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Anotace 

Tato práce se zabývá vzestupem radikálně pravicového populismu v České republice, Polsku 

a Maďarsku v důsledku strachu z migrantů v době migrační krize, který tyto strany 

vyvolávaly nebo využívaly pro získání moci. První část práce definuje populismus a 

radikálně pravicový populismus. Druhá část je tvořena případovými studiemi, které 

analyzují radikálně pravicové populistické strany v České republice, Polsku a Maďarsku na 

základě kritérií platných pro tyto strany. Třetí část analyzuje volební výsledky radikálně 

pravicových populistických stran v parlamentních volbách v období před migrační krizí od 

roku 1989 do roku 2014 a v období migrační krize od roku 2015 do roku 2018. 

Cílem práce je zjistit, zda využívání tématu migrace a strachu z migrace v době migrační 

krize radikálně pravicovými populistickými v České republice, Polsku a Maďarsku vedlo 

k posílení těchto stran v parlamentních volbách a zda tyto výsledky korespondovaly s mírou 

zatížení sledovaných zemí migrací. 

 

Annotation 

The thesis deals with the rise of radical right populism in The Czech Republic, Poland and 

Hungary as a result of fear of migrants in the time of migration crisis. The first part defines 

poppulism and radical right populism. The second part comprise three case studies of The 

Czech Republic, Poland and Hungary, which analyses radical right populist parties in these 

countries on the basis of criteria valid for these parties. The third part analyses their results 

in parlamentary elections in the period before migration crisis from the year 1989 to the year 

2014 and in the time of migration crisis from the year 2015 to the year 2018. 

The aim of this thesis is to find if taking advantage of the topic of migration and fear of 

migrants by radical right populist parties in The Czech Republic, Poland and Hungary led to 

their strenghtening in parlamentary elections and if these election results correspond in 

followed countries. 
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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je aktuální téma vzestupu radikálně pravicového 

populismu v České republice, Polsku a Maďarsku. Tito populisté využívají různých 

mobilizačních témat pro získání či posílení své moci. Tato práce se zaměřuje na využívání 

tématu migrační krize a strachu z migrantů radikálně pravicovými populistickými stranami 

v období migrační krize. Cílem práce je zjistit, zda právě toto téma vedlo ve sledovaných 

zemích k posílení radikálně pravicových populistických stran v parlamentních volbách 

v období migrační krize a zda rozhodování voličů korelovalo se zatížením jednotlivých zemí 

migrací. První kapitola se zabývá definicí populismu a radikálně pravicového populismu. 

Druhá kapitola analyzuje radikálně pravicové populistické v České republice, Polsku a 

Maďarsku existujících před migrační krizí a existujících v době migrační krize, které 

využívaly strachu obyvatelstva z migrantů. Třetí kapitola je analýzou volebních výsledků 

radikálně pravicových populistických strav v parlamentních volbách před migrační krizí a 

v době migrační krize. 

Téma migrace a strachu z migrantů využívaly v době migrační krize všechny radikálně 

pravicové populistické strany a ve všech sledovaných zemích tyto strany v parlamentních 

volbách konaných v době migrační krize posílily, a to i přesto, že žádná z těchto zemí nebyla 

migrací výrazněji zasažena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is the topical theme of the rise of radical right populism in 

the Czech Republic, Poland and Hungary. These populists take advantage of different 

mobilisation themes to gain or strengthen their power. The thesis focuses on taking 

advantage of the migration crisis and the fear of the refugees by radical right populist parties 

in the time of the migration crisis. The aim of this thesis is to find out if the taking advantage 

of this theme has led to the strengthening of radical right populist parties in parlamentary 

elections in the time of the migration crisis in the observed countries and if decisions of 

voters corresponded with the burdening the followed countries with migration. The first 

chapter deals with the definition of populism and radical right populism. The second chapter 

analyses radical right populist parties in the Czech Republic, Poland and Hungary which 

existed  before the migration crisis and which had been taking advantage of the people´s fear 

of migrants. The third chapter is the analysis of election results in parlamentary elections of 

radical right populist parties before migration crisis and at time of migration crisis. 

The theme of migration and fear of migrants was used in the time of migration crisis by all 

radical right populist parties in all three followed countries and in all three countries these 

parties strengthened in parlamentary elections which took place in time of the migration 

crisis even though none of these countries was burdened with migrants distinctively.  
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Úvod: Celosvětový vzestup populismu je v současné době velmi aktuálním tématem a tento 

fenomén nabývá v politické historii stále více na významu. V zemích střední Evropy se 

výrazně odhalil v postkomunistickém období, a to i v těch středoevropských zemích, které 

byly považovány za vzorný příklad demokratizačních procesů.1 V evropském kontextu se 

populismus často vztahuje k antiimigračním postojům a xenofobii.2 

Populisté pro získání moci využívají na jedné straně pocitu zklamání společnosti z 

demokracie3 a na druhé straně pracují s pocitem strachu, který se snaží ve společnosti 

vyvolávat, nebo využívat, pokud již existuje. „Podněcují tak u lidí xenofobii, předsudky a 

stereotypy“.4 K vyvolání strachu ve společnosti slouží populistům „mobilizační“ témata, 

která jsou vždy aktuálním problémem, se kterým se společnost potýká. V době migrační 

krize se tímto „mobilizačním“ tématem stal strach z imigrace.5 Strach společnosti, že je 

cizinci připraví o jejich vlastní zem, či že představují hrozbu pro její způsob života.6 Pro 

pravicové radikální populisty je právě využívání této politiky strachu jejich klíčovou 

strategií.7  

Takovouto situací, kterou populisté využili pro přilákání hlasů voličů, se stala migrační 

krize, k jejíž eskalaci došlo v roce 2015, kdy byla Evropa zasažena migrační vlnou nejvíce.8  

Migrační krize, ke které došlo v důsledku útěku obyvatel z válkou zmítané Sýrie, vyvolala 

v zemích západní a střední Evropy napětí.9  

 

 

 
1 Modrzejewski Arkaddiusz, Catolic and Nationalist Populism in the Current Poland, Perspective politice, 

2017, str. 21-32, Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/317552520_Catholic_and_Nationalist_Populism_in_the_Curren

t_Poland/citation/download, (staženo 14.10.2018). 
2 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2017, str.2. 
3 Geiselberger Heinrich (ed.), Velký regres, Rybka Publishers, Praha, 2017, str. 22. 
4 Štefan Danics, Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus , Universita Jana 

Amose Komenského, Praha, 2017, str. 128. 
5 Geiselberger Heinrich (ed.), Velký regres, str. 33. 
6 Tamtéž, str. 92 
7 Mudde Cas, Populist radical right Parties in Europe, Cambridge University Press 2007, str. 89. 
8 Pánek Jaroslav, European Migration Crisis/ Evropská migrační krize, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2018, 
str. 62. 
9 Pána Lubomír, Rataj Jan a kol., Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné 
Evropě, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Brno, 2016, str. 84. 
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Odlišné názory rozdělují společnost: „Odrážejí se v politickém životě a ve výsledcích voleb 

do parlamentů či do jiných zastupitelských orgánů.“10 V důsledku toho dochází v celé 

Evropě k sílící podpoře populistických stran, které usilují o prosazování antiimigrační 

politiky.11 

Příliv migrantů způsobil vážnou situaci v některých zemích Evropské unie, hlavně 

v Německu, Itálii nebo Francii už začátkem roku 2015. Evropská komise se proto snažila 

situaci řešit a najít mechanismus v podobě kvót na přerozdělování migrantů, kterým by i 

ostatní méně postižené země na sebe přenesly část zodpovědnosti za pomoc migrantům.12 

Největšími odpůrci kvót na přerozdělování migrantů se staly země Visegrádské čtyřky, 

z nichž jedinou zemí, která byla migrační vlnou výrazněji zasažena, bylo Maďarsko.13 

V odporu proti tomuto plánu se tak země Visegradské čtyřky staly symbolem nesolidarity 

v Evropě. Zvláště v těchto zemích bylo téma migrace často politizováno populistickými 

politiky, kteří živí nacionalistickou populistickou agendu, která se točí okolo národní 

identity, sociálního systému a bezpečnosti.14  

Předmětem této bakalářské práce je analýza současných radikálně pravicových 

populistických stran využívajících strachu z migrace pro získání či posílení své moci v době 

migrační krize, tedy od roku 2015, kdy byla Evropa nejvíce zasažena migrační vlnou, až do 

roku 2018, který lze považovat za konec migrační krize ve vybraných zemích, kterými jsou 

Česká republika, Polsko a Maďarsko, tedy země, jejichž odmítání kvót na přerozdělování 

žadatelů o azyl vyústilo v podání žaloby Evropskou komisí u Soudního dvora. Slovenská 

republika, přestože také vystupovala proti kvótám, se žalobě vyhnula přijetím několika málo 

migrantů a nastala se tedy předmětem této práce. 

Cílem této práce bude zjistit, zda téma migrace ve sledovaném období vedlo k tomu, že tyto 

strany posílily v parlamentních volbách. A pokud se podpora těchto stran zvýšila, jak tyto 

výsledky v parlamentních volbách korespondovaly s mírou zatížení jejich země migrací. 

 
10 Pánek Jaroslav, European Migration Crisis/ Evropská migrační krize, str. 62. 
11 Kubečka Karel, Rožňák Petr a kol., Země Visegrádu a migrace, KEY Publishing s. r. o., Ostrava, 2018,         
str. 180. 
12 Pána Lubomír, Rataj Jan a kol., Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné 
Evropě, str. 105. 
13 Tamtéž, str. 93. 
14 Vollebregt Marliese, How does the migration crisis explain the rise of  populism in the Czech Republic?, 
22.1.2018, Dostupné na https://europium.blogaktiv.eu/2018/01/22/how-does-the-migration-crisis-explain-
the-rise-of-populism-in-the-czech-republic, (staženo 14.10.2018).  
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Hypotéza této práce zní: téma migrační krize a strachu z imigrantů vedlo k posílení radikálně 

pravicových populistických stran bez ohledu na to, zda země byla či nebyla zasažena 

migrací. 

Má práce bude strukturována tak, že nejprve v teoretické části definuji pojmy populismus a 

radikálně pravicový populismus. Poté bude následovat část analytická, kterou budou tvořit 

případové studie tří sledovaných zemí, kterými jsou Česká republika, Maďarsko a Polsko. 

V těchto zemích budou analyzována radikálně pravicová populistická uskupení existující 

v období před migrační krizí 1989-2014 a radikálně pravicových populistických uskupení 

existujících v době migrační krize 2015-2018, které využívaly strachu obyvatelstva z přílivu 

imigrantů pro posílení své moci, na základě kritérií, která jsou platná pro klasifikaci 

radikálně pravicových populistických stran podle Case Muddeho. Těmito kritérii, která musí 

politická uskupení splňovat, jsou tři základní znaky: nativismus, autoritářství a populismus. 

Dále budou analyzovány volební výsledky radikálně pravicových populistických uskupení 

v parlamentních volbách před migrační krizí a v době migrační krize. Zjištěné výsledky 

budou nakonec porovnány a zhodnoceny ve vztahu k míře zatížení jednotlivých zemí 

migrací. Epilog bude věnován úvaze nad tím, jakou hrozbu představuje radikálně pravicový 

populismus pro demokracii. 

Tématu současného populismu se věnují především zahraniční autoři, z nichž nejvýrazněji 

se touto problematikou zabývá Cas Mudde, který představil v roce 2004 v článku The 

Populist Zeitgeist vlastní definici populismu. Toto dílo se stalo základem pro výzkum 

populismu.  

Mezi díla tohoto autora, ze kterých v teoretické části své práce čerpám, patří článek The 

Populist Zeitgeist publikovaný v roce 2004, kniha Populism. A Very short Introduction 

z roku 2017 a dále kniha Populist Radical Right Parties in Europe Today vydaná roku 2016. 

Aktuálně se k tomuto tématu Mudde vyjadřuje v rozhovoru pro Český Rozhlas v roce 2019, 

popisuje zde svůj určitý vývoj pohledu na populismus. Problematice populismu a vymezení 

pojmů se věnuje také Jan-Werner Müller v knize Co je to populismus? vydané v roce 2016. 

Z českých autorů se problematice věnují Vlastimil Havlík a Aneta Pinková ve svém článku 

Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke konceptualizaci populistických 

politických stran publikovaném v roce 2012. Nejaktuálněji se tomuto tématu věnují autoři 

Jiří Kocián, Michal Kubát a Martin Mejstřík ve své knize Populismus v časech krize vydané 

v roce 2017. 
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Mezi stěžejní zdroje, ze kterých čerpám v analytické části této práce, je kniha Vlastimila 

Havlíka a Anety Pinkové Populist political parties in East-Central Europe vydaná v roce 

2012, která byla prvním systematickým zpracováním problematiky populismu ve 

středoevropském regionu v České republice, další takovouto publikací je kniha Víta Hlouška  

a Lubomíra Kopečka Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 

v západní a střední Evropě vydaná v roce 2010. 

 

 

1. Teoretická východiska 

Pro účel této práce je nezbytné nejprve definovat populismus, který je podle nizozemského 

politologa Case Muddeho v současné době spojován především s radikální pravicí nicméně 

existuje i levicový.15 Dále bude definován radikálně pravicový populismus a z této definice 

budu vycházet v jednotlivých případových studiích při analýze radikálně pravicových 

populistických stran. 

 

1.1. Definice populismu 

Výzkum populismu prochází neustálým vývojem. Existují tak různé pohledy na to, jak je 

možné populismus chápat. Jeden z pohledů je populismus jako politická praxe nebo forma 

politické komunikace.16 Kurt Weyhland například definoval populismus jako strategii, která 

se pro politické aktéry stává nástrojem pro „získání a vykonávání politické moci“.17  

Francouzský politolog P. A.Taguieff vytvořil typologii, v níž populismus rozdělil na 

populismus protestu a populismus totožnosti. První typ je sociálním populismem, který staví 

proti sobě na jedné straně zkorumpované politické, ekonomické, sociální nebo kulturní elity 

a proti nim na druhé straně prostý, poctivý a morální lid. Odmítá zastupitelskou demokracii 

a usiluje o přímou demokracii. Druhým typem populismu je populismus totožnosti, který 

spojuje lid s národem. „Proti takto vymezenému lidu-národu stojí nepřátelé-cizinci, kteří 

chtějí lidu-národu vnutit svoji kulturu a životní styl a také užívat bohatství domácího lidu-

 
15 Mudde Cas, The Popuist Zeitgeist, vol. 39, issue 4, 2004, str. 549. 
16 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, Masarykova univerzita, 
2012, str. 20. 
17 Kocián Jiří, Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, Karolinum, 2017, str. 15. 
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národa. Elity zradily lid-národ tím, že připustily příliv cizinců, případně se s nimi proti lidu-

národu spolčily. Výsledkem je národnostní nesnášenlivost a protipřistěhovalecká politika.“18 

Dalším pohledem na populismus je pohled na populismus jako na plnohodnotnou ideologii. 

Takto chápaný populismus je spojen především se zkoumáním radikálních hnutí a socio-

ekonomických doktrín bránících zájmy malých farmářů a rolníků v Rusku a Spojených 

státech na konci devatenáctého století. Tento pohled na populismus však nelze považovat za 

relevantní pro zkoumání moderních populistických stran.19 

„Běžnější je v současné politologické produkci pojetí populismu nikoli jako plnohodnotné 

klasické ideologie, ale jako thin-centered ideologie.“20 Jedná se o „jakousi ´úzkou ideologii´ 

která se zaměřuje jen na určité vybrané prvky společenského a politického života a je 

základem pro politickou akci a mobilizaci“.21 Na rozdíl od plnohodnotné ideologie 

nepředstavuje thin-centered ideologie komplexní obraz společnosti, ale spíše se zaměřuje na 

určité specifické aspekty sociálního života, zvláště pak na strukturu politické moci a formu 

politických procesů.22 

Populismus jako thin-centered ideologie rozděluje společnost na dvě homogenní a 

antagonistické skupiny „čistý lid“ a „zkorumpované elity,“ a říká, že politika by měla být 

vyjádření volonté générale (vůle všeho lidu).23 Jako thin-centred ideologie může být 

populismus jednoduše kombinován s velmi odlišnými (thin nebo full) dalšími ideologiemi, 

včetně komunismu, ekologismu, nacionalismu nebo socialismu. Populismus je spíše 

moralistický než programatický. Rozlišuje pouze na přátele a nepřátele. Oponenti nejsou 

jenom lidé s odlišnými prioritami a hodnotami, ale jsou zlo. A proto je kompromis 

nemožný.24  

 
18 Kocián Jiří, Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 16-17. 
19 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 19. 
20 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke 
konceptualizaci populistických stran, 11.11.2012, Dostupné na: http://www.rexter.cz/populiste-protestni-
strany-outsideri-několik-poznamek-ke-konceptualizaci-populistickych-politickych-stran/2012/11/11, 
(staženo 4.9.2019). 
21 Kocián Jiří, Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 15. 
22 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke 
konceptualizaci populistických stran, str. 20. 
23 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, str. 6. 
24 Mudde Cas, The Popuist Zeitgeist, vol. 39, issue 4, 2004, str. 544. 
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Podle odborné literatury populismus utvářejí tři základní elementy, kterými jsou lid, elity a 

vůle lidu.25 Společnost rozdělují populisté na dvě homogenní skupiny, kterými jsou čistý lid 

a zkorumpovaná elita. A populisté říkají, že právě oni jsou těmi, kteří vůli lidu reprezentují.26 

Vzhledem k tomu, že populismus má schopnost rámovat „lid“ způsobem, který apeluje na 

různé typy voličstva a artikuluje jejich požadavky, může vytvořit pocit sdílené identity mezi 

odlišnými skupinami a usnadnit tak jejich podporu pro prosazování společných zájmů.27 

Druhým komponentem populistické ideologie jsou „elity“. Většina populistů nejen, že 

nenávidí politický establishment, ale také kritizují kulturní a mediální elity a všechny 

vykreslují jako homogenní zkorumpovanou skupinu, která pracuje proti vůli lidu.28 Populisté 

často argumentují tím, že právě elity, nejen že ignorují zájmy lidu, ale dokonce postupují 

proti zájmům země. V Evropské unii mnoho populistických stran obviňuje politické elity i 

z toho, že vyvyšují zájmy Evropské unie nad zájmy své země.29 

Třetím základním komponentem populistické ideologie je vědomí „vůle všeho lidu“. 

Odkazuje na schopnost lidu se společně spojit do komunity, která bude prosazovat společné 

zájmy.30 

Současný populismus se zakládá především na slibech rychlého a jednoduchého vyřešení 

akutního problému, který v daném okamžiku společnost nejvíce sužuje. Sebe populisté 

prezentují jako ty, kteří stojí na straně „obyčejného lidu“, jehož vůli oni prosazují proti 

zkorumpovaným elitám.31 Populismus můžeme chápat hlavně jako politickou techniku, 

kterou do určité míry používají i etablované politické strany nebo jednotliví politici.32 

Populismus tvoří tři funkční pilíře, kterými jsou „mobilizace politiky, charismatické 

vůdcovství a simplistní jazyk“.33 Tyto znaky jsou ale spíše prostředkem, který populistům 

usnadňuje dosažení jejich cílů, než aby populismus definovaly.34 

 
25 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, str. 9. 
26 Houska Ondřej, Cas Mudde, Hospodářské noviny, 5.6.2019, str. 8. 
27 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, str. 9. 
28 Tamtéž, str. 11. 
29 Tamtéž, str. 12-13. 
30 Tamtéž, str. 16. 
31 Müller Jan-Werner, Co je to populismus?, Dybbuk, 2018, str. 10. 
32 Černý Petr, Politický extremismus a právo, Eurolex Bohemia, Praha, 2005, str. 44 
33 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2013, str. 29. 
34 Mudde Cas, The Popuist Zeitgeist, vol. 39, issue 4, 2004, p. 545. 
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Prostředkem, který populisté používají pro získání moci je polarizace společnosti.35 

Populisté ale nejen, že polarizují společnost, ale také „nepřipravují lid na nic menšího než 

to, co zobrazují jako druh apokalyptické konfrontace či krize. O nepřátele nikdy není nouze 

a ti nejsou ničím méně než nepřáteli lidu jako celku.“ Takto vytvořená krize však není 

objektivním stavem věcí, ale záležitostí interpretace. Populisté orámují určitou situaci jako 

krizi, kterou představují jako existenciální hrozbu. Takto vytvořená „krize“ jim pak slouží 

k tomu, aby legitimizovala jejich populistické vedení.36  

Podle nizozemského politologa Case Muddeho však označení populismus bez další 

specifikace mělo význam pouze v letech, které bezprostředně následovaly po finanční krizi. 

V té době se objevila jak levicová, tak pravicová populistická hnutí. V průběhu posledních 

dvou let, ale došlo k naprostému kolapsu populistické levice. Když tedy v současné době 

mluvíme o populismu, jedná se především o populistickou radikální pravici.37 Představitelé 

populistické radikální pravice nejsou jen populisté, ale jsou také autoritáři a nativisté. 38 

Společným rysem představitelů této nové vlny populismu jsou sliby očisty národní kultury 

a také to, že těží z protiimigračních nálad a frustrace většinové společnosti.39    

 

1.2. Definice radikálně pravicového populismu a radikálně pravicových 

populistických stran 

I když je výzkum populismu a populistických stran v současné době oblastí politického 

zkoumání, která se dynamicky rozvíjí, odborná společnost se neshoduje „nad definičním 

vymezení populistických stran“.40  

Když budeme chápat populismus jako thin-centered ideologii, která se zaměřuje jen na 

omezený počet problémů, téměř všichni populističtí aktéři kombinují populismus s jednou 

 
35 Müller Jan-Werner, Co je to populismus?, str. 10. 
36 Tamtéž, str. 50. 
37 Chaloupková Barbora, Expert na populismus: Krajní pravice je silnější, než kdy byla, ale my se tváříme, že 
je téměř poražena, rozhovor s Casem Muddem, Praha, 29.5.2019, Český rozhlas, Dostupné na: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/nizozemsky-politolog-cas-mudde-populismus-krajni-pravice-evropska-
unie-donald_1905291321_cha, (staženo 4.9.2019). 
38 Mudde Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007, str. 26. 
39 Appadurai Arjun, Únava z demokracie, in Geiselberger Heinrich (ed.), Velký regres, Rybka Publishers, 
2017, str. 20 
40 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke 
konceptualizaci populistických stran, 11.11.2012, Dostupné na: http://www.rexter.cz/populiste-protestni-
strany-outsideri-několik-poznamek-ke-konceptualizaci-populistickych-politickych-stran/2012/11/11, 
(staženo 4.9.2019). 



17 
 

nebo více jinými ideologiemi tzv. hostitelskými. Zatímco většina levicových populistů 

kombinuje populismus s nějakou formou socialismu, pravicoví populisté mají tendenci 

kombinovat populismus s určitým typem nacionalismu.41 Zatímco jednotlivé strany mohou 

mít ještě navíc další základní rysy jako antisemitismus nebo šovinismus blahobytu, všichni 

členové této stranické rodiny sdílí tři základní znaky (nativismus, autoritářství a populismus) 

a v případě všech stran tyto tři rysy ustanovují část jejich ideologického jádra.42    

Nativismus je ideologie, která říká, že státy mají být obývány výhradně členy původních 

obyvatel tedy „národem“ a nepůvodní nebo cizí elementy ať už osoby nebo ideje zásadně 

ohrožují homogenní národní stát. Je kombinací nacionalismu a xenofobie. Ve srovnání 

s pojmem nacionalismus má nativismus tu výhodu, že vylučuje liberální formy 

nacionalismu.43 Nacionalismus byl většinou mířený proti pracovním migrantům a 

uprchlíkům v západní Evropě a domácím minoritám Maďarům nebo Romům ve východní 

Evropě. Nativismus byl na konci osmdesátých let primárně etnicko-národnostní s důrazem 

na ekonomické zájmy ale po teroristických útocích z jedenáctého září roku 2001 se radikálně 

pravicové strany posunuly k etnicko-náboženskému diskursu se silnými liberálně 

demokratickými a bezpečnostními zájmy.44 

Autoritářství se vztahuje k víře ve striktně řízenou společnost, ve které narušení autority je 

tvrdě potrestáno. Tyto strany kriminalizují sociální „problémy“, volají po vyšších trestech, 

méně právech pro zločince. Často jsou zločin a migrace přímo spojovány.45  

Populismus je třetím základním znakem dnešní populistické radikální pravice. Radikálně 

pravicoví populističtí politici říkají, že oni jsou hlasem lidu.46 Tyto tři různé ideologické 

znaky jsou často vzájemně propojeny v propagandě těchto stran. Právě kombinace těchto tří 

ideologických rysů dělá tyto strany radikálně pravicovými populistickými stranami.47 

Populisté v Evropě často definují lid z etnického hlediska, vylučují cizince jako jsou 

migranti a minority. Neříkají ale, že elity jsou součástí jiné etnické skupiny. Namísto toho 

 
41 Appadurai Arjun, Únava z demokracie, in Geiselberger Heinrich (ed.), Velký regres, Rybka Publishers, 
2017, str. 21. 
42 Mudde Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007, str. 25-26. 
43 Tamtéž, str. 19-20. 
44 Mudde Cas, Populist Radical Right Parties in Europe Today. Transformations of Populism in 

Europe and the Americas: History and Recent tendencies London: Bloomsbury Academic, 2016. 
295-307. Bloomsbury Collections. Bloomsbury Collection. Dostupné na: 
http://dx.doi.org/10.5040/9781474225243.ch-016>., str. 296, (staženo 5.6.2019). 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž, str. 297. 
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argumentují, že elity staví zájmy migrantů nad zájmy původních obyvatel.48 Není zde tedy 

klasické „čistý lid“ versus zkorumpované elity. Tyto strany rámují migrační krizi jako 

hrozbu pro evropskou bezpečnost a evropské hodnoty.49 I když odmítání migrantů částečně 

pramení také z historie středoevropského regionu, a tedy jejich výraznějšího zaměření se na 

svůj vlastní region a méně na Evropu jako celek.50 Ostrá kritika přistěhovalectví je právě 

charakteristická pro současné radikálně pravicové populistické strany, které chtějí tuto 

problematiku řešit pomocí přísných opatření, jako jsou vyhoštění všech ilegálních migrantů 

a migrantů, kteří se dopustili trestného činu. „Dalším identifikačním znakem je 

upřednostnění domácí populace na pracovním trhu i v přístupu k sociální pomoci, vzdělání, 

tzv. paternalistický sociální stát či šovinismus blahobytu reprezentovaný heslem ´domácí 

občané v první řadě´.“ Národní identitu staví do kontrastu s migrací. Říkají, že aktuální 

projevy migrace hlavně pak z muslimských zemí, jsou ohrožením pro národní identitu.51  

 

2. Populismus a radikálně pravicový populismus ve střední Evropě 

Pravicové populistické ideje se na středoevropské politické scéně neobjevily až se začátkem 

demokratizačního procesu, nicméně je nutno připustit, že proces transformace nabídl 

populismu nový horizont a nové výzvy.52 

Konec komunismu spustil populistické nálady napříč střední a východní Evropou. 

V několika zemích, ve kterých občanská společnost hrála významnou roli ve svržení 

komunistických režimů se při „revoluci“ výrazně projevovaly populistické slogany jako „my 

jsme lid“. Populistické nálady byly zvláště silné v prvních svobodných volbách, ve kterých 

široká škála tzv. umbrella parties (deštníkové strany), větších pravicových nebo 

antikomunistických stran, ve kterých byli obsaženi stoupenci různých ideologických a 

politických orientací53  reprezentovala „lid“ proti „elitám“ v té době komunistické strany. 

 
48 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, str. 14. 
49 Vollebregt Marliese, How does the migration crisis explain the rise of  populism in the Czech Republic?, 
22.1.2018, Dostupné na https://europium.blogaktiv.eu/2018/01/22/how-does-the-migration-crisis-explain-
the-rise-of-populism-in-the-czech-republic, (staženo 14.10.2018). 
50 Kořan Michal, Central Europe in the European Union: A story of hypocrisy, 7.12.2015, Dostupné na: 
https://visegradinsight.eu/central-europe-in-the-european-union/, (staženo 20.5.2019). 
51 Pána Lubomír, Rataj Jan a kol., Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné 
Evropě, str. 113-114. 
52 Marczewska-Rytko Maria, Populism in Central Europe: Theoretical Problems, in Nekvapil Václav, 
Staskiewicz Maria, Populism in Central Europe, Association for International Affairs, Prague, 2007, str. 46. 
53 Šafaříková Vlasta, Transformace české společnosti 1989-1995, Doplněk, Brno, 1996, str. 54. 
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Většina těchto stran se rozpadla brzy po ustavujících volbách, a to otevřelo prostor pro menší 

populistické strany na levici, pravici i centristické.54 Součástí agendy populistických 

radikálně pravicových stran se stala témata týkající se etnických minorit, korupce a Evropské 

unie. Vzhledem k tomu, že antisemitismus v agendě populistických radikálně pravicových 

stran,55 s výjimkou Polska,56 buď vymizel, nebo se stal druhotným, zaměřily tyto strany svou 

agendu především na romské komunity. A protože středoevropské postkomunistické země 

nebyly destinacemi pro migranty zůstával tak nepřítel „uvnitř státu a mimo národ“. Tohoto 

nepřítele tedy v době před migrační krizí představovaly především57 Němci58 a následně 

etnické minority.59 Migrační krize poskytla těmto stranám nového nepřítele v podobě 

muslimských migrantů ze Sýrie, Afganistánu a dalších zemí kterého mohly využít pro 

získání či posílení své moci. 

 

2.1. Radikálně pravicové populistické strany v České republice 

Obnovení demokracie v Československu v roce 1989 navrátilo po padesáti letech politické 

svobody, se kterými se však zároveň opětovně dostal do popředí nacionalismus, který 

nejprve vyústil v nenásilné rozdělení země v roce 1993 na Českou republiku a Slovenskou 

republiku. Tento nacionalismus formoval základy populistických politických hnutí v obou 

zemích.60 

V případě České republiky se nemůžeme dívat na populismus mimo kontext evoluce dnešní 

české společnosti. Pro porozumění je třeba vrátit se k ideologiím nacionalismu a způsobu, 

jakým formovaly základní prvky naší společnosti během vznikání československé republiky 

po 1. světové válce. Československý nacionalismus se skrýval ve skutečnosti, že se 

společnost nepovažovala za nacionalistickou, ale za demokraty bojující proti katolické 

 
54 Kaltwasser Roviera, Mudde Cas, Populism: A Very Short Introduction, str. 35-36. 
55 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, Grada Publishing, 2010, str. 228. 
56 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 184. 
57 Pirro L. P. Andrea, The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, impact and electoral 
performance, Routledge, 2015, str. 42. 
58 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední vropě, str. 228. 
59 Pirro L. P. Andrea, The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, impact and electoral 
performance, Routledge, 2015, str. 42. 
60 Albert Gwendolyn, How Central European Populism exploits Anti-Roma Sentiment, in Nekvapil Václav, 
Staskiewicz Maria, Populism in Central Europe str. 146. 
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církvi, aristokracii a Němcům.61 Po roce 1989 se začala šířit nesnášenlivost a diskriminace, 

která se zaměřila na Romy z důvodu zvláštního druhu antipatie, které žádné jiné etnické 

skupiny v České republice nebyly vystaveny.62   

Česká zkušenost s relevantní populistickou stranou, kterou lze charakterizovat jako stranu, 

pro kterou populismus byl logický doplněk primárně radikálně pravicové identity, sahá do 

samého počátku devadesátých let. Touto stranou bylo Sdružení pro republiku – 

Republikánská strana Československa (SPR-RSČ), které vzniklo v roce 1990. Tato strana 

kombinovala systematické použití anti-establishmentového apelu s extrémně pravicovou 

rétorikou s rysy nacionalismu kombinovanými s xenofóbií a rasismem. 63 Během své 

existence byla strana SPR-RSČ pevně spojena s osobou svého předsedy Miroslava Sládka, 

který byl rozhodující postavou ve straně. Díky svému relativně silnému charismatu a 

výrazným rétorickým schopnostem dokázal upoutat pozornost v televizních debatách a 

stejně tak na stranických a veřejných mítincích, kterých navštěvoval stovky.64 

Republikánská strana Československa SPR-RSČ je označována jako radikální pravicová 

politická strana především kvůli jejich nacionalismu hraničícímu s xenofóbií a rasismem. 

Nicméně významnou součást identity strany utvářel populistický apel, tedy obviňování 

vládní garnitury.65 Pro tuto stranu byl typický postoj k Romům jako k vnitřnímu nepříteli, 

které Sládek nazýval cikány. Jednotně je označoval jako lidi, kteří kradou, nepracují a 

pobírají sociální dávky. Typickými výroky Miroslava Sládka byly „cikáni jsou etnikem 

vysoce nepřizpůsobivým; jsou nejčastěji zapleteni do kriminálních aktivit; tato země je naše; 

my určujeme pravidla, ať je cikáni respektují nebo ať táhnou.“66 

V pojetí SPR-RSČ byl národ definován na základě společné historie, kultury a jazyka. 

Hlavními pilíři, okolo kterých budoval Sládek svou stranu, byly útoky na novou politickou 

elitu, sociální populismus, etnizace sociálních a kriminálních problémů, kdy jejich příčina 

byla hledána v Romech a přistěhovalectví a „důraz na tvrdý přístup v oblasti vnitřní 

bezpečnosti“. Romská problematika však nebyla pevnou součástí programatiky strany od 

počátku, ale stala se jí až později současně s protiněmeckým postojem a byla také klíčovým 

 
61 Liška Ondřej, Populism in Central Europe. What happend in Central Europe, in Nekvapil Václav, Staskiewicz 
Maria, Populism in Central Europe str. 22. 
62 Albert Gwendolyn, How Central European Populism exploits Anti-Roma Sentiment, in Nekvapil Václav, 
Staskiewicz Maria, Populism in Central Europe str. 146. 
63 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 97-103 
64 Tamtéž, str. 107. 
65 Tamtéž, str. 12. 
66 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 114. 
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tématem před parlamentními volbami v roce 1992. Součástí programatiky SPR-RSČ byl 

dále odpor k multikulturalismu, „zdůrazňování nacionálních atributů v ekonomice, výchově 

a kultuře, důraz na izolacionismus v zahraniční politice, tj. zásadní odmítání Evropské unie 

a NATO.“ A také prosazování přímé demokracie.67 

Republikáni dosáhli zastoupení v parlamentu v letech 1992 až 1998.68 Kvůli svým radikálně 

nacionalistickým až rasistickým postojům však měli velmi omezený koaliční potenciál a 

zůstali tak v opozici po celou dobu, co byli v parlamentu. V roce 1998 strana nezískala 

dostatek hlasů, aby mohla zůstat v parlamentu.69 To společně s finančními potížemi strany 

vedlo k její marginalizaci a následně i k zániku v roce 2001.70  

Následnickou stranou Sdružení pro republiku-Republikánské strany Československa byla 

Republikánská strana Miroslava Sládka (RMS).71 Strana byla zaregistrována v lednu roku 

2001 a jejím předsedou byl na ustavujícím sjezdu zvolen Miroslav Sládek.72 Většina členů 

zaniklé strany SPR-RSČ přešla do tohoto nového subjektu.73 Hlavními body programu této 

strany bylo stejně jako u SPR-RSČ odmítavé stanovisko ke vstupu do Evropské unie a snaha 

o vystoupení z NATO. Hlavním bodem programu bylo také zabránit přílivu migrantů do 

České republiky. Zdůrazňovali, že přistěhovalectví s sebou přináší zvýšenou kriminalitu.74 

Tato strana měla organizační strukturu a vůdcovský styl stejný jako strana SPR-RSČ.75 I 

když tato strana kandidovala v roce 2010 pod názvem staré strany, nedokázala dosáhnout 

jejího úspěchu.76 

 
67 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, str. 115-116. 
68Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 101. 
69 Tamtéž, str. 104. 
70 Tamtéž, str. 97. 
71 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 97. 
72 MF DNES, Miroslav Sládek znovu povede Republikány, 25.2.2002, Dostupné na: https:// 
www.idnes.cz//zprávy/domaci/miroslav-sladek-znovu-povede-republikany.A020224_214519_domaci_pol, 
(staženo 12.9.2019). 
73 ČTK, Soud rozpustil republikánskou stranu, kterou proslavil Miroslav Sládek, 15.5.2013, Dostupné na: 

https://www.idnes.cz//zpravy/domaci/soud-rozpustil-republikanskou-stranu-kterou-proslavil-miroslav-
sladek.A130515_152004_domaci_jav, (staženo 13.9.2019).  
74 MF DNES, Miroslav Sládek znovu povede Republikány, 25.2.2002, Dostupné na: https:// 
www.idnes.cz//zprávy/domaci/miroslav-sladek-znovu-povede-republikany.A020224_214519_domaci_pol, 
(staženo 12.9.2019). 
75 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 107. 
76 Tamtéž, str. 97. 
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V listopadu roku 2002 vznikla Národní strana (NS), která se definovala jako vlastenecká 

politická strana se smyslem pro konzervativní hodnoty a národní tradice. Strana vycházela 

z integrálního nacionalismu. Stranu charakterizoval euroskepticismus.77 

V čele strany stála Petra Edelmannová, na jejíž charisma strana sázela.78 Národní strana 

využívala „razantní politické projevy, zájem o povrchní, a nikoliv podstatné politické jevy, 

přitažlivost jednoduchých hesel a vyostřených konfliktů“ a vystupovala proti NATO.79 

„Programatika NS se věnovala také národní identitě a národu, přičemž národ byl definován 

jako plod více než tisíciletého vývoje na našem území a dědictví všech původních kmenů. 

NS rovněž požadovala využívat referend, a to i na nižších úrovních výkonu veřejné 

správy.“80 Plebiscitní demokracie dává totiž občanům, mnohdy frustrovaným pocitem 

bezmoci v nedostatečně funkčních zastupitelských demokraciích, pocit osobní účasti 

v politickém dění, ačkoli v autoritářských systémech jde o pouhou fikci.81 Národní strana ve 

své programatice prosazovala národní principy a ve všech oblastech opětovnou 

renacionalizaci Evropy. Dále usilovala o „silný (autoritativní) národní stát a prosazování 

tradičních hodnot. Odmítali Evropskou unii, ale i NATO a požadovali vystoupení České 

republiky z Evropské unie.“82 

Strana se stavěla odmítavě k ekonomické migraci a chtěla prosadit, aby byla zpřísněna 

kritéria pro přijímání uprchlíků.83 Nicméně „v rámci imigrační politiky strana deklaratorně 

respektovala platné mezinárodní úmluvy“.84 V programové orientaci Národní strany byla 

výrazná dominance populistického nacionalismu „s výrazným protievropským a 

protiimigračním akcentem, který se obzvláště v posledních letech existence NS vztahoval i 

k potlačování tzv. islamismu“. Tyto negativní postoje Národní strany jednak vyplývaly z 

jejího odporu k migraci, ale zároveň i „pramenila ze snahy využít obav části veřejnosti 

z islámského terorismu.“ Strana také odmítala multikulturalismus.85  

 
77 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2012, str. 225. 
78 Bastl Martin, Mareš Miroslav, Smolík Josef, Vejvodová Petra, Krajní pravice a krajní levice v ČR, Grada 
Publishing a.s., 2011, str. 243.   
79 Tamtéž, str. 245. 
80 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, str. 147. 
81 Rataj Jan, KSČ a Československo I. (1945-1960), Oeconomica, 2003, str.64. 
82 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, str. 147. 
83 Bastl Martin, Mareš Miroslav, Smolík Josef, Vejvodová Petra, Krajní pravice a krajní levice v ČR, str. 251. 
84 Smolík Josef, Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012, str. 149. 
85 Tamtéž, str. 153. 
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V roce 2013 vzniklo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Založil ho a stál v jeho 

čele charismatický a mediálně známý podnikatel a senátor Tomio Okamura. V roce 2014 

bylo z názvu vypuštěno jméno zakladatele tohoto hnutí. V roce 2013 hnutí získalo 

v předčasných parlamentních volbách 6.88 % hlasů a získalo tak 14 mandátů.86 Cílem hnutí 

bylo prosadit změnu ústavy k posílení přímé demokracie87 a „uzákonění referenda jako 

nejvyššího projevu vůle občanů.“ Klíčovým heslem tohoto hnutí bylo „národ sobě“. Kladli 

důraz na výuku k národnímu cítění a hráli tak na nacionalistickou notu. Hnutí 

charakterizoval také euroskepticismus. Před volbami do evropského parlamentu v roce 2014 

se hnutí začalo vyznačovat také odporem k migrantům a protimuslimskými postoji.88  

V roce 2015 došlo k rozpadu tohoto hnutí v důsledku vnitřních neshod, které vyústily 

vyloučením jeho dosavadního předsedy Tomia Okamury.89 

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bylo založeno v roce 2015 Tomiem Okamurou a 

Radimem Fialou a v jeho čele opět stojí Tomio Okamura.90 Vznik hnutí spadá do doby 

migrační krize a program strany je tak výhradně založen na protiimigračních postojích.91 

Hnutí samo sebe prohlašuje za vlastenecké a bojovníky za nezávislost a suverenitu českého 

státu. Prohlašují se za ochránce národních tradic a vyzývají k vlastenectví. Za vnějšího 

nepřítele označují migranty z muslimských zemí, kteří by v České republice mohli, jak říkají 

vytvořit „pátou kolonu radikálních muslimů“ a ohrozit svobodu a bezpečnost a islamizovat 

naši zem a tím ohrozit „samotnou existenci České republiky“ a jejího národa. Evropská unie 

pod záminkou multikulturalismu podle nich chce naši zem islamizovat a likvidovat národní  

 

 
86 Úsvit přímé demokracie, 22.11.2013, Dostupné na: https://www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-
strany/usvit-prime-demokracie-tomia-okamury/r~i:wiki:4006/, (staženo 19.9.2019). 
87 Volební program pro volby do poslanecké sněmovny 2013, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, e-
book, jinÉ-KNIHY.cz 
88 Hnutí Úsvit, Program, Dostupné na: 
https://web.archive.org/web/20131003172123/http://www.hnutiusvit.cz/program-hnuti/, (staženo 
10.9.2018). 
89 Deník Referendum, Okamura štěpení nezabránil, hnutí Úsvit se rozpadlo, 24.2.2015, Dostupné na: 
http://denikreferendum.cz/clanek/19848-okamura-stepeni-nezabranil-hnuti-usvit-se-rozpadlo, (staženo 
30.12.2019). 
90 ČT 24, Okamura zakládá nové hnutí-program prý bude stejný jako u Úsvitu, 5.5.2015, Dostupné na: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1525754-okamura-zaklada-nove-hnuti-program-pry-bude-stejny-jako-
u-usvitu, (staženo 27.12.2019). 
91 ČT 24, „Jsme radikální hnutí“ Okamura má novou stranu SPD, Dostupné na: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1537546-jsme-radikalni-hnuti-okamura-ma-novou-stranu-spd, 
(staženo 27.12.2019). 
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státy. To se podle tohoto hnutí skrývá za snahou unie o přerozdělování migrantů mezi své 

členské země. Říkají, že Evropská unie řízenou islamizací Evropy ohrožuje svobodu a 

demokracii v Evropě.92  

Hlavními programovými cíli tohoto hnutí jsou zavedení přímé demokracie, která, jak říkají, 

je nástrojem obrany práv a svobod občanů,93 boj proti korupci, snaha o zvyšování kontroly 

státu nad veřejnoprávními médii a „zastavení islamizace Evropy a diktátu ze strany Evropské 

unie“.94 Jedním z hlavních bodů programu je také otázka masové migrace, o které hnutí SPD 

tvrdí, že je řízeným nástrojem, který slouží k šíření ortodoxního islámu a k prosazování 

zájmů muslimů.95 

 

2.2. Radikálně pravicové populistické strany v Polsku 

Zkušenost Polska stejně jako dalších postkomunistických zemí se střetem dvou tradic, tedy 

demokracií v meziválečném období a následně komunismem nepochybně ovlivnila podobu 

populismu v tomto regionu. Nedostatek liberálních tradic v této části světa, negativní 

zkušenost z období tzv. socialistického realismu, obvyklá představa, že stát nese 

odpovědnost za úspěch nebo nezdar občanů a podpora ideologií slibujících okamžitý nárůst 

životního standardu z velké části určoval proces transformace a utváření demokratického 

systému.96 Historie polského populismu je poměrně dlouhá. Polský populismus bral na sebe 

různé podoby od agrárního populismu až po neoliberální.97 

Populismus, jak je chápán v současné době se začal rozvíjet až po roce 1989. Zpočátku byla 

populistická rétorika pro polské politiky spíše politickým stylem, než aby byla používána 

jako cílená politická strategie. Jednalo se o sliby všeho všem především v souvislosti 

s otázkami, které souvisely s přechodem k demokracii a které se zaměřovaly především na 

 
92 SPD, Program, Dostupné na: https://www.spd.cz/program, (staženo 30.12.2019). 
93 SPD, Stanovy, https://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/stanovy-politickeho-hnuti-spd.pdf, 
(staženo 1.1.2020). 
94 SPD, Program, Dostupné na: https://www.spd.cz/program, (staženo 30.12.2019). 
95 Okamura Tomio, Tomio Okamura: Znalec islámu Lukáš Lhoťan upozornil, že masová migrace a porodnost 
jsou ortodoxními muslimy (kterým se někdy říká islamisté) používány jako vysoce sofistikovaná zbraň 
hromadného ničení, 8.9.2019, Dostupné na: https://www.spd.cz/novinky/6014-tomio-okamura-znalec-
islamu-lukas-lhotan-upozornil-ze-masova-migrace-a-porodnost-jsou-ortodoxnimi-muslimy-kterym-se-
nekdy-rika-islamiste-pouzivany-jako-vysoce-sofistikovana-zbran-hromadneho-niceni, (staženo 1.1.2020). 
96 Marczewska-Rytko Maria, Populism in Central Europe: Theoretical Problens, in Nekvapil Václav, 
Staskiewicz Maria, Populism in Central Europe, str. 44. 
97 Modrozejewski Arkadiusz, Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland 
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hospodářskou reformu.98 Následně se polský populismus postupně proměňoval a začal se 

zaměřovat na kulturně-historické otázky. „Obsahovou součástí populismu se tak kromě 

sociální solidarity staly především národovectví (nacionalismus).“99 Polský nacionalismus 

je však specifický, neboť v něm nelze opominout vliv církve. V současné polské politice 

jsou tyto pocity a ideje vyjádřeny politickým termínem “křesťanské hodnoty“, který má 

národní a nacionalistický podtext a označuje ty, které lze definovat jako skupinu národ.100 

Radikálně pravicoví populisté nicméně odmítali být nazýváni termínem nacionalisté a 

namísto toho vyžadovali používání termínu „narodowcy“, který měl sice stejný význam, ale 

zněl lépe.101 Dalšími součástmi polského populismu se staly nezávislost a svrchovanost, 

křesťanské hodnoty, historické mýty, bezpečnost a další.102 

Do roku 2001 byla polská populistická radikální pravice téměř zcela politicky nevýznamná. 

Do té doby se nicméně vytvořily kulturní základy, na kterých mohli radikálně pravicoví 

populisté stavět a využít je k tomu, aby v roce 2001 vstoupili do politického mainstreamu, a 

ještě výrazněji v roce 2005.103   

Jako prvními radikálně pravicovými populistickými uskupeními lze zmínit stranu 

Sebeobrana, i když její ideologie je dosti nejednoznačná a její zařazení je tedy obtížné. Jak 

ukazuje historie strany byla označována jako levicová, ultra-levicová, levicově-

nacionalistická populistická, agrární populistická, ultra nacionalistická, radikálně pravicová, 

radikálně pravicová populistická atd.104 Sebeobrana Polské republiky byla založena 

z iniciativy Andrzeje Leppera v roce 1992.105 Sebeobranu tvořily dvě struktury – odborová 

organizace a polická strana. Toto rozdělení však bylo jen na oko, protože v čele obou stál 

Andrzej Lepper.106 . Moc v této straně patřila jedné osobě, kterou byl od jejího vzniku až do 

roku 2011 charismatický předseda strany A. Lepper. Že je strana organizovaná okolo svého 

lídra bylo zřejmé i během prezidentské kampaně, ve které participoval. Lepper říkal „strana 

jsem já“. Byl popisován také jako „velitel, guru a prorok“.  Lepperova rétorika byla radikální, 

 
98 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 148 
99 Tamtéž, str. 149. 
100 Kubát Michal, Polská politická scéna a problém nacionalismu, in Dančák Břetislav, Fiala Petr, (eds.), 
Nacionalistické politické strany v Evropě, Masarykova univerzita, Brno, 2000, str. 92-98. 
101 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
102 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 149. 
103 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots,  
104 Tamtéž. 
105 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední vropě, Grada, 2010, str. 119. 
106 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 172-175. 
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emotivní a jednoduchá. Způsobů, jak se strana prezentovala byla široká škála, stejně tak jako 

způsobů, jak byla vnímána.107 Tento sémantický chaos se neomezoval jenom na vnější 

vnímání této strany, neboť sama strana prokazovala schopnost své proměnlivosti při 

sebeprezentaci. Prezentovali se jako „široké patriotické hnutí založené na katolickém 

sociálním učení“, levicové patrioty, progresivní, nacionalisty, skutečné centristy a dokonce 

i jako sociálně-liberální.108 Lepper sám říkal „nejsme levice, nejsme pravice a nejsme ani 

centristé, my reprezentujeme zdravý polský patriotismus. Jindy zase tvrdil „vždy jsem byl a 

budu mužem levice“.109To ukazuje pragmatický postoj k ideologii, která byla vždy 

předefinována v závislosti na kontextu. Lze říci, že Sebeobrana se pohybovala na hranici 

politického nihilismu založeného na demagogických sloganech.110 

Sebeobrana se také vyznačovala nacionalismem spojeným s představou ekonomicky silného 

státu. „Vedle toho se u Sebeobrany ale objevoval minimálně rétoricky morálně-kulturní 

tradicionalismus spojený s určitou xenofobií vůči cizímu.“111 Pro Sebeobranu představovaly 

nepřítele elity, které vytvořily korupční liberální model státu, ve kterém lid není ničím více 

než jen zázemím pro elity. Oponenty pro ně nebyl jen polský establishment, ale také 

mezinárodní prostředí. Vystupovali proti vstupu Polska do Evropské unie. Součástí 

programu strany byl antisemitismus, který v rétorice této strany lze interpretovat jako snahu 

přilákat voliče pro které byla kritika liberalismu příliš sofistikovaná. Strana oslňovala 

sociální vnímavostí, xenofobií, patriotismem nebo antisemitismem, když to zrovna voliči 

očekávali a když to bylo potřeba pro dosažení cíle.112 

Úspěchu ve volbách do parlamentu strana dosáhla v roce 2001, kdy získala 10 % hlasů a 

znovu pak v roce 2005113, kdy strana získala 11 % hlasů. V roce 2007 strana získala 

v parlamentních volbách 1,5 % hlasů, a to ji připravilo o křesla v parlamentu i veřejnou 

podporu.114 

 
107 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 177-183. 
108 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots 
109 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 182. 
110 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots 
111 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 119. 
112 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 182-184. 
113 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 119. 
114 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 185. 
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Další polskou stranu, kterou lze jednoznačně klasifikovat jako radikálně pravicovou 

populistickou stranou je Liga polských rodin (LPR).115 Strana LPR vznikla 21. května 

2001116 krátce před parlamentními volbami.117 LPR obsahovala dvě základní personální 

základny, kterými byla Polská dohoda „základ budoucího radikálního křídla LPR, Polská 

dohoda do sebe integrovala několik minoritních nacionalisticko-katolických subjektů jako 

například Národní strana, Křesťansko-národní sjednocení, Liga rodin, či Všepolská mládež“ 

a Hnutí obnovy Polska.118  

Moc v LPR patřila Romanu Giertychovi zakladateli organizace Všepolská mládež (MW) a 

Macieji Giertychovi, který byl jejím aktivním členem.119 Lídrem strany byl charismatický 

Roman Giertych,120 který se vyznačoval intolerancí a xenofobií.121 Zároveň také používal 

jednoduchou a agresivní rétoriku.122  

LPR je popisována jako populismus identity spojený s etnickým nacionalismem a radikální 

pravicí. Politickým programem této strany byla představa lidu jako národní společnosti a 

jejích zájmů. Populistickými prvky, které lze zde rozeznat je definice společnosti, která byla 

vytvořena „skutečnými polskými politickými patrioty“ a nepřítelem byly „elity, které 

nerespektují národní zájmy“. Základními prvky politické aktivity LPR bylo odmítání 

Evropské unie a silný důraz na katolicismus v jeho nejtradičnější formě.123  

Jejich program patřil ke xenofobnímu trendu evropské radikální pravice. Strana vytvářela 

jednoduchá schémata pro vytvoření společnosti založené na cizí hrozbě.124 Před referendem 

o přijetí Polska do Evropské unie uspořádali kampaň, ve které představovali Unii jako 

hrozbu pro polskou křesťanskou kulturu a identitu. Využívali také antisemitské a 

germanofóbní konspirační teorie. Využívali zároveň i homofóbní diskurs, kdy obviňovali 

Unii z toho, že budou v Polsku prosazovat práva homosexuálů.125 

 
115 Havlík, Pinková, Populist politiical parties in East-Central Europe,  str. 169. 
116 Kupka Petr, Laryš Martin, Smolík Josef, Krajní pravice ve vybraných zemích, Masarykova univerzita, Brno, 
2009, str. 78-79. 
117 Mudde Cas, Populist Radikal Right Parties in Europe, str. 45. 
118 Kupka Petr, Laryš Martin, Smolík Josef, Krajní pravice ve vybraných zemích, str. 78. 
119 Tamtéž, str. 81. 
120 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 177. 
121 Kupka Petr, Laryš Martin, Smolík Josef, Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy,    
str. 80. 
122 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
123 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist politiical parties in East-Central Europe, str. 169-171. 
124 Tamtéž, str. 171. 
125 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots,  
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Strana ve svých prvních volbách v roce 2001 dosáhla 8 % hlasů a získala tak 38 mandátů a 

vytvořila koalici se stranou Právo a spravedlnost (PiS).126 Tento počáteční výsledek byl do 

velké míry výsledkem silné podpory otce Tadeusze Rydzyka a jeho vlivného katolicko-

nacionalistického Radia Marya. Nicméně v následujících letech tato populistická radikálně 

pravicová strana, která kombinovala polský nativismus s ortodoxním katolicismem dokázala 

konsolidovat svůj volební úspěch navzdory podpoře otce Rydzyka.127 V roce 2007 se LPR 

již nedostala do parlamentu. Jednou z příčin jejího úpadku byla schopnost strany Právo a 

Spravedlnost převzít jejich voliče.128  

Další stranou, kterou lze zařadit mezi radikálně pravicové populistické strany je strana Právo 

a spravedlnost (PiS). Nicméně tato strana nebyla radikálně pravicovou populistickou od 

počátku svého vzniku. Strana PiS byla založena v roce 2001129 z iniciativy bratrů Lecha 

Kaczyńského a Jaroslava Kaczyńského, kteří v osmdesátých letech působili v hnutí 

Solidarita a na začátku devadesátých let patřili k zakladatelům Dohody středu jedné 

z tehdejších nejvýznamnějších postsolidaritních formací.130 V jejím čele stál v letech 2001-

2003 Lech Kaczyński a od roku 2003 Jaroslaw Kaczyński. V prvních letech nic 

nenasvědčovalo, že rétorika této strany a její program bude v budoucnu mít jasně 

nacionalistický a katolický charakter. Tato role byla v té době charakteristická právě pro 

Ligu polských rodin. Populismus byl v Pis však přítomen od samého počátku.  

V té době se tento populistický diskurs soustřeďoval na vnitřní nepřátele, jako například na 

postkomunisty a liberály131 a dále také na Němce. Jednalo se o protiněmecké 

postoje kombinované s konspiračními teoriemi. Například Jaroslaw Kaczyński prohlásil 

v parlamentní debatě v roce 2004 „v Polsku byla a stále je skutečná fronta na obranu 

německých zájmů a tuto frontu tvoří informátoři německých tajných služeb včetně těch, kteří 

vzešli ze Stasi…“132 Jaroslaw Kaczyński se zdál být hlavním tvůrcem politiky vytvářené 

stranou PiS a také uvnitř PiS.133 Právě nekompromisní postoj tohoto lídra strany viděl 

elektorát PiS pozitivně, a to právě vedlo k zesílení víry, že Jaroslaw Kaczyński nikdy 

 
126 Kupka Petr, Laryš Martin, Smolík Josef, Krajní pravice ve vybraných zemích, str. 78-79. 
127 Mudde Cas, Populist Radikal Right Parties in Europe, str. 45. 
128 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 150. 
129 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, str. 23. 
130 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 203. 
131 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, str. 23. 
132 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
133 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland , str. 26. 
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nedovolí, aby došlo k relativizaci tradičních polských hodnot.134 Kaczyński tvrdě pracoval 

na utváření své rétoriky, která bude důvěryhodná v očích radikalizovaných 

nacionalistických voličů a mohl tak využít jejich emocí spíše, než by nacionalistickou 

ideologii sám přijal.135 Sám o sobě Kazcyński řekl „nemyslím si, že jsem populista ani 

nacionalista a s nacionalismem nemám nic společného. Jsem patriot“.136 

Vize národa byla zpočátku romantická vize, ve které národ, jakkoliv nebyl chápán 

v etnickém smyslu, ale spíše v kulturním a politickém, se stal základním principem státu. 

Odpovědnost jejich lídrů ležela v aktivitě pro „národ“. Za druhé tato romantická vize dělala 

národ exkluzivní společností. Nicméně tento exkluzivizmus neznamenal redukování národa 

na etnickou kategorii, protože PiS ve svém volebním programu uváděla dvě možnosti, jak 

se stát Polákem a to buď „původem“, nebo „výběrem“. Jejich způsob vidění národa 

nastíněný v politickém programu PiS se postupně vyvíjel do současné pozice 

nacionalistického populismu.137  

Od svého vzniku v roce 2001 strana prodělala rozsáhlý vývoj v téměř všech ohledech.   

Změna v postojích byla patrná již v parlamentních volbách v roce 2005,138 tedy v době, kdy 

obě radikální strany Sebeobrana a LPR staly pro stranu PiS politickými protivníky.139 

Liberální oponenty obviňovali, že pracují proti národní identitě. V následujících obdobích 

se tato radikalizace ještě více prohlubovala. Strana se začala vyznačovat silnými rysy 

populismu a nacionalismu a autoritářskými sklony a zaujala pozici jakoby „antisystémové 

síly“ požadující radikální změny spíše než udržení demokratické stability.140 

Převzetí voličů strany LPR a Sebeobrany ve volbách 2007 mělo za následek další posun v 

radikalizaci strany PiS a také posílení euroskeptických postojů. Znamenalo to také, že, PiS 

obsáhla i populistické prvky jejich programu.141 V jejich narativu Evropská unie 

reprezentuje zájmy Německa a Francie a chce Polsko připravit o jeho suverenitu a nastolit 

nové normy, které jsou proti tradičním hodnotám polské společnosti. Stejně tak migranti a 

 
134 Turska-Kawa Agnieszka., Fenomen przywództwa Jaroslawa Kaczynskiego w kontekście specyfiki 
elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, In Plecka Danuta (ed.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice, 
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2012, str. 172-174. 
135 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
136 Tamtéž. 
137 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, str. 24. 
138 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
139 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 150. 
140 Pankowski Rafal, The Populist Radikal Right in Poland: The Patriots, Routledge, 2010, e-book 
141 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 150. 
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uprchlíci podle narativu PiS si chtějí podrobit křesťanské Polsko a Evropu a nastolit právo 

Sharia, jsou zdrojem chorob, nerespektují polské a evropské hodnoty a znásilňují ženy.142 

Když se PiS stalo vládnoucí elitou, začali bojovat proti mezinárodním elitám ve jménu 

národní suverenity a důstojnosti národa. Vnějším nepřítelem se stali také migranti, které do 

Polska posílá Evropská unie v rámci relokačního programu. V narativu PiS ohrožují polskou 

identitu, národní a vnitřní bezpečnost. Představitelé strany děsí Poláky imaginární hrozbou. 

To jim dává další argument pro konfrontaci s EU jako podporovatelem politiky 

multikulturalismu stejně jako mocí, která relativizuje křesťanství a národní hodnoty.143 

V předvolební kampani v roce 2015 se strana PiS se zaměřila vedle sociálních témat 

především na sliby zajištění bezpečnosti obyvatel, odmítání kvót na přerozdělování migrantů 

a hájení národních zájmů.144 Vyvolávání obav z Německa145 tak vystřídalo vyvolávání 

strachu z migrantů.146 Navíc by podle nich přijímání uprchlíků v rámci solidarity vedlo 

k radikálnímu snížení standardu kvality obyvatel Polska a ohrožení polské bezpečnosti.147 

V době migrační krize vznikly dvě nové strany, které lze zařadit mezi radikálně pravicové 

populistické strany. První stranou je strana Koalicja Obnowy Rzeczypospolitej Wolność i 

Nadzieja Janusz Korwin-Mikke (KORWiN), kterou v roce 2015 založil Janusz Korwin-

Mikke poté, co odešel z populistické strany Kongres nové pravice (KNP) jejíž byl předsedou. 

Strana byla závislá na charismatu svého lídra.148 V předvolební kampani v roce 2015 se 

Korwin-Mikke zaměřoval na osobní setkávání se svými voliči a pro své zviditelnění 

využíval také zvláště sociální média.149 Janusz Korwin-Mikke vystupoval proti Evropské 

unii a prohlašoval „musíme zničit Evropskou unii zevnitř, nebo ona zničí nás.“ Korwin-

 
142 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, str. 27. 
143 Modrzejewski Arkadiusz., Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, str. 29. 
144 ČT 24, Parlamentní volby v Polsku 2015, 25.10.2015, Dostupné na: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000142-special-
ct24-parlamentni-volby-v-polsku, (staženo 9.2.2020). 
145 ČT 24, Polsko čekají parlamentní volby, 7.10.2011, Dostupné na: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/211411058271007, (staženo 9.2.2020). 
146 ČT 24, Parlamentní volby v Polsku 2015, 25.10.2015, Dostupné na: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000142-special-
ct24-parlamentni-volby-v-polsku, (staženo 9.2.2020). 
147 iRozhlas, Kaczyński o uprchlících: Nezvali jsme je do Evropy. Máme právo říct “ne“, 1.7.2017, Dostupné 
nna: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kaczynski-o-uprchlicich-nezvali-jsme-je-do-evropy-mame-pravo-
rict-ne_1707012024_ako, (staženo 9.2.2020). 
148 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 154. 
149 Peszyński Wojciech, Presidentialization of Parliamentary Election. The Case of Polish Election of 2015, 
1/2016, The Central and Eastern European Online Library, Dostupné na: https://www-ceeol-
com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=467323, str. 99. (staženo 10.2.2020). 
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Mikke byl vždy hlavním zdrojem a propagátorem svých stranických politických idejí. Jeho 

názory jsou silně protidemokratické a zaměřené proti Evropské unii. Dalšími programovými 

body této strany byly právo a pořádek, ochrana národních práv a prezidentský systém.150 

Jednalo se o antisystémovou stranu bojující „proti všudypřítomné byrokracii, a to jak 

domácí, tak i zahraniční bruselské“.151 Před volbami 2015 se snažili zpolitizovat a využít 

migrační krizi. Migrační krize tak hrála v jejich předvolební kampani významnou roli.152 

Naděje, že se tato strana ve volbách 2015 dostane do Sejmu se však nevyplnily, neboť získala 

jen 4,76 % hlasů.153  

Druhou stranou založenou v době migrační krize byla strana Kukiz´15. Tato strana byla 

založena v roce 2015 rockovým hudebníkem Pawlem Kukizem.154 Dominance lídra zde byla 

naprosto zřejmá. Pawel Kukiz se snažil využívat svých uměleckých schopností a zkušeností 

s organizováním četných koncertů pro upoutání voličů.155  

Ačkoli Kukiz tvrdil, že politický program je podle něho největší volební lží, snažil se přece 

jen voliče oslovit s několika značně nejasnými programovými body, které vykazovaly kromě 

jiného výrazně antiestablishmentové a nacionalistické prvky.“156 Před parlamentními 

volbami využila strana strachu polské společnosti z přílivu muslimů do země. Jejich 

záměrem bylo také uspořádat národní referendum, které by zvrátilo rozhodnutí bývalé 

premiérky Kopaczové přijmout 7000 uprchlíků.157 V roce 2015 získala strana v 

parlamentních volbách 8,81 % hlasů.158 

 

 
150 Chwedczuk-Szulc Karol, Zaremba Mateusz, Janusz Korwin-Mikke and the Rest: The Polish Eurosceptic 

Right Wing, The Polish Quarterly of international Affairs, 2015, no.2, str. 123-131, Dostupné na: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=6eac76c5-e3a2-4aa9-9ff3-
62aac21eb120%40sessionmgr4006, (staženo 11.2.2020). 
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152 Pedziwiatr Konrad, Poland, in Enes Bayrakli, Farid Hafez (eds.), European Islamophobia Report 2015, 
SETA, 2016, str. 430-431. 
153 Kubát Michal, Polsko, in Kubát Michal, Mejstřík Martin, Populismus v časech krize, str. 154. 
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1/2016, The Central and Eastern European Online Library, Dostupné na: https://www-ceeol-
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158 Komunikat panstwowej komisji wyborczej, 26.9.2015, Dostupné na: 
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2.3. Radikálně pravicové populistické strany v Maďarsku 

V Maďarsku i přes občasný nedostatek legitimity nového demokratického režimu byla 

počátkem devadesátých let nacionalistická a sociální populistická politika omezená. Bylo 

tomu tak zřejmě v důsledku dědictví tzv. „měkkého komunismu“ Kádárova režimu.159 Po 

revoluci v roce 1956 byl totalitarismus nahrazen post-totalitárním systémem. Občanům bylo 

umožněno cestovat a reformována byla i ekonomická sféra. Tyto změny učinily Kadárův 

režim mnohem snesitelnější.160 V roce 1989 došlo v Maďarsku k poklidné tranzici 

prostřednictvím dialogu s opozičními stranami. V devadesátých letech se však v maďarské 

společnosti začaly vytvářet neshody. Vzhledem k tomu, že vláda umožnila legitimizovat 

privatizaci národního majetku bývalými komunisty, osvojila si velká část elektorátu 

antikomunistické a antikapitalistické postoje. Začalo se vytvářet prostředí, ve kterém se 

začalo ozývat volání po re-nacionalizaci a nacionalistické populistické politice.161  

Tyto podmínky se začaly dále měnit s balíčkem úsporných opatření v roce 1995, opožděnou 

podporou šokové terapie socialisticko-liberální koaliční vládou.162  

Stejně jako v mnoha jiných zemích, projev populismu v Maďarsku je často blízce spojen 

s nacionalismem.163 

Jako první radikálně populistickou stranu v Maďarsku po roce 1989 lze klasifikovat stranu 

Maďarské pravdy a života (MIÉP). Tato strana byla založena v roce 1993. Jejím předsedou 

a zakladatelem byl István Csurka,164 který byl v roce 1993 vyloučen z konzervativní strany 

Maďarské demokratické fórum (MDF).165 Csurka byl opravdovou ikonou strany a ve svých 

projevech kladl důraz na určité kontroverzní body stranického programu, zvláště 

antisemitismus. Neustále také zdůrazňoval otázku etnických Maďarů žijících mimo zem.166 

 
159 Bozóki András, The Illusion of Inclusion. Configurations Of Populism In Hungary, in Wcślik Piotr, Kopeček 
Michal, Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellactual History in East 
Central Europe After 1989, 2015, E-book. 
160 Korkut Umut, Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism and Populim, New York, 2012, 
Palgrave Macmillan, 256 pp., in Czech Sociological Review, 2014, Vol. 50, No. 3, str. 477. 
161 Tamtéž, str. 478. 
162 Bozóki András, The Illusion of Inclusion. Configurations Of Populism In Hungary, in Wcślik Piotr, Kopeček 
Michal, Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellactual History in East 
Central Europe After 1989, str. 289-291. 
163 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 13. 
164 Bozóki András, The Illusion of Inclusion. Configurations Of Populism In Hungary, in Wcślik Piotr, Kopeček 
Michal, Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellactual History in East 
Central Europe After 1989, str. 292. 
165 Fiala Petr, Holzer Jan, Strmiska Maxmilián, Politické strany ve střední a východní Evropě, Mezinárodní 
politologický ústav, Brno, 2002, str. 234. 
166 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 144. 
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Podle Csurky jsou politické elity nositelem globalizace, uvnitř které světové elity konspirují 

proti „lidu“ různých zemí.167 

MIÉP je primárně nacionalistická strana a odvolává se více na „národ“ než na „lid“. Nicméně 

její nacionalismus nese mnoho znaků, které korespondují s definicí populismu.168  

MIÉP kladla také velký důraz na křesťanské hodnoty, které strana spojovala s kořeny 

maďarského národa.169 Nacionalismus strany charakterizovalo heslo „Maďarsko patří 

Maďarům“ a odmítání levice a kosmopolitních liberálů, kteří byli podle nich národními 

zrádci zaprodávající Maďarsko. Například v roce 1995 Csurkova strana obviňovala vládu 

socialistů a liberálů z toho, že jejím záměrem je „zničit čistokrevné rodilé Maďary a nahradit 

je Ukrajinci, Rusy a Židy“. To provázel xenofobní apel. Nejvhodnějším terčem apelů této 

strany se stali Romové. Strana se dále zaměřovala na nastolení pořádku, posílení instituce 

referenda, sociální šovinismus, a to vše bylo doplňováno rétorikou práva a pořádku.170 

Přestože strana odmítala být označována za extrémistickou, xenofobní, antisemitskou a 

protiromskou stranu, její projevy to potvrzovaly.171 

MIÉP nabízela radikální sliby, které zněly dobře, ale bylo by těžké je splnit. Strana ostře 

kritizovala maďarské politické elity po roce 1989. Podle jejich názoru změna režimu 

nenahradila staré komunistické elity novými skutečně národními elitami.172 Ve svém 

programu kladla velký důraz na „maďarský život“, tedy kulturu, instituce, životní formy, 

hodnotový systém, který je nutné bránit proti globální masové kultuře.173 Klasickým 

nepřítelem jsou zde etnické minority, tedy nepřítel „uvnitř státu a mimo národ“. Poukazovali 

na tzv. „haličské přistěhovalce“ což bylo označení pro Ukrajince a Židy jako na zdroj všech 

problémů v Maďarsku.174   

V roce 1994 ve volbách (přesně řečeno v části voleb konaných podle systému poměrného 

zastoupení) MIÉP získal jenom 1,59 % hlasů a nedostal se tak do parlamentu. V roce 1998 

 
167 Benda Lukáš, Populism in Contemporary Hungarian Politics, IN Populism in Central Europe, str. 160.  
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169 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, 146-147. 
170 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, Grada, 2010, str. 221. 
171 Fiala Petr, Holzer Jan, Strmiska Maxmilián a kol., Politické strany ve střední Evropě, Mezinárodní 
politologický ústav, Brno,2002, str. 239-240. 
172 Benda Lukáš, Populism in Contemporary Hungarian Politics, IN Populism in Central Europe, str. 158-159. 
173 Fiala Petr, Holzer Jan, Strmiska Maxmilián, Politické strany ve střední a východní Evropě, str. 240. 
174 Mudde Cas, Populist Radikal Right Parties in Europe, str. 69. 
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se straně podařilo dostat do parlamentu, neboť překročila potřebnou pěti procentní hranici. 

V roce 2002 zůstala strana těsně pod touto hranicí pět procent a do parlamentu se nedostala.                

Před volbami 2006 strana říkala „musíme jednou pro vždy zamezit tomu, aby byl národ 

veden elitami, které mluví ve prospěch a v zájmu cizích národů. V roce 2006 MIÉP společně 

kandidovala se stranou Jobbik, ale získaly jen 2,2 % hlasů. 175 Nicméně strana MIÉP byla 

zastíněna stranou Jobbik.176  

Strana Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) byla založena v říjnu roku 2003.177 Strana 

v mnohém navázala na MIÉP, a to včetně antiromského a antisemitského apelu, i když se 

snažila prezentovat moderněji a realističtěji.178 Předsedou strany byl od roku 2006 Gábor 

Vona, který měl v této straně velmi silnou pozici.179  

Strana Jobbik rozhodně splňuje definici populismu180 a zapadá do profilu populistické 

radikální pravice. Projevuje se zde kombinace nativismu, autoritářství a populismu.181 Strana 

se prohlašuje za křesťanské patrioty, kteří brání národní hodnoty a zájmy a chtějí zastupovat 

celý národ a bojují proti korupci.182   

Ideologii strany lze definovat jako maďarský nacionalismus se silnými prvky křesťanství.183   

Strana nabízela radikální změny a „ve jménu lidu“ cílila na oligarchy a politické elity.184 

Nepřítelem „uvnitř státu a mimo národ“ byla podle této strany romská menšina, která podle 

nich byla jedním z nejzávažnějších problémů, kterým maďarská společnost čelí. Jednalo se 

o romskou kriminalitu a nepřizpůsobivost tržní ekonomice. Zdroj těchto problémů viděla 

strana ve změně režimu v roce 1989, kdy členové romské komunity přišli o málo 

kvalifikovaná pracovní místa a nedokázali se přizpůsobit podmínkám začínající tržní 

ekonomiky. Romská minorita podle nich představovala národní hrozbu pro veřejnou 

bezpečnost. Jejich protiromské postoje vyústily v roce 2007 založením Maďarské gardy, 

 
175 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 147. 
176 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 221. 
177 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 142. 
178 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 221. 
179Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str.144. 
180 Tamtéž, str. 140. 
181 Pirro L. P. Andrea, The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, impact and 
electoral performance, str. 77. 
182 Jobbik Movement for better Hungary, Manifesto, 24.9.2003, Dostupné na: 
https://www.jobbik.com/manifesto_0, (staženo 10.3.2020). 
183 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 147. 
184 Tamtéž, str. 140. 
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která byla gardou dobrovolníků, která chtěla zajišťovat teritoriální obranu a zaměřovala se 

na Romy.185 

V období před migrační krizí se Jobbik prohlašoval za jedinou stranu, která odsuzovala 

„neřešenou situaci stále narůstající romské populace“.186 Strana představila nový politický 

styl komunikace. Nový komunikační styl zahrnoval vytvoření alternativních komunikačních 

kanálů a profesionálního využívání sociálních médií, které umožnilo straně přímý kontakt 

s jejími podporovateli a sympatizanty. Jedním z dlouhodobých důsledků objevení strany 

Jobbik byla také rychlá radikalizace veřejného diskurzu a posílení protiromských nálad ve 

společnosti.187 Ve volebním programu v roce 2006 Jobbik volal po ochraně kulturní identity 

a tradic země a odporu proti rozsáhlé migraci, aby se zamezilo sociálním, kulturním a 

ekonomickým tlakům s tím spojeným. V tomto ohledu strana usilovala o zvážení role 

národní obrany, neboť armáda musí být připravena se vypořádat s terorismem a také 

s migračními toky. Relevanci obav z migrace strana odůvodňovala geografickou polohou 

Maďarska jako hraniční země Evropské unie. 188 Nicméně v době před migrační krizí strana 

nevystupovala proti islámu spíše se o něm Gábor Vona vyjadřoval pozitivně. V době 

migrační krize se však od tohoto postoje distancoval a odsunul svou proislámskou pozici do 

pozadí, aby se vyhnul kritice.189 Před volbami v roce 2018 však strana představila svůj Anti-

imigrační akční plán jehož obsahem bylo mimo jiné zachování plotu na jižní hranici 

Maďarska, ustanovení nezávislé pohraniční stráže a odmítání jakýchkoliv relokačních kvót 

na migranty.190 V roce 2010 získala strana v parlamentních volbách 16,7 % hlasů tj. 47 

křesel.191 

 

 
185 Pirro L. P. Andrea, The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, impact and 
electoral performance, str. 80. 
186 Tamtéž, str. 78. 
187 Hunyadi Bulcsú, Krekó Péter, Szicherle Patrik, Anti-Muslim Populism in Hungary: From the Margins the 
Mainstream, in A Multi-year Brookings project, The One Percent Problem: Muslims in the West and the Rise 
of the New Populists, 24.6.2019, Dostupné na: https://www.brookings.edu/research/anti-muslim-populism-
in-hungary-from-the-margins-to-the-mainstream/, (staženo 10.3.2020). 
188 Pirro L. P. Andrea, The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, impact and 
electoral performance, str. 80. 
189 Hunyadi Bulcsú, Krekó Péter, Szicherle Patrik, Anti-Muslim Populism in Hungary: From the Margins the 
Mainstream, in A Multi-year Brookings project, The One Percent Problem: Muslims in the West and the Rise 
of the New Populists, 24.6.2019, Dostupné na: https://www.brookings.edu/research/anti-muslim-populism-
in-hungary-from-the-margins-to-the-mainstream/, (staženo 10.3.2020). 
190 Jobbik, Migration issue tops Jobbik´s action plan, Dostupné na: 

https://www.jobbik.com/migration_issue_tops_jobbiks_action_plan, (staženo 7.3.2020). 
191 Havlík Vlastimil, Pinková Aneta, Populist political Parties in East-Central Europe, str. 153. 
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Další stranou, kterou je možno od určitého okamžiku zařadit mezi radikálně pravicové 

populistické strany je strana Fidesz. Mezi odbornou veřejností však nepanuje shoda, zda 

vládnoucí strana Fidesz je skutečně populistickou radikální pravicí, ale shodují se na tom, 

že pro svůj politický zisk využívá extrémních pravicových témat.192 

V době svého vzniku tyto znaky však strana nevykazovala. Strana Svaz mladých demokratů-

Maďarská občanská strana (Fidesz-MPP) byla založena v roce 1988 a v roce 1989 

registrována jako mládežnické hnutí.193 Od roku 2003 má strana název Fidesz-MPS 

Maďarský občanský svaz.194  „Symbolický bod zlomu ve vývoji Fidesz představovala volba 

Viktora Orbána do čela strany v dubnu 1993. V následujících dvou letech se z dosavadního 

organizačně volného a decentralizovaného seskupení stala politická strana uplatňující velmi 

centralizovaný model vedení se silným lídrem.“195 V roce 1990 ještě Orbán obhajoval 

liberální reformy a odsuzoval nacionalistické a antisemitské tendence a populistickou 

rétoriku vládnoucích stran, kterou však později sám převzal.196 Původně liberální Fidesz 

posunul Orbán nejprve ke konzervatismu a později k pravicovému populismu.197  

Viktor Orbán byl předsedou od roku 1993 do roku 2000 a opětovně byl do jejího čela zvolen 

v roce 2003. Jeho pozice stranického lídra se postupně posilovala díky jeho vystupování jako 

obratného diskutéra a řečníka, stejně jako jeho úsilí určovat tón politického života. To vše 

mu získalo dominantní pozici v čele strany.198  

O vzestupu populismu v maďarské politice se mluví od roku 2005. Někteří autoři tento rok 

nazývali „rokem populismu“ nebo „rokem vzestupu populismu“. Tento vzestup je podle nich 

chápán jako období, kdy se mnohem více objevují populistické znaky nejen u politických 

subjektů, které byly dříve popisovány jako populistické, ale také mezi mnohem 

významnějšími parlamentními stranami, z nichž jednou je právě Fidesz.199  

 
192 Bloomberg, Praha je ostrov v moři populistické krajní pravice. Jinde se těší nebývalé podpoře, ukázala 
analýza, 12.12.2017, Dostupné na: www.info.cz, (staženo 7.3.2020).  
193 Fiala Petr, Holzer Jan, Strmiska Maxmilián a kol., Politické strany ve střední Evropě, Mezinárodní 
politologický ústav, Brno,2002, str. 236. 
194 Mudde Cas, A Very Short Introduction, str. 55. 
195 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 201. 
196 Lendvai Paul, The Transformer. Orban´s Evolution and Hungary´s Demise, Forein Affairs, Sep/Oct2019, 
Vol. 98 Issue 5, p44-54. 10 p, Dostupné na: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=91f0a65d-ca82-4602-bd42-
52d6c8c503fe%40sdc-v-sessmgr01, str. 48, (staženo 6.4.2020). 
197 Mudde Cas, A Very Short Introduction, str. 76. 
198 Benda Lukáš, Populism in Contemporary Hungarian Politiics, in Populism in Central Europe, str. 166. 
199 Tamtéž, str. 165. 
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Součástí strategie strany Fidesz před volbami v roce 2005 bylo získat voliče, kteří ztratili 

důvěru v politiku a politiky. Orbán veřejnou dopravou cestoval po mnoha místech napříč 

celým Maďarskem a setkával se s lidmi. Chtěl tak demonstrovat, že není jako ostatní politici, 

že není vytržen z reality a že je na straně obyčejných lidí, jejichž problémy je připraven 

řešit.200  

Strana Fidesz v čele s Viktorem Orbánem vládla do roku 2002 jako demokratická, v roce 

2010 však došlo k posunu směrem k autokracii.201 Od roku 2010 se tak pravicový 

populistický styl a obsah politiky stal výrazným rysem stylu vlády strany Fidesz.202 Orbán 

začal systematickou demontáž maďarských demokratických institucí, oslabování právního 

státu a omezení nezávislých médií. Již v roce 2011 oznámil návrh nové Ústavy pod názvem 

Základní právo Maďarska. Tato změna Ústavy prošla parlamentem během devíti dní, aniž 

by se k němu mohla vyjádřit veřejnost v referendu.203  Fidesz dokázala mobilizovat své 

podporovatele v klíčových okamžicích krizí (jako byly krize postkomunistické levice 

otřásané korupčními skandály, finanční a migrační krize) a zorganizovala četné 

propagandistické kampaně zaměřené na různorodé oponenty. Přesvědčili velkou část 

elektorátu, že jednají ve jménu údajně homogenního a exkluzivního maďarského lidu, jehož 

vůli reprezentují.  To se stalo hlavním prvkem jejich politického diskursu. Důsledkem tohoto 

provádění politiky je určitá forma autoritářství.204 Strana je také zastáncem přímé 

demokracie205 a prohlašuje se za „poslední ochránce Evropy založené na národu, rodině a 

křesťanství“.206 Nacionalismus ve straně Fidesz „osciluje mezi radikalismem a umírněností 

a je doplněn křesťanským elementem“.207  

Před migrační krizí strana spatřovala nepřítele uvnitř státu a mimo národ v romské menšině. 

Orbán a jeho vláda povzbuzovali nenávist proti Romům. Přestože maďarské zákony rasovou 

diskriminaci zakazují, dochází za vlády Fidesz k segregaci romských dětí ve školách.208  

 
200 Benda Lukáš, Populism in Contemporary Hungarian Politiics, in Populism in Central Europe, str. 167. 
201 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, Prostor, Praha, 2018, str. 40. 
202 Ferenc Laczó, Populism in Power in Hungary, 27. March 2018. 
203 Lendvai Paul, The Transformer. Orban´s Evolution and Hungary´s Demise, str. 46-50. 
204 Ferenc Laczó, Populism in Power in Hungary, 27. March 2018. 
205 Benda Lukáš, Populism in Contemporary Hungarian Politiics, in Populism in Central Europe, 170 
206 Lendvai Paul, The Transformer. Orban´s Evolution and Hungary´s Demise, str. 53. 
207 Hloušek Vít, Kopeček Lubomír, Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran 
v západní a střední Evropě, str. 201. 
208 Truchlá Helena, Národe poraď mi, maďarsky premiér bojuje proti Romům, vyhlásil kvůli tomu 
referendum, 19.2.2020, Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/narode-porad-mi-madarsky-
premier-bojuje-proti-romum-vyhlasil/r~411b69d4517311eab59d0cc47ab5f122/, (staženo 9.3.2020). 
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Svůj postoj k Romům podpořil Viktor Orbán ve svém projevu, ve kterém řekl, že rozumí 

rodičům, kteří nechtějí posílat děti do škol, do kterých chodí romské děti.209 I když 

protiromské nálady v Maďarsku nejsou ničím novým vláda Fidesz je povzbuzuje pomocí 

propagandy ve spřízněných médiích a také využívá tzv. národní konzultace210 (dotazníky 

zasílané do schránek občanů obsahující manipulativní otázky k určitému vládou 

nastolenému tématu). Tyto „národní konzultace“ v podobě dotazníků mají podle nich 

navrátit do země morální pořádek. Ve skutečnosti však způsob formulace otázek v těchto 

dotaznících může podporovat xenofobní nálady ve společnosti.211 

Od počátku migrační krize v roce 2015 se xenofobie, rasismus a nacionalismus staly hlavní 

součástí Orbánovi politické identity. Nařídil výstavbu více než sto kilometrů ostnatého drátu, 

na hranicích, aby zabránil vstupu migrantů a označoval je za hrozbu pro Maďarsko a 

evropské křesťanské hodnoty, neboť mají jinou víru a představují naprosto odlišnou kulturu. 

Svými výroky vyvolával strach z migrantů. V jednom z interview řekl „teď mluvíme o 

stovkách a tisících migrantů, ale příští rok budeme mluvit o miliónech a pak najednou 

zjistíme, že jsme minoritou na svém vlastním kontinentu.“212 

Před parlamentními volbami v roce 2018 byla výraznou součástí vládní kampaně strany 

Fidesz migrace, kterou spojovali s osobou amerického miliardáře a filantropa maďarského 

původu George Sorose, který, jak tvrdili, podnikal kroky na podporu migrace a oslabování 

hranic. Spojovali ho také se snahou o zavedení povinných migračních kvót.213 Brusel Orbán 

přirovnal k pevnosti nového internacionalismu a migraci k nástroji tohoto 

internacionalismu.214 Migranty Orbán připodobňoval k romské menšině v Maďarsku a 

 
209 Albert Gwendolyn, How Central uropean Populism exploits anti-Roma sentiment, in Populism in Central 
Europe, str. 151. 
210 Truchlá Helena, Národe poraď mi, maďarsky premiér bojuje proti Romům, vyhlásil kvůli tomu 
referendum, 19.2.2020, Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/narode-porad-mi-madarsky-
premier-bojuje-proti-romum-vyhlasil/r~411b69d4517311eab59d0cc47ab5f122/, (staženo 9.3.2020). 
211 Radio Free Europe Radio Liberty, Hungary To Survey Households On Roma, Schools, Prisons Amid 
Critics´Protests, 14.2.2020, Dostupné na: https://www.rferl.org/a/hungary-survey-roma-schools-prisons-
amid-orban-critics/30433634.html, (staženo 14.3.2020). 
212 Lendvai Paul, The Transformer. Orban´s Evolution and Hungary´s Demise, str. 52-53. 
213 ČTK, Maďarská vláda spustila kampaň proti Junckerovi a Sorosovi. Fake news, ohradila se EU, 19.2.2019, 
Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/madarska-vlada-spustila-kampan-proti-junckerovi-a-
sorosovi-f/r~0a4aaec8347411e98f890cc47ab5f122/, (staženo 14.3.2020). 
214 ČTK, Orbán ohlásil podporu rodin. Potřebujeme maďarské děti, ne přistěhovalce, 10.2.2019, Dostupné na: 
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/orban-ohlasil-podporu-rodin-potrebujeme-madarske-deti-ne-
pri/r~e25d4afa2d5311e9a66a0cc47ab5f122/, (staženo 14.3.2020). 
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důrazně odmítal kvóty na přerozdělování migrantů.215                                                                              

Podle Viktora Orbána má Evropská unie plán na přesunutí milionu cizinců do Maďarska a 

tím chce zničit maďarskou kulturu a křesťanství nahradit islámem.216 

Běhen své desetileté autoritářské vlády Viktor Orbán a jeho strana Fidesz si dokázaly 

podrobit jednu instituci za druhou a oslabit systém protiváh demokratického systému.217 

V současné době se stala příležitostí pro urychlení procesu posílení autoritářského způsobu 

Orbánovi vlády současná krize v důsledku pandemie.218  

V parlamentních volbách v roce 2010, kdy strana Fidesz využila v předvolební kampani 

vládní krize, která vznikla v důsledku na veřejnost uniklé nahrávky premiéra Gyurczányho, 

ve které přiznává, že roce 2006 před parlamentními volbami lhali veřejnosti o stavu 

ekonomiky země, získala 52,73 % hlasů tj. 263 mandátů. Bylo to poprvé v historii 

demokratického Maďarska, co politická strana dosáhla dvoutřetinové ústavní většiny 

v parlamentu.219 V roce 2014 podpora strany Fidesz v parlamentních volbách poklesla na 

44,9 % a získala 133 mandátů.220 

 

3. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran 

v parlamentních volbách v období před migrační krizi a v době migrační krize 

V této části je provedena analýza volebních výsledků radikálně pravicových populistických 

stran nejprve v době před migrační krizí tedy v letech 1989 až 2014. Tyto údaje jsou 

obsaženy v tabulkách č. 1. Jsou zde uvedeny jen roky, kdy ve volbách kandidovala relevantní 

radikálně pravicová populistická strana. Tabulky č. 2 obsahují výsledky v parlamentních 

volbách, které získaly radikálně pravicové populistické strany v období migrační krize 

v letech 2015 až 2018. 

 

 
215 EuroZprávy.cz, Maďarsko je na nohou: Orbán se takto ostře pustil do Romů, 12.9.2015, Dostupné na: 
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(staženo 14.3.2020). 
216 Hellerová Ágnes, Maďarsko je tyranie a Orbán je nebezpečný pro celou Evropu, 27.8.2018, Dostupné na: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/madarsko-viktor-orban-demokracie-tyranie_1808311100_mos, 
(staženo 14.3.2020). 
217 Ferenc Laczó, Populism in Power in Hungary, 27. March 2018. 
218 ČTK, Ehl Martin, Maďaři se chystají na Orbánovu vládu dekretů, 30.3.2020, Dostupné na: 
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219 Lendvai Paul, The Transformer. Orban´s Evolution and Hungary´s Demise, str. 50. 
220 Nordsieck Wolfram, Parties and Elections in Europe, 2018. str. 250. 
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3.1. Česká republika 

V období před migrační krizí v České republice kandidovaly radikálně pravicové 

populistické strany v parlamentních volbách již od roku 1990. Nejvyššího osmi procentního 

zisku tyto strany dosáhly v roce 1996. Druhý nejvyšší volební zisk byl necelých sedm 

procent v roce 2013. 

Tab. 1. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v České republice v období před 

migrační krizí   

 1990 1992 1996 1998 2002 2006 2010 2013 

SPR-
RSČ 

1 % 6 % 8,01 % 3,9 % 0,14 % - 0,03 % - 

RMS - - - - 0,97 % - - - 

NS - - - - - 0,17 % - - 

Úsvit - - - - - - - 6,88 % 

Zdroj: Český statistický úřad, Dostupné na: www.volby.cz 

V době migrační krize, kdy v České republice kandidovaly v parlamentních volbách dvě 

radikálně pravicové populistické strany SPR-RSČ a SPD, které využívaly ve svých 

předvolebních kampaních strach z migrantů, získaly téměř jedenáct procent hlasů voličů, 

což je historicky nejvyšší dosažený zisk těchto stran v parlamentních volbách po roce 1989. 

Došlo tedy k tří procentnímu nárůstu oproti maximálnímu zisku dosaženému v období před 

migrační krizí.  

Tab. 2. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v České republice v době migrační krize 

 2017 

SPR-RSČ 0,19 % 

SPD 10,64 % 

Zdroj: Český statistický úřad, Dostupné na: www.volby.cz 

Lze tedy soudit, že protiimigrační postoje těchto stran se výrazně odrazily v jejich volební 

podpoře. Nicméně rozhodování voličů také neodpovídalo počtu žadatelů ze Sýrie, 

Afganistánu a Iráku o azyl v době migrační krize. V České republice představovaly tyto 

žádosti o azyl v průměru 0,3 % z celkového počtu žadatelů o azyl z těchto zemí v zemích 

Evropské unie. Ve srovnání s Německem, kde byl nejvyšší počet žadatelů o azyl 

představovalo toto číslo 30,5 %, byl počet žadatelů o azyl v České republice velmi nízký 221 

a rozhodování voličů nemělo opodstatněný důvod pro podporu protiimigračních postojů. 

 

 
221 Eurostat, Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-
EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3, (staženo 15.3.2020). 
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3.2. Polsko 

V období před migrační krizí v Polsku kandidovaly radikálně pravicové populistické strany 

v parlamentních volbách od roku 1993. Nejvyššího třiceti pěti procentního zisku tyto strany 

dosáhly v roce 2007, kdy se mezi ně zařadila strana PiS. V roce 2011 získaly o něco méně, 

třicet procent hlasů. 

Tab. 1. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v Polsku v období před migrační krizí   

 1993 1997 2001 2005 2007 2011 

SRP 2,8 % 0,1 % 10,2 % 11,4 % 1,5 % 0,1 % 

LPR - - 7,1 % 8 % 1,3 % - 

PiS - - - - 32,1 % 29,9 % 

Zdroj: Nordsieck Wolfram, Parties and Elections in Europe, 2018. str. 113. 

V době migrační krize získaly v parlamentních volbách v Polsku radikálně pravicové 

populistické strany, které využívaly ve svých předvolebních kampaních strach z migrantů, 

padesát jedna procent hlasů. K nárůstu voličské podpory došlo o šestnáct procent.  

Tab. 2. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v Polsku v době migrační krize 

 2015 

SRP 0,0 % 

PiS 37,6 % 

KORWiN 4,76 % 

Kukiz´15 8,8 % 
Zdroj: http://www.parties-and-elections.eu/poland.html 

V období migrační krize došlo tedy v Polsku k výraznému nárůstu podpory radikálně 

pravicových populistických stran. 

V Polsku stejně jako v České republice rozhodování voličů v době migrační krize 

neodpovídalo počtu žadatelů o azyl ze Sýrie, Afganistánu a Iráku, který dosáhl v průměru 

0,6 % z celkového počtu žadatelů v Evropské unii.222   

 

3.3. Maďarsko 

V období před migrační krizí v Maďarsku kandidovaly radikálně pravicové populistické 

strany v parlamentních volbách od roku 1994. Nejvyššího šedesáti devíti procentního zisku 

tyto strany dosáhly v roce 2010, kdy se mezi ně zařadila strana Fidesz. V roce 2014 se jejich 

volební zisk snížil na šedesát pět procent hlasů. 

 
222 Eurostat, Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-
EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3, (staženo 15.3.2020). 
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Tab. 1. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v Maďarsku v období před migrační 

krizí   

 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

MIÉP 1,6 % 5,5 % 4,4 % 2,2 % 0,1 % 0,0 % 

Jobbik - - - - 16,7 % 20,2 % 

Fidesz - - - - 52,7 % 44,9 % 

Zdroj: Nordsieck Wolfram, Parties and Elections in Europe, 2018. str. 250-251. 

V době migrační krize získaly v parlamentních volbách v Maďarsku radikálně pravicové 

populistické strany, které využívaly ve svých předvolebních kampaních strach z migrantů, 

stejně jako v roce 2010, kdy však hrálo roli jiné mobilizační téma. V porovnání s druhým 

nejvyšším volebním výsledkem z roku 2014 došlo k nárůstu voličské podpory v době 

migrační krize.  

Tab. 2. Volební výsledky radikálně pravicových populistických stran v Maďarsku v době migrační krize 

 2018 

MIÉP 0,0 % 

Jobbik 19,1 % 

Fidesz 49,6 % 
Zdroj: http://www.parties-and-elections.eu/hungary.html 

Migrační téma tedy ovlivnilo rozhodování voličů ve prospěch radikálně pravicových 

populistických stran i v Maďarsku, které sice zaznamenalo ve srovnání s Českou republikou 

a Polskem v době migrační krize nejvyšší počet žadatelů o azyl ze Sýrie, Afganistánu a Iráku 

v průměru 0,8 % z celkového počtu žadatelů v Evropské unii,223 nicméně ve srovnání 

s Německem se jednalo stále o velmi nízké procento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
223 Eurostat, Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-
EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3, (15.3.2020). 
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4. Shrnutí 

 Agenda radikálně pravicových populistických stran v České republice, Polsku i Maďarsku 

se v průběhu času proměňovala v kontextu s aktuálním děním.  

 V České republice byly analyzovány jako radikálně pravicové populistické strany Sdružení 

pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ), Republikánská strana 

Miroslava Sládka (RMS), Národní strana (NS), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a 

Svoboda a přímá demokracie (SPD). Všechny tyto strany před migrační krizí využívaly jako 

mobilizační témata etnické minority, zvláště Romy, korupci, vystupovaly proti Evropské 

unii, NATO, a také proti ekonomické migraci. V období před migrační krizí dosáhly 

v parlamentních volbách radikálně pravicové populistické strany v České republice 

nejvyššího osmi procentního volebního zisku v roce 1996 a druhého nejvyššího téměř sedmi 

procentního zisku v roce 2013.   

V době migrační krize kandidovaly v parlamentních volbách strany SPR-RSČ a SPD. Obě 

tyto strany v této době vystupovaly proti migraci a proti islámu. V době migrační krize 

získaly strany SPR-RSČ a SPD v parlamentních volbách, které se konaly v roce 2017 téměř 

jedenáct procent. Podpora těchto stran se tak v době migrační krize zvýšila o tři procenta, 

přestože Česká republika v tomto období zaznamenala velmi nízké procento žadatelů o azyl 

ze Sýrie, Afganistánu a Iráku, z celkového počtu žadatelů v Evropské unii. 

V Polsku byly analyzovány jako radikálně pravicové populistické strany Sebeobrana (SRP), 

Liga polských rodin (LPR), Právo a spravedlnost (PiS) od roku 2007, KORWiN a Kukiz´15. 

Tyto strany se zaměřovaly na antisemitismus, germanofobii, vystupovaly proti elitám a 

Evropské unii. V období před migrační krizí dosáhly v parlamentních volbách tyto radikálně 

pravicové populistické strany v Polsku nejvyššího třiceti pěti procentního volebního zisku 

v roce 2007 a druhého nejvyššího zisku necelých třicet procent v roce 2011. V době 

migrační krize kandidovaly v parlamentních volbách strany SRP, PiS, KORWiN, Kukiz´15, 

které shodně vystupovaly proti migraci, získaly v roce 2015 padesát jedna procent. Podpora 

těchto stran se tak v době migrační krize zvýšila o šestnáct procent. V Polsku v tomto období 

požádalo o azyl vyšší procento žadatelů ze Sýrie, Afganistánu a Iráku než v České republice, 

ale celkově byl jejich počet stále velmi nízký. 

V Maďarsku byly analyzovány jako radikálně pravicové populistické strany MIÉP, Jobbik 

a od roku 2010 strana Fidesz. V období před migrační krizí se tyto strany zaměřovaly na 

antisemitismus a protiromské postoje. V parlamentních volbách dosáhly tyto radikálně 
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pravicové populistické strany nejvyššího zisku šedesát devět procent v roce 2010. O takto 

vysoký volební zisk se zasloužila strana Fidesz, která se v tomto roce zařadila mezi radikálně 

pravicové populistické strany a v těchto volbách využila kauzy, která vedla k vládní krizi.  

V roce 2014 se volební zisk těchto stran snížil na šedesát pět procent. V době migrační krize 

kandidovaly v parlamentních volbách v roce 2018 strany MIÉP, Jobbik a Fidesz, které stejně 

jako všechna radikálně pravicové populistické strany v České republice a Polsku využívaly 

tématu migrace, dosáhly společně zisku šedesáti devíti procent hlasů. Podpora těchto stran 

se tak ve srovnání s rokem 2014 zvýšila o čtyři procenta. Téma migrace tedy vedlo ke 

zvýšení podpory radikálně pravicových stran v Maďarsku stejně jako v České republice a 

Polsku. V Maďarsku bylo podáno nejvyšší procento žádostí o azyl ze všech tří sledovaných 

zemí. Nicméně i toto procento nebylo ve srovnání s hlavním cílem migrantů Německem 

příliš vysoké. 
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Závěr:  

Cílem této práce bylo zjistit, zda právě téma migrace a strach obyvatel z přílivu migrantů 

vedlo k tomu, že v parlamentních volbách posílily radikálně pravicové populistické strany. 

Práce nejprve vymezila pojem populismu a radikálně pravicového populismu a ukázala, že 

radikálně pravicové populistické strany se vyznačují třemi hlavními znaky, které tyto strany 

charakterizují. Jsou jimi nativismus, autoritářství a populismus.  

Dále práce na základě kritérií platných pro radikálně pravicové populistické strany 

analyzovala tyto subjekty v jednotlivých zemích a ukázala, že tyto radikálně pravicové 

populistické strany využívají stejného nástroje pro posílení či získání moci. Tímto nástrojem 

jsou různé aktuální problémy, krize a strach obyvatel z různých druhů hrozeb, které živí nebo 

i sami vytvářejí. V období před migrační krizí se jednalo o krize a témata jako etnické 

minority, korupce, Evropská unie a jiné. V době migrační krize bylo v České republice, 

Polsku i Maďarsku téma využívání strachu z migrace a migrantů tématem, které bez výjimky 

využily všechny v této době existující radikálně pravicové populistické strany.  

Následně byly analyzovány výsledky, které tyto strany dosáhly před migrační krizí a v době 

migrační krize. Téma migrace sice nemuselo být nutně pro voliče jediným důvodem proč 

podpořili tyto strany, ale dá se předpokládat, že když šlo o tak výrazně rezonující téma, hrálo 

pravděpodobně rozhodující roli při rozhodování voličů. Na základě porovnání těchto 

výsledků bylo zjištěno, že v České republice se podpora těchto stran v době migrační krize 

zvýšila, podpora těchto stran se tak v době migrační krize zvýšila i v Polsku. V Maďarsku 

dosáhly radikálně pravicové populistické strany v době migrační krize v parlamentních 

volbách stejného volebního zisku jako v roce 2010. V roce 2010 se díky své radikalizaci 

zařadila mezi radikálně pravicové populistické strany strana Fidesz v jejíž předvolební 

kampani v tomto roce sehrálo významnou roli využití kauzy kompromitující vládní 

Maďarskou socialistickou stranu. Tedy se jednalo o jiné mobilizační téma a nelze z tohoto 

srovnání s volebními výsledky v roce 2010 vyvodit relevantní závěr pro cíl této práce. 

Druhého nejvyššího volebního zisku v parlamentních volbách dosáhly radikálně pravicové 

populistické strany v Maďarsku v roce 2014, kdy v jejich kampaních nehrálo roli významné 

mobilizační téma. V porovnání s tímto volebním ziskem došlo v období migrační krize 

k posílení radikálně pravicových populistických stran, které využívaly strachu z migrantů 

v předvolebních kampaních i v Maďarsku.   



46 
 

Hypotéza, že téma migrační krize a strachu z migrantů vedlo k posílení radikálně 

pravicových populistických stran bez ohledu na to, zda země byla či nebyla zasažena 

migrací, se potvrdila. V České republice a v Polsku i Maďarsku posílily v době migrační 

krize radikálně pravicové populistické strany, přestože tyto země byly cílem jen velmi 

malého procenta migrantů. Maďarsko bylo migrační vlnou zasaženo více než Česká 

republika a Polsko, nicméně ve srovnání s hlavní cílovou zemí migrantů Německem nebylo 

toto procento také příliš vysoké. 

V České republice, Polsku a Maďarsku se v době migrační krize zvýšila podpora radikálně 

pravicových populistických stran, které kandidovaly v parlamentních volbách, konajících se 

v době migrační krize. Nicméně v Polsku a Maďarsku na rozdíl od České republiky je 

problematické to, že tyto strany jsou vládnoucími stranami a mají tak možnost ohrozit 

demokratické instituce. 

 

 

 

Epilog: Jakou hrozbu představuje populismus pro demokracii?  

Hrozba populismu spočívá v tom, že populisté nabízí rychlá a jednoduchá řešení. A to si 

právě voliči žádají, protože nechtějí poslouchat, že na jejich problémy okamžité řešení 

neexistuje. A budou proto ochotni hlasovat pro toho, kdo jim takovéto rychlé a jednoduché 

řešení nabízí.224 „Populistům se prakticky vždy daří tam, kde panuje nespokojenost.“225 Své 

sklony k autoritářství však neodhalí pokaždé dřív, než se dostanou k moci. Když populisté 

získají moc, začnou útočit na demokratické instituce,226  které je omezují227 a mohly by 

ohrozit jejich pozici. Většinou útok na demokracii zahajují postupně, a proto mnozí občané 

nemusí zpočátku jejich útok zpozorovat.228 Občanům někdy dochází až příliš pozdě, že jejich 

demokracie je postupně rozebírána, i když se jim tento děj odehrává přímo před očima. 

Zvolení populisté potřebují krize a vnější hrozby, které i sami vytvářejí a ty jim dávají 

příležitost, aby mnohdy i legálním způsobem oslabili a ovládli demokratické instituce. 

Rozšíření exekutivních pravomocí v průběhu krizí však podporuje většina ústav. „Občané 

 
224 Mounk Yascha, Lid versus demokracie, Prostor, Praha, 2009, str. 47. 
225 Houska Ondřej, Cas Mudde, Hospodářské noviny, 5.6.2019 str. 8. 
226 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, str. 40-42. 
227 Mounk Yascha, Lid versus demokracie, Prostor, Praha, 2009, str. 110. 
228 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, str. 110. 
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jsou také během bezpečnostních krizí mnohem ochotnější tolerovat autoritářská opatření, 

dokonce je podporovat, zejména když pociťují obavy o vlastní bezpečnost.“229 Eroze 

demokracie probíhá postupně a nenápadně. Každý jednotlivý krok se může zdát zdánlivě 

nevýznamný a nemusí vyvolávat dojem, že by mohl ohrozit demokracii. Kroky vlády 

populistů, které demokracii podvracejí, se velmi často provádějí pod zástěrkou legality: 

schválí je parlament, případně jsou nejvyšším soudem označeny za ústavní. Říkají, 

například, že tyto kroky jsou bojem proti korupci nebo jsou v zájmu posílení bezpečnosti 

země. 230  

První krok populistů u moci obvykle představují útoky na svobodný tisk, který je pro vládu 

populistů nebezpečný, protože přináší zprávy o případných protestech proti nim, neúspěších 

jejich vlády a zároveň poskytuje prostor jeho kritikům. Tím by mohlo dojít ke zpochybnění 

iluze, že právě oni zastupují všechen lid. A proto si také populistické vlády budují síť 

loajálních médií, která oslavují všechny jejich kroky.231 Po útoku na nezávislá média 

následují útoky na nezávislé instituce jako neziskové organizace, nadace, odbory, think-

tanky, náboženská sdružení a další nevládní organizace. „Takové instituce se snaží 

zdiskreditovat a vydávat je za nástroje v rukách etablovaných elit nebo cizích zájmů. Pokud 

to samo o sobě nestačí, přijmou zákony, které omezují financování z ciziny, aby je finančně 

oslabili, nebo využijí vlivu na státní správu a brání jim ve fungování.“232    

Pro upevnění své pozice sahají také k „reformám“ soudního systému, volebního systému a 

dalších institucí a předstírají, že jsou prováděny ve veřejném zájmu, ale ve skutečnosti jim 

slouží k získání výhod. Vzhledem k tomu, že součástí těchto reforem jsou změny zákonů i 

ústavy, umožní vládě populistů pojistit získané výhody na celé roky, nebo i na desetiletí.233 

Pokud by tyto instituce zůstaly nezávislé, mohly by zneužívání moci odhalit, vyšetřovat a 

stíhat členy vlády a mohlo by to vést případně k jejímu pádu. Proto si do těchto institucí 

dosadí loajální osoby, které jim zajistí cestu k beztrestné vládě. 

Daňové úřady mohou nasměrovat proti politickým soupeřům a podnikatelům, zpravodajské 

služby mohou využívat ke „špehování kritiků a ke sběru materiálů, které se hodí k vydírání.“ 

Nejjednodušším způsobem, kterým se vypořádají s potenciálními oponenty, je nabízení 

 
229 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, str. 131-136. 
230 Tamtéž, str. 110. 
231 Mounk Yascha, Lid versus demokracie, str. 53-54. 
232 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, str. 40-42. 
233 Tamtéž, str. 124. 
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postů ve veřejné sféře a privilegií jako jsou daňové úlevy či vládní zakázky předním 

osobnostem byznysu, médií a dalším významným osobnostem z různých oblastí veřejné 

sféry.234 Takto u moci zakotvená populistická vláda skýtá malé naděje pro návrat 

k demokracii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
234 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel, Jak umírá demokracie, 111-116. 
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Summary 

Populism in The Countries of Central Europe became noticeably apparent in post-communist 

era. Populism is often related to anti-immigration attitudes and xenophobia in European 

context. To gain power, Populists take advantage of the feeling of disappointment of the 

society with democracy on the one hand and at the same time they work with the feeling of 

fear on the other hand, which they try to arouse or take advantage of if it existed. For radical 

right populists, their key strategy is just taking advantage of the policy of fear. The migration 

crisis and the fear of migrants was the situation which was used by all the analysed radical 

right populist parties in the Czech Republic, Poland and Hungary and in all these countris it 

led to strengthening of these radical right populist parties in parlamentary elections although 

none of these countries was burdened distinctively with migrants compared to Germany, 

which was the main destination for migrants. 

The strenghteninig of the power of radical right populist parties poses a threat to democracy 

mainly in case these parties became government parties as it happend in case of Poland and 

Hungary. 
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