastupoval Oskar Lafontaine, ktorý bol od roku 2007 na
čele

avice. Situácii nenapomohli ani novoobjavené korupčné aféry v politických

kruhoch v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Za tým nasledovali postupné
neúspechy v krajinských vo báchĽ pričom tým posledným bola devastačná prehra práve
v Severnom Porýní–Vestfálsku, ktoré zvyklo byť baštou sociálnych demokratov. V máji
2005 teda kancelár po slede týchto udalostí požiadal spolkový snem o vyslovenie
dôvery, ktorú nedostal, a otvoril tak plánovanú cestu k predčasným parlamentným
vo bám.24
Od tejto doby nemala SPD v úrade kancelára žiadne zastúpenie. Vo vo bách pod
vedením Schrödera v roku 2005 prekvapivo získala pomerne ve kú podporu a zložila
ve kú koalíciu s kresťanskými demokratmiĽ prvú po takmer 40 rokoch. V koalícii strana
pracovala dobreĽ avšak v jej vnútri panovali početné nezhody – počas štyroch rokov
opäť nieko kokrát zmenila lídraĽ bola tu len nepatrná programová alternatíva voči
CDU/CSU a tiež v strane po povolebnom odstúpení Schrödera zo štruktúr SPD chýbal
líder, ktorý by predstavoval dlhodobú perspektívu.25 Všetky tieto faktory vyústili do
22

Edgar Wolfrum, Rot-Grün an der Macht: Deutschland 1998-2005 (München: C.H. Beck, 2013), 484500.
23
KollárováĽ „Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte krízy jej identity“Ľ 115-116.
24
Wolfrum, Rot-Grün an der Macht, 682-699.
25
JunĽ „Demokratische Partei Deutschlands ĚSPDě“Ľ 401-403.
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ve mi nízkej podpory voličov vo vo bách v roku 2009Ľ tej najnižšej od konca druhej
svetovej vojny, kedy strana získala len 23 %.26 Strana teda čas bez tej najväčšej
zodpovednosti (ako Juniorpartner CDU/CSU) a čas na možnú konsolidáciu nevyužila
dostatočne efektívne a po pôsobení vo Ve kej koalícii sa ocitla v opozícii.
Reakciou na tento slabý výsledok bolo dosadenie Sigmara Gabriela na post lídra
strany a rozsiahla organizačná reforma strany z roku 2011. SPD už nebola najväčšou
a najmasívnejšou nemeckou politickou stranou – v porovnaní so 70. rokmi, ktoré sú
považované za zlatý vek sociálnej demokracieĽ a kedy členská základňa strany presiahla
hranicu jedného milióna, sa k decembru 2011 znížil stav členov o viac ako polovicu
(489 638 členověĽ ku koncu roka 2016 to bolo ešte o viac ako 50 tisíc členov menej
(432 704 členově27 - tým stratila výsaduĽ ktorou sa po dlhé roky sebaurčovalaĽ preto bola
táto zmena vítaná všetkými členmi. Strana sa ukázala v novom svetleĽ čo sa neskôr
odzrkadlilo i na výsledkoch krajinských volieb – postupne začali sociálni demokrati
vládnuť v Severnom Porýní–VestfálskuĽ Šlesvicku-Holštajnsku a Dolnom Sasku (rok
2012), Hamburgu (rok 2015) a Bádensku-Würtembersku (rok 2016). Na federálnej
úrovni ale stále pozícia strany nebola podobne pozitívna a po

alšom neuspokojivom

výsledku vo vo bách do Bundestagu v septembri 2013 sa naskytala otázkaĽ či opäť
podporiť CDU/CSU vo Ve kej koalíciiĽ čo nakoniec schválilo až 76 % straníkov.28
Na to, aby SPD vo vo bách v roku 2017 uspela s lepším výsledkom, prípadne
ich vyhrala, bola potrebná túžba po zmene v spoločnosti - podobne ako sa tomu stalo
v 60. rokoch pri vláde Willyho Brandta po ére Konrada Adenauera či v 90. rokoch pri
víťazstve Gerharda Schrödera po ére Helmuta Kohla. Angela Merkelová bola vo svojej
funkcii už po tri volebné obdobia, i ke sa jej podarilo úspešne zvládnuť finančnú krízuĽ
tá migračná v roku 2015 mala na nemeckú spoločnosť svojím spôsobom ove a väčší
dopad, a teda potenciálne mohla mať na jej voličov ve ký vplyv.
alším faktorom, ktorý SPD postihoval negatívnym spôsobom, bola
nerozhodnosť pri svojom sebaurčení v rámci pravice a avice. V predvolebnom boji je
nutné sa názorovo vyhradiť voči stranámĽ ktoré zastávajú v určitých témach silné
pozície, teda najmä voči kresťanským demokratomĽ Zeleným či avici. Na to je dôležité
mať silné ideologické zázemie vo vnútri strany a lídra, ktorý tieto názory sprostredkuje
„Endergebnis: SPD verliert Rennen um letzten Bundestagssitz“Ľ WahlenĽ Wahlrecht und WahlsystemeĽ
http://www.wahlrecht.de/news/2009/19.htm#zahlen (stiahnuté 13.4.2018).
27
„Anzahl der Parteimitglieder der SPD von 1990 bis 2017“Ľ Statista – das Statistikportal,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1214/umfrage/mitgliederentwicklung-der-spd-seit-1978/
(stiahnuté 26.4.2018).
28
KollárováĽ „Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte krízy jej identity“Ľ 119-120.
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potenciálnym voličom. Aj preto sa v januári 2017 rozhodol Sigmar Gabriel pozíciu
kandidáta na spolkového kancelára opustiť a prenechať ju Martinovi SchulzoviĽ ktorý sa
vracal na nemeckú politickú scénu po rokoch v štruktúrach Európskej únie, a o ktorého
nástupe pojednáva nasledujúca podkapitola.

1.2

Martin Schulz

Martin Schulz sa narodil v roku 1955 v

meste Hehlrath pri hraniciach

s Belgickom a Holandskom v spolkovej krajine Severné Porýnie–Vestfálsko do
politicky orientovanej rodiny. Sám do politiky vstúpil už ako devätnásťročný v roku
1974, kedy ho k pripojeniu sa k strane sociálnych demokratov inšpiroval vtedajší
spolkový kancelár Willy Brandt. Po vyučení sa za knihovníka a vedení svojho vlastného
kníhkupectva sa v roku 1984 dostal do mestského zastupite stva mesta Würselen
a v roku 1987 sa stal jeho starostom. Vo svojich 31 rokoch bol najmladším starostom
v celom Severnom Porýní–Vestfálsku.29
V roku 1994 bol Schulz zvolený ako zástupca Nemecka a SPD do Európskeho
parlamentu, kde pracoval v rôznych výboroch – napríklad vo Výbore pre občianske
slobodyĽ spravodlivosť a vnútorné záležitosti či Výbore pre udské práva. Od roku 2000
viedol delegáciu nemeckých sociálnych demokratov a o štyri roky neskôr tiež Stranu
európskych socialistov v Európskom parlamente. Od roku 2009 bol tiež poverencom pre
Európske záležitosti pre SPDĽ pričom jeho vízie výrazne ovplyvnili proeurópsku
politiku tejto politickej strany.30
V januári 2012 bol Schulz so ziskom 55 % hlasov zvolený za predsedu
Európskeho parlamentu. V tom roku spolu s predsedom Európskej komisie J. M.
Barrosom a predsedom Rady Európskej únie H. van Rompuyom prevzal Nobelovu cenu
mieru pre Európsku úniu za viac ako šesťdesiat rokov trvajúci prínos k napredovaniu k
mieru a zmiereniu, demokracii a udským právam v Európe.31 V marci 2014 bol
zvolený za kandidáta európskych socialistov na post predsedu Európskej komisie, kde
ale socialisti nezískali dostatočný počet hlasov. Na konci roka 2016 oznámilĽ že nebude
znova kandidovať na post predsedu EP a namiesto toho sa vráti do nemeckej politiky.
Na svoj post rezignoval v marci 2017 a z štruktúr Európskej únie po 22 rokoch odišiel.
Margaretha Kopeinig, Martin Schulz – vom Buchhandler zum Mann für Europa ĚViedeň: Czernin
Verlag, 2016), 274-275.
30
Ibid.
31
„The Nobel Peace Prize to the European Union ĚEUě“Ľ Nobelprize.orgĽ
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html (stiahnuté 8.4.2018).
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Kandidatúra Martina Schulza na post nemeckého spolkového kancelára bola
oznámená 24. januára 2017 po prekvapivej rezignácii dovtedajšieho kandidáta
sociálnych demokratov Sigmara Gabriela. Pod a mnohých straníkov nastala v SPD
eufória – Schulz bol v strane ve mi ob úbený a mnohí veriliĽ že môže proti hlavnému
volebnému oponentovi, kandidátke za kresťanských demokratov Angele MerkelovejĽ
uhrať dobrý výsledok. Takmer ihne

sa začalo uvažovaťĽ aké zloženie by mohla mať

nová spolková vládaĽ pričom pomerne populárnym variantom bola koalícia s avicou
a Zelenými.32
Eufória nenastala len vo vnútri stranyĽ ale aj naprieč verejnosťou. Schulz bol po
Gabrielovi novým impulzomĽ ktorý strana potrebovala. Do straníckych štruktúr
sociálnych demokratov sa krátko po oznámení Schulzovej kandidatúry prihlásili stovky
udí. Pod a prieskumu spoločnosti ARD z decembra 2016 by Gabriel proti Merkelovej
vo vo bách nemal šancuĽ naopak Schulz bol medzi voličmi rovnako populárny ako
vtedajšia kancelárka. Počas decembra stúpli jeho preferencie o sedem percentuálnych
bodov. Štúdia ukazujeĽ že ak by sa proti Merkelovej postavil ako kandidát Gabriel,
vyhrala by nad ním v pomere 57 % ku 19 %, v prípade kandidatúry Schulza by bol
výsledok taktiež v Merkelovej prospechĽ avšak už v pomere 43 % ku 36 %. Ako
povedal sám Gabriel po oznámení svojho odstúpenia, toto rozhodnutie spravil v záujme
SPD.33
V porovnaní dvoch najhorúcejších kandidátov na post nemeckého spolkového
kancelára sa striedali prednosti oboch z nich. Merkelová tu ťažila najmä zo svojich
skúseností – 16 rokov bola na čele kresťanských demokratovĽ od roku 2005 bola
úradujúcou kancelárkou v koalícii či už s SPD alebo FDP a v tom čase dokázala
úspešne čeliť mnohým krízam a americkým časopisom Forbes bola po desať rokov
označovaná za jednu z najmocnejších žien sveta. Schulz bol politicky aktívny na
komunálnej úrovni ako starosta a tiež na európskej úrovni ako predseda Európskeho
parlamentu, ale nikdy nefiguroval v nemeckej politike na federálnej úrovni, a teda na
post kancelára kandidoval bez väčších skúseností.34

„CDU/CSU kritisiert SturzgeburtĽ SPD gibt sich euphorisch“Ľ Spiegel Online, 25.1.2017,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-reaktionen-von-spd-CDU/CSU-gruenen-undlinken-a-1131630.html (stiahnuté 25.3.2018).
33
Ellen EhniĽ „Gabriel wäre chancenlos gegen Merkel“Ľ tagesschau.de, 8.12.2016,
http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-673.html (stiahnuté 25.3.2018).
34
Florian HathmannĽ Philipp WittorckĽ „Schulz gegen Merkel – der Kandidatcheck“Ľ Spiegel Online,
26.1.2017, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-gegen-angela-merkel-derkandidatencheck-a-1131458.html (stiahnuté 25.3.2018).
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Avšak jednou z Schulzových výhod bola osobnosťĽ ktorá bola ove a bližšie
bežným voličom – je to človek bez vysokej školyĽ bývalý kníhkupec a vyliečený
alkoholikĽ ktorý to dotiahol na úspešného a vplyvného európskeho politika hovoriaceho
piatimi svetovými jazykmi, ale hlavne je zapálený pre politiku a s ňou spojené
vyjednávanie a spory. Naproti tomu Merkelovej úspech netkvie vo výraznej charizme či
hlasných prejavochĽ ale dôveryhodnostiĽ spo ahlivosti a pokojnom vládnutí, a presne
preto si v minulosti vždy získala dôveru voličov. Po vypuknutí migračnej krízy ale
Merkelová túto výsadu čiastočne u časti svojich priaznivcov stratila. Schulzova
nevýhoda v nedostatku skúseností na federálnej úrovni tiež mohla pôsobiť i ako jeho
výhoda – pre väčšinu voličov bol neznámyĽ nehrozilo tu tedaĽ že by z neho boli unavení
či znechutení, a svoju povesť mohol budovať bez bremena akýchko vek predošlých
nesplnených záväzkov strany.35
NádejeĽ ktoré SPD do Schulza vložilaĽ boli teda naozaj ve ké. Jeho osobnostné
predpoklady v kombinácii s aktuálnou domácou situáciou ho v strane predurčovali na
vyrovnaný boj s Merkelovou o post budúceho nemeckého kancelára. Jeho kandidatúra
ale predstavovala i obrovské rizikoĽ ke že si prakticky neznámy politik mal v priebehu
nieko kých mesiacov získať dôveru nemeckých voličovĽ ktorá sa mala pretaviť do
priaznivých volebných výsledkov. Tomu, ako sa naozaj menili volebné preferencie
sociálnych demokratov a ako nakoniec tieto očakávania dopadliĽ sa budem venovať
v nasledujúcich dvoch kapitolách.

35

Ibid.

13

2 Volebné preferencie
septembra 2017
2.1

SPD

od

januára

do

Princípy vytvárania predvolebných prieskumov

Predvolebné prieskumy verejnej mienky majú aspoň približne odzrkad ovať
názor verejnosti a korešpondovať s výsledkami volieb. Počet respondentov by mal byť
v rozmedzí 800-1200Ľ ak sa očakávajú medzi politickými stranami malé rozdiely,
vzorka by mala byť väčšiaĽ teda medzi 1000 až 2000 udíĽ pričom platíĽ že čím je väčšia
vzorkaĽ tým väčšia je podobnosť s konečnými výsledkami. Vo vzorke sa majú
nachádzať všetky typy udí v spoločnostiĽ ak napr. v jednom štáte 30 % udí žije vo
ve kých mestáchĽ alebo 25 % má vysokoškolské vzdelanieĽ takým istým pomerom by
mali participovať v prieskume.36
Prieskumy je možné vykonávať bu

telefonickyĽ online alebo prostredníctvom

papierových dotazníkov Ětie sa väčšinou využívajú pri tzv. exit polloch, teda
prieskumoch vykonávaných v deň volieb po odchode z volebnej miestnosti)Ľ vždy je
ale potrebné zvážiťĽ aké percento populácie daný komunikačný prostriedok využíva,
a teda ako reprezentatívna vzorka bude. Otázky sú pokladané neutrálnou slovnou
zásobou a jasne, aby ich význam nebol zle interpretovaný a musia byť jednoducho
zodpovedate né. V prípade predvolebných prieskumov je to teda otázka typu „Ktorú
politickú stanu by ste voliliĽ ak by sa vo by konali budúci víkend?“ a k nej zoznam
politických strán, z ktorých je možné si vybrať. Niektoré agentúry však využívajú
metódu spontánneho vyjadrenia sa respondentov na položenú otázku a zoznam
politických hnutí neposkytujú – v takýchto prieskumoch sa teda môžu lepšie umiestniť
politické strany so silnejšími „značkami“.37
Kompatibilita týchto prieskumov a skutočných výsledkov volieb nie je
stopercentná. Mnoho voličov v čase prieskumu ešte nevieĽ koho bude voliťĽ a rozhoduje
sa na poslednú chví uĽ prípadne ešte zmení názorĽ pričom tento trend je v posledných
rokoch ve mi častý. Niektorí respondenti sa anketárovi so svojou skutočnou vo bou
nepriznajú – v prípade nemeckých politických strán sa tak najčastejšie deje pri voličoch

Karl-Rudolf KorteĽ „PrognosenĽ HochrechnungenĽ Umfragen“Ľ bpb.de, 2.6.2017,
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249586/prognosen-hochrechnungen-umfragen
(stiahnuté 13.4.2018).
37
Jonas Müller-TöweĽ „So arbeiten Meinungsforscher“ T-online, 19.7.2017, https://www.tonline.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_81609066/bundestagswahl-so-arbeiten-dieumfrageinstitute.html (stiahnuté 13.4.2018).
36
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AfD, ktorí sa v mnohých prípadoch za svoju vo bu hanbia.38 Najčastejšie agentúry
uvádzajúĽ že odchýlka môže byť ± 2 až 4 percentuálne body. Najspo ahlivejší spôsobĽ
ako možno predpovedať výsledky voliebĽ je teda spriemerovať výsledky nieko kých
agentúr.39
Napriek tomuĽ že začiatky politického výskumu verejnej mienky siahajú až do
dvadsiatych rokov 20. storočiaĽ v Nemecku tento trend začal až po druhej svetovej
vojne. Prieskumy boli vykonávané aj za čias národného socializmuĽ avšak takýto
výskum sa tomu dnešnému ani trochu nepribližoval. Pod a údajov Skupiny nemeckých
inštitútov pre trhový a sociálny výskum bolo v roku 2016 v Nemecku celkom 116
takýchto inštitútov.40 Za prvý inštitút politického výskumu je považovaný Inštitút pre
demoskopiu Allensbach, ktorého založenie sa datuje na rok 1948 v meste Allensbach
v Bádensku-Würtembersku, a o ktorom je známeĽ že patrí do konzervatívneho
politického spektra. Podobne je na tom s väzbami ku konzervatívcom inštitút
Forschungsgruppe Wahlen založený v roku 1974 v Mannheime pod záštitou miestnej
univerzityĽ ktorého zakladatelia mali úzke väzby na kresťanských demokratov.41
alšou agentúrouĽ ktorej dáta budú využité alej v tejto práci, a ktorá je jednou
z najväčších a najrenomovanejších v NemeckuĽ je Forsa. Inštitút bol založený v roku
1984 v Kolíne nad RýnomĽ momentálne sa jeho riadite stvo nachádza v Berlíne. Forsa
bola už v minulosti spájaná s SPD, ktorej pri predvolebných prieskumoch v nultých
rokoch mala pridávať percentuálne zisky. Agentúra Infratest Dimap bola založená
v roku 1996 v Berlíne a od roku 1997 je výhradným poskytovate om politických
prieskumov verejnej mienky pre ARD.42 Agentúra INSA založená v roku 2009 bola
v roku 2016 konfrontovaná obvinenímĽ že má blízko k populistickej AfDĽ ke v jednom
zo svojich prieskumov posunula stranu na tretie miesto v rebríčku nemeckých

Yves BellinghausenĽ „AfDĽ die große Unbekannte“Ľ FAZ, 15.9.2017,
http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/warum-wahlprognosen-ueber-die-afd-unzuverlaessigsind-15198421.html (stiahnuté 1.5.2018).
39
Karl-Rudolf KorteĽ „PrognosenĽ HochrechnungenĽ Umfragen“Ľ bpb.de, 2.6.2017,
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249586/prognosen-hochrechnungen-umfragen
(stiahnuté 13.4.2018).
40
„Jahresbericht 2016“Ľ ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.,
https://www.admev.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/PDFS/ADM_Jahresbericht_201
6.pdf&t=1525114210&hash=69850d1271cb4f68180f2af66216dd67cb30a85e (stiahnuté 27.4.2018).
41
Klaus WolfĽ „Meinungsforschungsinstitute in der Wahlumfrageberichterstattung“ Ědiplomová prácaĽ
Universität Hohenheim, 2007), 10-16.
42
Ibid, 10-18.
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politických strán. Riadite inštitútu Hermann Binkert to odmietolĽ avšak bolo dokázanéĽ
že medzi inštitútom a stranou existujú obchodné väzby.43

2.2

Vývoj volebných preferencií SPD v roku 2017

V tejto podkapitole sú spracované dáta z prieskumov verejnej mienky do 24.
septembra 2017Ľ kedy sa konali vo by do nemeckého spolkového snemu. Presný
začiatok skúmania týchto dát je rôznyĽ ke že jednotlivé agentúry pre vytváranie
takýchto prieskumov zverejňujú svoje výskumy v rôznych dátumoch a časových
intervaloch. Za začiatok skúmaného obdobia ale možno vo všeobecnosti považovať 24.
január 2017 ± nieko ko dníĽ teda deňĽ kedy bola oznámená kandidatúra Martina Schulza
na post spolkového kancelára za SPD, a kedy sa výsledky týchto prieskumov začali
vymykať dovtedajšiemu trendu.
Pred 24. januárom by strana získala priemerne 21 %, minimálne 20 % pri
agentúrach Infratest a GMS, maximálne 23 % pri agentúre Allensbach. Po nástupe
Schulza ako kandidáta SPD na kancelára by sa preferencie v priemere zvýšili až o 4,9
percentuálnych bodov na 25,9 % (vi

graf č.1ě. Minimálnu hodnotu ukazuje opäť

agentúra Infratest spolu s TNS (23 %ěĽ maximálnu hodnotu opäť agentúra Allensbach
Ěaž 30Ľ5 %). Nutné je ale zdôrazniťĽ že prieskumy agentúr Allensbach a GMS boli
ukončené až 15.2. resp. 8.2.Ľ pričom ostatné agentúry svoje prieskumy zverejňovali skôr
(od 25. do 30. januára), čo môže graf skres ovať. Napriek tomu aj po vynechaní hodnôt
týchto dvoch agentúr a spriemerovaní údajov zvyšných agentúr by stúpla oproti
poslednému prieskumu popularita strany o 3,4 percentuálnych bodov na 24,4 %.
Väčšinou sa časové rozpätie medzi prieskumami pohybuje od piatich do siedmich dní,
takže je toto percentuálne zvýšenie vzh adom na tak krátky časový úsek rozpätie
markantné.
Volebné preferencie Nemcov sa po oznámení Schulzovej kandidatúry menili i v rámci
celého politického spektra (vi

graf č. 2ě. Najväčší rozdiel v podpore medzi

prieskumami vykonanými pred a po oznámení kandidatúry zaznamenala SPD, ktorej
eventuálny volebný percentuálny zisk by bol oproti poslednému prieskumu až o 5
percentuálnych bodov vyšší Ěz 21 % na 26 %). Naopak všetky ostatné skúmané
politické strany by na svojej popularite stratili, od 0,6 percentuálneho bodu pri Zelených
Henry BernhardĽ „Umfragen für AfD?“Ľ Deutschlandfunk, 11.2.2016,
http://www.deutschlandfunk.de/meinungsforschungsinstitut-insa-umfragen-fuer-dieafd.862.de.html?dram:article_id=345327 (stiahnuté 27.4.2018).
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a FDP, cez 0,8 percentuálneho bodu pri CDU/CSU a aviciĽ až po dvojpercentnú stratu
AfD. Čo sa jednotlivých agentúr týkaĽ najmenší rozdiel medzi percentuálnym ziskom
CDU/CSU a SPD v prieskume po oznámení kandidatúry Schulza zistila agentúra
Allensbach, kde by rozdiel činil len 2Ľ5 percentuálneho bodu. (33 % CDU/CSU ku 30,5
% SPD).44 Využité boli opäť dáta z prieskumov všetkých agentúrĽ v grafe možno vidieť
spriemerované hodnoty.

Percentuálny zisk

Volebné preferencie SPD (január 2017)
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Posledný prieskum pred
oznámením kandidatúry M.
Schulza (4.-23.1.2017)
Prvý prieskum po oznámení
kandidatúry M. Schulza (25.1.15.2.2017)

Agentúra
Graf č. 1: Volebné preferencie SPD pred a po oznámení kandidatúry Martina Schulza, spracovanie:
autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Priemerné volebné preferencie nemeckých
politických strán (január 2017)
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kandidatúry M. Schulza (25.1.15.2.2017)
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Grüne

FDP

Linke

AfD

Politická strana
Graf č. 2: Priemerné volebné preferencie hlavných nemeckých politických strán pred a po oznámení
kandidatúry Martina Schulza, spracovanie: autorka, zdroj dát:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

„Sonntagsfrage – Allensbach“Ľ WahlenĽ Wahlrecht und WahlsystemeĽ
http://www.wahlrecht.de/umfragen/allensbach.htm (stiahnuté 16. marca 2018).
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Nasledujúce grafy spracovávajú údaje každej jednej agentúry zaoberajúcej sa
týmito prieskumami zvlášť. V určitom období pred vo bami do spolkového snemu sa
SPD na silnejšiu CDU/CSU doťahovala a hovorilo sa o ozajstnom predvolebnom
súboji. Tieto grafy majú za úlohu ukázaťĽ ako blízko reálne boli preferencie SPD
a CDU/CSU, vybraté boli obdobiaĽ kedy boli sociálni demokrati pod a tej ktorej
agentúry ku kresťanským demokratom v prieskumoch najbližšie.
Na jednej strane sú tu prieskumy agentúr Forsa, Forschungsgruppe Wahlen,
Allensbach a GMSĽ ktorých dáta hovoriaĽ že SPD by v prieskumoch volebných
preferencií nikdy CDU/CSU nepredbehla a pohybovala by sa len v nižšíchĽ prípadne
rovnakých percentuálnych hodnotách. V prípade agentúry Forsa by bol najmenší
percentuálny rozdiel v preferenciách týchto dvoch strán len jeden percentuálny bod, a to
konkrétne v prieskumoch zverejnených 8. a 15. marca 2017 (32 % SPD ku 33 %
CDU/CSU) (vi graf č. 3ě. Forsa je agentúraĽ ktorá prieskumy zverejňuje najčastejšieĽ
a to raz týždenne.

Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU
agentúry Forsa
1.3.-4.4.2017

CDU/CSU

Percentuálny zisk

SPD
39%
37%
35%
33%
31%
29%
27%
1/3/2017

8/3/2017

15/3/2017

22/3/2017

29/3/2017

Dátum
Graf č. 3: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry Forsa v časovom období 1.3. až 4.4.2017Ľ
spracovanie: autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm
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Pod a agentúry Forschungsgruppe Wahlen bol najmenší rozdiel medzi
preferenciami SPD a CDU/CSU na začiatku marca v prieskume publikovanom 10.
marca, a to konkrétne dva percentuálne body - 32 % SPD ku 34 % CDU/CSU (vi graf
č. 4ě. Táto agentúra ale prieskumy zverejňuje len v trojtýždňovom intervale.

Porovnanie preferencií SPD a CDU agentúry
Forschungsgruppe Wahlen
17.2.-28.4.2017
Percentuálny zisk

38%
36%
34%

CDU/CSU

32%
SPD

30%
28%
17/2/2017

7.4.2017
31/3/2017

10/3/2017

21/4/2017
28.4.2017

Dátum

Graf č. 4: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry Forschungsgruppe Wahlen v časovom
období 17.2. až 28.4.2017Ľ spracovanie: autorka, zdroj dát:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/politbarometer.htm

Najmenší rozdiel medzi percentuálnymi ziskami SPD a CDU/CSU by bol pod a
prieskumu agentúry Allensbach publikovaného 28. marca len jeden percentuálny bod,
a to 33 % ku 34 % (vi

graf č. 5ě. Je ale nutné podotknúťĽ že agentúra zverejňuje

prieskumy len raz mesačneĽ a to je pri takom rýchlom slede udalostí a zmien, o akom
táto práca pojednáva, nízka intenzita.

Percentuálny zisk

Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry
Allensbach
22.2.-25.4.2017
36.0%
34.0%
CDU/CSU
32.0%

SPD

30.0%
22.2.2017
1/2/2017

1/3/2017
28.3.2017
Dátum

25.4.2017
1/4/2017

Graf č. 5: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry Allensbach v časovom období 22.2. až
25.4.2017, spracovanie: autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/allensbach.htm
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Agentúra GMS zozbierala dátaĽ ktoré indikujúĽ že najmenší rozdiel medzi
eventuálnym volebným ziskom SPD a CDU/CSU by pod a prieskumu z 23. marca bol 3
percentuálne body (31 % SPD ku 34 % CDU/CSU) (vi graf č. 6ě. Podobne ako aj pri
predošlej agentúreĽ aj táto publikuje prieskumy len v približne šesťtýždňovom intervaleĽ
čo pri hlavnej téme tejto práce slúži len ako doplnenie.

Percentuálny zisk

Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry
GMS
9.2.-4.5.2017
36%
34%
32%

CDU/CSU

30%

SPD

28%
9.2.2017
1/2/2017

23.3.2017
1/3/2017

1/4/2017

4.5.2017
1/5/2017

Dátum
Graf č. 6: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry GMS v časovom období 9.2. až 4.5.2017Ľ
spracovanie: autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/gms.htm

Na druhej strane sú tu prieskumy agentúr TNS Emnid, Infratest Dimap
a INSA, pod a ktorých údajov sa v podpore nemeckej spoločnosti SPD CDU/CSU nie
len vyrovnala, ale v určitom bode ju dokonca predbehla. Pod a agentúry TNS Emnid by
tomu tak bolo pod a prieskumu zverejnenom 18. februára, kedy by SPD disponovala
percentuálnym ziskom 33 % oproti zisku CDU/CSU činiacom 32 %. Neskoršie
prieskumy ukazujúĽ že v priebehu marca a na začiatku apríla by boli na tom strany
rovnako, obe získavajúc podporu 33 % (vi graf č. 7ě.
Podobné dáta ukazujú aj prieskumy agentúry Infratest DimapĽ pod a ktorej by
mala SPD väčšiu podporu ako CDU/CSU na konci februára, konkrétne o jeden
percentuálny bod (32 % SPD ku 31 % CDU/CSUě. Počas marca sa ešte preferencie
strán vyrovnali na úroveň 32 % (vi graf č. 8ě.

20

Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry
TNS Emnid
4.2.-29.4.2017
Percentuálny zisk

36%
34%
32%
CDU/CSU
30%

SPD

28%
4/2/ 11/2/ 18/2/ 25/2/ 4/3/ 11/3/ 18/3/ 25/3/ 1/4/ 8/4/ 15/4/ 22/4/ 29/4/
Dátum
Graf č. 7: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry TNS Emnid v časovom období 4.2. až
29.4.2017, spracovanie: autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/emnid.htm

Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry Infratest
Dimap
2.2.-20.4.2017
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Graf č. 8: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry Infratest Dimap v časovom období 2.2.
až 20.4.2017Ľ spracovanie: autorkaĽ zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/dimap.htm

Dáta agentúry INSA ukazujúĽ že SPD by na konci februára a v priebehu marca
mala podporu medzi 31 a 32 %Ľ pričom pod a prieskumu uverejneného 28. februára by
mala voči CDU/CSU výhodu 1,5 percentuálneho boduĽ čo činí najväčší percentuálny
rozdiel strán v scenári, kde je SPD úspešnejšia, a to v rámci dostupných dát všetkých
agentúr. Tieto prieskumy tiež ukazujúĽ že sa SPD pri CDU/CSU držala dlhšiu dobuĽ ako
to ukazujú ostatné agentúry (vi graf č. 9ě.
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Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry
INSA
30.1.-19.4.2017
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Graf č. 9: Porovnanie preferencií SPD a CDU/CSU agentúry INSA v časovom období 30.1. až 19.4.2017Ľ
spracovanie: autorka, zdroj dát: http://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm

Nasledujúci graf (graf č. 10ě ukazuje celkové preferencie SPD od oznámenia
kandidatúry Martina Schulza až po deň konania volieb do nemeckého spolkového
snemu. Sú tu zahrnuté údaje všetkých siedmich agentúrĽ ktorých percentuálne údaje boli
doteraz využívané. Ako je možné vidieťĽ žiadna z agentúr sa svojimi výsledkami príliš
nelíšila od tých ostatných a vo všeobecnosti sa dá povedaťĽ že všetky agentúry
kopírovali približne rovnaký vývojĽ avšak je zaujímavé sledovaťĽ aké rôzne sú pod a
rozličných agentúr percentuálne rozdiely medzi stranami v jednotlivých obdobiach.
Po oznámení mena kandidáta SPD na post nemeckého kancelára postupne
stúpali preferencie sociálnych demokratov, z v priemere 21 % až na 30 % v priebehu
nieko kých týždňov. Najväčší percentuálny zisk strane pripisovali agentúry TNS Emnid
a Allensbach, najmä v marci a na začiatku aprílaĽ kedy pod a nich strana mala medzi
nemeckými voličmi podporu 33 %. Najvyššia percentuálna hodnota spriemerovaných
výsledkov bola na konci marca, a to konkrétne 32,2 %. Od tohto maxima podpora
strany vo výskumoch všetkých agentúr klesalaĽ v apríli priemerne o 1,4 percentuálneho
bodu, v máji dokonca až o 4,3 percentuálneho bodu a postupne klesaním o desatiny
bodov v alších štyroch mesiacoch. Tesne pred septembrovými vo bami v prieskume
agentúry Infratest Dimap získala strana podporu dokonca len 20 %Ľ čo je spolu
s výsledkom

januárového prieskumu agentúry GMS

minimum,

ktoré strana

v skúmanom období od januára do septembra 2017 dosiahla, a ešte o 0,5 percentuálneho
bodu menejĽ ako strana reálne vo vo bách získala (vi graf č. 10Ľ resp. graf č. 11ě.
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Nutné je zmieniťĽ že niektoré krivky v grafe nie sú úplne presné. Vzh adom na
toĽ že niektoré agentúry takéto výskumy publikovali zriedka Ěako napr. Allensbach raz
mesačneĽ či GMS raz za šesť týždňověĽ nemôžu byť tieto prieskumy porovnávané
s takýmiĽ ktoré boli zverejňované každý týždeň. Pre účely tohto výskumu som teda dáta
všetkých agentúr pričlenila pod a dátumov k dátam z prieskumov agentúry Forsa, ktorá
mala počas sledovaného obdobia najviac údajovĽ a ke

k určitému dátumu údaje z tej

danej agentúry chýbali, doplnili sa posledné známe údaje – to vysvet uje stávajúcu
tendenciu niektorých kriviek grafu počas konkrétnych období.
Popisu konkrétnych udalostí, ktoré sprevádzali jednotlivé obdobia skúmané
v grafoch tejto podkapitolyĽ sa budem venovať v nasledujúcej kapitole.
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Graf č. 10: Vývoj volebných preferencií SPD – priemer, spracovanie: autorka, zdroj dát:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Graf č. 11: Vývoj volebných preferencií SPD – všetky agentúry, spracovanie: autorka, zdroj dát:

http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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3 Schulzova predvolebná kampaň
3.1

Január – marec 2017: „Schulzhype“

Ve mi rýchly nárast popularity SPD v predvolebných prieskumoch po 24.
januáriĽ teda po dniĽ kedy bola oznámená kandidatúra Martina SchulzaĽ sa okamžite
začal označovať ako hypeĽ teda obzvlášť ve kolepáĽ vyčerpávajúca reklama a záujem,
ktoré spôsobujú euforické nadšenie pre konkrétnu vec.45 „Schulzhype“ je teda možné
preložiť a vysvetliť ako enormný záujem a nadšenie pre Schulzovu osobnosť, neskôr sa
v tejto súvislosti začal používať i termín „Schulzeffekt“Ľ teda Schulzov efekt. Takmer
okamžite po oznámení tohto rozhodnutia strany sa na internete a najmä na sociálnych
sieťach objavovali rôzne fotomontážeĽ ktoré ho označovali pojmom „Gottkanzler“
(preložené ako božský kancelárěĽ či v spojení s ním používali skratku MEGA Ěmake
Europe great again – urobme znova Európu skvelouěĽ ktorá narážala na skratku
používanú počas predvolebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa
MAGA (make America great again – urobme znova Ameriku skvelouě. Mnoho udí
Schulza k Trumpovi prirovnávalo kvôli podobnosti začiatku ich kampaníĽ ke že si
súčasný americký prezident práve za pomoci internetu a sociálnych sietí vybudoval
svoju voličskú základňu.46
Približne týždeň po oznámení Schulzovej kandidatúry sa jeho vysoká popularita
premietla do prieskumov verejnej mienky – v prípadeĽ že by sa kancelár volil priamoĽ
pod a prieskumu Deutschlandtrend by si Schulza vybrala až polovica respondentovĽ
pričom Merkelovú len 34 % zodpovedanýchĽ čo predstavovalo zvýšenie podpory
Schulza o 9 percentuálnych bodov a naopak zníženie podpory Merkelovej o 7
percentuálnych bodov od oznámenia Schulzovej kandidatúry na konci januára.47
Zvýšená podpora sa dotkla i samotnej strany, ktorej popularita sa v priebehu týždňa
zvýšila až o takmer päť percentuálnych bodov Ěvi graf č. 1ě. Zmena na poste kandidáta
na kancelára viedla
demokratovĽ ke

udí i k hromadnému pridávaniu sa do štruktúr sociálnych

sa len online o členstvo v SPD uchádzalo na začiatku februára viac

„Duden|Hype|RechtschreibungĽ BedeutungĽ DefinitionĽ SynonymeĽ Herkunft“Ľ DudenĽ
https://www.duden.de/rechtschreibung/Hype (stiahnuté 27.4.2018)
46
Fabian ReinboldĽ „Netz-Kult um den SPD-Kandidaten: Schulz? MEGA!“Ľ Spiegel Online, 31.1.2017,
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/martin-schulz-reddit-kult-um-den-spd-kandidaten-a1132438.html (stiahnuté 16.4.2018).
47
„Schulz überflügelt Merkel deutlich“Ľ Spiegel Online, 3.2.2017,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-ueberholt-angela-merkel-bei-umfrage-spd-legtzu-a-1132934.html (stiahnuté 27.4.2018).
45
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ako 3200 udí. Predstavitelia CDU samozrejme dúfaliĽ že podobný trend nevydrží dlhoĽ
čo odôvodňovali týmĽ že Schulz ešte neponúkol žiadne konkrétne idey či riešeniaĽ a teda
sú tu z jeho strany zatia len vágne a nič nehovoriace vyjadrenia. Ako negatívne
príklady by pod a kresťanských demokratov mohli slúžiť predvolebné kampane
sociálnych demokratov Franka-Waltera Steinmeiera či Peera Steinbrücka z rokov 2009
resp. 2013Ľ ke že obaja pri oznámení svojej kandidatúry zabezpečili strane zvýšenú
podporu v prieskumochĽ avšak nedokázali túto popularitu udržať a vo vo bách získali
neuspokojivé výsledky. Pri Schulzovi sa ale predpokladaloĽ že po skúsenostiach, ktoré
nadobudol vo volebných kampaniach v európskych štruktúrachĽ sa podobných chýb ako
jeho predchodcovia nedopustí. 48
Schulzova popularita v priebehu februára na alej stúpala. Výsledky všetkých
verejných prieskumov vykazovali zvýšenie podpory SPDĽ z priemerných 22 % na konci
januára sa v priebehu jedného mesiaca strana dostala až na viac ako 30 % (vi graf č.
10, resp. graf č. 11). Dôležitým mí nikom bolo tiež zvolenie nového nemeckého
prezidenta – po Joachimovi Gauckovi bol v polovici februára 2017 do prezidentského
kresla zvolený Frank-Walter SteinmeierĽ bývalý minister zahraničných vecí vo vládach
Angely Merkelovej, skúsený a rešpektovaný politikĽ nominant SPD.49 Tento krok
rovnako napomohol tomuĽ že sa strana sociálnych demokratov stala ešte viac
podporovanou a mnoho udí sa nazdávaloĽ že po zmene prezidenta bude akcelerovať
zmena nemeckej politickej scény a teda nasledovať i zmena kancelára.
Schulz sa vyjadroval najmä k Agende 2010Ľ už spomínaným nepopulárnym
reformám sociálneho systému zavedeným kancelárom Gerhardom Schröderom počas
vlády SPD a Zelených v rokoch 2002 až 2005, a k tomu, ako je potrebné ich revidovaťĽ
čo drvivá väčšina občanov i politikov vítala.50 Tento ambivalentný vzťah k zmenám
implementovaným počas Schröderovej éry nebol žiadnou novinkouĽ už mnohokrát sa
SPD snažila otvorením tejto témy prinavrátiť priazeň svojich voličov a v momente,

Florian GathmannĽ Sven BöllĽ „Das ist ja kein Selbstbesäufnis“Ľ Spiegel Online, 3.2.2017,
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kedy sa strana v aka Schulzovi dostávala z tých najhorších čísel za posledné rokyĽ sa
snažila výsledky prieskumov patrične využiť.51
Približne v polovici marca 2017, kedy boli percentuálne zisky sociálnych
demokratov v predvolebných prieskumoch najvyššie a dosahovali hodnoty okolo 32 %
(vi graf č. 10Ľ resp. graf č. 11ě, sa stal Martin Schulz predsedom strany a bol oficiálne
vymenovaný kandidátom

na

post

spolkového

kancelára.

Stalo

sa

tak

po

bezprecedentnom hlasovaníĽ kde získal všetky hlasy z 605 možných a bol tak
jednohlasne zvolený. Podobný výsledok sa pri tejto vo be nepodarilo získať dokonca
ani takým dôležitým historickým osobnostiam strany ako Willymu Brandtovi v roku
1966 či Kurtovi Schumacherovi v rokoch 1946 až 1948, obom do zisku 100 % hlasov
chýbalo sedem resp. tri desatiny.52 Tento rezultát teda predznačoval a straníckymi
kolegami odobroval Schulzovo dobývanie postu kancelára.
„Zmŕtvychvstanie“ SPDĽ ktorej popularita sa postupne dostávala na úroveň
kresťanských demokratovĽ nebolo už zachytené len médiamiĽ ale aj prieskumami
popularity politických strán. Takýto „hype“ je možno vysvetliť nieko kými tvrdeniami.
Martin Schulz bol totižto ideálny kandidát pre daný moment – je výborný rečníkĽ ktorý
sa nebojí vyjadriť svoje emócieĽ ale zároveň tvrdosť a praktický prístup, ktorý
tradičným voličom sociálnej demokracie imponuje. FaktĽ že nebol aktívny na federálnej
úrovni a na nemeckej politickej scéne celkovo, sa začínal ukazovať ako jeho výhodaĽ
ke že nebol nijakým spôsobom zapojenýĽ a tým poškodenýĽ do početných nezhôd vo
vnútri strany či do nepopulárnych rozhodnutíĽ ktoré učinili predošlé vládyĽ v ktorých
SPD figurovala. Na príklade USA a prezidentských volieb v roku 2016 a výhre Donalda
Trumpa je možné vidieťĽ že neskúsenosť politikov nehrá už takú dôležitú rolu a voliči
oceňujú bezprostrednosť. TýmĽ že sa navonok prezentoval ako obyčajný človek
a otvorene hovoril aj o svojej problematickej minulosti spojenej s problémami v škole
a alkoholizmom, si u potenciálnych voličov získal dôveryhodnosť a sympatie – oproti
naoko nekompromisnej a rezervovanej Merkelovej bol vítaným zosobnením udskosti.53
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Schulz prezentoval sociálnu spravodlivosť za k účovú otázku kampane
sociálnych demokratov. Nieko ko týždňov cestoval po Nemecku a počúval príbehy
o nespravodlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivostiĽ v školách, na policajných
staniciach, ktoré neskôr rozprával svojmu publiku na mítingoch. Aj ke bola nemecká
ekonomika silná a miera nezamestnanosti bola nízka, mnohí Nemci boli skeptickí
pokia ide o ich osobnú budúcnosť - či už ide o dôchodkyĽ šance mladej generácie na
uplatnenie, alebo o sociálnu súdržnosť. Táto forma skepticizmu o budúcnosti je
obzvlášť silná medzi potenciálnymi voličmi SPD, a teda môže strana v kampani stavať
na uznávanej dobrej práci sociálnych demokratov vo vládeĽ či už to bolo zavedenie
minimálnej mzdy alebo mimoriadne úsilie o integráciu utečencov.54
alším dôvodom bola určitá možná celková únava z Angely Merkelovej po jej
dvanástich rokoch vo funkcii. Ako už bolo spomenutéĽ v rôznych prieskumoch na
otázkuĽ kto by sa mal stať kanceláromĽ mnoho voličov preferuje MerkelovúĽ avšak
rovnaké a v určitom bode i väčšie percento respondentov by si vybralo SchulzaĽ čo je
pozoruhodný údaj. Okrem toho konzervatívne sesterské strany CDU a CSU, ktorých
názory na riešenie otázky utečencov boli hlboko rozdelené, neboli v danom stave a čase
pripravené na organizáciu volebnej kampane proti strane na rovnakej úrovni.55
Európska únia bola tiež dôležitou otázkou. Čím

alej tým viac Nemcov už

nepovažovalo úniu za bruselský diktát, ale skôr za obranný múr proti Trumpovmu
izolacionizmu, Putinovým geopolitickým ambíciám či silne nacionalistickým stranám
naprieč Európou. Schulz ako politikĽ ktorý v týchto európskych štruktúrach dlhé roky
pôsobil a myšlienky na zjednotenie kontinentu podporovalĽ predstavoval silu, ktorá
spájala Nemecko so zvyškom európskych štátov viac ako ktorýko vek iný politický
subjekt či jeho predstavite .56
V tomto čase, teda na konci marca, bola percentuálna podpora SPD v závislosti
na konkrétnom prieskume a agentúre v rozmedzí 31 až 33 %, teda na viac ako
desaťročnom maxime (vi

graf č. 11ě. Strana po dvoch mesiacoch od oznámenia

Schulzovej kandidatúry nabrala v prieskumoch viac ako 10 percentuálnych bodov
a bola na dosah Ěresp. predbehlaĽ opäť to záleží na vykonanom prieskumeě tým
najväčším súperom a „vyzývate om“Ľ kresťanským demokratom. Obavy CDU nazývané
Michael MiebachĽ Dominic SchwickertĽ „Explaining the Martin Schulz Phenomenon“Ľ FEPS & The
Progressive Post, 27.3.2017, http://www.progressives-zentrum.org/explaining-the-martin-schulzphenomenon/ (stiahnuté 15.4.2018).
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„Schulzhype“ či „Schulzeffekt“ mali byť potvrdené alebo vyvrátené v nasledujúcich
dňoch – vtedy sa totiž konali prvé krajinské vo by toho roku v Sársku, o nieko ko
týždňov neskôr nasledovali vo by v Šlesvicku-Holštajnsku a Severnom PorýníVestfálsku. TomuĽ ako tieto vo by dopadli a aký vplyv mali na alší vývojĽ sa budem
venovať v nasledujúcej podkapitole.

3.2

Apríl – máj 2017: faktor krajinské voľby

V roku 2017 boli okrem volieb do nemeckého spolkového parlamentu
naplánované i vo by do krajinských snemov až v štyroch spolkových krajinách –
Sársku, Šlesvicku-HolštajnskuĽ Severnom Porýní-Vestfálsku a Dolnom Sasku. Vo by
v prvých troch menovaných krajinách sa uskutočnili ešte pred vo bami do BundestaguĽ
a vzh adom na obrovskú popularitu Schulza a náhly nárast popularity sociálnych
demokratov tieto vo by mali predstavovať akýsi testĽ či dokáže SPD svoju ob úbenosť
pretaviť z federálnej úrovne a pozície v jednotlivých krajinách obhájiťĽ resp. zosadiť
svojich politických protivníkov. Taktiež mali ukázaťĽ aká celková nálada v Nemecku
panovala a na akých bodoch svojich kampaní museli strany ešte zapracovať, aby bol ich
volebný výsledok čo najúspešnejší.
Prvé vo by sa uskutočnili už 26. marca, a to v Sársku. Po predchádzajúcich
vo bách v roku 2012 tu vládla čierno-červená koalícia pod vedením nominantky CDU
Annegret Kramp-KarrenbauerovejĽ ktorú chcela CDU pochopite ne zachovať. Pod a
prieskumov sa ale pomerne dobre darilo SPD a aviciĽ pričom tieto dve politické strany
by mohli utvoriť spoločnú červeno-červenú vláduĽ nevylúčite nou bola i možnosť
ve kej koalícieĽ tentokrát ale pod vedením sociálnych demokratov. 57 V každom prípade
by to bola pre SPD obrovská vzpruha a potvrdenie popularity.
Obavy CDU sa ale nenaplnili a vo by nakoniec kresťanskí demokrati vyhrali
s viac ako päť percentuálnych bodov väčším ziskom ako pred piatimi rokmi (40,7 %
oproti 35,2 % v roku 2012)Ľ naopak SPD si pohoršila o jeden percentuálny bod (29,6 %
oproti 30,6 % v roku 2012).58 Napriek tomuĽ že sa jedná o krajinu len s 800 tisíc
oprávnenými voličmiĽ to bola pre SPD strataĽ zvlášť po tomĽ ako sa predvolebnej
kampane okrem kandidátky sociálnych demokratov Anke Rehlingerovej zúčastnil aj
Sebastian FischerĽ Max HolscherĽ Annett MeiritzĽ „Wahlzeit!“Ľ Spiegel Online, 25.3.2017,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/saarland-nrw-schleswig-holstein-was-die-landtagswahlen-imbund-bedeuten-a-1140284.html (stiahnuté 14.4.2018).
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sám Schulz. Strane príliš nepomohli predvolebné myšlienky o už spomínanej červenočervenej koalíciiĽ a voliči si vybrali elimináciu

avice a pravdepodobné vytvorenie

ve kej koalície. Pod a slov lídra SPD „síce strana nedosiahla svoj cie pre ten deňĽ
avšak to neznamenáĽ že sa jej nepodarí dosiahnuť ten najväčší. Je to beh na dlhú trať
a nie šprint.“59
Počas celého apríla popularita SPD stagnovala a pohybovala sa nad úrovňou
30 %. Najvyššiu hodnotu vôbec namerala agentúra AllensbachĽ ktorej prieskum zo
začiatku mesiaca indikoval až 33 % (vi graf č. 11ě. Prvý pokles pod tridsaťpercentnú
hranicu

zaznamenala

agentúra

Forschungsgruppe

Wahlen,

ktorá

v prieskume

uverejnenom 26. apríla zistila, že sociálni demokrati majú podporu 29 % (vi

graf č.

11). Okrem popularity strany začínala postupne klesať i popularita samotného Schulza –
na začiatku mesiaca by ho do úradu kancelára priamo zvolilo 40 % opýtanýchĽ pričom
na jeho konci už to bolo len 37 %. Presný opak zaznamenali preferencie Merkelovej,
ktorú by na konci apríla do pozície kancelárky dosadilo 50 % respondentov oproti 48 %
na začiatku mesiaca.60
alšie zo série krajinských volieb sa konali 7. mája v spolkovej krajine
Šlesvicko-Holštajnsko. V predchádzajúcich vo bách tu sociálni demokrati tesne
prehrali, ale napriek tomu dokázali utvoriť koalíciu spolu so stranou Zelených
a Juhošlesvickým zväzom voličov (nemecky Südschleswiger Wählerverband). Ani pre
alšie volebné obdobie sa teda nepočítalo so zmenou – SPD si tu mala len upevniť
svoju pozíciu a svojou výhrou vyslať signál spo ahlivostiĽ a ak by sa podarilo dobrý
výsledok udržať aj ZelenýmĽ pokračovanie červeno-zelenej koalície malo byť takmer
isté. Naopak CDU neočakávala nijaký oslnivý výsledok, kvôli neúspechom musela
predchádzajúcu jeseň zmeniť kandidátaĽ a teda nepovažovala získanie moci za reálne.61
Práve preto bolo pre všetkých víťazstvo relatívne neznámeho kandidáta
kresťanských demokratov Daniela Günthera pomerne ve kým prekvapením. CDU si
oproti posledným vo bám ešte o viac ako jeden percentuálny bod prilepšila Ě32 % oproti
30,8 % v roku 2012), naopak SPD stratila viac ako tri percentuálne body (27,2 % oproti
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30,4 % v roku 2012ěĽ čo znamenaloĽ že nebolo možné zopakovať zloženie
predchádzajúcej vlády.62 Prehra SPD sa pripisovala osobnému zlyhaniu kandidáta
sociálnych demokratov Torstena Albiga a bola

alším čiastkovým znamením

o aktuálnej nálade v nemeckej spoločnosti. Vedenie SPD sa napriek tomuto vidite nému
sklamaniu opäť vyjadriloĽ že najdôležitejší bude ten výsledok na konci septembra a je
potrebné sa sústrediť na alšie vo by.63
Najdôležitejšie z trojice týchto volieb sa konali o týždeň, 14. mája, v Severnom
Porýní-Vestfálsku. Táto spolková krajina je naj udnatejšiaĽ počet obyvate ov tvorí asi
jednu pätinu celkového počtu obyvate ov NemeckaĽ a volebné oprávnenie má asi trinásť
miliónov udí; opodstatnene sa teda hovoriloĽ že až tieto vo by ukážuĽ ako na tom v
skutočnosti nemecké politické strany sú. V predchádzajúcom volebnom období tu
vládla SPD spolu so Zelenými pod vedením Hannelore Kraftovej, ktorej
v predvolebných prieskumoch taktiež pomohol Schulz a jeho kandidatúra, teraz
prichádzala do úvahy červeno-čierna koalícia na čele so sociálnymi demokratmi.64 SPD
bola v tomto regióne tradične ve mi úspešnáĽ čo bolo zapríčinené najmä rozvinutým
priemyslom

v oblasti

Porúria,

a teda

ve kým

zastúpením

robotníkov

medzi

oprávnenými voličmi.
SPD ale ani tieto vo by nezvládla a víťazmi sa stali kresťanskí demokrati na čele
s Arminom Laschetom. Strana stratila oproti predchádzajúcim vo bám až takmer osem
percentuálnych bodov (31,2 % oproti 39,1 % v roku 2012ěĽ naopak CDU si polepšila
o takmer sedem percentuálnych bodov (33 % oproti 26,3 % v roku 2012).65 CDU
postavila svoju predvolebnú kampaň na zaistení boja proti terorizmu a bezpečnostiĽ
ktorá bola práve v tejto spolkovej krajine k účovým bodom, a ktorej udržiavaniu sa
pod a kresťanských demokratov predchádzajúca vláda dostatočne nevenovala – narážali
tým najmä na marcový útok sekerou na hlavnej vlakovej stanici v Düsseldorfe či
aprílový bombový útok na autobus futbalistov Borussie Dortmund. Schulz situáciu
považoval za „ve mi ťažký moment pre celú stranuĽ na druhej strane ale k vo bám vedie
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ešte dlhá kamenistá cesta.“ 66 Taktiež sa zaviazalĽ že v alších dňoch budú klásť dôraz
na toĽ aby strana vyslovila obsahovo konkrétne myšlienky a riešenia aktuálnych
problémov.
Na základe výsledkov troch volieb do krajinského snemu v rôznych nemeckých
spolkových krajinách je teda možné tvrdiťĽ že prvotná popularita SPD a Martina
Schulza po takmer štyroch mesiacoch od oznámenia jeho kandidatúry opadla a voliči sa
uchýlili k vo be CDU aj v regiónoch, ktoré nepatrili k ich tradičným voličským
základniam. Na konečné rezultáty bolo v tomto čase ešte pomerne skoroĽ avšak už
v tomto bode bolo možné vidieťĽ že voličom chýbali konkrétne riešenia konkrétnych
problémov, a že bola pred sociálnymi demokratmi ťažká úloha – prinavrátiť svojich
priaznivcov späť na svoju stranu konštruktívnymi návrhmi riešení na špecifické otázky.

3.3

Jún – September 2017: Návrat k dvadsiatim
percentám

V období po krajinských vo bách sa v prieskumoch verejnej mienky SPD ocitla
ešte nižšie pod tridsaťpercentnou hranicou – bezprostredne po posledných vo bách
v Severnom Porýní-Vestfálsku bolo vydaných päť prieskumov rôznych agentúr a SPD
sa vo všetkých z nich pohybovala na úrovni 25 až 27 %Ľ čím sa strana dostala na svoju
úroveň zo začiatku februára (vi

graf č. 11ě. Po nevydarenej etape bola teda strana

sociálnych demokratov prinútená svoju predvolebnú kampaň znova naštartovať
a bojovať o svojich voličov, ktorí v tejto dobe ešte stále presne nevedeliĽ aké riešenia na
konkrétne problémy SPD ponúka.
Jedna z prvých záležitostíĽ ktorej sa strana chcela venovaťĽ bola školstvoĽ ktoré
bolo okrem bezpečnosti

alším dôležitým prvkomĽ na ktorý sociálni demokrati počas

kampaní krajinských volieb nekládli dostatočný dôraz. V tomto čase sa tiež už
pripravoval volebný programĽ ktorý mal byť prijatý na straníckom zjazde v Dortmunde
koncom júna. Práve na dortmundskom zjazde sociálnych demokratov 25. júna Schulz
predniesol prejav, ktorý patrične ocenilo i jeho šesťtisícové publikum. Okrem tohoĽ že
prezentoval volebný program stranyĽ sa tiež silne ohradil voči vtedajšej kancelárke
Merkelovej

a kresťanským

demokratom

a označil

ich

taktiku

asymetrickej

„SPD nach NRW-Debakel: AbhakenĽ weiterkämpfen“Ľ Spiegel Online, 15.5.2017,
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demobilizácie za útok na demokraciu.67

68

Podobne sa vo svojom prejave vyjadroval

i bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý naviac spomenul, ako v roku 2005
prieskumy predurčovali SPD na drvivú prehruĽ ale nakoniec prehrali len o jeden
percentuálny

bod,

to

by

pod a

Schröderovho

názoru

mohol

byť

prípad

i nadchádzajúcich volieb.69
Na začiatku júla 2017 bola SPD v prieskumoch verejnej mienky opäť o niečo
slabšia – pod a prieskumov šiestich rôznych agentúr by v tom čase vo vo bách
v závislosti na konkrétnom prieskume získala len 23 až 25 % (vi graf č. 11ě. Popularita
samotného Schulza sa taktiež znížilaĽ ke že pod a prieskumu agentúry Infratest Dimap
bol v tomto čase najpopulárnejším politikom SPD Sigmar GabrielĽ ktorý na druhom
mieste sekundoval Merekelovej. Schulz sa v tomto rebríčku prepadol až na deviate
miesto za alším sociálnym demokratom Heikom Maasom či lídrom FDP Christianom
Lindnerom.70
UdalosťĽ ktorá bezpochyby taktiež ovplyvnila náladu nemeckej spoločnosti
a zamiešala karty v miere popularity politických strán, bola konferencia G20, ktorá sa
uskutočnila 7. a 8. júla v Hamburgu. SummitĽ na ktorom sa mali rozoberať témy ako
ekonomický rastĽ medzinárodný obchod či regulovanie finančného trhuĽ bol poznačený
protestmi miestnych obyvate ov a najmä výtržníctvom a násilnosťami skupiny
radikálov. Za nezvládnutie a podcenenie situácie bol obviňovaný prevažne starosta
Hamburgu a nominant SPD Olaf ScholzĽ pričom v tomto bode sa do popredia opäť
dostávala téma vnútornej bezpečnosti krajiny. Ke že práve kresťanskí demokrati svoju
predvolebnú kampaň postavili na tejto otázkeĽ hlavné témy kampane SPD ako sociálna
spravodlivosťĽ regulovanie daní či investície v tieni týchto udalostí strácali na

„Rede von Martin SchulzĽ Parteivorsitzender, auf dem außerordentlichen Parteitag der SPD am 25. Juni
2017 in Dortmund“Ľ Sozialdemokratische Partei Deutschland ĚSPDěĽ
https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/rede-von-martin-schulz-parteivorsitzender-aufdem-ausserordentlichen-parteitag-der-spd-am-25-juni-2017-in-dortmund/25/06/2017/ (stiahnuté
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popularite.71 Možno teda tvrdiťĽ že tiež vandalizmus a niektoré policajné zásahy
v Hamburgu počas tejto konferencie istým spôsobom aj napriek tomuĽ že to nebola
celkom ich vina, dopomohli sociálnym demokratom k strate voličov.
Dôležitým bodom Schulzovej kampane bol 16. júlĽ kedy v berlínskej centrále
SPD prezentoval svoj desaťbodový plán pre Nemecko, ktorý odkazoval na slávny
desaťbodový plán Helmuta Kohla pri znovuzjednotení Nemecka. Jeden z bodov boli
masívne investície do dopravyĽ energetiky či zdravotníctva – pod a Schulza mal štát nie
len šetriťĽ ale aj investovaťĽ na čo kresťanskí demokrati reagovali týmĽ že v danom
časovom období takéto kroky neboli z finančného h adiska možné.72 Druhou neskôr
ve mi rozoberanou témou bola európska otázkaĽ ktorej riešenie bolo pomerne riskantnéĽ
išlo totiž o navýšenie obnosu finančných prostriedkovĽ ktoré by Nemecko malo platiť
Európskej únii. Na druhej strane ale navrhol vrátiť sa k princípu solidarityĽ čo by
znamenaloĽ že štátyĽ ktoré sa napr. nechcú podie ať na prerozdelení utečencovĽ budú
dostávať od EÚ menej financiíĽ pričom by ako kancelár za iných podmienok európsky
rozpočet vetoval.73 Týmto prejavomĽ ktorý bol považovaný za jeden z najlepších počas
jeho predvolebnej kampaneĽ sa opäť snažil získať voličov a odvrátiť trend klesajúcej
podpory v prieskumoch verejnej mienky.
Začiatkom augusta bolo stále možné v predvolebných prieskumoch vidieť
klesajúcu tendenciu krivky patriacej SPD. V tomto čase by strana v závislosti od
konkrétneho prieskumu získala od 22 do 24 % (vi graf č. 11ě. Zlepšeniu týchto čísel
nepomohol ani nový Schulzov programĽ ani faktĽ že pod a prieskumu inštitútu Infratest
Dimap pre ARD kancelárka Merkelová stratila v tejto ankete v priebehu mesiaca desať
percentuálnych bodov a s hodnotou 59 % už nebola najob úbenejším nemeckým
politikom – v tejto ankete ju totiž predbehli jej spolustraník a vtedajší minister financií
Wolfgang Schäuble so ziskom 64 % a tiež nominant sociálnych demokratov a vtedajší
minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel s 63 %. Schulz sa totiž v tomto prieskume
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stále nachádzal na nižších pozíciáchĽ v priebehu mesiaca stratil tri percentuálne body
a s ziskom 33 % bol na najnižšej hodnote od januáraĽ kedy oznámil svoju kandidatúru.74
V polovici augusta vyšlo na verejnosťĽ že bývalý sociálnodemokratický kancelár
Gerhard Schröder, ktorý mal stále na stranu väzby, by sa mal stať členom dozornej rady
ruskej spoločnosti na spracovanie ropy Rosneft. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti
bola ale Ruská federáciaĽ čo vzh adom na politickú situáciu v Rusku a spojenie
najvyšších kruhov so sýrskym prezidentom Bašarom Assadom vrhalo na SPD zlé svetlo
a obavyĽ že Schröder využije svoje kompetencie a bude sa snažiť naviesť politiku strany
v prospech Putina.75 Sám Schulz a strana sociálnych demokratov sa od tohto
rozhodnutia ale ihne dištancovali a označili to za Schröderove osobné rozhodnutie.76
V nede u 3. septembra sa v ostro sledovanej televíznej debate stretli Schulz
a Merkelová ako kandidáti na kancelára dvoch najväčších nemeckých politických strán.
Mala to byť jedna z posledných Schulzových šancí na zvrátenie klesajúceho trendu
popularity jeho strany. Napriek tomuĽ že následne vykonané prieskumy ukázaliĽ že sa
v dueli lepšie darilo MerkelovejĽ nebol to pre Schulza celkom zlý výsledok – pred
debatou pre výskum spoločnosti ZDF 60 % respondentov uviedloĽ že by boli
spokojnejší s Merkelovou ako kancelárkou, 30 % by malo radšej v úrade Schulza; po
debate Merkelovú podporilo už len 53 %Ľ zatia čo 39 % opýtaných podporilo Schulza.
Pri otázke, kto sa v debate prezentoval lepšieĽ 32 % udí označilo kancelárku a 29 %
kandidáta sociálnych demokratov, 39 % respondentov sa vyjadriloĽ že medzi nimi nebol
žiadny rozdiel. Pod a prieskumu ARD 55 % udí označilo za víťaza duelu Merkelovú
a len 35 % si to myslelo o Schulzovi.77
Tri týždne pred vo bami do spolkového snemu teda väčšina voličov viac verila
v schopnosti MerkelovejĽ čo dokazovali i prieskumy. Na začiatku septembra pripisovali
agentúry SPD priemerne 22 %Ľ inštitút Inratest Dimap dokonca len 21 %, čo
predstavovalo stav, ktorý panoval, ke

Martin Schulz svoju kandidatúru na post

spolkového kancelára v januári oznámil (vi

graf č. 11ě. Pred SPD bol teda ve mi

dôležitý časový úsekĽ počas ktorého sa ešte snažila získať voličov na svoju stranu
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https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-867.html (stiahnuté 28.4.2018).
75
Na konci septembra 2017 bol Gerhard Schröder zvolený za predsedu dozornej rady Rosneftu.
76
„SPD nennt Russland-Posten für Schröder Ľpersönliche Entscheidung‘“ĽSpiegel Online, 14.8.2018,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gerhard-schroeder-rosneft-posten-ist-laut-hubertus-heilpersoenliche-entscheidung-a-1162790.html (stiahnuté 28.4.2018).
77
Florian GathmannĽ Philipp WittrockĽ „Nach TV-Duell: Merkel laut Umfragen Siegerin“Ľ Spiegel
Online, 4.9.2017, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-wie-die-kanzlerin-das-tvduell-gegen-martin-schulz-gewann-a-1165947.html (stiahnuté 28.4.2018).

74

35
a utŕžiť tak vo vo bách aspoň uspokojivý výsledok, navonok ale strana zostávala
sebavedomá a porážku si nepripúšťala.
Vo by do nemeckého spolkového snemu sa uskutočnili v nede u 24. septembra.
Účasť na nich bola pomerne vysokáĽ oproti roku 2013 sa zvýšila o 4,6 percentuálneho
bodu na 76,2 % oprávnených voličov. Víťazom volieb sa pod a očakávaní stala únia
CDU/CSU so ziskom 33 %Ľ na druhej priečke sa umiestnila SPD so ziskom 20Ľ5 %.
Treťou najsilnejšou nemeckou stranou sa stala AfDĽ ktorá dosiahla pri svojom druhom
pokuse dostať sa do parlamentu až 12Ľ6 % a po štvorročnej prestávke sa do Bundestagu
vrátila FDP, ktorá získala podporu 10,7 %. Do parlamentu sa dostala tiež

avica

s podporou 9,2 % voličov a tiež ZeleníĽ ktorých percentuálny zisk sa vyšplhal na
8,9 %.78 Do úvahy teda pri týchto výsledkoch prichádzala ve ká koalícia v zložení
CDU/CSU a SPD, prípadne tzv. jamajská koalíciaĽ nazývaná pod a fariebĽ ktoré
jednotlivé politické strany charakterizovali, a ich kompatibilita s farbami jamajskej
vlajkyĽ ktorej súčasťou by boli únia CDU/CSU, FDP a Zelení.
Napriek tomuĽ že strana sociálnych demokratov vo vo bách skončila druháĽ vo
vnútri strany to nebol dôvod na úspech, naopak bol tento výsledok považovaný za
katastrofický. SPD utrpela najhorší volebný výsledok od konca druhej svetovej vojny
a od výhry vo vo bách ju delilo takmer štrnásť percentuálnych bodovĽ čo bolo po
náhlom zvýšení popularity na jar a z toho vyplývajúcich ve kých ambíciách obrovským
sklamaním. Pod a Martina Schulza bol volebný deň „ťažký a trpký deň pre nemeckú
sociálnu demokraciu“79 a okamžite po vo bách sa strana rozhodla prejsť do opozície,
čím eliminovala možnosť zostavenia ve kej koalície. Neúspešný kandidát na kancelára
sa rozhodol zotrvať v pozícií lídra SPD a počas obdobia stráveného v opozícii sa chcel
sústrediť najmä na úspešné obnovenie strany.80

3.4

Povolebný vývoj a príčiny neúspechu Schulza a SPD

Víťazná CDU/CSU teda po vo bách začala sondážne rozhovory s FDP a stranou
Zelených. Na konci novembra 2017 bolo ale predstavite om slobodných demokratov
Chrisitanom Lindnerom oznámenéĽ že nebol dosiahnutý kompromisĽ a z pôvodných
Viola Neu a Sabine Pokorny, Bundestagwahl in Deutschland am 24. September 2017 – Wahlanalyse
(Berlin: Konrad Adenauer Stiftung, 2017), 15-20.
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plánov na jamajskú koalíciu vzišloĽ pričom strany sa nedokázali zhodnúť najmä
v otázkach migrácie a životného prostredia.81 Ako alternatívy sa teda javili predčasné
vo byĽ menšinová koalícia zložená z CDU/CSU a strany Zelených, znovuotvorenie
otázky ve kej koalície alebo obnovenie rozhovorov všetkých troch zainteresovaných
strán. Členovia strany sociálnych demokratov sa po hlasovaní ustanovili na tomĽ že
môžu začať rozhovory s víťaznou Úniou. Tie oficiálne začali na konci januára 2018
a dohoda bola dosiahnutá v polovici februáraĽ pričom vytvorenie vlády s kresťanskými
demokratmi nakoniec schválilo na vnútrostraníckom referende 66 % členov strany.
Súčasná ve ká koalíciaĽ tretia za posledné štyri volebné obdobia, oficiálne vládne od 14.
marca 2018.82 Pod a nemeckých zvyklostí a tradícií post ministra zahraničných vecí
pripadá lídrovi druhej koaličnej stranyĽ v tomto prípade to mal byť Martin Schulz. Ten
ale 9. februára 2018 túto funkciu pod tlakom svojich predchádzajúcich vyhlásení
odmietol a následne rezignoval z postu lídra sociálnych demokratov.83
Cie

sociálnych demokratov získať po vo bách post kancelára nemeckého

spolkového snemu teda nevyšiel. Ich následný plán zostať po štyri roky v opozícii sa
taktiež neuskutočnilĽ ke že sa v marci 2018 oficiálne stali súčasťou ve kej koalícieĽ
v ktorej napriek svojmu relatívne slabému volebnému výsledku získali značnú časť
dôležitých ministerstiev. Martin Schulz po roku svoj vysoký post opustil a vedenie
strany prebrala Andrea Nahlesová. TomuĽ prečo na prvý poh ad úspešná kampaň
charizmatického politika nakoniec skončila fiaskomĽ sa budem venovať v nasledujúcich
odsekoch.
Na konci januára 2017 sa pre stranu sociálnych demokratov všetko vyvíjalo
s ubne – strana oznámilaĽ že jej kandidátom na post spolkového kancelára bude Martin
SchulzĽ

skúsený

európsky

politikĽ

ktorého

osobnosť

okamžite

zafungovala

a v prieskumoch verejnej mienky mali percentá SPD výrazne stúpajúcu tendenciu. Po
dvoch mesiacoch ale čísla opäť začali klesať a podobný trend pokračoval až do volieb
do spolkového snemu, kde strana získala len 20,5 %. Tento vývoj je možné vysvetliť
nasledovnými dôvodmi.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jamaika-sondierungen-fdp-brechen-eigenen-angaben-zufolgegespraeche-ab-a-1179250.html (stiahnuté 28.4.2018).
82
Florian GathmannĽ Christian TeevsĽ „Merkel sitztĽ Regierung steht“Ľ Spiegel Online, 14.3.2018,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-und-die-wahl-zur-kanzlerin-szenen-aus-dembundestag-a-1198089.html (stiahnuté 28.4.2018).
83
Schulz verzichtet auf Ministerposten“Ľ Spiegel Online, 9.2.2018,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/martin-schulz-will-offenbar-auf-aussenministerium-verzichtena-1192707.html (stiahnuté 28.4.2018).
81

37
Jeden z hlavných problémov bola slabá diferenciácia voči

programu

kresťanských demokratov. Zo začiatku kampane pri Schulzových prvých prejavoch
začal SPD stavať do pozícieĽ kedy mohol predstavovať pre nemeckých voličov
alternatívuĽ avšak kvôli tomuĽ že sa konzervatívci na politickom spektre posunuli
mierne do avaĽ bolo takmer nemožné zvýrazniť značné kontrasty používajúc klasické
témy sociálnych demokratov, ktoré Schulz prezentoval.
S tým súvisel i alší problém kampane – SPD si nevybrala vhodnú základnú
myšlienku. Sociálna spravodlivosť je momentálne pre Nemcov druhoradou témouĽ
ke že väčšine z nich sa v súčasnosti dobre darí. V prípadeĽ že by vytvorili alternatívu
k programu CDU/CSUĽ ktorý sa spoliehal na ob úbenosť Angely Merkelovej a na
stabilitu a nemennosť programu konzervatívcov, a sústredil by sa viac na budúci ako na
súčasný vývojĽ je pravdepodobnéĽ že by vo by pre SPD dopadli lepšie.84
alším dôvodom slabého volebného výsledku bol práve samotný
„Schulzhype“ – ke sa Schulz stal kandidátom na kanceláraĽ mnoho udí ho považovalo
za praktickéhoĽ udského a vášnivého politikaĽ čo bol opak voči väčšine politikov na
spolkovej úrovni, a že práve on je tenĽ kto navráti strane sociálnych demokratov stratenú
dôveryhodnosť. Tento prvý dojem ale začal postupne miznúťĽ pretože sa naň SPD
začala príliš spoliehať a nepodporovala ho dostatočne skoro

alšími konkrétnymi

plánmi a riešeniami problémov. TýmĽ že reálny program bol uverejnený až na konci
júnaĽ zostali zvýšené očakávania nenaplnené.85
Klesanie popularity SPD bolo zapríčinené taktiež týmĽ že sa časom
Merkelová začala ukazovať ako kompetentnejšia než Schulz. V prieskume spoločnosti
Emnid vyšla Merkelová ako tá povolanejšia v takmer všetkých skúmaných témach –
hospodárskej politikeĽ európskej politikeĽ riešení migračnej krízyĽ či otázke vnútornej
bezpečnostiĽ Schulz sa javil ako kompetentnejší len v otázke sociálnej rovnosti,
v prípade ochrany životného prostredia Nemci najviac dôverovali lídrovi Zelených
Cemovi Özdemirovi.86
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Dôležitým faktorom bol taktiež čas. Schulzova kandidatúra bola oznámená
24. januára 2017Ľ teda presne osem mesiacov pred vo bami do Bundestagu. Zatia čo
kandidáti iných strán mali na prípravu štyri rokyĽ Schulz prišiel do rozbehnutej kampane
a nebol dostatok času na vytvorenie jeho vlastného profilu či na upravenie straníckeho
programu, ktorý by mu vyhovoval a mohol sa s ním zžiť. Popritom sa na konci mája po
troch prehratých krajinských vo bách na stranu zvýšil tlak, ktorý viedol k alším
chybám, a s ktorým sa bolo v tak krátkom časovom horizonte ťažké vysporiadať.87
Jedným z problémov bol i tím jeho poradcov a expertov, ktorí Schulzovi
neustále dávali rady a návrhy, ktoré neboli plne kompatibilné s jeho názormi či
temperamentom. Ako popredný európsky politik mal svoje skúsenosti z Bruselu
zužitkovať a prezentovať ich ako jeho výhoduĽ bolo mu však poradenéĽ aby európske
záležitosti vo svojich prejavoch príliš nespomínal a sústredil sa na nemecké vnútorné
otázky.88 Prečo si Schulz nevytvoril vlastný tím poradcov pod a jeho vlastných kritérií
nie je jasnéĽ avšak je pravdepodobnéĽ že by to strane v konečnom dôsledku vo vo bách
pomohlo.
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Záver
Pokus o opätovné nadobudnutie moci po nemeckých spolkových vo bách
v septembri 2017 SPD nevyšiel. Napriek tomuĽ že sa začiatok kampane vydaril, Martin
Schulz napokon nenaplnil očakávaniaĽ ktoré do neho vkladali sociálni demokrati
i široká verejnosťĽ a pod jeho vedením strana od kresťanských demokratov utrpela
volebnú porážku a utŕžila najmenšiu podporu voličov od konca druhej svetovej vojny.
Navyše strana v novembri 2017 zmenila svoju povolebnú rétoriku o zotrvaní v opozícii
a o štyri mesiace neskôr utvorila s CDU/CSU ve kú koalíciu. Samotný Schulz bol pod
váhou svojich predchádzajúcich tvrdení nútený zo svojho postu lídra SPD po necelom
roku odstúpiť.
Po oznámení mena kandidáta SPD na post nemeckého kancelára v januári 2017
postupne stúpali preferencie sociálnych demokratov, z v priemere 21 % až na 30 %
v priebehu nieko kých týždňov. Najväčší percentuálny zisk strane pripisovali agentúry
TNS Emnid a Allensbach, najmä v marci a na začiatku aprílaĽ kedy pod a nich strana
mala medzi nemeckými voličmi podporu 33 %. Najvyššia percentuálna hodnota
spriemerovaných výsledkov bola na konci marca, a to konkrétne 32,2 %. Od tohto
maxima podpora strany vo výskumoch všetkých agentúr klesalaĽ v apríli priemerne
o 1,4 percentuálneho bodu, v máji dokonca až o 4,3 percentuálneho bodu – toto klesanie
bolo podnecované slabými výsledkami SPD v krajinských vo bách v SárskuĽ ŠlesvickuHolštajnsku a Severnom Porýní-Vestfálsku - a postupne klesaním o desatiny bodov
v alších štyroch mesiacoch. Tesne pred septembrovými vo bami v prieskume agentúry
Infratest Dimap získala strana podporu dokonca len 20 %Ľ čo je spolu s výsledkom
januárového prieskumu agentúry GMS minimum, ktoré strana v skúmanom období od
januára do septembra 2017 dosiahla, a ešte o 0,5 percentuálneho bodu menej, ako strana
reálne vo vo bách získala.
Náhly nárast popularity SPD by sa dal vysvetliť nieko kými dôvodmi – v prvom
rade šlo o osobnosť samotného SchulzaĽ ktorý si v aka svojej otvorenosti okamžite
získal priaznivcov. Ako výhoda sa javil aj faktĽ že bol na domácej politickej scéne
nováčikomĽ nebol totiž ovplyvnený predchádzajúcimi rozhodnutiami SPD ani ideovými
stretmi, ku ktorým v strane často dochádzaloĽ a mohol tak začať tvoriť svoj obraz bez
akýchko vek predchádzajúcich záväzkov. Na voličov prvotne zapôsobilo taktiež toĽ že
sociálna spravodlivosť bola k účovou ideou predvolebnej kampane SPD a popri nej sa
Schulz s mnohými u mi osobne stretávalĽ čo ho k u om priblížilo ešte viac. Určitú
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úlohu zohrala i celková únava z vládnutia dovtedajšej kancelárky Angely MerkelovejĽ
ktorá bola v tom čase na čele spolkových vlád už po dlhých dvanásť rokovĽ a napriek jej
zodpovednej vláde nemecká spoločnosť po novom impulze v podobe Schulza začala
požadovať zmenu. Dôležitým faktorom bola i Schulzova kariéra – ke že bol viac než
dvadsať rokov súčasťou štruktúr Európskej únie a Nemecko je silne proeurópskou
krajinouĽ bola jeho proeurópska minulosť vítanou pridanou hodnotou.
Napriek s ubnému začiatku náhly rast SPD v politických prieskumoch verejnej
mienky do k účových volieb do Bundestagu nevydržal. Jedným z dôvodov bola slabá
programová a myšlienková diferenciácia voči kresťanským demokratom a faktĽ že
sociálna demokracia voči vtedajšiemu usporiadaniu nepredstavovala takmer žiadnu
alternatívu. Dôležitým faktorom bol tiež samotný „Schulzhype“Ľ ktorý na konci januára
vypukol, a na ktorý sa SPD spoliehala až príliš a svoje predstavy riešení konkrétnych
problémov predstavila až na konci júna, t.j. len tri mesiace pred vo bami. Časom sa tiež
začalo ukazovaťĽ že Schulzova neskúsenosť s najvyššou nemeckou politikou je jeho
nevýhodou, a v mnohých oblastiach pôsobila Merkelová v aka svojim dlhoročným
skúsenostiam kompetentnejšie a fundovanejšie.

alším dôvodom bol nedostatok časuĽ

ktorý bol Schulzovi poskytnutý – v priebehu len ôsmich mesiacov sa mal predstaviť
nemeckej verejnostiĽ získať si jej dôveru a zžiť sa s už prebiehajúcou predvolebnou
kampaňouĽ čo bolo ve mi ťažkou úlohou. V neposlednom rade je možné tvrdiťĽ že
Schulzovi poradcovia a tvorcovia kampane nedali dostatočný priestor na vyzdvihnutie
Schulzových

pracovných

skúseností

a kompetencií

z pôsobenia

v Európskom

parlamenteĽ ale sústredili sa najmä na domácu scénuĽ čo sa javí tiež ako jeden
z dôvodovĽ prečo bol volebný výsledok SPD taký slabý.
Strana sociálnych demokratov vo vo bách do nemeckého spolkového snemu
zažila historickú porážku. Práve v dôsledku tejto porážky bola na post predsedu strany
dosadená Andrea Nahlesová, ktorá v štruktúrach SPD pôsobí už 30 rokov a má mnoho
skúseností či už z postu predsedníčky straníckej skupiny mladých sociálnych
demokratov Jusos, alebo postu ministerky práce a sociálnych vecí za tretej Merkelovej
vlády. Je teda zrejméĽ že má pre túto pozíciu predpoklady, a že práve jej prítomnosť na
tomto vedúcom poste môže sociálnym demokratom pomôcť dostať sa z ich krízy
a začať tak novú historickú etapu.
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Summary
Immediately after the announcement of Schulz's candidacy to the office of the
German chancellor at the end of January 2017, the popularity of Social Democrats in
political opinion polls increased sharply. This was particularly motivated by Schulz's
personality, who was close to the ordinary public, his long-standing experience from the
European Parliament and partial fatigue from Merkel's office. However, it did not last
long. In the course of eight months, the party returned to the same level of popularity as
it had before Schulz's takeover.
After announcing the name of the SPD candidate for the German federal
elections in September 2017, Social Democrats' preferences have risen gradually, from
an average of 21 per cent to 30 per cent in a few weeks. The largest percentage gain was
especially in March and early April, when the party had 33 percent support among
German voters. The highest percentage of averaged results was at the end of March,
namely 32.2 percent. From this maximum, party support in the research of all agencies
declined, in April by an average of 1.4 percentage points, in May even by up to 4.3
points and gradually declining by tenths of points over the next four months. In the
federal election, the party gained only 20.5 percent.
Despite a promising start, SPD growth in political opinion polls election failed to
resist in the Bundestag elections. One reason was the weak program differentiation
towards Christian Democrats, and the fact that social democracy was almost no
alternative. An important factor was also the Schulzhype itself, to which the SPD relied
too much, and presented its ideas of solving particular problems relatively late. Over
time, Schulz's inexperience with the top German politics has also come as his
disadvantage, and in many areas Merkel has been more competent. Another reason was
the lack of time that Schulz had been provided - in just eight months, he should have
introduced himself to the German public, gained confidence, and lived through a preelection campaign. Last but not least, it can be argued that Schulz's counselors and
campaign makers did not give enough space to highlight Schulz's work experience.
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Zoznam použitých skratiek
AfD – Alternative für Deutschland (Alternatíva pre Nemecko)
ARD – Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland ĚAsociácia verejnoprávnych televíznych spoločností
Spolkovej republiky Nemecko
CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands ĚKresťansko demokratická únia
Nemecka)
CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern ĚKresťansko sociálna únia Bavorska)
EP – Európsky parlament
EÚ – Európska únia
FDP – Freie Demokratische Partei (Slobodná demokratická strana)
GMS – Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung ĚSpoločnosť pre trhový a sociálny
výskum)
INSA – Institut für neue soziale Antworten ĚInštitút pre nové sociálne odpovede)
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálne demokratická strana
Nemecka)
USA – United States of America ĚSpojené štáty americkéě
ZDF – Zweites deutsches Fernsehen (Druhá nemecká televízia)
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