
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

Katedra Politologie 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020                             Vojtěch Rafaj 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

Katedra Politologie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Příčiny vzestupu pravicového populismu v Dánsku a 

Norsku 

 
  

 

 

Bakalářská práce 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autor práce: Vojtěch Rafaj 

Studijní program: Politologie  

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Novotný  

Rok obhajoby: 2020  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 29. 7. 2020                                                  Vojtěch Rafaj 

  

 
  



 

 

 

 

Bibliografický záznam 

 

RAFAJ, Vojtěch. Příčiny vzestupu pravicového populismu v Dánsku a Norsku. Praha, 2020. 

Bakalářská práce práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií. Katedra Politologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jaroslav 

Novotný.  

 

 

Rozsah práce: 76 356 znaků (včetně mezer) 

 



 

 

 

 

Anotace 

Bakalářská práce „Příčiny vzestupu pravicového populismu v Dánsku a Norsku“ se bude 

zabývat příčinami, které ovlivňují volební zisky pravicově populistických stran v zemích 

Dánska a Norska. V hlavní části práce budou zkoumané strany představeny a budou 

popsány kroky vlád například v sociální oblasti, které mohly ovlivnit volební výsledek 

zkoumaných stran. Dále bude popsán vliv zkoumaných stran na tvorbu legislativy 

v Dánsku a Norsku. Hlavním cílem této práce je nalezení možných příčin vzestupu 

pravicového populismu v Dánsku a Norsku.  

 

 

Annotation 

The bachelor's thesis " Rise of right-wing populism in Denmark and Norway and its 

causes" will examine the causes that affect the electoral gains of right-wing populist parties 

in Denmark and Norway. In the main part of the work, the examined parties will be 

introduced and the actions of governments (for example in the area of social care provided 

to citizens) which may have influenced the election result of the parties that are examined, 

will be described. Furthermore, the influence of the examined parties on the law-making 

process in Denmark and Norway will be described. The main goal of this thesis is to find 

possible causes of the rise of right-wing populism in Denmark and Norway. 
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Úvod 

Pravicový populismus je velmi diskutovaným tématem ve společenské debatě, médiích i na 

akademické půdě, kterému je věnováno mnoho odborných knih a článků, avšak jeho přesná 

definice neexistuje. V médiích jsou strany tohoto typu často hodnoceny nepřesně a pro jejich 

označení jsou často nesprávně používány slova “krajní“, či “extrémní“. Diskuse ovšem 

neprobíhají pouze o definici těchto stran, ale také o příčině jejich úspěchů v Evropě. 

Analyzuje se mnoho aspektů, které předcházely volebním ziskům diskutovaných stran.  

Největší levicové strany v Norsku (Strana práce) a Dánsku (Sociální demokraté) mají velmi 

silnou a stabilní pozici. Norská Strana práce od roku 1927 neskončila ve volbách na jiném než 

na prvním místě. Dánští Sociální demokraté si tuto šňůru vítězství drželi od roku 1926 do 

roku 1998. I přes velmi silnou pozici levicových stran v těchto zemích se pravicový 

populismus dokázal prosadit a dostat se do vládních pozic, či do pozice podporovatelů vládní 

koalici. Dánská lidová strana a norská Pokroková strana se staly pevnou součástí stranického 

systému.  

Tato práce si klade za cíl nalézt možné příčiny úspěchu pravicového populismu v Norsku a 

Dánsku. Výzkumné otázky zní: Má sociální politika ve Skandinávii vliv na úspěch 

zkoumaných stran? Má na rostoucí popularitu zkoumaných stran vliv přístup vládních stran k 

problematice migrace a řešení migrační krize? Má na rostoucí popularitu zkoumaných stran 

vliv přístup vládních stran k otázce kulturních norem a post-materiálních hodnot jako je 

například feminismus ekologie, práva zvířat? Analyzovat se budou rozhodnutí vlády, která 

byla posléze nahrazena vládou, na které se zkoumaná strana přímo podílela, či ji podporovala. 

V každé zemi dojde k představení vlády a průběhu funkčního období. Budou představeny a 

popsány rozhodnutí vlády v oblasti sociální politiky, imigrace, či ekologie.  

Během psaní došlo k odchylkám od původní teze. Změněno bylo časové období, které je 

v práci popisováno a analyzováno. Časové vymezení bylo pro Norsko vytyčeno prvním 

vládním angažmá pro Pokrokovou stranu (2013) a v Dánsku nejvyšším procentuálním ziskem 

ve volbách a následnou parlamentní podporou pro vládnoucí koalici (2015). Taktéž bylo 

upuštěno od zkoumání kampaní populistických pravicových stran, neboť se jedná o rozsáhlé 

téma, které by muselo být velmi zkráceno a výsledek by byl vágní.    
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1 Teoretický rámec  
Populismus je velmi často používaný pojem v současné politické diskuzi. Používá se pro 

označování široké škály politických stran, či myšlenek, ideologií. V politické debatě je často 

tento pojem používán nejen jako prosté označení, ale spíše jako obvinění, nebo dokonce jako 

urážka protivníka. Populismus je užíván jako urážka zejména kvůli představě, že populista 

nemá žádnou koncepci své vlády, ale jednoduše dělá opatření a schvaluje zákony, které mu 

pomohou získat, nebo si udržet hlasy ve volbách. Média čtenáře varují před hrozbou, kterou 

populismus představuje.12 V akademické sféře se definice tohoto pojmu také často liší. 

Zmíněné skutečnosti ztěžují, či přímo znemožňují určení jednotné definice, či sady 

charakteristik, které by obsáhly všechny strany a hnutí, která jsou nyní ať už v akademické, či 

společenské debatě označovány jako populistické. Pro identifikování a následné analyzování 

populistických stran je potřeba nejprve zvolit určité definiční charakteristiky, které nám umožní 

systematizovat srovnání dvou politických subjektů. V této kapitole bude popsán pojem 

populismus, představeny definice autorů a zvolena definice, která poté bude aplikována na 

vybrané strany. Pro tuto práci byli vybráni tři autoři a představeny jejich definice, popřípadě 

vývoj jejich definic, tito autoři jsou Jan Werner Müller Werner, Cas Mudde a Paul Taggart. 

Zejména Cas Mudde je díky zaměření a rozsahu výzkumu velmi přínosným pro tuto práci.  

1.1 Jan Werner Müller  

Jan Werner Müller je německý politický filosof, který v současné době působí na Princeton 

University. Ve své práci “What is populism?“3  Müller nejprve vytyčuje charakteristiky, které 

jsou ve společenské debatě zažité, ale nejsou zcela přesné. Jedním ze zažitých pohledů na 

populismus je nezodpovědná politika populistů, která mnohdy končí zvyšováním zadlužení 

země. Tuto kritiku populismu je možné pozorovat zejména ve spojitosti s levicovými stranami 

jako jsou řecká Syriza, či španělský Podemos. Müller upozorňuje na složitost určování, které 

zákony jsou nezodpovědné a které nejsou. Další nepřesnost při debatě o populismu je 

spojování určité socio-ekonomické skupiny s populismem. Müller upozorňuje na existenci 

populistických stran, které se chovají jako catch-all party, tedy strany, které chtějí být 

 
1 MOUNK, Yascha. How populist uprisings could bring down liberal democracy. The Guardian [online]. 2018 

[cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/04/shock-system-liberal-

democracy-populism 
2 LESCHTINA, Jiří. Babiš v kalných vodách orbánovského populismu. IRozhlas [online]. 2019 [cit. 2020-07-

27]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/komentare/andrej-babis-agrofert-evropska-unie-

eurodotace_1905070712_ako 
3 MÜLLER, Jan-Werner. What is populism? / Jan-Werner Müller. 2017. ISBN 9780141987378.  
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atraktivní pro, co největší počet voličů napříč ideologickým spektrem.4 Tento typ stran tedy 

vylučuje možnost, že populismus je lákavým pouze pro jednu socio-ekonomickou třídu. 

Například voliči Donalda Trumpa byli označování jako pracující bíla třída. Doopravdy však 

Trump získal hlasy od různých socio-ekonomických skupin. Podle průzkumu od Pew 

Research Center získal Trump 28% ze skupiny hispánských voličů, ze skupiny vysokoškolsky 

vzdělaných voličů ho volilo 36%. Trump sice v těchto skupinách prohrál s H. Clinton, ale tyto 

zisky dokazují, že jeho rétorika a program dokáže přitáhnout i jiné skupiny než bílou pracující 

skupinu.5 y Dále také rozporuje tvrzení o charismatickém vůdci. Popularitu vůdce lze 

přisuzovat i jiným vlastnostem politika. Může ji získat pomocí svého programu, taktice nebo 

politickému umu.6  

Müller vytyčuje i své vlastní znaky populismu. Prvním znakem je tvrzení populistů, že 

reprezentují “opravdové lidi“ a ne elity. Je však nutné zmínit, že ne každý kritik vládnoucí 

skupiny je populista. Jsou nutné další rysy jako je například ztotožnění se názorů leadera hnutí 

s veřejným míněním. Tento charakterový rys vnímají populisté jako efektivní neboť eliminuje 

pluralitu názorů, která je způsobena reprezentativní politikou. Populisté obratně transformují 

jeden názorový proud do hlavního veřejného zájmu a opozici označují jako zrádce a součást 

zkorumpované politické elity. Populista se tedy pasuje do role jediného politika, který na 

politické scéně zastupuje obyčejné občany. Ovšem ne všichni občané spadají do množiny 

občanů, které populisté zastupují. Nigel Farage leader strany UKIP (United Kingdom 

Independence Party), po britském referendu o vystoupení z EU prohlásil, že se jedná o 

vítězství „the real people“7. Právě označení skupiny, která podporuje určitou politickou 

stranu, jako opravdového „lidu“ vyhodnocuje Müller jako populistický rys. Ve svém článku 

Donald Trump's use of the term 'the people' is a warning sign8 varuje před nebezpečím, které 

 
4 MAINWARING, BEN a SEAN MCGRAW. How catchall parties compete ideologically: Beyond party 

typologies. European Journal of Political Research [online]. 2019, 58(2), 676-696 [cit. 2020-07-27]. DOI: 

10.1111/1475-6765.12307. ISSN 03044130. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1475-6765.12307 
5 An examination of the 2016 electorate, based on validated voters. Pew Research Center [online]. 2018 [cit. 

2020-07-27]. DOI: 202.419.4372. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/politics/2018/08/09/an-

examination-of-the-2016-electorate-based-on-validated-voters/ 
6 MÜLLER, Jan-Werner. What is populism? / Jan-Werner Müller. 2017. ISBN 9780141987378, s. 34 
7 WILLIAMS, Zoe. Nigel Farage’s victory speech was a triumph of poor taste and ugliness. The Guardian 

[online]. 2016 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/24/nigel-

farage-ugliness-bullet-fired 
8 MÜLLER, Jan Werner. Donald Trump's use of the term 'the people' is a warning sign. The Guardian [online]. 

2017 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/24/donald-trumps-

warning-sign-populism-authoritarianism-inauguration 
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přináší toto rozdělování občanů země na opravdové a na ty ostatní.   

V práci “The People Must Be Extracted from Within the People”: Reflections on Populism9 

se Müller zabývá otázkou, zda populisté mohou opravdu vládnout jako populisté, tedy 

vládnout podle své předchozí rétoriky. Tvrzení, že populisté vládnout nemohou, protože jejich 

strany a hnutí jsou primárně protestní a v případě, že se dostanou do vlády už nemohou 

protestovat proti svojí vlastní vládě, není podle Müllera přesné. Populisté i nadále mohou své 

neúspěchy přičítat elitám, které se je snaží sabotovat. Jako příklad může sloužit americký 

prezident Trump, který v únoru letošního obvinil média a Demokraty ze zveličování korona 

viru jako hrozby a z šíření paniky.10 Druhým důvodem, proč populisté mohou zvládat úlohu 

vládnutí, je fakt, že se pravděpodobně zaměří na své podporovatele (the real people) a budou 

je odměňovat. Populisté, kteří se dostávají k moci, budou pravděpodobně proti systému 

protivah a kontrol, práv menšin a svobodnému vyjádření určitých společenských skupin. Dále 

také varuje před tím, že vládnoucím populistům mohou vadit procedury spojené 

s prosazováním zákonů, či pravidelné volby.  

 

1.2 Cas Mudde  

Nizozemský politolog Cas Mudde se ve své knize Populist Radical Right Parties in Europe11 

popisuje tyto strany pomocí charakteristik nativismu, autoritářství a populismu. Populismus 

Mudde definuje jako ideologii, která rozděluje společnost do dvou proti sobě stojících skupin. 

Na jedné stojí skupina “pure people“, tedy lidu a proti nim stojí zkorumpovaná elita. Populisté 

také podle této teorie mají pouze vykonávat vůli lidu. Důležité je zmínit, že vůle lidu je 

důležitější než ústava, či lidská práva.  

Ve své knize Populist radical right parties in Europe představuje definici těchto stran a 

pojmu samotného. Prvním problémem při sestavení definice, která by zahrnovala strany, je 

výběr stran, na jejichž rysech vystavíme tuto definici. Výběr je velmi důležitý a může 

ovlivnit, které strany budou později zapadat do definice vytyčené na základě vybraných stran. 

 
9 MÜLLER, Jan-Werner. “The People Must Be Extracted from Within the People”: Reflections on Populism. 

Constellations [online]. 2014, 21(4), 483-493 [cit. 2020-07-27]. DOI: 10.1111/1467-8675.12126. ISSN 

13510487. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1467-8675.12126 
10 BAKER, Peter a Annie KARNI. Trump Accuses Media and Democrats of Exaggerating Coronavirus Threat. 

The New York Times [online]. 2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2020/02/28/us/politics/trump-accuses-media-democrats-coronavirus.html 
11 MUDDE, Cas. Populist Radical Right Parties in Europe. 2007. ISBN 9780521850810. 
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Dalším postupem pro určení společných ideových rysů stran je použití konceptu „rodinné 

podobnosti“ Ludwiga Wittgensteina nebo model ideálního typu Maxe Webera, nicméně oba 

tyto přístupy mají své úskalí. Není jasné, kolik společných rysů musí strana vykazovat, aby 

mohla být zařazena do rodiny, tento problém se poté promítá do stanovení jasné definice 

rodiny. Řešením by mohlo být určení jedné strany, která by sloužila jako prototyp, pro ostatní 

strany. Problematická část tohoto řešení je ve výběru strany, která bude sloužit jako prototyp 

pro ostatní strany a bude tedy v podstatě samotnou definicí.  

Kvůli výše zmíněným problémům Mudde představuje dva jiné postupy, které nám pomůžou 

zjistit společné rysy a identifikovat strany, které spadají do této kategorie. Prvním přístupem 

je takzvaná minimální definice, která spočívá v tom, že k identifikaci stran je zapotřebí pouze 

malý počet společných vlastností. Druhým přístupem je naopak hledání takzvané maximální 

definice stran. Tento přístup identifikuje naopak menší množství stran a tato skupina je 

podskupinou v rámci skupiny stran, které byly určeny pomocí minimální definice. 

1.2.1 Minimální definice 

Pro stanovení minimální definice je zapotřebí najít hlavní koncept, od kterého se odvíjí další 

ideologické rysy. Hlavním předpokládaným konceptem zkoumaných stran je národ. Prvním 

konceptem, který Mudde rozebírá je nacionalismus. Mudde upozorňuje na problematičnost 

užívání tohoto pojmu. Samotný koncept nacionalismu byl rozšiřován o další subtypy, pojem 

je tedy potřeba stanovit si v jakém významu budeme tento pojem užívat. Mudde pro svou 

studii používá interpretaci nacionalismu, ve které kombinuje koncept interní homogenity a 

externí exkluzivity. Tento výklad nacionalismu nám umožňuje snadněji identifikovat strany. 

Tento výklad však nerozlišuje mezi “liberálními“ a “radikálními“ nacionalisty. Filtrem, který 

má rozlišit tyto skupiny, se stává pojem nativismus. Nativismus vylučuje určité formy 

liberálního nacionalismu a zároveň nezjednodušuje problematiku jako by ji zjednodušovaly 

pojmy antiimigrační, rasistický nebo xenofobní. Tyto pojmy často nezohledňují ostatní 

ideologické koncepty zkoumaných stran a neumožňují tedy přesné určení a následné 

zkoumání politických subjektů.  

1.2.2 Maximální definice   

Cas Mudde v této studii provádí revizi své původní maximální definice, kterou se již jednou 

zabýval. Ve studii The Ideology of the Extreme Right zkoumal strany z Belgie, Nizozemska a 

Německa. Studie vytyčila čtyři klíčové ideologické rysy (nacionalismus, xenofobie, sociální 
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šovinismus, právo a pořádek). V této studii Mudde označuje termín extrémní pravice jako 

nejvhodnější termín pro zkoumané strany i přesto, že není úplně přesný, ale je 

nejpoužívanějším označením pro tuto skupinu stran. 12   

Pro stanovení aktualizované definice si vybírá tři ideologické rysy: nativismus, autoritarismus 

a populismus. Nativismus je definován jako ideologie, pro kterou je klíčové, aby státy byly 

obývány pouze původními občany. Touto ideologií Mudde spojil a nahradil dva ideologické 

rysy (nacionalismus a xenofobii), které samostatně použil v již zmíněné studii The Ideology of 

the Extreme Right. Nativismus vnímá jako mnohem nebezpečnější než populismus, v článku 

pro britský The Guardian proklamuje, že se populismus stal pouze maskou, která zakrývá 

mnohem nebezpečnější nativismus.13 

Mudde používá ve své studii definici autoritarismu od T.W. Adorna. Mudde používá 

interpretaci autoritarismu, kterou Adorno a jeho kolegové vytyčili v díle The Authoritarian 

Personality. Autoritarismus je zde popisován jako „obecná dispozice oslavovat, být podřízený 

a nekritický vůči autoritativním postavám skupiny a chtít potrestat postavy mimo skupinu.“14 

Třetím ideologickým rysem je populismus. Mudde nechápe populismus pouze jako politický 

styl, ale jako plnohodnotný ideologický rys. Populismus rozděluje společnost na dvě části. 

Jedna část je “nezkažený lid“, druhou tvoří “zkorumpovaná elita“. Nejvyšší hodnotou pro 

populismus je vůle lidu, populisté ji řadí nade vše včetně lidských práv.  

Strany, které splňují ideologické rysy, které jsou popsány výše, jsou Muddem označeny jako 

populist radical parties. Označení radikální autor zvolil kvůli opozitnímu postoji zkoumaných 

stran k některým znakům a funkcím liberální demokracie. Označení těchto stran jako 

pravicových autor také vysvětluje. V tomto případě není vhodné užít socioekonomickou 

definici pravice, neboť ekonomika není primárním zájmem u většiny zkoumaných stran. 

Strany také podporují sociální stát a můžeme u nich pozorovat protekcionistické tendence. 

Mudde volí definici Norberta Bobbia z článku Rechts und Links: Zum Sinn einer politischen 

Unterscheidung15, která je založená na postoji strany k míře rovnosti ve společnosti. Pravice 

 
12 MUDDE, Cas. The Ideology of the Extreme Right. 2002. ISBN 9780719057939. 
13 MUDDE, Cas. Why nativism, not populism, should be declared word of the year [online]. 2017 [cit. 2020-07-

27]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/07/cambridge-dictionary-nativism-

populism-word-year 
14 The authoritarian personality. The authoritarian personality / by T.W. Adorno ... [et al.] ; in collaboration with 

Betty Aron, Maria Hertz Levinson and William Morrow [online]. 1950 [cit. 2020-07-27]. 
15 BOBBIO, Norberto. Rechts und Links: Zum Sinn einer politischen Unterscheidung. Blätter für deutsche und 

internationale Politik. 1994, 39(5). 
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považuje nerovnost za přirozenou a nevidí důvod ke státní intervenci, která by vedla k větší 

rovnosti mezi různými skupinami tvořící společnost. Mudde zdůrazňuje, že definice označuje 

populistickou formu radikální pravice, nikoliv radikálně pravicový populismus. Populismus 

nepovažuje za primární část ideologie zkoumaných stran, v pojmu radikálně pravicový 

populismus je termín populismus primárním termínem a radikální pravice se tedy stává pouze 

jednou z forem populismu. Za klíčovou část ideologie zkoumaných stran Mudde považuje 

nativismus, proto volí označení radikální pravice jako primární název a termín populismu 

používá pro upřesnění, jako jeho specifickou formu. 

 

1.3 Charakteristiky populismu podle Paula Taggarta  
Paul Taggart je profesor politologie, v současné době působící na University of Sussex. Ve své 

eseji “Populism and representative politics in contemporary Europe“16 aplikuje Paul Taggart 

definici populismu, kterou vytyčil ve své knize “Populism“. Představuje pět znaků, které 

v současnosti vykazují populistické strany. Právě reprezentativní politika podle Taggarta 

poskytuje ideální půdu pro populistické strany, neboť tyto strany umí využívat výhod tohoto 

systému a zároveň napadat tento systém. Toto napadání může spočívat ve zdánlivém 

zjednodušování politického systému v zemi, v České republice můžeme pozorovat občasné 

prohlášení o výhodách jeho zrušení, nebo o jeho zbytečnosti.17 Na tuto slabinu reprezentativní 

politiky se v eseji zaměřuje a zároveň představuje pět charakteristik populismu v současné 

Evropě.  

Taggart ve své práci identifikuje společné charakteristiky populistických stran. Tento přístup 

lze aplikovat na vícero případu a lze ho tedy využít k identifikaci, systematizaci a následnou 

komparaci populistických stran. V následující pasáži práce budou tyto charakteristiky popsány.  

První charakteristikou populismu je již zmíněný hostilní postoj k reprezentativní politice. I 

přesto, že populismus může vzniknout v jakémkoliv politickém systému, pouze 

v reprezentativní demokracii se může stát silou ovlivňující politiku země. Rozvíjející se procesy 

a instituce poskytují výhodné prostředí pro populistické hnutí. Avšak komplexní procesy 

 
16 TAGGART, Paul. Populism and representative politics in contemporary Europe. Journal of Political 

Ideologies. 2004, 9(3), 269-288. DOI: 10.1080/1356931042000263528. ISSN 1356-9317. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1356931042000263528 
17 ROVENSKÝ, Jan. Babiš chce začít jednat o zrušení Senátu, je prý zbytečný a drahý. Novinky.cz [online]. 

2016 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/babis-chce-zacit-jednat-o-zruseni-

senatu-je-pry-zbytecny-a-drahy-40011640 
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reprezentativní politiky často způsobuji problémy populistickým hnutím, která se spoléhají na 

charisma svého leadera, či úzkého kruhu členů. Cílem populistů je tedy přiblížit lid k elitám a 

snížit tedy rozsáhlost tohoto systému. Tímto by se mělo dosáhnout lepšího a efektivnějšího 

vládnutí.  

Druhou charakteristikou je použití heartlandu (domovina) k vlastní identifikaci. V tomto se liší 

od jiných odborníků, kteří místo heartlandu upřednostňují jako identifikační prvek lid (např. 

Margaret Canovan). Taggart definuje heartland jako ideální svět, jehož předobrazem je 

minulost země. V Evropě se populisté uchylují k minulosti, kdy v jejich zemích byla etnická, 

kulturní a náboženská homogenita. Populisté tedy požadují “návrat do minulosti“, což znamená 

odmítání migrace, kritizování globalizace, politiků, intelektuálů a byrokratů. Na rozdíl od 

utopických vizí má tento přístup příklad v minulosti a tedy již proběhl, což dává potenciálnímu 

voliči naději na uskutečnění tohoto slibu, navzdory tomu, že představy pravicových populistů 

jsou často odtržené od reality.  

Třetí charakteristikou populismu jsou chybějící základní hodnoty. Tato charakteristika vychází 

z různých pohledů na heartland. Populisté napříč politickým spektrem vnímají minulost své 

země odlišně a proto i hodnoty si navzdory stejné minulosti svého heartlandu vybírají odlišné. 

Nedostatek základních hodnot také ztěžuje identifikaci populismu a vytvoření přesných 

charakteristik, protože populismus musíme chápat v určitém kontextu doby. K této 

charakteristice přispívá již zmíněný heartland, který je pro každého populistu jiný. Dvě 

populistická hnutí si ve stejné zemi se stejnou minulostí mohou vybrat dva různé heartlandy a 

tudíž i dvě různé sady hodnot a zásad. Například v Německu mohou populisté volit mezi NDR, 

popřípadě krajní pravice může dokonce zvolit jako svůj heartland Německo v období Třetí říše.  

Čtvrtou charakteristikou je fakt, že populismus je reakcí na krizi. Populismus nepřichází 

v dobách klidu a stability, nýbrž se objevuje společně s krizí. Krize je populisty využívána, aby 

politice, kterou propagují propůjčili vážnost a přesvědčili potenciálního voliče. V situaci, kdy 

se země v krizi nenachází upozorňují na možné krize, které mohou nastat. V případě, že poté 

krize opravdu přichází, staví se do role vizionářů, kteří jako jediní upozorňovali na nebezpečí.  

Pátou a poslední charakteristikou populismu je dle Taggarta sebeomezení populistů. Populisté 

mobilizují pouze při krizi a při překonání krize se těžko tato hnutí udržují při životě. Populisté 

se často distancují od “tradičních stran“, často se tyto politické subjekty představují jako hnutí, 

nikoliv jako strany, aby se odlišily od ostatních již etablovaných stran a přistupují k politice 
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jinak, avšak pokud se chtějí v politice dlouhodobě udržet, tak musí přijmout charakteristiky 

ostatních etablovaných stran. Tím však přicházejí o svůj počáteční status a přicházejí tedy o 

původní voličskou základnu.  

2 Pravicové populistické strany  

2.1 Role v současnosti  

Situace posledních let vytvořila podmínky pro vznik specifického typu pravicových 

populistických stran. V roce 2016 se síla populismu projevila naplno v podobě výhry Donalda 

Trumpa a referenda o Brexitu.18 Strany se zaměřují především na problémy spojené 

s imigrací, evropskou integraci a samozřejmé na kritiku elit. Cílem jejich snažení je udržení 

homogenního prostředí nebo ve státech, které mají vysoký počet imigrantů na svém území, 

znovu vytvořit homogenní prostředí. Hlavní voličskou oporu tyto strany nacházejí mezi 

„pracující třídou“, část občanů, která se řadí do této skupiny má pocit, že globalizace a bližší 

evropská spolupráce jim neprospívá nebo je přímo namířená proti jejím zájmům. Strany jsou 

však schopny oslovit i jiné sociální třídy, jak již bylo zmíněno ve spojitosti s americkými 

prezidentskými volbami v roce 2016. Pracující třída se kvůli obavám z důsledků globalizace, 

či pocitu, že jejich sociální status se snižuje, uchyluje k podpoře pravicových populistických 

stran, které artikulují jejich obavy a hněv. Tyto strany tedy nahrazují roli levicových stran, 

které dříve zastupovaly zájmy této voličské skupiny. Dnešní levicové strany například 

prosazují zákony bojující proti klimatické změně a tím mohou znevýhodňovat průmysl, tedy 

zaměstnavatele voličů.  

V článku Europe’s Populist Surge: A Long Time in the Making19 C. Mudde upozorňuje na 

fakt, že současná vlna populismu v Evropě bude pravděpodobně delší, než někteří odborníci 

očekávají. Očekávání, že populisté neuspějí pokud se dostanou do exekutivních pozic je 

falešná a Maďarsko, které má již 6 let v čele Viktora Orbána to dokládá. Mudde také 

upozorňuje, že nejenomže populismus v budoucích letech pravděpodobně neuvadne, naopak 

 
18 MÜLLER, Jan Werner. Trump, Erdoğan, Farage: The attractions of populism for politicians, the dangers for 

democracy. The Guardian [online]. 2016 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/books/2016/sep/02/trump-erdogan-farage-the-attractions-of-populism-for-

politicians-the-dangers-for-democracy 
19 MUDDE, Cas. Europe's Populist Surge: A Long Time in the Making. Foreign Affairs [online]. 2016, 95(6), 

25-30 [cit. 2020-07-27]. ISSN usnewyorkjjj. 
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bude pravděpodobně růst.  

2.2 Fašismus jako předobraz dnešních pravicových populistických stran?  

V současné společenské debatě jsou současné pravicové populistické strany srovnávány 

s fašistickými stranami předválečné a válečné Evropy. Je však toto srovnání na místě? Ve 

skutečnosti se strany velmi liší. Současné strany nemohou sázet na kartu autoritářství a 

totalitarismu, tato taktika by nebyla kladně přijata potenciální voličskou skupinou. S ohledem 

na vývoj a výsledek druhé světové války se pravicové strany musely distancovat od svých 

předchůdců. Strany se proto distancovaly nejen od historie, ale také od ideologie. Nesázejí na 

tradiční nacionalismus, či fašismus, nechtějí měnit celý politický systém zemí, ale pouze dělat 

některé legislativní změny v rámci již zavedeného systému nebo dokonce chtějí chránit 

současný systém před, například, muslimy a jinými skupinami, které považují za hrozbu pro 

jejich zemi. Distancovaly se také historicky. U mnoha stran pozorujeme, že se prezentují jako 

zcela nová politická iniciativa, strana, či hnutí. Další změnou je struktura a organizace uvnitř 

stran. Nové pravicově populistické strany nemají pevně danou strukturu uvnitř strany, či 

ozbrojené milice, které podporovaly předválečné krajně pravicové strany. Společným znakem 

je silný charismatický leader.  

2.3 Aplikace na region Dánska a Norska  

Historicky se ve skandinávském stranickém modelu pravidelně objevovalo 5 stran, které si 

dokázaly zajisti stabilní podporu a vytvořily si svou voličskou základnu. Jednalo se o strany 

sociálně demokratické, komunistické (či levicové strany, které se nacházely nalevo od 

sociálně demokratických stran), agrární, konzervativní a liberální strany. V 70. letech se 

začaly do systémů postupně dostávat další strany (křesťansko-demokratické a zelené). 

V Dánsku a Norsku se v posledních letech etablovaly také pravicové populistické strany. 

V Dánsku se tento typ strany objevuje v roce 1995, kdy vzniká Dánská lidová strana (Dansk 

Folkeparti, DF), která vzniká odtržením několika členů od mateřské Dánské strany pokroku 

(Fremnovaskridtspartiet, FrPd).20 V Norsku je to Pokroková strana (Fremskrittspartiet, FrP), 

 
20 CHRISTIANSEN, Flemming Juul. The Danish People's Party: Combining cooperation and radical positions. 

AKKERMAN, Tijtske. Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe : Into the Mainstream?. 2016, s. 

94-112. ISBN 9781138914834. 
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která byla založena již v roce 1973.21  

2.3.1 Dánská lidová strana  

Dánská lidová strana byla založena členy Strany pokroku (Fremskridtspartiet, FrPd). FrPd 

byla založena v roce 1972 Mogens Glistrupem, který byl daňovým právníkem. Strana byla 

zaměřena na snížení daňové zátěže obyvatelstva a celkové snížení byrokracie v zemi. Již rok 

1po svém založení skončila ve volbách druhá, poté však její podpora pouze klesala. Až 

v průběhu 80. let se začaly v rétorice strany objevovat anti-imigrační, či nacionalistické 

postoje. Mogens Gilstrup byl v roce 1983 odsouzen k trestu odnětí svobody pro daňový 

podvod a po jeho odchodu do vězení se vedení strany ujala Pia Kjærsgaard, která uvnitř 

strany vytvořila silný pragmatický proud a která se později stala jednou ze zakladatelek a 

předsedkyň Dánské lidové strany. Ve FrP probíhaly boje mezi pragmatiky, kteří chtěli 

spolupracovat s mainstreamovými stranami a fundamentalisty, kteří své postoje nechtěli 

měnit. Pragmatici v čele s Kjærsgaard se v roce 1995 odtrhli a založili Dánskou lidovou 

stranu (DF).20  

Jádrem ideologie nově vzniklé DF se stal etnonacionalismus (forma nacionalismu, ve kterém 

je kterém je národ definován z hlediska etnického původu) a etnopluralismus (na území státu 

žije pouze jedno etnikum).22 Strana varovala, že dánská kultura je ohrožena imigrací a 

supranárodními organizacemi jako je například Evropská unie. Hrozbu, podle DF, 

nepředstavuje pouze imigrace, ale také její následky, které jsou podle DF vysoká porodnost 

imigrantů, což pro Dány představuje hrozbu, či zvýšená kriminalita imigrantů. Anti-imigrační 

rétorika je často prezentována jako sociální šovinismus, který Mudde popisuje jako snahu o 

zachování výhod sociálního státu pro původní obyvatele země23. Poslední důležitou částí 

ideologie strany je proti systémový postoj. Tento postoj se projevoval zejména v začátcích 

strany, po volbách v roce 2001, kdy se DF dostala do pozice, ze které podporovala nově 

zvolenou vládu tato rétorika zmírňuje.24 Nicméně se strana nadále distancovala od ostatních 

politických strana a prezentovala se jako outsider, který je blíže běžným lidem, než 

 
21 BJERKEM, Johan. The Norwegian Progress Party: An Established Populist Party. European View. 2018, 

15(2), 233-243. DOI: 10.1007/s12290-016-0404-8. ISSN 1781-6858. Dostupné také z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1007/s12290-016-0404-8 
22 RYDGREN, Jens. Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark. 

West European Politics. 2004, 27(3), 474-502. DOI: 10.1080/0140238042000228103. ISSN 0140-2382. 

Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000228103 
23 MUDDE, Cas. Populist Radical Right Parties in Europe. 2007. ISBN 9780521850810., s. 132 
24 Analysis: Denmark's shift to the right. BBC [online]. 2001 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1668439.stm 
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politickým elitám. Běžným lidem chce strana svěřit větší podíl na rozhodování pomocí 

institutu referenda.  

Zakladatelkou a bývalou dlouholetou předsedkyní DF je Pia Kjærsgaard. Kjærsgaard, která je 

často popisována jako leader, který potřebuje mít nad svou stranou totální kontrolu a 

centralizuje moc uvnitř strany. Sama Kjærsgaard se veřejně prezentovala tím, že musí mít 

pořádek doma i ve své straně.25 Typickým charismatickým vůdcem, který se často v čele 

populistických pravicových stran nachází, však není. Tvrdí to například Cas Mudde v knize 

Populist Radical Right Parties in Europe.  

2.3.2 Zařazení strany 

Cas Mudde ve své knize Populist radical right parties in Europe řadí DF do populistických 

radikálně pravicových stran (PRR parties). Splňují tedy jeho maximální definici (nativismus, 

autoritarismus, populismus). Ann-Cathrine Jungar a Anders Ravik Juspkås ve svém článku 

Populist Radical Right Parties in the Nordic Region: A New and Distinct Party Family?26 

zkoumají ideologické postoje čtyř skandinávských stran, které řadí do skupiny PRR. 

K analýze použili data, které byly získány z volebních programů, či jiných volebních 

materiálů a data z expertního průzkumu, který obsahuje chování strany v parlamentech a 

veřejné prohlášení strany. Výzkumníci analyzovali postoje stran ve dvou ideologických 

dimenzích. První z nich je socioekonomické postavení v tématech jako je vliv státu na trh, 

sociální stát, sociální spravedlnost a podnikání. Druhá liberální, či konzervativní dimenze, je 

hodnocena podle postojů stran ve věci práv (například menšin), víry, autoritářství a post-

materialismu. 

Z analýzy těchto dat vyplynulo, že DF v průběhu let posunulo v socioekonomické dimenzi 

směrem doleva. Ve svých začátcích strana navazovala na svou mateřskou stranu FrPd, 

nicméně v roce 2001 se posunuje směrem doleva. Strana podporuje státní regulaci trhu, 

sociální stát, v tomto ohledu se však objevuje „sociální šovinismus“, který má za cíl 

podporovat skupiny, které jsou pro tyto strany prioritní.  

DF je podle dat nejvíce autoritářská stran ze všech skandinávských PRR stran. Stejně 

 
25 Susi Meret (2015) Charismatic female leadership and gender: Pia Kjærsgaard and the Danish People's 

Party,Patterns of Prejudice, 49:1-2, 81-102, DOI: 10.1080/0031322X.2015.1023657 
26 JUNGAR, Ann-Cathrine a Anders Ravik JUPSKÅS. Populist Radical Right Parties in the Nordic Region: A 

New and Distinct Party Family? Scandinavian Political Studies. 2014, 37(3), 215-238. DOI: 10.1111/1467-

9477.12024. ISSN 00806757. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/1467-9477.12024 
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jako socioekonomický postoj, který strana změnila v roce 2001, se v roce 2001 také mění její 

postavení na liberálně-autoritářské ose. V posledních letech se strana ve svých veřejných 

prohlášeních kriticky vyjadřovala k multikulturalismu a imigraci. Vyzývala k tvrdšímu 

potírání zločinu a ochraně tradic.  

2.3.3 Pokroková strana 

Pokroková strana (FrP) byla v roce 1973 založena novinářem Andersem Langem. Podobně 

jako DF se i FrP nejprve zaměřila na snížení daní. Původní název strany by se dal přeložit 

jako Strana A. Langeho pro silné snížení daní. Lange spatřoval největší problém ve vysoké 

míře státní intervence. Strana se překvapivě stala součástí norské politické scény a v roce 

1973 získala 5% hlasů.27 Po smrti výrazného leadera Langeho se ve straně začaly objevovat 

interní spory a v roce 1977 se nedostala do parlamentu. Novým leaderem se stává Carl I. 

Hagen a strana pod jeho vedením v 80. a 90. letech postupně změnila svůj ideologický směr. 

Strana se zaměřila na problematiku imigrace, kriminality a také na péči o znevýhodněné 

skupiny, například důchodce. Obrací se tedy od původního směru, který zakladatel Lange 

nastavil (kritika státu v jeho štědré sociální politice) a nahrazují ho sociálním šovinismem, 

který zaměřují na své preferované skupiny. Tento ideologický přerod strany se však vyplatil a 

strana postupně navyšovala své zisky ve volbách až se dostala na 22,9%, které získala ve 

volbách v roce 2009.28  

Podobně jako DF i FrP disponovala silným leaderm. Carl I. Hagen byl v čele strany 28 let a 

právě při jeho předsednictvu proběhl ideologický přerod strany a taktéž růst voličské 

základny. Dr. Anders Widfeldt, který se zaměřuje na organizaci stran a extrémní, populistické 

a radikálně pravicové strany, označuje jeho kvalitní vedení strany jako jeden z faktorů 

úspěchu strany.29 Hagen byl výborným rétorem a uměl pracovat s médii. Vyznal se však 

v také ve vnitrostranické politice a zabránil tak dlouhodobějším interním sporům. Jako svoji 

nástupkyni si vybral Siv Jensen, která zvolila méně konfrontační styl politiky a otevřela tak 

FrP dveře k možným spolupracím s ostatními stranami. Jensen pokračovala ve stejném směru 

jako Carl I. Hagen nicméně zvolila otevřenější přístup k spolupracovníkům uvnitř strany, 

 
27 Elections in Europe: a data handbook / Dieter Nohlen, Philip Stöver, eds. 2010. ISBN 9783832956097., s. 

1438 
28 DOČEKALOVÁ, Pavla. Od kritiky establishmentu do vlády: představení vybraných charakteristik Strany 

pokroku v Norsku. Politologická revue [online]. 2014, 20(2) [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=95041 
29 WIDFELDT, Anders. Scandinavia: Mixed Success for the Populist Right. Parliamentary Affairs. 2000, 53(3), 

486-500. 
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k ostatním politikům a také oslovila širší skupinu osob, například ženy.  

2.3.4 Zařazení strany 

Pokroková strana nebyla Casem Muddem zařazena do skupiny PRR stran, protože dle 

Muddovy analýzy nesplňuje část jeho maximální definice. Mudde uznává, že se strana 

uchyluje k xenofobním kampaním nebo podporují sociální šovinismus, nicméně nejvhodnější 

označení je neoliberální populistická strana. Již zmíněná analýza v článku Populist Radical 

Right Parties in the Nordic Region: A New and Distinct Party Family? ukazuje, že FrP je 

méně autoritářská a více liberální, co se ekonomických postojů týče.  

Data ukazují, že FrP sice volá po větší intervenci státu v sociální oblasti, na druhé straně však 

požaduje liberálnější podmínky pro podnikatele. Z dat vyplývá, že v roce 2005 můžeme 

pozorovat posun vlevo.   

FrP se od ostatních skandinávských stran, které se řadí do PRR skupiny, liší také mírou 

autoritářství. Strana je podle dat z expertní analýzy Chapel Hill méně autoritářská než 

například norská Křesťanská lidová strana.  

Strana se tedy liší v obou dimenzích a je označována za hybridní stranu, která kombinuje 

znaky konzervativních strana a znaky PRR stran. FrP je tedy, co se týče přesného zařazení 

strany, složitější než DF.  

3 Dánsko  

Tato část práce bude věnována představení dánského politického a stranického systému. 

Popsána také bude socio-ekonomická situace.  

3.1 Politický vývoj  

V druhé polovině 19. století se v Dánsku začala formovat stranická politika. Soupeřili mezi 

sebou liberálové – strana Venstre a konzervativci – strana Højre. Nutno podotknout, že strany 

byly velmi volně svázané stranickou strukturou nebo jasně danou ideologií. Jednalo se tedy 

spíše o volné alianční seskupení. Liberálové reprezentovali farmáře, nově vznikající a rostoucí 

vrstvu průmyslového dělnictva a radikální inteligenci. Konzervativci své voliče našli 

především v řadách aristokracie, úředníků a obchodníků. 

Levice se začala na konci 19. století a začátku 20. století rozšiřovat o další politické subjekty. 

Již zmíněné průmyslové dělnictvo se v roce 1871 dočkalo strany, která reprezentovala 
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zejména jejich zájmy. Vznikla Dánská sociální demokratická strana (Socialdemokratiet i 

Danmark – SD), která v dánské politice otevírá kapitolu socioekonomického sporu mezi 

pracujícími a vlastníky. Zároveň však strana zůstává umírněná a proto je vnímána jako pro 

systémová strana. V roce 1905 vzniká další levicová strana – Radikální liberální strana, která 

se usazuje v politickém spektru nalevo od Liberální strany.  

Dánská pravice se na rozdíl od levice nerozdělila na několik stran, ale stabilizovala svou 

pozici a v roce 1916 vzniká Konzervativní lidová strana (Det Konzervative Folkeparti – 

KF).30  

Výhrou ve volbách v roce 1924 se sociální demokraté stali nejsilnější stranou na velmi 

dlouhou dobu. Dlouhodobý úspěch sociální demokracie se dá připisovat politice strany 

v průběhu ekonomické krize, při které strana použila keynesiánský model a pomocí státních 

intervencí, čímž zabránila podobným problémům, které nastaly v jiných evropských zemích. 

Dále také rozšířila elektorát o některé skupiny patřící do takzvané střední třídy. Dalším 

faktorem, který napomohl sociální straně, byla slabá konkurence ze strany komunistické 

strany, která se v povalečném prostředí dokázala prosadit v řadě zemí. V dánských 

poválečných volbách v roce 1945 zvládla komunistická strana získat 12,5%31, postupem času 

její zisky klesaly. V roce 1959 vzniká Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti – 

SF)32, která je založena členy komunistické strany, kteří se tímto krokem odklánějí od 

sovětského modelu komunismu. SF se poté dařit stabilizovat svou voličskou základnu a stává 

se tedy malou, ale tradiční stranou, se kterou bylo potřeba počítat (sociální demokraté se s ní 

například dohodli na podpoře některých vládních návrhů).  

Dánští sociální demokraté tedy pravidelně sestavovali jednobarevné menšinové vlády, či 

vlády koaliční, ale jejich volební zisky nebyly tak vysoké, jako volební zisky norských 

sociálních demokratů.31 Sartori označuje Dánsko za stranický systém umírněného pluralismu, 

který je kombinovaný s formátem omezeného pluralismu.33 Hlavní páteř tohoto systému 

tvořily 4 strany, které si vytvořily dostatečné velkou voličskou základnu a vzhledem 

k malému pohybu voličů mezi stranami si ji dokázaly udržet. Stranicky systém v tomto 

 
30 The Conservative People’s Party. Det Konservative Folkeparti [online]. [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: 

https://konservative.dk/english/ 
31 Elections in Europe: a data handbook / Dieter Nohlen, Philip Stöver, eds. 2010. ISBN 9783832956097. 
32 Socialist People’s Party [online]. [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://sf.dk/om-sf/about-sf-in-english/ 
33 SARTORI, Giovanni. Parties and party systems: a framework for analysis / Giovanni Sartori ; with a new 

preface by the author and an introduction by Peter Mair. 2005. ISBN 0954796616. 
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období se popisuje jako příklad „zamrznutého“ stranického systému.34 Tento jev byl způsoben 

zejména třídní příslušností voličů, kteří ji zohledňovali i pří svém rozhodování, kterou stranu 

ve volbách podpoří.  

Sociální skupiny ovlivnily dánský stranický systém znovu, ale tentokrát to bylo snižování 

rozdílů mezi nimi, či jejich úplné mizení. Důvodem tohoto jevu bylo zvyšování životní 

úrovně a vzdělanosti. Díky těmto faktorům rostl počet občanů, kteří se dali zařadit do střední 

vrstvy. Tyto změny pak vyvrcholily volbami v roce 1973, které naprosto změnily stranický 

systém země.35  

 Volby v roce 1973 zdvojnásobily počet politických subjektů v parlamentu. Příčin této změny 

je pravděpodobně několik. Jednou z nich je již zmiňovaná sociální proměna. Existuje však 

mnohem více faktorů, které způsobily tento zlom v myšlení dánských voličů. Olof Petersson 

zmiňuje ve své práci The Government and Politics of the Nordic Countries36 tyto skutečnosti: 

zvyšování zdanění a problémy, které z něho plynuly, zapojení nových masových médií a 

minimální volební beriéru pro vstup do dánského parlamentu.  

V dánském stranicko-politickém systému se objevuje Pokroková strana založená Mogensem 

Gilstrupem. Jedná se o mateřskou stranu dnešní Dánské lidové strany. Ve volbách 1973 

získala téměř 16 %, což byl její nejvyšší volební zisk, který již nikdy nepřekonala. Její 

volební zisky poté klesaly, v roce 2001 to bylo pouze 0,6 %.37   

V období od roku 1973 do začátku 80. let byly vlády v Dánsku zejména menšinové a sociálně 

demokratické (kromě vlády Venstre od roku 1973-1975). Vlády byly také značně nestabilní, 

poslední vláda sociálních demokratů složená v roce 1981 nevydržela ani jeden rok. 

Poté můžeme v dánském systému pozorovat vznik levých a pravostředových koalic, které se 

po určitých obdobích střídají až na výjimky (druhá vláda L. L. Ramussena) až do roku 2019. 

Nyní vládne vláda premiérky Mette Frederiksen. Menšinová vláda je složená pouze ze 

sociálních demokratů a vládne s podporou Rudo zelené aliance, Socialistické lidové strany a 

 
34 Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. Party systems and voter alignments: cross-

national perspectives / edited by Seymour M. Lipset and Stein Rokkan [online]. 1967 [cit. 2020-07-27]. 
35 KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky / Developement in Danish Politics. Politologický časopis - 

Czech Journal of Political Science / Czech Journal of Political Science [online]. 2003, X(3), 243-260 [cit. 2020-

07-02]. ISSN 12113247. 
36 PETERSSON, Olof. The Government and Politics of the Nordic Countries. Stockholm: Publica, 1994. ISBN 

9138923408. 
37 Elections in Europe: a data handbook / Dieter Nohlen, Philip Stöver, eds. 2010. ISBN 9783832956097. 
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Sociálně liberální strany.  

3.2 Vládní politika 

Tato kapitola se bude věnovat premiérce Thorning-Schmidt, jejím dvěma kabinetům a popíše 

vládní politiku, problémy této vlády. Tento popis poté bude využit při zhodnocení voleb do 

Folketingu v roce 2015 a analýze úspěchu DF.  

První kabinet premiérky Thorning-Schmidt byl jmenován 3. října 2011. Vláda byla složena ze 

tří stran – Sociální demokracie, Dánské sociálně-liberální strany a Socialistické lidové 

strany.38 Již tento fakt naznačoval, že spolupráce těchto subjektů bude možná pouze pokud 

strany budou ochotny ustupovat ze svých požadavků. Řada rozhodnutí se proto setkala 

s nesouhlasem voličů jedné z koaličních stran. Navíc vláda přebírala zemi v době, kdy se 

evropská ekonomika stále vzpamatovávala z finanční krize.  

Jeden z prvních vládních návrhů, který byl nepopulární mezi voliči sociální demokracie, byl 

návrh vytvořit mýtný systém, který by snižoval počet aut v centru Kodaně. Proti návrhu se 

stavěly odbory a také někteří starostové obci, které jsou v okolí hlavního města. Tento návrh 

představoval pro mnohé voliče sociální demokracie zvýšení nákladů na cestu do práce. 

Koalici se však nepodařilo najít praktické řešení tohoto návrhu a také po propočtech nebylo 

jasné zdali by návrh přinesl požadované množství peněz a stát by tak musel vynaložit větší 

množství ze svého rozpočtu než se předem počítalo. Ministr financí proto návrh smetl ze 

stolu. Vláda nakonec zvolila alternativní řešení ve formě podpory veřejné dopravy a snížení 

cen jízdného. Toto alternativní řešení však nezakrylo, že koalice není v dobré kondici a má 

problém s prosazením důležitých částí svého programu.39  

Další důležitým bodem, s ohledem na ekonomickou situaci v Evropě v té době, bylo zvýšení 

pracovní doby Dánů o 12 minut. Nicméně vláda nedokázala najít kompromis s odbory. 

Neshoda mezi odbory a sociálně demokratickou stranou je v Dánsku poměrně vzácná a 

ukazuje na krizi sociální demokracie, potažmo celé koaliční vlády.39  

Další klíčovou reformou pro vládu byla daňová reforma. Předchozí neúspěch koalice 

 
38 KOSIARA-PEDERSEN, Karina. The 2011 Danish Parliamentary Election: A Very New Government. West 

European Politics [online]. 2012, 35(2), 415-424 [cit. 2020-07-27]. DOI: 10.1080/01402382.2011.648015. ISSN 

0140-2382. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402382.2011.648015 
39 BILLE, Lars. Denmark. European Journal of Political Research Political Data Yearbook. 2013, 52(1), 56-60. 

DOI: 10.1111/2047-8852.12007. ISSN 20478844. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/2047-

8852.12007 
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v ekologických, či ekonomicko-sociálních reformách, nesoulad s odbory a neshody uvnitř 

koalice velmi stěžovaly podmínky pro prosazení této reformy. Daňová reforma měla 

zvýhodňovat pracující občany a snížit sociální dávky vyplácené lidem na podpoře 

v nezaměstnanosti, studentům a lidem v předčasném důchodu. Daňová reforma přirozeně 

nesplňovala podmínky všech stran napříč politickým spektrem. Rudo-zelená aliance 

nesouhlasila se snížením sociálních dávek a pravicová část politického spektra požadovala 

celkové snížení daňového zatížení. Po obvyklých politických jednáních, které doprovázejí 

jednání o daňové reformě v každé demokratické zemi, dosáhla vláda širšího konsenzu 

s ostatními stranami, kromě Rudo-zelené aliance. Rudo-zelená aliance, se kterou vláda také 

jednala, avšak souhlas s ostatními stranami vyjednala rychleji, se cítila jednáním vlády 

dotčena a oznámila, že již vládu nebude podporovat.39  

Strana přitom Rudo-zelenou alianci potřebovala k prosazení rozpočtu na rok 2013. Pravicové 

strany odmítaly vládě vypomoct při tak důležitém hlasování jako je rozpočet. Vládě 

nezbývalo tedy nic jiného než vyjednat podporu Rudo-zelené aliance. Vláda nakonec získala 

její podporu pro prosazení rozpočtu, avšak zabránila Rudo-zelené alianci v získání většího 

vlivu na vládu.  

V roce 2013 menšinový kabinet provedl opatření pro podporu růstu ekonomiky a vytvoření 

nových pracovních míst. Balík opatření byl zahrnut do širší iniciativy nazvané “Growth 

Package“. Cílem těchto opatření bylo vytvoření 150 000 pracovních míst. Vláda snížila 

korporátní daň, ohlásila investice do infrastruktury a další opatření. Překvapením bylo, že 

středo-levicová vláda ulevila zejména privátnímu sektoru a financovala tyto změny pomocí 

škrtů ve výdajích na sociální dávky a příspěvky pro studenty.40  

Rozpočet na rok 2014 již vláda neprosadila za pomoci Rudo-zelené aliance, která zvolila 

tvrdý přístup k jednání o rozpočtu. Vláda při jednání dokonce nechala zveřejnit návrh, se 

kterým přišla za Rudo-zelenou aliancí. Nakonec však jednání nedopadlo a vláda opět hledala 

a našla podporu u středových a pravicových politických subjektů. Po více než dvou letech 

vládnutí premiérky Thorning-Schmidtové se ukazuje, že středo-levicová vláda velmi často 

představuje návrhy, které nacházejí podporu u stran středových a pravicových. Pro 

Socialistickou lidovou stranu byl tento stav nepřípustný a na začátku roku 2014 tedy 

 
40 BILLE, Lars. Denmark. European Journal of Political Research Political Data Yearbook. 2014, 53(1), 104-

110. DOI: 10.1111/2047-8852.12044. ISSN 20478844. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/2047-

8852.12044 
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menšinovou vládu strana opouští, ale menšinová vláda se může spolehnout na její podporu ve 

Folketingu.41  

V roce 2014 musela vláda vyřešit především problémy okolo diskutované reformy pojištění 

nezaměstnanosti, kterou představila předchozí vláda. Návrh vlády spočíval ve zkrácení doby, 

po kterou mohli nezaměstnaní čerpat dávky. V koalici panovaly neshody ohledné tohoto 

návrhu, nicméně vláda nakonec za pomoci liberálů, konzervativců a DF prosadila tento, pro 

voliče sociální demokracie, kontroverzní návrh.42 Tento návrh sociální demokracie prosadila i 

přestože se proti němu v kampani vymezovala a slibovala zastavení tohoto návrhu. V témže 

roce vláda také musela řešit zvýšený příliv migrantů ze Sýrie, proto se uchýlila ke striktnějším 

imigračním zákonům. Zejména sociální demokraté doufali, že přísnější postoj k migrantům 

zabrání odlivu jejich voličů k DF.43 

Poslední rok vlády premiérky Thorning-Schmidtové se nesl především ve znamení příprav na 

volby, které jak už popis tohoto volebního období napovídá, nevypadaly nadějně pro sociální 

demokraty, kteří byli během volebního období 2011-2015 dotlačeni ke kompromisům, které 

je posunuly ideologicky směrem doprava. 

3.3 Volby do parlamentu 
 

V roce 2015 v Dánsku proběhly volby do Folketingu, ve kterých se DF podařilo zajistit 

nejvyšší volební zisk v historii strany. V této kapitole budou popsány pravděpodobné příčiny 

tohoto volebního výsledku.  

 

Volby 2015 přinesly do dánského stranicko-politického systému výrazné změny. Z pěti 

tradičních stran, čtyři (Liberálové, Konzervativci, Socialisté a Sociální liberálové) ztratily 

voličskou podporu, pouze Sociální demokracie zvýšila svůj procentuální zisk. Úspěšné 

naopak byly strany Rudo-zelená aliance, Liberální aliance a kompletně nová strana 

Alternativa. Strana DF si zajistila svůj největší volební zisk v historii, oproti volbám 2011 

 
41 FRAENDE, Mette. Danish government seals budget deal with opposition: TV. Reuters [online]. 2013 [cit. 

2020-07-28]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-denmark-budget/danish-government-seals-budget-

deal-with-opposition-tv-idUSBRE9AP19X20131126 
42 BÜHRING, Tobias. Denmark: New reform targets unemployment. Eurofund [online]. 2014 [cit. 2020-07-28]. 

Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/denmark-new-reform-targets-

unemployment 
43 KOSIARA-PEDERSEN, Karina. Denmark. European Journal of Political Research Political Data Yearbook. 

2015, 54(1), 86-93. DOI: 10.1111/2047-8852.12083. ISSN 20478844. Dostupné také z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/2047-8852.12083 
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získala o 15% navíc a skončila druhá za sociálními demokraty.44 

 

Problémy, se kterými se musela vláda premiérky Thorning-Schmidtové vypořádat, byly 

popsány v předchozí kapitole a odhalují ideologický posun středo-levicové vlády. Henrik 

Bech Seeberg, Rune Slothuus a Rune Stubager zkoumali ve své studii Do voters learn? 

Evidence that voters respond accurately to changes in political parties’ policy positions45 zda 

voliči reagují na ideologické posuny stran a zda jsou schopni podle těchto změn změnit i svou 

preferovanou stranu. Jejich výzkum prokázal, že voliči si všimli ideologických změn zejména 

u dvou vládních stran – socialistů a sociální demokracie. Ve všech třech zkoumaných 

indikátorech (daňová politika, reprezentace nízkopříjmové sociální skupiny a politika 

rovnosti) se tyto dvě strany posunuly na levo-pravé ose doprava, posunuly se také v obecném 

pravo-levém vnímání voličů. V předchozí kapitole byl popsán přístup vlády k daňovým 

reformám, které byly mířeny na podporu firem a jejich provedení bylo podmíněno škrty 

v sociální oblasti. Je zjevné, že voliči si všimli jak změny postojů ohledně daní, tak dopadu 

těchto rozhodnutí na nízkopříjmové skupiny, které jsou mnohdy závislé na podpoře státu. 

Tato studie dokazuje, že voliči sledují strany a jsou schopni vyhodnotit v jaké ideologické 

pozici se strana drží. 

Další studie profesorů Hansena a Stubagera The Danish parliamentary election 2015 – 

Rebellion from the periphery46 ukazuje na to, že výsledek voleb v roce 2015 byl kulminací 

několika faktorů. Jedním z faktorů byla důvěra v tradiční politické strany a samotné politiky. 

Studie ukazuje, že společně s klesající důvěrou v politiky, klesá i podpora tradičních stran, 

v případě dánská jde o Sociální demokracii, Sociální liberály, Konzervativce a Liberály. 

Oproti volbám v roce 2010 změnilo svou preferenci 42 procent voličů. Dalším faktorem je dle 

autorů studie sociální faktor. Část voličů se obávala, že jim stát nepomůže v situaci jako je 

nezaměstnanost, nemoc, či odchod do důchodu. Tato skupina voličů jsou zejména stoupenci 

 
44 Danish election: Opposition bloc wins. BBC [online]. 2015 [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 
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strany DF. Voliči Sociální demokracie se obávali změn a preferovali především současný 

systém a jeho stabilitu. Třetím faktorem je geografie. DF posílila zejména na venkově a na 

úkor Liberálů, od kterých získali 4,9% hlasů. Autoři také poukazují na velký rozdíl 

voličských preferencí mezi venkovem a městy.  

Ekologie je v Dánsku důležitým tématem. V průzkumu Evropské komise 19% Dánů označilo 

enviromentální problémy jako největší problémy, kterým jejich země v současné době čelí.47 

Důraz na zodpovědnou enviromentální politiku kladly ve svých předvolebních materiálech 

zejména levicové strany, strana Liberální například v sektoru dopravy například slibuje stavbu 

silnic, nikoliv ekologičtějších vlakových tratí. Téma ekologie nakonec v kampani sehrálo 

mnohem menší roli než by se zdálo z již uvedeného průzkumu, ve kterém Dánové označují 

problémy spojené s ekologií jako největší problém, který jejich země čelí. Nová vláda 

nezařadila téma ekologie mezi své největší vládní priority.48  

3.4 Situace po volbách 
Sociální demokraté se v roce 2015 stali vítězi voleb, nicméně kvůli ztrátám svých 

potenciálních koaličních partnerů z levé části politického spektra se nemohli zhostit 

sestavování vlády. Většinu křesel získal tzv. modrý blok. Konzervativci se však rozhodli 

vládu pouze podporovat a odmítli v ní participovat, Liberální aliance měla zájem o koaliční 

vládu. Rozhodnutí o tom, zda taková vláda bude možná měla v rukou DF, která se však stejně 

jako Konzervativci rozhodla pouze pro podporu vlády, protože vyhodnotila, že tato situace 

pro ní bude výhodnější a bude mít na vládu větší vliv. Profesorka Kosiara-Pedersen však 

poukazuje (s odkazem na neformální rozhovory, které vedla s insidery) také na vysoké nároky 

premiéra, který by požadoval od DF jako od svého koaličního partnera.   

 

3.5 Přístup stran k DF  

DF se v roli strany podporující vládu objevila v roce 2001, kdy podporovala liberálně-

konzervativní vládu. Podporu strana vládě poskytla výměnou za posty předsedů a 

místopředsedů parlamentních výborů. Tato pozice strany DF nebyla překvapením, protože 

 
47 Special Eurobarometer 430: Europeans in 2015. European Union Open Data Portal [online]. 2015 [cit. 2020-

07-28]. Dostupné z: https://www.europeandataportal.eu/data/datasets/s2097_83_1_430_eng?locale=et 
48 KOSIARA-PEDERSEN, Karina a Conor LITTLE. Environmental politics in the 2015 Danish general 

election. Environmental Politics. 2016, 25(3), 558-563. DOI: 10.1080/09644016.2015.1123825. ISSN 0964-

4016. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2015.1123825 
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možnost spolupráce naznačil předseda liberálů Anders Fogh Rasmussen již v roce 1999.49 

Strana tedy i přes svou xenofobní rétoriku byla zvažována tradičními stranami jako možný 

partner při vládnutí. Dalším faktorem, který napomohl straně k úplné legitimizaci, bylo 

chování ostatních stran, které přejímaly postoj k problému imigrace. Nikdy tedy nevznikl 

cordon sanitaire (strana je ostatními stranami vyčleněna a nenavazují s ní žádnou spolupráci), 

který by stranu odsunul mimo politické prostředí. Strana se ve stranicko-politickém systému 

etablovala snadno, protože nevznikla z extrémistické strany, či skupiny. Její mateřská strana 

byla populistická strana. Strana samotná tak nikdy nebyla stigmatizovaná svou minulostí, či 

původem a v politickém prostředí byla přijata poměrně rychle a snadno.  

3.6 Legislativní změny 

Vliv DF na legislativní změny ve volebním období 2015-2018 byl značný. Je však nutno 

zmínit, že Liberální ministři sdíleli tvrdý postoj k imigrantům společně s DF. Zákony (jako 

například burqa ban) měly podporu i u sociální demokracie, nelze proto tvrdý postoj 

k imigrantům připisovat pouze DF, s migrační krizí, která v roce 2015 vrcholila se měnil 

postoj k migraci napříč politickým spektrem, nejen dánským. DF využívala svůj vliv na vládu 

k prosazování některých imigračních zákonů a nařízení a také k ovlivňování rozpočtů.50 

Rozpočet na rok 2018, byl kvůli rozporu mezi Liberální aliancí a DF schválen až v lednu 

2018.  

Prvními změnami v oblasti imigrace bylo snížení sociální podpory v nezaměstnanosti pro 

žadatele o azyl. Žadatelé o azyl po této změně dostávali mnohem nižší částku, kterou vláda 

nazvala integrační benefit. Tato změna byla ve Folketingu prosazena celým tzv. modrým 

blokem. Vláda v říjnu 2015 začala s jednáními o zpřísnění legislativy ohledně zisku 

občanství. Jednání o přesné podobě reformy se táhla až do začátku roku 2016. DF totiž chtěla 

podpořit pouze nejstriktnější podobu reformy. Jedním z požadavků DF bylo zařazení zákonu 

o zabavování cenností, které vlastnili žadatelé o azyl a využití prostředků, které byly touto 

 
49 CHRISTIANSEN, Flemming Juul. The Danish People's Party: Combining cooperation and radical positions. 
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50 KOSIARA-PEDERSEN, Karina. Stronger core, weaker fringes: the Danish general election 2019. West 

European Politics. 2020, 43(4), 1011-1022. DOI: 10.1080/01402382.2019.1655920. ISSN 0140-2382. Dostupné 
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cestou získány, k zaplacení nákladů spojenými s azylovým řízením.5152  

Velmi medializovaným zákonem byl tzv. burqa ban.53 Zákon zakazuje zakrývání tváře, 

nespecifikuje však přesné parametry podle kterých by policisté určili, co už je porušování 

zákona. Předseda policejních odborů si na tuto nepřesnost stěžoval a zmínil například asijské 

turisty, kteří používají masky. Po roce bylo pokutováno pouze 23 osob. Jedná se tedy proto 

hlavně o symbolický zákon, který má demonstrovat tvrdý postoj vlády vůči nově příchozím 

osobám do země. Volební program DF explicitně zmiňuje, že strana nebude akceptovat 

proměnu dánské společnosti na společnost multietnickou. Podobným symbolickým 

rozhodnutím byl návrh DF posílat odsouzené nebo odmítnuté žadatele o azyl na dosud 

neobývaný ostrov Lindholm.54 Zákon opět vzbudil emoce, nicméně se stejně jako burqa-ban 

dá považovat pouze za určitý symbol vlády, nikoliv jako opatření, které bude drasticky měnit 

dosavadní situaci na poli imigrace do země.  

4 Norsko 

4.1 Politický vývoj 

V roce 1814 byla napsána norská ústava, která v té době vytyčila jeden z nejdemokratičtějších 

politických systémů tehdejší Evropy. Po tlaku parlamentu, který požadoval převedení 

některých pravomocí králem jmenované vlády. Od roku 1884 je tedy Norsko parlamentním 

systémem.55 Nejstarší politickou stranou, která také vznikla v roce 1884 je Liberální strana. 

Liberální stranu následovala strana Konzervativní. Hlavní ideový spor jmenovaných subjektů 

spočíval v samotném parlamentarismu. Liberálové byli pro parlamentní systém, 

Konzervativci proti. V období do druhé světové války vznikla také norská Strana práce, která 

ve volbách v roce 1903 získala prvních 5 zvolených zástupců ve Stortingu. Vlády, které 

 
51 Denmark approves controversial migrant assets bill. BBC [online]. 2016 [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 
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vznikaly v období do druhé světové války se vyznačovaly tím, že byly menšinové a také 

nestabilní. Nutno zmínit také změnu volebního systému v roce 1921, která usnadnila zvolení 

dalším stranám. Spočívala ve změně z dvou kolového systému s jedním zvoleným zástupcem 

z jednoho volebního okrsku na poměrný volební systém.56 Tato změna pomohla především 

Straně práce a Farmářské straně. V roce 1927 již Strana práce dokázal vyhrát volby. Od 

tohoto roku Strana práce vyhrála všechny volby až do posledních voleb v roce 2017.  

Po druhé světové válce byla země až do roku 1963 spravována vládami Strany práce, která 

v těchto letech měla ve Stortingu majoritu. Einar Gerhardsen sloužil celé toto období jako 

ministerský předseda. Opozice byla tvořena konzervativci, křesťanskými demokraty, 

centristy, liberály a v některých období také komunisty. Éra premiéra Gerhardsena byla 

ukončena až výbuchem v dole, ve kterém těžila státem spravovaná důlní společnost. Výbuch 

usmrtil 21 horníků.57 Poslanci Stortingu vytvořili vyšetřovací komisi, která ukázala na chyby 

ve vedení společnosti, za které dle vyšetřovací komise byl také z části zodpovědný 

labouristický ministr průmyslu. 

Podobné jako v Dánsku byl i v Norsku volební rok 1973 důležitým rokem. Ve Stortingu se 

objevují anti-systémové strany jako Anders Lange’s party, která se později stane Stranou 

pokroku, a Socialistická volební liga, ze které se později stává Strana socialistické levice. Obě 

tyto strany byly dlouho izolovanými subjekty a do vládní koalice se poprvé dostaly až desítky 

let po svém prvotním úspěchu. Strana socialistické levice se stala vládní stranou v roce 2005, 

Strana pokroku až v roce 2013, tedy 40 let po prvním úspěchu.  

Ve volbách 2001 proběhl propad Strany práce, která získala 24 procent.58 Byl to její nejnižší 

zisk od voleb v roce 1924. V dalších dvou volbách strana opět vyhrála s dostatečným ziskem, 

aby mohla složit koalici s dostatečným počtem křesel v Stortingu. Premiérem se na 8 let stal 

Jens Stoltenberg, současný generální tajemník NATO.59 
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4.2 Vládní politika 
Strana pokroku získala v roce 2009 22% hlasů  (41 křesel), tedy nejvyšší zisk v historii strany, 

ve volbách v roce 2013 získala 29 křesel, nicméně se poprvé stala stranou vládní. Proto bude 

v následující kapitole popsáno působení premiéra Stoltenberga a jeho kabinetů. 

Po volbách v roce 2005 se Straně práce povedlo po dvaceti letech sestavit většinovou vládu 

společně se Stranou socialistické levice a Stranou středu. Koaliční spolupráce byla podmíněná 

tím, že strany si navzájem budou ustupovat a budou se snažit o nalezení konsenzu. V mnoha 

případech však bylo velmi těžké najít společné řešení, které bude vyhovovat všem členům 

koalice, potažmo jejich voličům.60  

První výraznější krizí, které musel kabinet čelit, byla kauza kontroverzních karikatur Proroka 

Mohameda, které vyvolaly násilné protesty v muslimských zemích a následně pak také debatu 

o svobodě slova v Evropě. Vláda Jense Stoltenberga se tento problém rozhodla řešit omluvou 

muslimským zemím.61 Tento krok se však nelíbil Konzervativní a Pokrokové straně, které 

zareagovaly kritikou vlády, která podle jejich slov nedokázala bránit svobodu slova v Norsku 

a zachovala se zbaběle. Ministr sociální inkluze zprostředkoval jednání mezi editorem 

Magazinetu (který karikatury publikoval) a leaderem Islámského koncilu v Norsku. Editor 

novin se poté omluvil a norská muslimská komunita tuto omluvu přijala a byla potěšena 

rozhodnutím se omluvit.    

Velkým tématem bylo v roce 2006 také životní prostředí a plán vlády pro umožnění 

průzkumu možnosti ropných vrtů na otevřených mořích a zároveň ochranu přírodních oblastí 

podél pobřeží. Tento plán vlády byl důležitým příkladem spolupráce a kompromisu mezi 

členy koalice. Nicméně další vládní rozhodnutí týkající se životního prostředí vládní koalici 

téměř rozložilo. Při jednání o koalici bylo dojednáno, že vláda nové plynové elektrárny budou 

muset být vybaveny zařízením, které zachytí oxid uhličitý. Vláda však povolila státní firmě 

Statoil stavbu nové plynové elektrárny, která však nezachycovala oxid uhličitý. Podle 
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ministryně životního prostředí Bjørnøy se vládní koalice téměř rozpadla.62  

Posledním výrazným tématem roku 2006 byl pokus vlády změnit podmínky vyplácení 

nemocenských. Vláda požadovala, aby zaměstnavatelé platili větší část nemocenské. Tento 

návrh se však setkal s nepochopením u zaměstnavatelů, odborů a také u některých členů 

Strany práce. Strana práce nakonec od svého plánu upustila v listopadu, když zjistila, že 

odhady ukazují, že na daních vláda vybere víc než očekávala. Téma nemocenských však 

vládu oslabilo a opoziční strany poukazovaly na sílu, kterou mají odbory.62  

V roce 2008 prosadila koalice mnoho diskutovaných zákonů. V lednu se všechny strany, 

kromě Strany pokroku shodly na nutnosti prosazeni klimatického plánu. Norsko si vytyčilo 

být klimaticky neutrální do roku 2030, jedná se o velmi ambiciózní plán.63 Další rozhodnutí 

Stortingu se týkalo Norské státní církve a tentokrát se na rozhodnutí shodly všechny strany 

Stortingu. Storting rozhodl, že státní církev bude i nadále financována státem, nicméně si 

bude moci vybírat své leadery, také byla zrušena podmínka, že alespoň 50% procent členů 

kabinetu musí být členy církve.64 

V témže roce se koalice opět ocitla v problémech, když nedokázala najít shodu v několika 

bodech. Prvním zákonem, který rozdělil koalici, byl genderově neutrální zákon o manželství. 

Nový zákon umožňoval homosexuálním párům adoptovat děti a využít umělého oplodnění. 

S tímto nesouhlasili dva členové kabinetu ze Strany středu. Proti tomuto zákonu také 

hlasovala Strana pokroku a Křesťansko demokratická strana. Další neshoda vzešla ze záměru 

kabinetu zpřísnit regulace týkající se žadatelů o azyl. Strana socialistické levice, tento záměr 

nechtěla podpořit. Hlavní problém dle Strany socialistické práce tkvěl v přístupu k nezletilým 

azylantům.64 

V roce 2009 se veřejná debata opět stočila k otázce integrace imigrantů. Policejní ředitelství 

povolilo policistce nosit ve službě hijab. Ministerstvo spravedlnosti vydalo tiskovou zprávu o 
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plánované změně zákona, které by umožňovalo nosit hijab spolu s uniformou, nicméně 

samotný ministr spravedlnosti o této záležitosti nejspíše nevěděl a poté oznámil, že procedury 

ve věci změny dress codu policistů byly ukončeny. Debata o tomto tématu neskončila a projev 

předsedkyně Siv Jensen, která v projevu varovala před islamizací země, nanovo zažehl debaty 

o tématu. V podobném duchu se přidal i tajemník Strany práce Martin Kolberg.65 

Důležitým tématem pro vládu bylo také životní prostředí. Únik velkého množství oleje do 

moře u jižní části norského pobřeží obrátilo pozornost politiků a veřejnosti k tématu těžby 

ropy na moři v okolí Lofot a Vesterålen.66 Strana středu a Socialistická strana práce byla pro 

zrušení možnosti těžby ropy v této oblasti. Strana práce naopak s tímto rozhodnutí váhala 

neboť si byla vědoma, že jejich voliči na severu Norska těžbu vítají, protože jim zajišťuje 

pracovní místa. Pro těžbu se otevřeně vyjadřovala Konzervativní strana a Strana pokroku. 

Další neshodou koalice v oblasti životního prostředí byla daň na bio-naftu, kterou Strana 

práce prosadila i přes nesouhlas svých koaličních partnerů.65  

Neshody ohledně těžby ropy pokračovaly i v roce 2010, poté co premiér Stoltenberg uzavřel 

dohodu s Ruskem a ukončil tak 40 letý územní spor a Norsko tedy získalo další oblast pro 

rozšíření těžby.67 Socialistická strana práce souhlasila s průzkumem mořského dna za účelem 

rozšíření těžby, kritici ji však vyčítali, že pokud by nebyla ve vládě byla by proti tomuto 

záměru.  

Strana Středu v roce 2010 musela řešit skandál svých členů, kteří přijali a nepřiznali dary a 

také příjmy samotné strany, která dostala vysoké příspěvky v hotovosti. V prosinci se straně 

začala také věnovat policejní jednotka zaměřená na vyšetřování ekonomických zločinů 

(Økokrim), která prošetřovala peníze, která strana obdržela na projekty spojené 

s obnovitelnými zdroji elektřiny, avšak strana peníze použila na účely kampaně. Peníze byly 

nakonec vráceny zpět, ale strana byla v roce 2011 za tento prohřešek pokutována.68  
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Na začátku roku 2011 byla známá (publikovala knihu o životě nelegální imigrantů v Norsku) 

ruská nelegální imigrantka zatčena poté, co byla zamítnuta její žádost o azyl. Tato událost 

měla vliv na koalici, která se opět dostala do situace, ve které strany zastávaly opačná 

stanoviska. Strana práce si i nadále stála za tím, že pokud je nelegálním imigrantům zamítnuta 

jejich žádost o azyl, je potřeba je deportovat. Strana socialistické levice však argumentovala 

tím, že imigranti, kteří do země přicestovali jako neplnoletí spolu s rodiči by neměli nést 

odpovědnost za chyby svých rodičů, strana proto požadovala pružnější zákony v této oblasti. 

Strana práce byla v této věci podpořena Konzervativní stranou a FrP.69 

V polovině roku 2011 se pozornost celé norské společnosti upírala k teroristickému útoku 

spáchaném Andersem Brevikem v červenci téhož roku.70 Terorista Breivik byl v minulosti 

členem Strany pokroku, nicméně strana nebyla nařčena, že by mohla mít na útok svého 

bývalého člena vliv, ale začaly se ozývat kritické hlasy, které straně vyčítaly její agresivní 

rétoriku, která rozdmýchává nenávist v norské společnosti.  

Dalšími tématy, na kterých se Strana socialistické levice a Strana práce neshodly, bylo 

zapojení norských vojenských jednotek do operaci v Libyi a enviromentální téma. Strana 

socialistické levice byla jedinou parlamentní stranou, která byla proti zapojení jednotek do 

operace v Libyi. V enviromentální otázce vyvstaly problémy při tvorbě white paperu, který 

představoval kroky vlády v této oblasti. Neshody byly ohledně zmenšování emisí v Norsku 

(zda by do propočtů emisí, měly být zahrnuty lesy), či v založení takzvaného klimatického 

fondu, který měl být financován novou uhlíkovou daní. Dokument kvůli neshodám nebyl 

vydán v roce 2011 jak bylo původně zamýšleno.69  

V roce 2012 se politici stále věnovali teroristickému útoku z minulého roku. Jeden 

z psychiatrických posudků Breivika, který byl vyhotoven pro soud, jej označoval za 

nepříčetného.71 Pokud by soud vzal v potaz tento posudek, Breivik by mohl být poslán do 

psychiatrického zařízení a nikoliv do vězení. Rozběhla se tedy debata okolo zákona, který 
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navrhoval zpřísnění režimu v psychiatrických zařízení. Opozice tento zákon kritizovala, 

protože tento zákon by dolehl na všechny pacienty těchto zařízení i přestože nejsou 

kriminálníci.72  

Pokračovaly také neshody v koalici mezi Stranou práce a zbylými dvěma koaličními partnery. 

Již zmíněný dokument, který měl být publikován v roce 2011 byl nakonec publikován až o 

rok později, avšak byl schválen i všemi opozičními stranami, kromě FrP.  

4.3 Volby do parlamentu  

Parlamentní volby v roce 2013 vynesly Pokrokovou stranu do vládních lavic i přestože její 

výsledek byl o 6% horší než ve volbách v roce 2009. V této kapitole budou analyzovány 

hlavní faktory, které ovlivnily volby.  

Strana práce získala největší počet hlasů ve volbách, ale oproti minulým volbám do Stortingu 

oslabila a taktéž oslabily i koaliční partneři. Po osmi letech vlády premiéra Stoltenberga 

koalice skončila a nahradila jí vláda tvořená z Konzervativní strany a Strany pokroku, která se 

poprvé ujímá ministerských postů.  

Téma teroristických útoků, za kterými stál pravicový extrémista Anders Breivik, bylo 

v norské společnosti stále živé, nicméně norské politické strany se shodly na tom, že téma 

nebudou politizovat. FrP tak nebyla spojována s bývalým členem Breivikem. I přesto utrpěla 

ztráty v lokálních volbách v roce 2011.73  

Velkým faktorem, který ovlivnil výsledek voleb, byla spolupráce uvnitř koalice. Strany se 

nedokázaly především shodnout na postupu v oblasti redukce emisí. Strana práce, jejíž voliči 

často pracují v průmyslu, nebyla nakloněna přísným redukcím emisí, které by defacto zasáhly 

jejich voliče. Naopak Strana socialistické levice tlačila na větší redukci emisí. Volebnímu 

výsledku v roce 2013 zřejmě nepomohl ani skandál Strany středu, která byla pokutována za 

nesprávné financování kampaně. Neshody v koalici poškodily především dvě menší strany. 
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Strana socialistické levice se vnitřně rozdělila na dva názorové tábory. Jeden tábor požadoval, 

aby se strana profilovala jako komplexní strana, druhý tábor požadoval, aby se strana více 

profilovala jako strana “zelená“. Ve Straně středu vznikla frakce, která chtěla posun strany do 

politického středu a ideologicky dál od Strany práce.  

Opozice vedená Konzervativní stranou se snažila v tomto období působit soudržněji. 

Předsedkyně konzervativců Erna Solberg prohlásila, že je ochotna se spojit se všemi středově-

pravicovými stranami.  

Důležitým faktorem byla také vyšší volební účast, která mohla být způsobena nespokojeností 

občanů s vládou, či teroristickými útoky. Zřejmě vysoká účast prvovoličů mohla mít na 

výsledek voleb vliv. Účast prvovoličů se zvýšila o 10,3%. Zvýšený zájem o volby mezi 

mladými je pravděpodobně způsoben teroristickým útokem A. Breivika, který mířil na 

mládežnickou organizaci Strany práce. Mladé voliče k účasti přesvědčovala také norská 

média.74 

4.4 Situace po volbách 

Konzervativci po volbách preferovali koalici, která by držela většinu a zajistila tak nově 

formované vládě stabilitu. Nejideálnější variantou by pro Konzervativní stranu byla koalice 

složená ze všech čtyř stran na pravém politickém spektru (Křesťanská demokratická strana, 

Liberální strana, FrP). Konzervativci by se tak ocitli na pomyslném středu mezi těmito 

stranami a jejich návrhy by tak často mohly být přijatelné pro všechny tři zbylé partnery.  

Kvůli rozdílnosti křesťanských demokratů, liberálů a FrP bylo rozhodnuto, že vláda bude 

tvořena Konzervativní stranou a FrP. Zbylé dvě strany ji budou podporovat ve Stortingu. FrP 

získala 7 ministerských postů, například post ministryně financí, kterou se stal předsedkyně 

strany Siv Jensen nebo post ministra spravedlnosti.  

4.5 Přístup stran k FrP  

Ostatní strany vůči FrP nikdy nevytvořily cordon sanitaire a v 80. letech využívaly podpory 

FrP k prosazení státního rozpočtu. Téma imigrace si všechny mainstreamové strany přisvojily 
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mezi roky 1985-2009 a nepřenechaly jej pouze FrP. FrP se postupně etablovala na politické 

scéně a ostatní strany s ní neměly problém spolupracovat.  Podobně jako DF se i FrP nejprve 

stala stranou podporující vládu a to vládu Křesťanských demokratů v roce 1997. FrP 

podporovala také vládu Konzervativní a Liberální strany. Podpora FrP této vlády vyústila 

v tvrdší zákony vůči imigrantům. 

4.6 Legislativní změny 

Menšinová vláda konzervativců a FrP potřebovala podporu Liberální a Křesťansko 

demokratické strany, proto musela často hledat kompromisní řešení, které získá podporu. 

Vláda se dohodla například na zastavení ropných průzkumů v oblasti Lofot, Senja a 

Vesterålenu, ponechaní striktních zákonů o konzumaci alkoholu a udělování permanentních 

povolení k pobytu pro děti nelegálních imigrantů za předpokladu, že v Norsku žijí více než tři 

roky. Tyto rozhodnutí byly naprostým opakem předvolebním slibům, které si voliči FrP 

vyslechli. Ve veřejných průzkumech se tato skutečnost odrazil a FrP tak pozorovala propad 

preferencí. Voliči a členové strany měli také problémy s rozhodnutími vlády ohledně zvýšení 

daně na naftu, či ponechání zpoplatněných úseků silnic. Rozhodnutí přijmout více syrských 

uprchlíků se samozřejmě nesetkalo s pochopením u podporovatelů FrP.  

FrP však zaznamenala i úspěch jako například zrušení daně z dědictví, či snížení jiných 

daňových sazeb. Podařilo se také zvýšit výši příjmu, který občan nemusí danit. FrP se také 

podařilo zpřísnit kritéria pro udělování povolení k pobytu. Zpřísněna byla také kritéria pro 

udělování sociální podpory pro imigranty.75  

Závěr 

V závěru této práce zbývá odpovědět na výzkumné otázky, které byly představeny v úvodu 

této práce, pomocí vyhodnocení skutečností, které byly představeny v předcházejících 

kapitolách této práce.  

Sociální politika je v každé zemi velké téma pro politické strany. Jinak tomu není ani 

v Dánsku a Norsku. Velký vliv sociální politiky strany se ukázal zejména v Dánsku. 

Rozhodnutí premiérky Thorning-Schmidt jako například vytvoření mýtného systému kolem 

Kodaně, zvýšení pracovní doby, snížení sociálních dávek a zkrácení doby, po kterou mohou 
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občané čerpat sociální dávky v nezaměstnanosti mělo negativní vliv na nízkopříjmové 

skupiny a naopak podporovalo privátní sektor, tato podpora byla financována pomocí škrtů 

právě v sociální oblasti. Voliči si tohoto posunu byli vědomi a byli schopni vyhodnotit, že 

strana změnila ideologickou pozici, na levo-pravé ose se strana ideologicky posunula doprava. 

Změna ideologické pozice se dá také doložit tím, že Sociální demokraté často nacházeli 

podporu pro své návrhy u středo-pravicových stran. Zejména pak u voličů DF se projevoval 

strach z možnosti, že stát již nebude svým občanům pomáhat v situacích jako je 

nezaměstnanost, nemoc nebo důchod. V Norsku se vláda chystala ke změnám 

v nemocenských, nicméně po zjištění, že by tato změna negativně dopadla na zaměstnance 

vláda od záměru upustila. Z uvedených důvodů lze tedy konstatovat, že sociální politika má 

zcela jistě vliv na volební úspěch zkoumaných stran. Zkoumané strany nabízejí sociální 

podporu původním obyvatelům (sociální šovinismus), naopak levicové strany se musely 

uchýlit ke škrtům v této oblasti. V důsledku toho tradiční levicové strany oslabily a umožnily 

vznik pravicových vlád, ve kterých byla (v případě Norska) pravicová populistická strana 

nebo byla podporována (v případě Dánska) pravicovou populistickou stranou.  

Problematika migrace byla velmi silným tématem hlavně v norské společnosti a politice. 

Strana práce se například ve věci imigrantů, kteří do země přišli jako děti, staví po bok FrP a 

můžeme tak pozorovat snahu o to, aby téma migrace nezůstalo pouze FrP. Zbylí koaliční 

partneři však s tímto postojem nesouhlasili a opět se dal pozorovat rozpor v levicové koalici. 

Migrace má zcela jistě vliv na úspěch zkoumaných stran, lze to vyčíst z chování ostatních 

stran, které často zpřísnily svůj postoj k migraci a ukazují tím, že toto téma je natolik důležité 

pro voliče, že je ochoten změnit svou preferenci na základě postoje strany k migraci, 

migračních zákonů, přístupu k začleňování nově příchozích do země. Migrace (a problémy 

spojené s ní) je téměř hlavním tématem zkoumaných stran a odvíjejí se od něho další otázky, 

které strany řeší (právo a pořádek, sociální šovinismus) lze proto říct, že téma migrace má vliv 

na úspěch zkoumaných stran.   

Ekologie je v Norské a Dánské politice velmi důležitým tématem. I v tomto tématu lze 

pozorovat rozpory v koalicích. Strana práce v Norsku a dánští Sociální demokraté musí 

balancovat mezi přáním svých koaličních partnerů, kteří požadují ráznější kroky v řešení 

klimatické politiky a svými voliči, kteří často pracují v průmyslu, který může být těmito 

kroky znevýhodněn, nebo tyto kroky můžou často znevýhodnit přímo samotné voliče. 

Pravicové populistické strany mají v tomto jasno a upřednostňují průmysl a udržení 
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pracovních míst před ekologií. Takto pravděpodobně získávají více voličů, kteří dříve volili 

tradiční levicové strany. Ekologické rozhodnutí levicových vlád v tomto období, tak podobně 

jako rozhodnutí v sociální sféře státu opět dopadlo na již sociálně znevýhodněné vrstvy. Na 

rozpolcenosti Strany práce a Sociálních demokratů ve věci ekologie lze vidět, že uchopení 

tohoto tématu je důležité a má potenciál ovlivnit výsledek voleb. Přístup zkoumaných stran 

k tomuto tématu koresponduje s přístupem k tématu sociálního státu.   

Pravicové populistické strany také těžily především z rozdílnosti koaličních partnerů 

přechozích vlád, kteří museli dělat kompromisy a proto se často ocitali mimo své ideologické 

pozice. Voliči tuto nekonzistentnost vnímají a jsou ochotni změnit svou volební preferenci. 

Sociální politika a ekologie pravděpodobně mají velký vliv na voličskou skupinu, o kterou 

tradiční levicové strany a pravicové populistické strany bojují. Řešení migrační krize a 

začleňování nově příchozích do společnosti je téma, které se tradiční levicové strany snaží 

nepřenechat pouze pravicovým populistům.  

FrP i DF se po volbách, ve kterých se, v případě FrP, poprvé dostali do vlády, či vládu 

podporovali (DF) a měli na ni tedy vliv, dostali do velmi podobné situace jako koaliční 

partneři Strany práce a Sociálních demokratů. Obě strany musely činit kompromisy a 

nemohly realizovat své sliby voličům v plné síle. FrP musela činit velké kompromisy a vláda 

tak schvalovala některé zákony, které byly opakem rétoriky FrP. Obě dvě strany jsou na 

politické scéně etablované a ostatní politické subjekty s nimi nemají problém spolupracovat 

ani na nejvyšší úrovni. Pravicové populistické strany často přebírají témata ostatních stran a 

ostatní strany přejímají některé postoje pravicových populistických stran. Zůstává tedy 

otázkou zda je správné vnímat pravicové populistické strany v zemích Dánska a Norska (na 

rozdíl od Maďarska, kde je chování strany tohoto typu zcela odlišné), jako hrozbu pro 

liberální demokracii, obzvlášť pokud můžeme pozorovat, že zde strany mírní svou rétoriku, 

jednají pragmaticky a získávají pozice ve vládě.  

Summary 
At the end of this thesis, it remains to answer the research questions that were presented in the 

introduction of this thesis, by evaluating the facts that were presented in the previous chapters 

of this work. 

Social policy is a big topic for political parties in every country. The great influence of the 

party's social policy was shown especially in Denmark. Prime Minister Thorning-Schmidt's 
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decisions, such as the creation of a toll system around Copenhagen, increasing working hours, 

reducing social benefits and reducing the time citizens can draw unemployment benefits, had 

a negative impact on low-income groups, but it was supportive toward the private sector. 

Voters were aware of this shift and were able to evaluate that the party had changed its 

ideological position, on the left-right axis the party had shifted ideologically to the right. The 

change in ideological position can also be evidenced by the fact that the Social Democrats 

often found support for their proposals in the center-right parties. Especially among DF 

voters, there was a fear that the state would no longer help its citizens in situations such as 

unemployment, illness or retirement. In Norway, the government was preparing for changes 

in sick pay, but after finding out that this change would have a negative impact on employees, 

the government abandoned the plan. For these reasons, it can be stated that social policy 

certainly has an impact on the electoral success of the parties examined. The examined parties 

offer social support to the indigenous people (social chauvinism), on the contrary, the left-

wing parties had to resort to cuts in this area. As a result, traditional left-wing parties 

weakened and allowed the emergence of right-wing governments in which (in the case of 

Norway) the right-wing populist party was part of or was supported (in the case of Denmark) 

by the right-wing populist party. 

The issue of migration has been a very discussed topic, especially in Norwegian society and 

politics. For example, in the case of immigrants who came to the country as children, the 

Labor Party stands by the side of the FrP, and we can thus observe an effort to ensure that the 

issue of migration does not remain only for the FrP. However, the remaining coalition 

partners did not agree with this position, and again a disagreement was observed in the left-

wing coalition. Migration certainly has an impact on the success of the parties surveyed, as 

can be seen from the behavior of other parties, which have often tightened their stance on 

migration and show that this issue is so important for voters that it is willing to change its 

preference based on the party's stance on migration. , migration laws, access to the integration 

of newcomers into the country. Migration (and the problems associated with it) is almost the 

main topic of the surveyed parties and other issues that the parties address (law and order, 

social chauvinism) arise from it, so it can be said that the topic of migration affects the 

success of the surveyed parties. 

Ecology is a very important topic in Norwegian and Danish politics. Disagreements on this 

topic can be also observed. The Labor Party in Norway and the Danish Social Democrats 
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must balance between the wishes of their coalition partners, who are calling for stronger 

action on climate policy, and their voters, who often work in industries that may be 

disadvantaged or often disadvantaged. Right-wing populist parties are clear about this and 

prioritize industry and job retention over ecology. They are likely to gain more voters who 

previously voted for traditional left-wing parties. The ecological decision of the left-wing 

governments in this period, as well as the decision in the social sphere of the state, affected 

already socially disadvantaged groups. The position of Labor Party and the Social Democrats 

in between voters and ecology shows that this issue is important and has the potential to 

influence the outcome of the elections. The approach of the examined parties to this topic 

corresponds to the approach to the topic of the welfare state. 

Right-wing populist parties also benefited mainly from the diversity of the coalition partners, 

who had to make compromises and therefore often found themselves outside their ideological 

positions. Voters perceive this inconsistency and are willing to change their voting 

preferences. Social policy and ecology are likely to have a major impact on the constituency 

that traditional left-wing and right-wing populist parties are fighting for. Addressing the 

migration crisis and integrating newcomers into society is a topic that traditional left-wing 

parties tries not to leave to right-wing populists alone. 

Both the FrP and the DF, after the elections in which, in the case of the FrP, first entered the 

government, or supported the government (DF) and therefore had an influence on it, found 

themselves in a very similar situation as the coalition partners of the Labor Party and the 

Social Democrats. Both sides had to compromise and could not deliver on their promises to 

voters in full force. The FrP had to make big compromises, and the government passed some 

laws that were the opposite of FrP's rhetoric. Both parties are established on the political 

scene and other political entities have no problem cooperating with them even at the highest 

level. Right-wing populist parties often take over the topics of other parties, and other parties 

adopt some of the positions of right-wing populist parties. The question therefore remains 

whether it is right to perceive right-wing populist parties in Denmark and Norway (unlike 

Hungary, where party behavior is completely different) as a threat to liberal democracy, 

especially if we can observe that the parties are moderating their rhetoric. pragmatically and 

gain positions in government.  
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Abstrakt 
Autor nejprve definuje populismus jako takový na základě několika definic od různých autorů 

a vybere si nejvhodnější pro svou práci. Poté v této studii popíše vnitřní strukturu zkoumaných 

stran a identifikuje společné mechanismy, které stranám pomohly k zisku mandátů. Tato práce 

bude zaměřena na země Norska a Dánska a bude porovnávat situace, které nastaly před 

úspěchem těchto stran, bude porovnávat průběh kampaní, výsledky voleb, reakci ostatních stran 

a také legislativní kroky zkoumaných stran.  Autor si vybral Dánsko a Norsko především kvůli 

velké historické a politické podobnosti států. Autor se bude snažit najít společné znaky 

v postupu zkoumaných stran. Hledat je bude zejména v krocích předešlých vládních stran, ale 

také v kampani pravicově populistických stran, jmenovitě norská Fremskrittspartiet 

(Pokroková strana) a Dansk Folkeparti (Dánská lidová strana). Toto téma je pro politologii i 

pro politiku velmi důležité, pravicové populistické strany jsou stále úspěšné a podílejí se na 

legislativním procesu v mnoha evropských zemích. Proto je hlavním cílem popsat důvody, proč 

se tyto strany dostaly do parlamentů.  
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Téma 
Tématem této práce budou důvody, následky a vypořádání se s úspěchem pravicového 

populismu ve Skandinávii. Časově bude tato práce vymezena prvním ziskem mandátů 

zkoumaných stran v parlamentu. Autor bude zkoumat situaci ve státech, která pomohla 

volebnímu úspěchu pravicových populistických stran. Také se bude zabývat kampaní a 

hlavními tématy kampaní. V další části práce se autor bude zabývat situací po zvolení stran. 

Zkoumána bude reakce zbytku politického spektra a situace ve zkoumaných stranách. Autor se 

bude také zabývat legislativní činností zkoumaných stran. Téma se řadí do teorie politických 

stran, specializováno na populistické strany. 

 

Relevance tématu 
Mapování a analýza úspěchů pravicových populistů je důležitá pro společnost zejména kvůli 

tomu, že se tyto v minulosti již prosadily, například Národní fronta ve Francii, či Forza Italia 

v Itálii, a velmi pravděpodobně se prosadí i v budoucnosti. Důležitá je také analýza postupu 

ostatních stran vůči populistům. Pro politickou vědu je důležité toto téma zmapovat, zejména 

kvůli unikátní politické situaci, ve které se nyní Evropa nachází a tato skupina evropských států 

je politicky velmi stabilní, díky tomu se dají nezkresleně pozorovat a popsat důvody jejich 

úspěchu. Motivací autora bylo zjištění důvodů úspěchu pravicových populistických stran v 

Dánsku a Norsku. V Norsku autor vybral Fremskrittspartiet (Pokroková strana) a v Dánsku 

bude předmětem zkoumání strana Dansk Folkeparti (Dánská lidová strana).. 

 

Cíle 
Cílem bakalářské práce je nalezení vhodné definice populismu a její aplikace na vybrané 



 

 

 

 

zkoumané pravicové strany Norska a Švédska. Autor se bude zabývat společnými rysy stran, 

příčinám rostoucí popularity mezi obyvateli i reakcím ostatních politických subjektů na 

stoupající popularitu zkoumaných stran. 

 

Současný stav poznání 
Autor vyhledával skrz vyhledávač Univerzity Karlovy UKAŽ, dále také využil zdrojů a dat, 

na které odkazovali autoři odborných článků. Většina zdrojů jsou odborné články. V případě 

Norska jsou často některé politické události stále ještě v běhu, či neznáme následky různých 

politických událostí a kvůli malému odstupu, také ještě nevznikly ucelenější studie, které by 

se zaměřily nejenom na příčiny a průběh, ale také na situaci po útlumu zkoumaných stran, 

například na změnu politického prostředí, změnu společenské nálady a podobně. Tomuto 

tématu se však v odborných článcích věnovali například Petar Kurecic, Petra Kuhar 

z University North v odborném článku “The Rhetoric on Illegal Migration of Centre-right 

Parties and Right-wing Populist Parties in “Old” and “New” EU Member States: A Content 

Analysis of Leaders’ Speeches” nebo Anders Widfeldt v odborném článku “The growth of the 

radical right in Nordic countries: Observations from the Past 20 Years”. 

 

Teoretická východiska 
Autor bude zejména využívat teorií politologa Cas Muddle, který se zabývá pravicově 

populistickými hnutími. Dále autor použije také publikace dalších autorů věnujících se tématu 

populismu jako jsou Paul Taggart, Jan Werner Müller a John Judis.  

 

Výzkumné otázky / Pracovní hypotézy 
Autor použije výzkumné otázky, aby vytyčil směr práce a aby je případné potvrdil. Otázky 

budou následující: 

Jaký vliv má politika předchozí vládní strany na úspěch pravicových populistických stran?  

Rozvíjející otázky: Má sociální politika ve Skandinávii vliv na úspěch zkoumaných stran? 

Má na rostoucí popularitu zkoumaných stran vliv přístup vládních stran k problematice 

migrace a řešení migrační krize?  

Má na rostoucí popularitu zkoumaných stran vliv přístup vládních stran k otázce kulturních 

norem a post-materiálním hodnotám jako je například feminismus ekologie, práva zvířat. 

 



 

 

 

 

Metodologická východiska 
Autor se rozhodnul pro shrnutí a vyhodnocení literatury a statistik. Dále se z důvodu 

komplexnosti tématu autor rozhodnul pro synergii kvantitativní i kvalitativní výzkumných 

metod. Autor bude analyzovat a porovnávat situaci ve dvou státech (Dánsko a Norsko) a tudíž 

bude využívat deskriptivní analýzu, obsahovou analýzu a komparativní metodu. Tyto metody 

autor použije k nalezení faktorů ovlivňující úspěch zkoumaných stran. Následná komparace 

pomůže určit, či vyvrátit hypotézy autora.   

Hlavní metodou je komparativní případová studie, která nejlépe odhalí podobnosti ve 

zkoumaných státech a srovná zkoumatelné ukazatele. Velkou výhodou těchto metod je možnost 

srovnání a nalezení podobných, či stejných ukazatelů, z kterých poté autor může vyvodit možné 

příčiny jevu. Nevýhodou může být nemožnost teorie otestovat, bude se jednat pouze o zjištění 

podobnosti, která může být náhodná.  

Klíčovými pojmy práce budou:  

• Zkoumané strany – pravicově populistické strany 

• Strategie stran – postup stran vůči pravicově populistickým stranám  

• Legislativní změny – změny prosazené zkoumanými stranami 

Hlavními zkoumatelnými ukazateli budou procentový zisk zkoumaných stran ve volbách, 

zapojení stran do koalic, počet legislativních změn, které byly provedeny zkoumanými 

stranami.  

Autor si vybral neosobní styl vyjadřování, anglosaský styl. Metodou citování bude citování pod 

čarou.  
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