
Abstrakt 

Tato diplomová práce zkoumá vhodnost generalizace stran populistické radikální pravice (PRRP). 

Ta se v posledních letech úspěšně prosazuje na politické scény států Evropy. Na příkladu „nového“ 

hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a již etablované Dánské lidové strany (DF) jsou 

pozorovány rozdíly v předvolební rétorice a programech stran, které jsou zapříčiněny stářím stran, 

a také odlišným historickým vývojem zemí, kde strany působí. Historický kontext se podepsal na 

jejich politickém prostředí, a proto existují důvodné pochybnosti o generalizování PRRP. 

Především v případě postkomunistických států, které po letech útlaku musely projít procesem 

transformace, který se netýkal pouze ekonomických otázek. Práce vychází z Lipsetovy a 

Rokkanovy teorie konfliktních linií, přičemž se pokouší potvrdit jejich existenci v daných státech, 

a to konfliktní linii ekonomickou, náboženskou, centrum – periferie a město – venkov. K tomu 

v analýze pomáhá zahrnutí šesti faktorů. Vícenásobná lineární regresní analýza testovala, jaké z 

nich (socio-kulturní, socioekonomické, demografické) měly statisticky významnou souvislost 

s volbou PRRP, čímž měla přispět ke zpřesnění definice voliče stran populistické radikální pravice, 

s důrazem na rozdíly mezi Českem a Dánskem. Někteří autoři přisuzují zvýšenou 

pravděpodobnost volby PRRP v případech významných krizí. Analyzované volby se proto 

vztahovaly k období, kdy v Evropě probíhala tzv. migrační krize (parlamentní volby v Dánsku 

2015 a 2017 v České republice). Socio-kulturní faktory se v daných zemích projevovaly různě a 

mezi některými existovaly samostatné vztahy, které se ve výsledku mohly projevit ve volbě PRRP. 

V případě Dánska se jednoznačně potvrdila přítomnost konfliktní linie město – venkov. Volba 

SPD se výrazněji nelišila v hustě zalidněných oblastech od těch s menší hustotou zalidnění 

v oblastech vysoké/nízké volební podpory hnutí. Přítomnost konfliktní linie město – venkov se na 

rozdíl od Dánska v případě ČR nepodařilo jednoznačně prokázat. Nejvíce s volební podporou 

souvisel socioekonomický faktor míry nezaměstnanosti, jehož pomocí se v případě ČR 

jednoznačně podařilo určit přítomnost ekonomické konfliktní linie. Jako specifický region v zemi 

se ukázal být Ústecký kraj a jeho okolí. Pro kraj se potvrdil teoretický předpoklad dříve 

prosperující průmyslové oblasti, kde zánik tohoto odvětví, znamenal úbytek pracovních pozic, což 

částečně zdůvodňuje zvýšenou volební podporou PRRP v něm. Zatímco socioekonomický faktor 

nezaměstnanosti potvrdil teoretický předpoklad prokazatelné souvislosti s volbou DF i SPD 

jakožto reprezentantů PRRP, tak druhý faktor, který k volbě té či oné strany přispíval, byl odlišný. 

Na volbě DF se prokazatelně podílel faktor náboženství a potvrdil existenci náboženské konfliktní 



linie (která se méně výrazně projevila i v ČR). S volbou SPD se paradoxně ukázala souvislost 

v okresech s nízkým podílem cizinců. Práce tak potvrdila, že krize se doopravdy na volbě 

komparovaných stran pozitivně projevila. Obě strany zaznamenaly v analyzovaných volbách 

úspěch. Potvrdil se vliv odlišného historického vývoje, a to jak v předvolební rétorice stran, tak ve 

vnímání přítomnosti cizinců v zemi.  
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