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Anotace

Předložená bakalářská práce se zabývá vztahem předních politických představitelů velkých 

stran  v USA s  hnutím antifa,  a  to  především reakcí  sledovaných  předních  politiků  na 

události srpna 2017 v Charlottesville na účast hnutí antifa při demonstraci proti pořádané 

Unite the Right rally. Práce nejprve seznamuje čtenáře s historií antifašistického boje ve 

Spojených státech až po vznik prvních organizovaných sítí aktivistických buněk a přechod 

od ARA k AFA. Následně je v práci popsána organizační příprava účastníků srpnových 

událostí a jejich přímý průběh 11. a 12. srpna. Ve výzkumné části práce jsou analyzovány 

příspěvky  sledovaných  politických  představitelů  uveřejněné  na  sociální  síti  Twitter, 

především tedy jejich okamžitá reakce, a poté jsou analyzovány články uveřejněné krátce 

po události ve vybraných médiích a to zvláště to, jakým způsobem informovaly o hnutí 

antifa a jeho účasti na dění.

Klíčová slova

antifa, antifašismus, USA, Charlottesville, demokraté, republikáni, New York Times, Fox 

News



Annotation

The presented bachelor thesis deals with the relationship of leading political figures of the 

major two political parties in the United States and the antifa movement, especially their 

reaction to the events of August 2017 in Charlottesville and the participation of antifa in 

the counterprotests against the Unite the Right rally. The paper first presents to the reader 

with the history of the antifascist movement in the United States up to the emergence of the 

first  organized  networks  of  the  activist  cells  and  the  transition  from  ARA  to  AFA. 

Subsequently, the paper describes the preparation, organization and the actual events of 

August 11th and 12th. The research section of the paper analyzes firstly statements posted 

by the monitored political leaders on the Twitter social media, specifically their immediate 

reaction to  the events.  Secondly,  articles  published shortly  after the events on selected 

news websites were analyzed, specifically how they informed about the antofa movement 

and its participation.
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Úvod

Rok 2020 byl na události světového významu velice bohatým. Kromě přírodních katastrof 

jako požáry v Austrálii či Americe nebo pandemie koronaviru však došlo i k některým, 

které příslovečnou  pokličkou společnosti probublávaly na povrch už nějakou dobu, a v 

roce 2020 nám voda z hrnce přímo „utekla“.

Spojené  státy  americké  si  prošli  jedním  z  nejturbulentnější  roků  v  historii.  Uprostřed 

koronavirové krize zachvátily zemi masivní protesty, a to na jedné straně v souvislosti s 

pandemickými opatřeními, a na straně druhé jako reakce na systematickou diskriminaci a 

rasismus v americké společnosti. Vyvolaná smrtí George Floyda v Minneapolisu.

V pandemické krizi  navíc vrcholila  kampaň kandidátů  v prezidentských volbách,  která 

polarizovala  americkou  společnost  snad  jako  nikdy  předtím.  V  chaosu  způsobeném 

množstvím  protestů  probíhajících  ve  stejnou  chvíli  a  z  různých  důvodů  bohužel  v 

některých  případech  došlo  i  k  násilným  střetům  mezi  příslušníky  různých  skupin.  Za 

všechny je snad možné zmínit smrt dvou lidí po střelbě Kylea Rittenhouse.

Násilné střety mezi různými stranami protestujících bohužel nejsou nic nového. Stejně tak 

hnutí,  která  se  jich  účastní,  mají  své  kořeny  hluboko  v  americké  historii.  Jedním  z 

takových hnutí je i antifašistické hnutí antifa, které, jak již jeho název napovídá, bojuje 

proti fašismu a jeho členové jsou často anti-autoritářského smýšlení.

Po událostech v Charlottesville v srpnu 2017, kdy účastník zrušené protestní akce extrémní 

pravice "Unite the Right" narazil útočník automobilem do odpůrců akce, se hnutí antifa, 

jako  snad  neviditelnější  část  odpůrců  demonstrace  pořádané  krajní  pravicí  dostala 

prakticky do všech hlavních amerických médií, politické elity byly nuceny na ni reagovat a 

formulovat svůj postoj k ní. Antifa se tehdy po přibližně dekádě, kdy její činnost nebyla v 

USA takřka patrná, dostala do popředí společenské debaty a od té doby v něm stále je. Za 

což  může  z  části  poděkovat  i  Donaldu  Trumpovi,  který  sám  dokázal  zmnohonásobit 

mediální zmínky o hnutí tím, že o něm často mluvil ve svých prohlášeních.

V této práci se tedy chci vrátit k těmto událostem, které měly potenciál výrazně změnit to, 

jak společnost antifašistické hnutí vnímá. Měl tehdejší fatální střet nějaký vliv na to, jak je 

antifa většinovou společností přijímána?



1. Teoretická část

Tato část práce má za cíl představit  teoretické a historické souvislosti,  ze kterých bude 

vycházet  následná  analytická  část,  zkoumající  proměnu  vztahu  zkoumaných  aktérů  s 

hnutím antifa. První část, která následuje, nejprve krátce pojednává o významu, vzniku a 

použití  pojmu antifa.  Poté  je  zde  krátce  představena  historie  antifašistického  hnutí  ve 

Spojených  státech.  V  dalších  kapitolách  pak  budou  fakticky  popsány  události  v 

Charlottesville ve Virginii v srpnu 2017, jelikož tyto jsou  zlomovým bodem, jehož účinky 

na vztahy s antifašistickým hnutím jsou předmětem zkoumání této práce.  V posledních 

kapitolách této části  bude představen teoretický rámec ze kterého bude vycházet  výběr 

aktérů,  jejichž  vyjádření  by  měla  poskytnout  dostatečný  soubor  dat  pro  zodpovězení 

výzkumných otázek, kterou jsou v této práci položeny.

1.1 Historie antifašistického hnutí v USA

V této kapitole jsou prezentovány základní historické poznatky o antifašistickém hnutí ve 

Spojených státech.

1.1.1 Co je Antifa?

Pojem antifa se nejdříve začal používat jako zkrácená verze německého antifaschistisch a 

zároveň jako označení pro skupinu Antifaschistische Aktion, založené v roce 1932 tehdejší 

Komunistickou  stranou  Německa.  V  poválečné  éře  toto  označení  převzaly  skupiny 

inspirované právě německým antifašistickým hnutím.

Pokud by definice pojmu antifa byla založena pouze na jeho etymologickém původu, bylo 

by možné jako členy hnutí označit jak militantní antifašisty a aktivisty, jejichž nástrojem je 

přímá akce a v boji proti fašismu připouští jako legitimní i násilí, tak i aktéry, kteří pouze 

pasivně vyjadřují ideologický nesouhlas s fašismem. Historik Bray se ve své knize Antifa:  

The Antifascist  Handbook s takto jednoduchou a přímou definicí  pomocí pouhé negace 

neztotožňuje,  protože  znemožňuje  rozumět  antifašismu  jako  „politické  metodě,  centru  

individuálního  a  skupinového  sebeurčení  a  nadnárodní  hnutí,  které  adaptovalo  již  

existující socialistické, anarchistické a komunistické proudy pro náhlou potřebu reagovat  



na fašistickou hrozbu“  (Bray, 2017). Stěžejní pro antifašistické hnutí vidí jeho odmítnutí 

fráze nesprávně připisované Voltaireovi „nesouhlasím s tím, co říkáš ale budu bránit tvoje 

právo  toto  říkat“1 -  antifašisté  tedy  prosazují  iliberální  politiku  netolerance  fašismu  a 

nacismu. Bray také nevidí antifu „jako hnutí jedné záležitosti“ (single-issue movement), 

nýbrž jako „jednu z manifestací socialistické politiky“, přičemž poukazuje na své vlastní 

rozhovory  s  různými  aktivisty,  kteří  se  kromě  antifašistických  akcí  také  zabývají 

organizováním pracujících, squattingem či  enviromentálními a proti-válečnými akcemi

Stanislav Vysotsky pak pracuje s rozlišením mezi prostými nefašisty (non-fascists), kteří 

nesouhlasí s fašismem z ideologických či praktických důvodů či jen nejsou otevřenými 

fašisty, a antifašisty,  kteří se aktivně organizují  proti  aktivitě a mobilizaci fašistů. Toto 

však ještě rozšíří o dělení nemilitantní (non-militant) a militantní antifašismus, kteří jsou 

ochotni použít konfrontační prostředky včetně násilí. Další rozdělení pak Vysotsky nabízí 

mezi formálním a neformálním antifašismem – neformální vidí jako spontánní a ad hoc 

reakce na aktivitu fašistů, formální pak právě již činnost organizovaných skupin, které na 

konfrontaci s fašisty specializují (Vysotsky, 2020)

Ve světě existuje mnoho organizovaných antifašistických skupin, které často samy sebe 

označují  jako antifa či jako místní verzi názvu antifašistická akce,  skupiny však nejsou 

organizovány  v  jediný  celek  a  neexistuje  mezi  nimi  žádná  hierarchie.  LaFree  pak 

poukazuje, že je málo důkazů o pevně dané organizační struktuře či stabilním vedení a 

není  tedy  správné  antifu  (jako  obecný  termín  neoznačující  konkrétní  lokální  „buňku“) 

označovat jako skupinu, ale jako hnutí (movement) (Lafree, 2018). V tomto směru ji pak 

přirovnává k hnutím proti potratům či za práva zvířat. K tomuto porovnání však používá 

již  zmíněnou  širokou  definici  členů  hnutí  zahrnující  jak  pasivní  oponenty,  legálně 

demonstrující i ty, kteří jsou ochotni přistoupit k násilí.

1.1.2 Počátky antifašistického hnutí v USA

Když  Mark  Bray  ve  své  Antifascist  handbook hledá  zmínky  o  proto-antifašistických 

hnutích, logicky dovozuje, že je nutné nalézt proto-fašistická hnutí.  V Severní Americe 

takové předchůdce  moderního fašismu nalézá  v prvních  generacích  Ku-Klux-Klanu na 

americkém jihu v šedesátých letech 19. století.  Tehdy byly  v reakci na násilí  páchané 

Klanem proti černošskému obyvatelstvu organizovány ozbrojené skupiny pro sebeobranu. 

1 Autorkou je ve skutečnosti Evelyn Beatrice Hall, author of the Friends of Voltaire



V některých případech byly i páleny plantáže bývalých otrokářů (Bray, 2017). Jako příklad 

proto-antifašistické  aktivity  pak zmiňuje  i  činnost  Idy  B.  Wells,  která  v  devadesátých 

letech 19. století vedla kampaň proti lynčování ve svých novinách  Free Speech a svým 

pamfletem Souther Horrors. Wells tehdy silně bránila právo černošského obyvatelstva na 

sebeobranu.

Stanislav Vysotsky prvotní americký antifašismus také hledá u odporu proti Ku-Klu-Klanu 

a organizace černošské sebeobrany, vidí jej  ale rovněž již v mezi  příznivci  radikálního 

abolicismu.  V abolicistickém hnutí  vidí alespoň částečný odpor proti  white  supremacy2 

skrze jeho obhajobu zrušení otroctví a boj za práva obyvatel afrického původu. Kvůli jeho 

prosazování „morálního osvícenství a legální reformy“ spolu se silným pacifismem bere 

Vysotsky abolicistické hnutí jako ranou formu liberálního či dokonce státního antifašismu. 

Jako příklad pak uvádí akce Johna Browna, amerického abolicionisty, který se proslavil ve 

svém boji  za zrušení otroctví dobytím federální  věznice v tehdejší  Virginii  (dnes West 

Virginia) s cílem ozbrojit a vytvořit masovou rebelii proti otroctví  (Vysotsky, 2020). V 

dalším vývoji Vysotsky vidí hlavní pilíř americké antifašistické historie především právě v 

boji  proti  Ku-Klux-Klanu  –  jeho  historii  rozdělí  na  čtyři  období,  přičemž  první  dvě 

(šedesátá  a  sedmdesátá  léta  19.  století  a  1915  do  dvacátých  let)  označuje  jako  proto-

fašistická, třetí (padesátá a šedesátá léta 20. století) považuje za období tranzice a nynější, 

čtvrtou éru Klanu, již bere jako explicitně fašistickou a nacistickou.

Odpor proti  různým manifestacím Klanu v průběhu historie  zahrnoval  plejádu různých 

strategií  a  postupů,  od  kampaní  za  kriminalizaci  lynčování  k  organizaci  ozbrojené 

domobrany  černošského  obyvatelstva.  Cobb  takové  organizace  popisuje  jako  „hlas  a 

nástroj nově osvobozených otroků“ (Cobb, 2014). Tato tradice organizování se proti teroru 

Klanu a jiných zastánců white supremacy se přenesla dále k hnutí za občanská práva (Civil 

Rights  movement),  které  také  využívalo  ozbrojenou  sebeobranu  proti  bílému  teroru 

(Vysostky, 2020). Specificky k této tradici se pak dodnes hlásí Black Panther Party,  pro 

kterou jedním z nejviditelnější aktů, kterým se hlásili o práva pro černošskou komunitu, 

bylo  otevřené  nošení  střelných  zbraní.  BPP  považovala  akce  policie  a  zastánců  white  

supremacy za  fašistické  a  explicitně  svou  činnost  tedy  definovala  jako  antifašistickou 

(Burley, 2017).

2 „white supremacy“ – ideologie hlásající nadřazenost bílé rady (White supremacy. Wikipedia: the free 
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/White_supremacy)



Vysotsky  kromě  odporu  proti  Ku-Klux-Klanu  popisuje  antifašistickou  činnost  proti 

fašismu  „evropského  stylu“,  který  se  ani  USA  nevyhnul.  Zmiňuje  například  založení 

organizace  Friends of Germany, založené v roce 1933 jako oficiální orgán nacistického 

Německa. Ta sice byla v roce 1936 oficiálně zrušena, její členové se však pouze přesunuli 

do skupiny  German American Bund.  Ta brzy upoutala  pozornost antifašistů  a ti  začali 

napadat jejich setkání a jiné akce. K vrcholu činnosti jak GAB, tak i jejích antifašistických 

odpůrců, došlo v roce 1939, kdy se na 20,000 lidí účastnilo setkání na Madison Square 

Garden k ostentativní oslavě narozenin George Washingtona. Masovou účast ale antifašisté 

dokonce mnohonásobně překonali, jelikož se odhaduje, že až 100,000 lidí přišlo vyjádřit 

svůj odpor proti setkání (Vysostky, 2020).

V poválečném vývoji pak k podobnému „vývozu“ fašismu a nacismu došlo v souvislosti se 

vznikem  kultury white-power skinheads v osmdesátých letech minulého století. Jak uvádí 

Bray, kdykoli se tato nová fašistická kultura odporu rozšířila, doprovázela ji také zvýšená 

aktivita  antifašistů.  V souvislosti  s  white-power  skinheads se  začínaly  utvářet  skupiny 

antirasistických  skinheads,  které  zakládaly  první  skupiny  ARA  –  Anti-Racist  Action, 

protože  slovo  fašismus  jim  znělo  jako  „levicové  dogma“  (Bray,  2017).  První  taková 

skupina založená tzv. Baldies v Minneapolis ve svém newsletteru popsala svoje aktivity 

takto: 1) vzdělávání: letáky, samolepky, plakáty, dopisy, ziny3, 2) přímá akce: sprejování,  

páčidla, cihly a 3) konfrontace: vaše rozhodnutí. Skupina pak začala přesvědčovat místní 

prodejce,  aby přestali  nabízet  rasistickou hudbu,  organizovali  demonstrace  společně  se 

skupinami černošských studentů, přemalovávali nacistické graffity, mobilizovali se proti 

policejní  brutalitě  a  konfrontovali  skupinu  White  Knights (místní  skupina  white-power 

skinheads) kdekoli a kdykoli to šlo. ARA kromě jiných skupin také spolupracovala s John 

Brown Anti-Klan Committee, která byla založena v roce 1978 a reagovala mimo jiné na 

masakr ve Greensboro. JBAKC se podle Vysotskyho poučila z masakru a představuje bod 

tranzice  mezi  historickým  a  současným  americkým  antifašismem  (Vysotsky,  2020). 

Skupinu ARA Mark Bray bere jako počátek evropského stylu antifašismu na americkém 

kontinentu,  zdůrazňuje  však  tradiční  spojení  amerického  antifašismu  s  odporem  proti 

rasistickým skupinám jako byl  Ku-Klux-Klan a  jemu podobné,  který začal  o  více  než 

století dříve než byla založená první ARA. Evropský vliv se dále projevil i zakládáním 

3 Zin - periodikum nekomerčního charakteru vydávané fanoušky určitého oboru (Zin. Wikipedia: the free 
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zin)



prvních skupin SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice) a RASH (Red and Anarchist 

SkinHeads) ke konci osmdesátých let, které jsou často spojené s punkovou subkulturou.

Vysotsky  i  Bray  vidí  kořeny  moderního  amerického  antifašismu  právě  v  neformální 

skiheadské a punkové subkultuře . Jeho částečnou formalizaci pak vidí se vznikem Anti-

Racist  Action  Network (původně  pojmenované  Anti-Fascist  Action  Network,  ale  po 

přibližně roce činnosti  se jméno změnilo)  v roce 1994, která byla platformou spojující 

zástupce  jednotlivých  skupin.  I  nadále  však  hnutí  nemělo  žádnou  pevnou  organizační 

strukturu a neměla pevně definované členství. I z toho důvodu se ARA rozrůstala mimo 

svou kolébku v punkové scéně a zahrnovala několik tisíc aktivistů na více než 200 místech 

amerických kontinentů. Politicky byla ARA převážně anarchistická a anti-autoritářská. A 

stejně  jako  členská  základna,  začaly  se  diverzifikovat  i  aktivity  členů.  ARA  bránila 

potratové  kliniky,  organizovala  hlídky  na  hlídání  policie,  protestovala  proti  policejní 

brutalitě, pořádala solidární kampaně s Palestinou a mnoho dalších (Bray, 2017). 

Rychlý  nárůst  aktivistů  ARA  zaznamenala  pravděpodobně  i  právě  díky  velice  volné 

struktuře skupin. Aby se ke skupině mohl člověk hlásit, stačilo splnit tzv.  Body jednoty 

(Points of Unity):

1. Jdeme  tam,  kam  jdou  oni.  Kdekoli  se  organizují  fašisté  nebo  jsou  aktivní  na 

veřejnosti, tam jsme my. Nevěříme, že je možné je ignorovat a držet se od nich dál, 

Nikdy nedejte náckům ulici!

2. Nespoléháme se na policii nebo soudy, že udělají naši práci za nás. To neznamená, 

že nikdy k soudu nepůjdeme,  ale policie udržuje  white supremacy a status quo. 

Útočí na nás a na všechny, kteří se staví útlaku na odpor. Musíme se spolehnou 

sami na sebe, chránit se a zastavit fašisty.

3. Nesektářská obrana ostatních antifašistů. V hnutí ARA je mnoho různých skupin a 

jedinců. Neshodneme se na všem a máme právo spolu otevřeně nesouhlasit. Ale v 

tomto hnutí je útok na jednoho útokem na všechny. Navzájem se podporujeme.

4. Podporujeme právo na potrat a reprodukční svobodu. ARA je připravena vykonat 

náročnou  práci  potřebnou  pro  vytvoření  širokého,  silného  hnutí  proti  rasismu, 

sexismu, antisemitismu, homofobii, diskriminaci invalidních, starých, nejmladších 

a těch nejvíce utlačovaných. Jsme beztřídní, svobodná společnost. Hodláme vyhrát!

(Burley, 2017)



1.1.3 Přechod od ARA k Antifa

První  americkou  skupinou,  která  otevřeně  užívala  v  názvu  pojem  antifašismus  byla 

Northeast  Antifascists založená  v Bostonu roku 2002. Skupina byla sice součástí  ARA 

network,  nicméně  zvolila,  pod  vlivem  několika  svých  zakládajících  členů,  kteří  byli 

součástí evropské tradice antify, název  Antifascists jako vědomou reakci na kritiku hnutí 

ARA,  podle  které  se  nedostatečně  soustředilo  na  institucionální  rasismus  (Bray,  2017; 

Vysotsky,  2020).  Skupina  na  tuto  kritiku  reagovala  změnou  rámce  svého  aktivismu  a 

začala  se  více  zabývat  strukturálním  rasismem  uvnitř  jiných  institucí  a  sítí.  Pro  tuto 

skupinu její členové a spojenci používali přezdívku Northeast Antifa (Vysotsky, 2020). 

Další skupinou, která začala užívat název antifa, byla v roce 2007 Rose City Antifa (RCA) 

z  Portlandu,  která  si  jako  první  tento  pojem  dala  i  do  oficiálního  názvu.  Stejně  jako 

Bostonská skupina i  ona svoje pojmenování  zvolila  i  kvůli  množství  evropských členů 

skupiny. Tato skupina je tedy nejstarší antifašistická skupina ve Spojených státech, která se 

sama nazývá antifa.

Bray  se  ve  své  publikaci  krátce  zabývá  i  sníženou  aktivitou  antifašistického  hnutí  v 

polovině prvního desetiletí tohoto tisíciletí.  Útlum činnosti spojuje s totožným útlumem 

aktivit  fašistických skupin a s faktem, že po přelomu tisíciletí  fašistická scéna přišla o 

některé důležitější osobnosti jako byli Matt Hale  a William Pierce. Zároveň v souvislosti s 

válkou v Iráku a v Afghánistánu mnozí organizátoři antifašistických skupin věnovali svoje 

úsilí spíše protiválečnému hnutí (Bray, 2017).

Ke konci  první  dekády  tisíciletí  si  pak  Bray  všímá  změny  strategie  v  sebe-prezentaci 

fašistických skupin, která přišla s popularitou tzv.  alt-right4, která se nesnaží prezentovat 

narativ „bílé nadřazenosti“, ale naopak hrozící „bílé genocidy“ a staví tak bílé rasisty do 

pozice  oběti  místo  dobyvatele.  Velké  množství  své  aktivity  pak  alt-right  přenesla  do 

virtuálního prostředí a podařilo se jim „infiltrovat množství převážně bělošských subkultur  

jako  skinheadskou  scénu,  obecně  punk,  metal,  …  ,  video  a  fantasy  hry  

(Gamergate)...“(Bray, 2017) .

Na změnu strategie reagovalo i antifašistické hnutí. V roce 2013 se síť skupin Anti-Racist  

Action  Network reorganizovala  a  vznikla  její  nástupnická  organizace  Torch  Antifa  

Network.  Skupina uveřejnila na internetu prohlášení, ve kterém uvedla,  že reorganizace 

4 Alt-right - je politický směr spojující krajně pravicové a bílé nacionalistické hnutí (Alternativní pravice. 
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-
5-4]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_pravice)



probíhá, protože dřívější model boje s fašismem je v době internetu již nedostatečný (Anti-

Racist Action, 2013).  Points of Unity používané v předchozí ARA zůstaly pro novou síť 

zachovány; první bod byl drobně přeformulován, původně třetí, odkazující na hnutí ARA, 

byl vyškrtnut a nahrazen novým, a přibyl jeden navíc:

 Cítíme se osobně i kolektivně zavázáni žít podle našich ideálů a hodnot.

 Nejenže se podporujeme navzájem uvnitř sítě, ale podporuje i lidi mimo ni, kteří 

věří v podobné cíle a principy. Útok na jednoho je útokem na všechny.

1.2 Události v Charlottesville

Srpnový protest navazoval na dřívější akce z roku 2017, především z 13. května 2017, kdy 

bílý  nacionalista  (white-nationalist)  Richard  Spencer  vedl  noční  demonstraci  u  Leeho 

sochy. Účastníci demonstrace nesli zapálené louče a imitovali nacistický pozdrav. Spencer 

byl  citován  s  pokřikem  „Hail  Trump,  hail  our  people,  hail  victory!“ Starosta 

Charlottesville pak ve veřejném prohlášení uvedl, že odmítá takovéto zastrašování  a že 

„netolerance zde není vítána“ (CBSNews.com, 2017).

Hned  tento  první  protest  byl  následován  i  protiakcí,  kdy  odpůrci  proběhlého  protestu 

zapalovali svíčky (jako odpověď zapáleným loučím).

Další protest proběhl 8. července a účastnilo se jej přibližně 50 členů Ku-Klux-Klanu, kteří 

provolávali hesla jako „white power“ (bílá síla) (Spencer, Stevens, 2017). Setkali se však s 

mnohem větší proti-demonstrací asi jednoho tisíce lidí. Už v této době byl oznámen i plán 

uspořádat další demonstraci 12. srpna toho roku.

1.2.1 Organizace Unite the Right rally

Unite  the Right rally byla manifestace,  která  byla oficiálně pořádaná jako protest  proti 

odstranění  sochy generála Roberta  R. Leeho z  Parku emancipace (dříve Leeho parku). 

Svolána byla na 11. - 12. srpna roku 2017 a organizována byla především pravicovými 

extremisty z až 39 států USA  (Anti-Defamation League, 2019). Mezi organizátory byli 

prominentní  členové hnutí  alt-right a  jiných podobných skupin  jako například  Richard 

Spencer a Jason Kessler (Fausset, Feuer, 2017).

Anti-Defamation  League  uvádí,  že  kromě jiných  se  protestu  Unite  the  Right účastnili 

členové  skupin  jako  National  Socialist  Movement  (NSM), Vanguard  America,  



Traditionalist  Worker  Party  (TWP), členové  Ku-Klux-Klanu  ze  skupin  Rebel  Brigade  

Knights, Global Crusader Knights, Confederate White Knights  a Knights Party; rasističtí 

Hammerskins, Crew  38 a  Blood  &  Honour  Social  Club,  League  of  the  South  (LoS), 

Identity Dixie a Highwaymen. Dále pak uvádí, že z odhadovaných přibližně 600 účastníků 

protestů bylo identifikováno 330; z nich 91 bylo identifikováno jako členové hnutí „alt-

right“,  90  tradičních  bílých  rasistů  (traditional  white  supremacist),  51  neonacistů,  30 

rasistických  skinheadů  a  22  členů  pravicových  milic.  Server  wbur.com pak  zmiňuje  i 

skupiny Identity Europa, The Right Stuff a The Daily Stormer (wbur.com, 2017).

1.2.2 Organizace proti-demonstrací

NYTimes ve svém článku  Who Were the Counterprotesters in Charlottesville? popisuje 

proti-demonstranty jako „sjednocené v solidaritě proti bílému rasismu“, avšak zastávající 

velký  rozptyl  ideologických  přesvědčení,  preferovaných  postupů  a  politických  cílů 

(Stockman,  2017).  Mnoho z nich bylo z řad místních obyvatel,  kteří  se účastnili  kvůli 

zkušenosti z předchozích protestů toho roku. Mezi protestujícími se objevovali i odpůrci 

kapitalismu, fašismu a rasismu.

K účasti na proti-demonstraci vyzývala například síť aktivistů a členů církve  Solidarity  

Cville.  Její  členové  také  předem  očekávali,  že  by  akce  mohla  eskalovat  až  k  násilí; 

například  Britanny Caine-Conly  varovala,  že  „je  zde  extrémně vysoké  riziko  fyzického  

násilí a brutality směrem k naší komunitě“. K proti-demonstracím se pak organizovaly i 

místní anarchistické skupiny a stejně tak členové hnutí Black Lives Matter (Fausset, Feuer, 

2017).

1.2.3 Události 11. a 12. srpna 2017

Oficiálnímu  protestu  ještě  předcházely  události  pátečního  večera,  kdy  se  skupina 

protestujících – NYDailynews.com uvádí tucty, NYTimes.com stovky – hromadně vydala 

na pochod opět se zapálenými loučemi kampusem University of Virginia (Fausset, Feuer, 

2017). Bylo slyšet hesla jako „white lives matter“ „blood and soil“ (krev a půda, heslo v 

nacistickém  Německu),  „you  will  not  replace  us“ a  „jews  will  not  replace  us“ 

(nenahradíte nás, respektive židé nás nenahradí).



Skupina prošla univerzitním kampusem k soše Thomase Jeffersona, kde obklopili skupinu 

proti-demonstrantů a došlo k fyzickým střetům (Chia, 2017). Protestující z obou stran byli 

zasaženi  pepřovým sprejem a  několika  lidem byla  ošetřena  drobná zranění.  Policie  po 

přijetí  do univerzitního kampusu prohlásila  shromáždění za nezákonné, obě skupiny od 

sebe  oddělila  a  nařídila  davu  se  rozejít,  a  jednoho  člověka  zatkla  (Gravely,  Dodson, 

Hoerauf;  2017).  Po  rozpuštění  protestu  docházelo  ještě  k  verbálním střetům a  někteří 

účastníci pochodu ohlásili policii proříznuté pneumatiky u svých aut.

Starosta  Charlottesville  Mike  Signer  nazval  pochod  „přehlídkou  nenávisti,  fanatismu,  

rasismu a intolerance. (…) Nejen jako starosta Charlottesville, ale i jako člen fakulty a  

alumnus,  jsem více než znechucen tímto neschváleným a ohavným projevem vizuálního  

zastrašování  na  univerzitním  kampusu.“ Rektorka  univerzity  Teresa  Sullivan  vydala 

prohlášení, ve kterém odsoudila „nevyprovokovaný útok na členy naší komunity“ (Gravely, 

Dodson, Hoerauf, 2017).

 Sobotní  protest  měl  začínat  v pět  hodin odpoledne,  ale již  v osm hodin ráno se park 

začínal  plnit  demonstranty,  množství  z  nich  různě  vyzbrojeno.  I  účastníci  proti-

demonstrace  se  začali  na  místě  sházet  již  brzo  ráno.  V  půl  desáté  mezi  obě  skupiny 

demonstrantů  dorazily  asi  tři  tucty  dalších  protestujících,  kteří  byli  vyzbrojeni 

poloautomatickými zbraněmi a pistolemi.

Několik minut před 11. hodinou dorazila další skupina bílých nacionalistů nesoucí štíty a 

dlouhé  dřevěné  tyče.  Proti-demonstranti  vytvořili  linii,  aby  jim  zabránili  v  průchodu, 

skupina nových protestujících se však rozeběhla a na řadu zaútočila. Proti-demonstranti se 

bránili také tyčemi, pěstmi a chemikáliemi, někteří házeli balonky s barvou. Policie zatím 

nezasahovala. Střety byly zatím sporadické mezi jednotlivci.

V  11  hodin  poté  město  Charlottesville  vyhlásilo  stav  nouze  z  důvodu  „bezprostřední  

hrozby  občanského  nepořádku,  nepokoje,  potenciálního  zranění  osob  a  poškození  

soukromého  i  veřejného  majetku“.  Policie  poté  v  11:22  prohlásila  shromáždění  za 

nezákonné.  Účastníci  Unite  the  Right  rally začali  po  několika  minutách  opouštět  park 

směrem k parku McIntire.  (Stolberg, Rosenthal, 2017; Heim, 2017). Zdálo se, že tím vše 

skončilo. Bohužel však potyčky a násilné střety mezi demonstranty a jejich odpůrci nadále 

pokračovaly. Server Slate.com zveřejnil na svém webu několik rozhovorů s účastníky a 

svědky těchto střetů, především z řad místních duchovních. Ti popsali několik situací, při 

kterých se protestující z řad antify a black blocu5 postavili mezi ně a útočníky z řad bílých 

5 Black Bloc. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Black_Bloc



rasistů, tyto incidenty se měly stát před kostelem First United Methodist Church. Cornel 

West  a  Seth  Wispelwey  pak  uvedli,  že  jim  členové  antify  ten  den  zachránili  život 

(Lithwick, 2017). Kolem 13:45 útočník narazil autem do davu proti-demonstrantů. Heather 

Heyer  později  následkem  střetu  zemřela  v  nemocnici,  19  dalších  lidí  bylo  následkem 

zraněno. Jako útočník byl později identifikovaný a zadržený James Alex Fields Jr., ten byl 

shledán vinným a odsouzen k doživotnímu trestu (The Guardian, 2019). Tehdejší Attorney  

General Jeff Sessions označil útok za akt domácí terorismu (Savage, Ruiz, 2017).

1.3 Mediální bias

Obrázek 1 – media bias v USA, AllSides.com

Mediální  bias  je  pojem  označující  tendenci  reportérů  a  producentů  zpráv  vybírat 

prezentované  informace  podle  jiných  než  čistě  objektivních  kritérií.  Často  se  jedná  o 



prezentaci  informace  způsobem,  který  je  zatížen  ideologickým  smýšlením  či  jinými 

sledovaný zájmy aktéra, který informaci předává (Lumen Learning, nedatováno). 

Server  AllSides.com se  již  od  roku  2012  zabývá  analýzou  mediálního  bias  u  většiny 

mainstreamových amerických médií a většinu z nich označuje jako levicovou či liberální. 

Výsledky prezentované na internetové stránce je možné brát jako jednoduchou základní 

„mapu“ velkých amerických médií, tým stojící za výzkumem však zároveň zdůrazňuje, že 

se bias různých médií projevuje odlišnými způsoby (AllSides, nedatováno).

1.3.1 New York Times a NYTimes.com

New  York  Times  byl  založen  roku  1851.  Ve  svých  počátcích  to  byl  deník  spíše 

prodělečný, Roku 1896 jej však koupil Adolph Simon Ochs, díky kterému se Times stal 

mezinárodně uznávaným médiem. V roce 1971 byly v Timesu publikovány tzv. Pentagon 

Papers týkající se zapojení USA ve válce ve Vietnamu. Tato publikace nakonec deníku 

přinesla Pulitzerovu cenu v roce 1972. Na začátku 21. století jich Times získal již více než 

120. V roce 1995 se začal deník publikovat i online a spustil tedy stránku NYTimes.com. 

V roce 2006 pak spustil i elektronickou verzi tištěného deníku  (Britannica, 2020). Podle 

průzkumu Pew Research Center v roce 2019 91 % těch, kteří New York Times uvedli jako 

primární zdroj pro získávání informací, uvedlo, že se identifikují jako voliči Demokratické 

strany. Nadpoloviční většina (63 %) těchto respondentů pak bylo mladší než 50 let. Times 

také volí jako hlavní zdroj informací největší procento mladých dospělých z kategorie 18-

29 let,  konkrétně 29 %. Sedm z deseti  těchto respondentů pak mělo dosaženo alespoň 

bakalářské  úrovně vzdělání  (Grieco,  2019).  Internetové  stránky New York Times  jsou 

dostupné z adresy NYTimes.com a obsahují archiv dříve vydaných článků.

1.3.2 Fox News Channel a FoxNews.com

Fox News Channel byl založen roku 1996 jako součást Fox Entertainment Group Ruperta 

Murdocha. Ten se předtím snažil zakoupit stanici CNN; po neúspěchu tedy založil vlastní 

kabelový zpravodajský kanál. Ten se prezentoval jako alternativa k tradičnímu mediálnímu 

prostředí, které často charakterizoval jako mající liberální bias. Na stanici působila řada 

významných komentátorů spojená s Republikánskou stranou, jako například kandidátka na 

viceprezidentku Sarah Palin, bývalý  Speaker of the house Newt Gingrich a prezidentští 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-politicalscience/chapter/media-bias/


kandidáti Mike Huckabee a Rick Santorum (Ray, 2020). Podle průzkumu Pew Research 

Center v roce 2019 93 % těch, kteří Fox News uvedli jako primární zdroj pro získávání 

informací,  uvedlo, že se identifikují  jako voliči  Republikánské strany. Přibližně sedm z 

deseti  těchto  respondentů  bylo  starších  50  let  a  87  % z  nich  se  identifikuje  jako  bílí  

Američané  (Grieco,  2019).   Internetové  stránky  stanice  Fox  jsou  přístupné  z  adresy 

FoxNews.com a obsahují archiv všech online publikovaných článků.

1.4 Antifa a velké politické strany

Mark Bray v rozhovoru se Seanem Illingem popisuje členy hnutí antifa jako „anarchisty a 

komunisty  mimo  tradiční  konzervativně-liberální  spektrum“ (Illing,  2020).  Jak  bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, příznivci a členové hnutí jsou často ideologicky proti 

autoritám  a  kapitalismu  a  mezi  antifašisty  tedy  není  příliš  mnoho  voličů  tradičních 

politických  stran.  Je  sice  možné  předpokládat,  že  kvůli  spíše  liberálnějšímu  než 

konzervativnímu smýšlení antifašistů by mohli mít blíže k Demokratické straně, Bray však 

ve svém článku pro Washington Post uvádí, že  „většina militantní antify jsou radikální  

antikapitalisté, kteří se staví proti Demokratické straně. Někteří asi zavřou oči a na podzim 

budou volit Bidena, ale většina anarchistů nebude volit vůbec“ (Bray, 2020). Nancy Pelosi 

pak v na konci srpna 2017 jako reakci na události v Berkeley (jednalo se již druhý protest v 

Berkeley toho roku, první proběhl na jaře proti vystoupení Mila Yiannopoulose) vydala 

prohlášení  „násilné  činy  lidí,  kteří  si  říkají  antifa,  tento  víkend v Berkeley  si  zaslouží  

jednoznačné odsouzení a pachatelé by měli být zatčeni a stíháni“ (Weigel, 2017). Jessica 

Suerth ve svém článku What is Antifa? píše, že termín antifa „je používán jako označení  

široké skupiny lidí, jejichž politické smýšlení je spíše levice – často krajně levicové – ale  

kteří nesouhlasí s platformou Demokratické strany“ (Suerth, 2020).

Členové  antify  pak logicky  většinou  nejsou  ani  příznivci  konzervativní  Republikánské 

strany. Členové hnuté protestovali již v lednu 2017 proti inauguraci prezidenta Trumpa 

(Nguyen,  2020).  V  dubnu  2017  zrušili  organizátoři  Portland’s  annual  Rose  Festival 

průvod,  který  měl  být  součástí  festivalu,  a  kterého  se  měli  zúčastnit  členové 

Republikánské strany Multnomah County, a jako důvod uvedli anonymní email od dvou 

antifašistických skupin, které hrozily, že průvod naruší, pokud se jej republikáni zúčastní. 

Skupiny Oregon Students Empowered a  Direct Action Alliance následně popřely,  že by 

email  přišel  od  nich (Mettler,  2017).  V  průběhu  Trumpova  prezidentství  pak  nejen 



prezident, ale i mnoho dalších republikánských politiků začalo slovo antifa používat jako 

catch-all termín pro liberální protesty a označují jím například i organizátory protestů hnutí 

Black Lives Matter (Nguyen, 2020).

1.4.1 Sledovaní zástupci demokratů

V této práci budou analyzovány příspěvky vysoce postavených představitelů obou velkých 

politických stran politického systému USA. Při výběru sledovaných byla brána v úvahu 

nutnost vybrat představitele s takovým postavením, u kterých je možné určit odpovídající 

protějšek u druhé politické strany. V práci tedy budou sledovány příspěvky lídrů frakcí ve 

Sněmovně reprezentantů i Senátu; jako třetí zástupci byli vybráni předsedové národních 

výborů jednotlivých stran. 

Za Demokratickou stranu byli v roce 2017 těmito představiteli:

 Nancy  Pelosi  –  byla  minority  leader za  Demokratickou  stranu  ve  Sněmovně 

reprezentantů mezi lety 2011 a 2019, členkou dolní komory je od roku 1987

 Chuck Schumer – byl minority leader z  za Demokratickou stranu v Senátu mezi 

lety 2017 a 2021, do horní komory byl poprvé zvolen v roce 1999

 Tom Perez  –  byl  předsedou Democratic  National  Committee  mezi  lety  2017 a 

2021. Předtím byl ve vládě Barracka Obamy Secretary of Labor mezi lety 2013 a 

2017 (House.gov, nedatováno; BDUSC, nedatováno; IPPS, nedatováno) 

1.4.2 Sledovaní zástupci republikánů

Zástupci  Republikánské  strany  byli  vybíráni  tak,  jak  bylo  popsáno  výše,  a  tedy  jako 

protějšky k vybraným zástupců Demokratické strany.

Za Republikánskou stranu tedy byli vybráni tito představitelé:

 Kevin McCarthy  – byl  majority  leader  za Republikánskou stranu ve Sněmovně 

reprezentantů mezi lety 2014 a 2019, poprvé byl zvolen v roce 2007

 Mitch McConnell – byl majority leader za Republikánskou stanu v Senátu mezi 

lety 2015 a 2021, poprvé byl zvolen v roce 1985

 Ronna Romney McDaniel – je předsedkyní Republikánského národního výboru od 

roku  2017;  předtím  byla  mezi  lety  2015  a  2017  předsedkyní  Michiganské 



Republikánské  strany  (House.gov,  nedatováno;  BDUSC, nedatováno;  GOP.com, 

nedatováno).

1.5 Obsahová analýza

Obsahová analýza se jako věděcká metoda začala využívat v 50. letech 20. století a to jako 

kvantitativní  metoda  pro  zkoumání  masové  komunikace.  Jako  definice  této  metody 

používají  White  a Marsh  „technika výzkumu pro vytváření  replikovatelných a platných  

závěrů z textů podle kontextu jejich využití“. Výzkumník pomocí analytických konstruktů z 

textu  odvozuje  odpovědi  k  výzkumným  otázkám  (White,  Marsh,  2006).  Kvantitativní 

přístup však již v 50. letech kritizoval ve svém textu Sigfried Kracauer – přílišný důraz na 

kvantitativní  přístup  podle něj  zjednodušuje  kvalitativní  aspekty  zkoumaného a snižuje 

přesnost  výzkumu.  Proto  pro  výzkum  komunikace  zdůrazňoval  přínos  kvalitativního 

přístupu a zmínil v textu i překrývání  a doplňovaní se obou přístupů (Kracauer, 1952).

Podle Berga a Luneho je obsahová analýza „pečlivé, podrobné a systematické zkoumání a  

interpretace  konkrétního  souboru  materiálu  ve  snaze  identifikovat  vzorce,  témata,  

předpoklady a význam“. Za možný obsah zkoumání pak považují cokoli vytvořené lidmi, 

přičemž  většinou  tento  obsah  ani  nebyl  zamýšlen  jako  předmět  zkoumání;  zkoumaný 

obsah  je  označovan  jako  sociální  artefakty.  Typicky  pak  jsou  obsahovou  analýzou 

zkoumány různé druhy mezilidské  komunikace,  což může zahrnovat  psané dokumenty, 

fotografie,  zvukové či  obrazové záznamy,  ale  i  pouliční  značky,  grafity  etc.  Obsahová 

analýza  má  obsah  pomocí  kódování  převést  v  data,  která  mohou  být  použita  pro 

zodpovězení  výzkumných  otázek,  a  je  využívána  ve  vědních  oborech  jako  sociologie, 

psychologie, žurnalistika i politické vědy(Lune, Berg, 2017). 

Výhody obsahové analýzy vidí Lune a Berg v její „nevtíravosti“ - i když je samozřejmě 

možné  pro  výzkum  získat  soubor  nových  dat,  metoda  se  dá  použít  i  na  data,  která 

existovala již před zahájení jakéhokoli výzkumu. Metoda je také „nereakční“ - pokud jsou 

předmětem data vzniklá ještě před zahájením výzkumu, nemohou tato data být ovlivněna 

výzkumným  procesem  ani  jeho  cíli.  Nevýhodou  metody  je  právě  náročnost  získávání 

nových dat a pokud jsou zkoumána data již existující,  pak je výzkum omezen výběrem 

těch dat, která za relevantní považoval ten, kdo je původně zaznamenával  (Lune, Berg, 

2017). 



Pro potřeby této práce autor zvolil jako vhodnější kvalitativní obsahovou analýzu, jelikož 

fenomén zkoumaný v této práci neumožnil sesbírání velkého množství vzorků. Dosavadní 

věděcké poznání také neumožňuje předchozí vytvoření jasně daných výzkumných otázek a 

hypotéz.

Hsieh a Shannon ve své práci pracují s definicí tří možných přístupů k obsahové analýze – 

konvenční (conventional), řízený (directed) či sumativní (summative), které se podle nich 

liší především stupněm zapojení indukčního uvažování.

Při konvenční obsahové analýza jsou kódovací kategorie voleny při procesu analyzování 

vzorků a jsou při ní vytvářeny teorie, které se vážou přímo na dokument, který je zkoumán. 

Tento  přístup  je  tedy  vhodný  pokud  k  danému  tématu  zatím  neexistuje  dostatek 

předchozího výzkumu a literatury.

Přímá obsahová analýza pak pro kategorizaci a kódování využívá již existujících teorií. 

Tento přístup je tedy vhodné zvolit,  pokud se výzkumník věnuje již déle zkoumanému 

fenoménu.  Předchozí  výzkum  slouží  k  určení  výzkumní  otázku  a  může  pomoci  i  při 

prvotnímu procesu kódování.

Sumativní obsahová analýza nejprve kvantitativně zkoumá zvolená slova a obsah textu s 

cílem  porozumět  kontextuálnímu  užití  slov,  dále  pak  je  výzkum  rozšířen  o  analýzu 

skrytého obsahu (latent content analysis), která je vlastně interpretací zkoumaného obsahu 

(Hsieh, Shannon, 2005).

2. Analytická část

Cílem této části  práce je pomocí  kvalitativní  obsahové analýzy odpovědět  na položené 

výzkumné otázky, otestovat  z nich vycházející hypotézy a získané výsledky interpretovat. 

Analýze  bude  podroben  vzorek  příspěvků vybraných  politických  představitelů  velkých 

politických stran na sociální sítí Twitter a vzorek článků publikovaných na zpravodajských 

serverech FoxNews.com a  NYTimes.com. Vzorek dat bude čerpán z časového období 29. 

července až 26. srpna 2017.



2.1. Výzkumné otázky a hypotézy

Otázky,  které  si  autor  v  této  práci  pokládá  jsou:  Proměnily  se  vztahy  hnutí  antifa  s  

vysokými  politickými  představiteli  politických  stran  v  USA  vlivem  událostí  v  

Charlottesville? Je možné pozorovat rozdíl v tom, jak o hnutí informují liberální média a  

jak o něm informují konzervativní média?

Tato práce se bude snažit  popsat proměnu vztahů mezi velkými politickými stranami v 

USA a skupinou antifa, tak jak je možné je popsat podle veřejných prohlášení nejvyšších 

politických představitelů Demokratické i Republikánské strany.

Již v předchozí části této práce bylo zmíněno, že hnutí antifa je asociováno spíše s liberální 

částí  politického  spektra  USA  a  jeho  členové  se  rekrutují  především  mezi  voliči 

Demokratické  strany.  Předpokladem  tedy  je,  že  prohlášení  představitelů  Demokratické 

strany bude k hnutí antifa přívětivější, než prohlášení představitelů Republikánské strany. 

Naopak  příznivci  alt-right jsou  spíše  asociováni  s  konzervativní  politikou 

a s Republikánskou stranou.

Z hlavní výzkumné otázky pak vycházejí následující hypotézy:

1. Prohlášení  vybraných  představitelů  Demokratické  strany  týkající  se  hnutí  antifa 

byla po událostech v Charlottesville pozitivnější než před nimi

2. Prohlášení vybraných představitelů Republikánské strany týkající se hnutí antifa se 

po událostech v Charlottesville nezměnila ani pozitivně ani negativně

3. Články  zveřejněné  na  NYTimes.com  budou  ve  větší  míře  pozitivní  či  bez 

hodnotícího soudu směrem k hnutí antifa

4. Články  zveřejněné  na  FoxNews.com budou ve  větší  míře  hnutí  antifa  hodnotit 

negativně

2.2 Předmět výzkumu

Předmětem výzkumu budou ve  stanoveném časovém úseku 29.  července  až  26.  srpna 

2017, tedy 14 dní před a  po událostech v Charlottesville,  1) příspěvky na sociální  síti  

Twitter  předních  zástupců  nejsilnějších  stran  amerického  politického  systému;  výběr 

sledovaných proběhl tak, aby za obě strany byl sledován stejný počet zástupců, kteří drželi 

v  dané  době  obdobné  funkce  s  porovnatelným  postavením;  2)  novinové  články 

publikované na zpravodajských serverech NYTimes.com, který je označován jako liberální 



médium, a FoxNews.com, který je naopak označován jako konzervativní médium, v nichž 

jsou obsaženy zmínky o hnutí antifa.

2.2.1 Vyjádření vybraných zástupců Demokratické strany

Jako sledovaní zástupci Demokratické strany byli vybráni tehdejší House minority leader  

Nancy Pelosi,  tehdejší  Senate minority leader Chuck Schumer a  tehdejší  Chair of the  

Democratic Nationonal Committee Tom Perez. Jejich profily na sociální síti Twitter bylo v 

době vytváření této práce možné sledovat pod jmény @SpeakerPelosi, @SenSchumer a 

@TomPerez.  Všichni  tři  byli  ve sledovaném období  členy Demokratické strany a  díky 

svým funkcím v ní drželi vysoké postavení.

2.2.2 NYTimes.com

K sesbírání  vzorku  článků  vhodných  jako  předmět  zkoumání  této  práce  bylo  využito 

vyhledávání  umístěné  přímo na stránce  NYTimes.  To umožňuje  kromě klíčových slov 

vyhledávat také v rámci omezeného časové období. Po prvotní kompletaci vzorku bylo 

zahrnuto celkem 29 článků, 5 však bylo ze zkoumání vyřazeno kvůli nízké relevanci pro 

výzkum této práce (jednalo se o výběr zpráv a opravy).

2.2.3 Vyjádření vybraných zástupců Republikánské strany

Jako sledování zástupci Republikánské strany byli vybráni tehdejší House majority leader 

Kevin McCarthy, tehdejší Senate majority leader Mitch McConnell a tehdejší Chair of the  

Republican National Committee Ronna Romney McDaniel. Jejich profily na sociální síti 

Twitter  bylo  v  době  vytváření  této  práce  možné  sledovat  pod  jmény  @GOPLeader, 

@LeaderMcConnell  a  @GOPChairwoman.  Stejně  jako  u  sledovaných  zástupců 

Demokratické  strany,  i  tito  sledovaní  drželi  ve  sledovaném  období  vysoké  funkce  se 

zásadním postavením ve straně.

2.2.4 FoxNews.com

K sesbírání  vzorku  článků  vhodných  jako  předmět  zkoumání  této  práce  bylo  využito 

vyhledávání umístěné přímo na stránce FoxNews.com. Stejně jako na stránce New York 



Times, i zde bylo možné jako parametry vyhledávání kromě klíčových slov zvolit i časové 

omezení. Po kompletaci vzorku bylo k následné analýze vybráno 17 článků.

2.2.5 Časové vymezení vzorku

Jelikož si tato práce klade za cíl zjistit, zda se vztah velkých politických stran a vybraných 

médií k hnutí antifa změnil v reakci na události v Charlottesville, byl výběr vzorků omezen 

časovým  úsekem  14  dní  před  i  po  události,  což  by  mělo  zajistit  sběr  vzorků  dat 

jednoznačně souvisejících s touto událostí. Při zvolení delšího časového úseku by se snížila 

relevance  zkoumaných  vzorků  a  byl  by  dán  prostor  pochybnostem  o  tom,  zda  jsou 

zkoumané  příspěvky  či  články  skutečně  reakcí  primárně  vyvolanou  událostmi 

v Charlottesville. Například 27. srpna 2017, tedy již mimo zvolený časový úsek,  kdy měli 

členové antify protestující  proti  „No to Marxism in America rally“ v Berkeley násilně 

napadnout  demonstranty.  Nancy  Pelosi  tehdy  násilnosti  ze  strany  antify  odsoudila 

v oficiálním prohlášení (Press release, 2017).

Zkoumaný vzorek se tedy skládá z celkem 18 příspěvků uveřejněných sledovanými jedinci 

na sociální síti Twitter, ze 17 článků uveřejněných v archivu FoxNews.com a 24 článků z 

archivu NYTimes.com. Takto úzký vzorek byl vybrán i z toho důvodu, že pro výzkum této 

práce  byla  zvolena  kvalitativní  obsahová  analýza  a  vzorky  dat  větších  objemů  by 

znemožnili zpracovat téma tak, jak bylo autorem zamýšleno.

2.2.6 Zdůvodnění výběru

Sledovaní političtí představitelé byli vybírání tak, aby při výběru jedinců z jedné strany 

bylo možné najít jejich protějšek s obdobnou politickou funkcí u strany druhé. Vybráni 

měli být vrcholní představitelé stran. V práci tedy nebyly zkoumány příspěvky prezidenta 

Trumpa, protože není možné najít politika s obdobnou funkcí u demokratů. Volba tedy 

padla na lídry frakcí v obou komorách kongresu a na předsedy obou národních výborů 

stran.

FoxNews.com je jako internetová verze Fox News Channel dlouhodobě označována jako 

médium  se  silným  konzervativním  bias.  Naopak  New  York  Times  je  dlouhodobě 

označován jako liberální  médium.  Podle průzkumu Pew Reaserch Center z roku 2019 

93 %  respondentů,  kteří  uvedli,  že  jejich  primárním  zdrojem  informací  je  Fox  News 



zároveň uvedlo, že jsou voliči Republikánské strany. Obdobně, z těch, kteří uvedli New 

York Times a MSNBC, 91 % a 95 % respondentů uvedlo, že volí spíše demokraty (Grieco, 

2020). Pro tuto práci tedy jako předmět výzkumu byly vybrány články dostupné v archivu 

na FoxNews.com, jako  příklad  média,  které  sledují  převážně konzervativní  voliči.  Při 

následném průzkumu velikosti  možných vzorků MSNBC.com a NYTimes.com byl pro 

svůj obdobný rozsah vybrán vzorek získaný z webu New York Times.

2.3 Kvantitativní indikátory

Kvantitativní  indikátory  pro  tento  výzkum  byly  vybrány  v  průběhu  zkoumání  již 

konkrétních vzorků a na základě autorova vlastního zkoumání a znalosti materiálu. 

Pro základní rozlišení při kompletaci vzorků příspěvků na sociální síti Twitter byl sledován 

výskyt  slov  Charlottesville,  antifa  a  Heyer a  časové období,  ve kterém byly příspěvky 

zveřejňovány. Porovnáváno bylo, kolik příspěvků k tématu sledovaní jedinci v určeném 

časovém období umístili na svůj profil a jaké sdělení příspěvky obsahovaly.

Pro základní rozlišení při kompletaci vzorků novinářských článků sledovaných médií byl 

sledován výskyt slova  antifa.  Při sledování  slov  Charlottesville a  Heyer bylo množství 

relevantních vstupů mnohonásobně vyšší než u slova antifa a zkoumání tak velkého vzorku 

dat je omezeno rozsahem této práce. Při následné analýze získaného vzorku článku byl 

kvantifikován výskyt slov  antifa a  antifascist/anti-fascist a byla porovnávána frekvence, 

v jaké se tato slova objevila v článcích u každého ze sledovaných médií.  Vyhodnoceno 

bylo také, kolikrát bylo hnutí antifa zmíněno ve spojení s událostmi v Charlottesville tak, 

že to z textu jednoznačně vyplývalo.

2.4 Kvalitativní indikátory

Většina  kvalitativních  indikátorů,  se  kterými  se  v  tomto  textu  pracuje,  byla  vybrána 

v průběhu zkoumání materiálu a jeho analýzy. Při zkoumání vzorku příspěvků politických 

představitelů na Twitteru bylo zkoumáno, zda a jak tito představitelé reagovali na události 

v Charlottesville, zda explicitně jmenovali hnutí antifa či jiné skupiny. Sledována tedy byla 

frekvence a kontext použití slov jako white supremacy, hate/hatred a bigotry.

Při  zkoumání  vzorku  článků  publikovaných  na  zpravodajských  webech  NYTimes.com 

a FoxNews.com bylo sledováno z kontextu sdělení prezentovaného v článku, zda v tomto 



sdělení bylo hnutí antifa hodnoceno pozitivně, bez hodnotícího sdělení, či negativně. Při 

analýze  vzorků spojujících  levicová  hnutí  s  násilím bylo  také  sledováno,  zda  v  tomto 

sdělení bylo násilí těchto skupin hodnocené jako srovnatelné s násilím hnutí pravicových 

nebo bylo hodnoceno jako méně závažné. Analýza také zkoumala jaká byla obecná povaha 

článku,  který  zmínku  o  hnutí  antifa  obsahoval.  Například  ve  vzorku  FoxNews.com 

nejčastěji  obsahovaly  zmínku  o  hnutí  antifa  články,  ve  kterých bylo  zdůrazňováno,  že 

prezident Trump odsoudil násilí „na obou stranách“, kdy součástí jedné z těchto stran byli 

i členové hnutí antifa.

2.5 Interpretace výsledků

V  této  části  práce  budou  prezentovány  výsledky  zkoumání,  ty  budou  rozřazeny  do 

kategorií podle předem stanovených kvantitativních a kvalitativních indikátorů. Po jejich 

systematizaci  jsou  následně  popsány  a  interpretovány  především  ve  vztahu  k  dříve 

popsaným  výzkumným  otázkám  a  hypotézám,  které  v  této  části  budou  potvrzeny  či 

vyvráceny.

2.5.1 Sledovaní političtí představitelé

Tabulka 1 – počet příspěvku ve vzorku a počet sledovaných výrazů

Na  základě  kvantifikace  vzorků  získaných  podle  kritérií  uvedených  v  předchozích 

kapitolách je možné zjistit, že ve sledovaném časovém úseku zveřejnili sledovaní političtí 

představitelé Demokratické strany více než dvojnásobek příspěvků přímo odkazujících na 

události v Charlottesville než jejich republikánské protějšky. Nicméně množství příspěvků, 

které bylo možné zařadit do výzkumu bylo menší, než autor této práce očekával. Nejvíce 

příspěvků ve sledované období zveřejnila Nacy Pelosi (7), nejméně pak Mitch McConnell 

(1). 



Především je nutné zdůraznit, že ani jeden příspěvek od sledovaných politiků neobsahoval 

slovo antifa či nějakou verzi slova antifascist. Poprvé se o antifě zmínila Nancy Pelosi ve 

svém vyjádření 30. srpna, tedy po skončení sledovaného časového období, nicméně její 

prohlášení  bylo v souvislosti  s  násilnostmi,  které  se  udály  na konci  srpna v Berkeley. 

Pokud je tedy možné usuzovat ze sledovaného vzorku příspěvků, pak je nutné konstatovat, 

že  první  hypotéza  uvedená  v  kapitole  2.1  byla  prokázána  jako  neplatná.  Sledovaní 

demokraté totiž ve svých příspěvcích žádným způsobem na hnutí antifa nereagovali a jeho 

aktivity v Charlottesville nezmínili, není tedy možné tvrdit, že by jejich vztah k hnutí byl 

následkem těchto událostí nějak ovlivněn. Určitě se tento vztah nestal pozitivnějším. 

Je však možné možné potvrdit druhou hypotézu; republikánští politici na hnutí na základě 

zkoumaných událostí také nereagovali a nijak jej nezmiňovali, a je tedy možné tvrdit, že 

jejich vztah k hnutí antifa zůstal nezměněn. 

Demokraté také 4x více ve svých příspěvcích zmiňovali  termín  white supremacy, slovo 

bigotry bylo používáno zástupci obou stran v přibližně stejné míře, republikáni však více 

použili slovo hate či hatred. Tuto skutečnost je možné vysvětlit pozorovatelnou neochotou 

republikánských politiků  silně  odsoudit  white  supremacists;  podle  průzkumů veřejného 

mínění a studií amerického elektorátu, jsou tito lidé často také voliči Republikánské strany 

a jejich odsouzení by mohlo mít vliv na volební prospekty těch republikánů, kteří by tak 

učinili. Tito politici se tedy spíše vyhýbají kategorickým soudům o white supremacy a při 

svých prohlášeních odsuzovali pouze hate and bigotry. Stejnému důvodu lze přisuzovat i 

menší množství příspěvků republikánů, které se týkali Charlottesville – vydali jich méně, 

aby nebyli některým reagujícím nuceni k silnému odsouzení skupiny, která je  potenciální 

součástí jejich voličstva.

Při  kvalitativní  analýze  vzorku  byl  především  sledován  obsah  uveřejněných  sdělení. 

Hlavním  rozdílem  bylo  spojování  jména  prezidenta  Trumpa  s  celou  událostí,  Všichni 

Demokraté ve svých příspěvcích (tak jak to jde v omezené délce příspěvků) útočili  na 

Trumpa a spojovali ho s  white supremacists Nancy Pelosi Trumpa zmínila celkem 4x ze 

svých  7  příspěvků  a  vždy  ho  dala  do  spojitosti  s  white  supremacy.  Nikdo  z 

republikánských  zástupců  naopak  prezidentovo  jméno  nezmínil.  Jediným  kdo  ze 

sledovaných republikánů odsoudil white supremacy byl Kevin McCarthy, který tak udělal 

v obou svých příspěvcích. Často politici také vyjadřovali soustrast pozůstalým a smutek 

nad ztrátou života, ovšem pouze Nancy Pelosi jmenovala Heather Heyer jménem.



Závěrem je tedy možné zjištění shrnout tak, že žádný ze zástupců stran nijak nereagoval na 

účast členů hnutí  antifa při událostech v Charlottesville.  V prohlášeních,  která s těmito 

událostmi  uveřejnili,  všichni  jasně  odmítli  nenávist  a  násilí,  ale  jen  demokraté  silně 

odsoudili i white supremacy a eskalaci k násilí spojovali s politikou prezidenta Trumpa.

2.5.2 Sledovaná média

Tabulka 2 – velikost zkoumaných vzorků a četnost vybraných výrazů

Na základě kvantifikace vybraných slov ve sledovaných článcích je možné pozorovat, že 

ačkoli ve článcích NYTimes.com je za sledované období dvakrát více použito slovo antifa 

než  u  FoxNews.com,  frekvence  používání  tohoto  slova   je  větší  pouze  o  40%  kvůli 

rozdílnému počtu vydaných článků. I to je ale velký rozdíl. Je to však dáno výhradně tím, 

že vzorek NYTimes obsahuje článek, ve kterém se slovo antifa  vyskytuje celkem 28x. 

Hlavním tématem článku je právě antifa a obsahuje krátké rozhovory s několika aktivisty. 

Pokud bychom tento článek nezahrnuli do měření, pak by se u Timesu toto slovo vyskytlo 

v průměru 2,2x, což je srovnatelná frekvence jako u Fox. V článcích FoxNews se také 

téměř čtyřikrát méně často vyskytoval výraz antifascist/anti-fascist. Ve zmíněném článku 

je však použit pouze 1x, a proto nejsou statistické hodnoty v tomto případě zkresleny.

Ze získaných dat také bylo porovnáváno, ve které dny byly články postupně vydávány. 

Před událostmi  11.  a  12.  srpna  byl  publikován pouze  jeden článek,  který  se zmiňoval 

o hnutí antifa, a to 4. srpna 2017 v Timesu. Článek se věnoval dříve proběhlým protestům 

v Berkeley a podával některé informace o povaze hnutí. Kromě tohoto článku se však ani 

jedno médium hnutím až do událostí  v Charlottesville,  a to ani v pátek 11. srpna, kdy 

v Charlottesvile prošel průvod s loučemi. 



Obrázek 2 – data vydání zkoumaných článků

Z  Obrázku 2 je  možné  pozorovat,  že  zkoumané  články NYTimes.com byly  vydávány 

v prvním týdnu po událostech se znatelně vyšší frekvencí, v poslední týdnu sledovaného 

období se pak situace otočila a hnutí antifa zmiňovalo více FoxNews. To se dá vysvětlit 

větším množstvím reportáží, které ve dnech po 12. srpnu uveřejňoval Times. Fox naopak 

v prvních dnech podrobné reportáže o událostech nepublikoval. V posledním sledovaném 

týdnu pak byly publikovány články, které pojednávali  o „reakcích na reakci“,  kdy Fox 

informoval především  o kritice prezidenta kvůli jeho prvotní reakci a často jej hájil. 

Jak bylo možné předpokládat již z faktu, že všechny články byly kromě jediné výjimky 

zveřejněny až po 11. srpnu, téměř všechny články se, a to v případě obou sledovaných 

médií, věnovaly hnutí antifa v souvislosti s událostmi v Charlottesville. Nejčastěji články 

podávaly  reportáž  o  Unite  the  Right  rally,  informovaly  o  reakcích  politických 

představitelů. V obou případech se vyskytlo po dvou článcích, které explicitně nezmiňovali 

Charlottesville – u NYTimes.com to  byl již zmiňovaný článek ze 4. srpna a článek, který 

se věnoval internetové stránce, kterou členové hnutí podle článku využívají k plánování 

protestů;  u  FoxNews.com  to  pak  byl  jeden  článek,  který  se  věnoval  nesouvisejícímu 

incidentu v Chicagu, a druhý, který se věnoval Trumpovu sporu s Jamesem Clapperem. 

Antifou  se  tedy  obě  média  ve  sledovaném  období  věnovala  téměř  výhradně  kvůli 

Charlottesville.



Tabulka 3 – poměr pozitivních/negativních zmínek

Při kvalitativní analýze článků bylo sledováno, zda zmínka o hnutí nese ve svém sdělení 

nějaké hodnocení vztahující se k hnutí, a pokud ano, zda je spíše pozitivní či negativní. 

Podle informací, které jsou prezentovány v Tabulce 3, je možné soudit, že hypotézy číslo 3 

a 4, které byly stanoveny v kapitole 2.1 této práce, se potvrdily jako pravdivé. Více než 

polovina článků, které se na FoxNews.com zmiňovaly o hnutí antifa, se o něm zmiňovaly s 

různou mírou  negativního  hodnocení.  Mezi  zkoumanými  bylo   množství  článků,  které 

hájili  prezidenta  Trumpa  a  jeho  prvotní  reakci  na  události  v  Charlottesville,  kdy 

zdůrazňoval,  že  „na  obou  stranách  byli  dobří  lidé“,  za  což  byl  velice  kritizován  a  to 

i republikánskými politiky. Fox tedy ve svých článcích často vykresloval hnutí antifa jako 

„druhou stranu mince“ a jako srovnatelně násilné, jako jsou hnutí hnutí označovaná jako 

podporující white supremacy.

Naopak články zveřejněné na webu NYTimes.com byly z více než 70% spíše neutrální 

v hodnocení  hnutí.  To  lze  přisuzovat  především  tomu,  že  NYTimes  zveřejnil  několik 

reportáží,  které  obsahovaly  pouze  fakta  do  té  doby  o  událostech  známá.  Neutrální 

hodnocení také obsahovaly články které byly přehledem událostí či pouze soupisem reakcí 

politiků a celebrit  na  proběhlé násilnosti.  Jediný článek,  který na u Times pojednával 

o hnutí vyloženě negativně byl již zmiňovaný článek o internetové stránce, kterou členové 

hnutí využívají,  který se tedy explicitně ani nezabýval Charlottesville či jeho důsledky. 

Naopak ve 4 různých článcích je hnutí antifa popisováno i v pozitivním světlo, a to při 

dvou  různých  příležitostech  –  pokud  článek  pojednával  o  svědectvích  násilností 

v Charlottesville,  především tedy  proti-demonstrantů,  když  antifu  například  dotazovaní 

členové kléru označovali za své zachránce; a také pokud článek porovnával v historickém 

kontextu násilí páchané v posledních dekádách na jedné straně extrémní levicí a na straně 

druhé extrémní pravicí – z takového porovnání vycházela levice s řádově nižšími čísly než 

jejich  protějšky.  Na  rozdíl  od  FoxNews  tedy  NYTimes  publikoval  i  pozitivní  sdělení 



o hnutí antifa, k čemuž u Fox nedošlo ani v jednom případě.

Téměř čtyřnásobná frekvence používání slova antifascist u NYTimes je pak opět možné 

vysvětlit povahou publikovaných článků. Times oproti Fox ve svých článcích popisoval 

charakter  hnutí,  a  slovo  antifascist  používal  právě  pro  charakterizaci  ideologického 

smýšlení jeho členů. Články publikované na Fox takový popis ve sledovaných případech 

neobsahovaly.

2.5.3 Zodpovězení výzkumných otázek

Na začátku této kapitoly byly položeny dvě výzkumné otázky: Proměnily se vztahy hnutí  

antifa  s  vysokými  politickými  představiteli  politických  stran  v  USA  vlivem  událostí  

v Charlottesville? Je možné pozorovat rozdíl v tom, jak o hnutí informují liberální média a  

jak o něm informují konzervativní média?  Po prezentaci výsledků, která v následujícím 

textu  proběhla  je  nutné  konstatovat,  že  na  první  otázku z  dostupných dat  není  možné 

přinést  jednoznačnou  odpověď.  Ve  sledovaném  časové  období  se  vybraní  zástupci 

politických stran žádným způsobem o hnutí antifa nevyjadřovali. Tím, kdo se k hnutí více 

vyjadřoval, byl především tehdejší prezident Donald Trump, který však nebyl vhodným 

ke zkoumání při stanovených parametrech této práce.

Na druhou výzkumnou otázku však v kontextu této práce lze odpovědět ano, je možné 

tento rozdíl pozorovat. Z kvalitativní obsahové analýzy je možné soudit, že NYTimes.com, 

uvedený v této práci jako příklad liberálního média, prezentoval informace o hnutí antifa 

ve  výrazně  pozitivnějším  kontextu,  něž  v  jakém takové  informace  prezentovalo  druhé 

sledované  médium  konzervativní.  Hnutí  sice  zdaleka  nebylo  v  pozitivním  kontextu 

zmiňováno ve většině případů, kontext byl většinově neutrální, nicméně rozdílný trend v 

podávaní informací je možné na prezentovaných výsledcích jistě sledovat.

3. Závěr

Není  snad  ani  možné  spočítat,  kolikrát  za  dobu  trvání  svého  prezidentského  mandátu 

Donald Trump vyslovil slovo antifa. Tím, že jméno tohoto hnutí začal používat jako catch-

all termín pro své odpůrce přineslo hnutí do té doby nepředstavitelnou mediální pozornost. 

Antifa je slovo nyní známé snad všude, kde kdy viděli či slyšeli Trumpa mluvit. 

Jak moc Trump o antifě mluvil, tak moc členové hnutí mluvili o Trumpovi. Antifašisté v 



jeho politice vidí prvky plížícího se amerického fašismu, a tak, jak tomu bylo v historii již 

mnohokrát, pokud je na vzestupu fašismus, ruku v ruce s ním jde i antifašismus; aktivisté 

se  probudili  z  přibližně  dekády  trvající  hibernace  a  začali  znepříjemňovat  svým 

protivníkům život. 

Pokud by Trump antifu do médií nedostal sám, antifa by se o své slovo začala hlásit sama. 

Začala  s  tím hned při  Trumpově inauguraci  a zůstala  s  ním celé  jeho volební  období. 

Trump  si  černě  oblečených  protestujících  všiml  také  velice  brzy,  možná  právě  po 

událostech v Charlottesville.  A možná právě jistá  anonymita hnutí,  jejich vlastní snaha 

zůstat  anonymní  masou,  kterou  není  tak  lehké  utišit  jako  jednotlivce,  dává  Trumpovi 

prostor používat hnutí jako strašáka pro své voliče – těžko se mu budou bránit členové 

skupiny, která oficiálně vlastně neexistuje.

Výzkum provedený v této práci  naznačuje,  že bez Trumpa by si  antify v USA možná 

opravdu politici nevšimli. Ti, kteří byli sledováni v této práci, ve svých prohlášeních antifu 

nezmínili  ani  jednou, ani  republikáni  tehdy ještě  po jednoduché antifa  nálepce pro své 

soupeře nesáhli. Zkoumaný vzorek je svým objemem příliš malý pro postulování velkých 

generalizací, ale i tak je možné z něj dovozovat, že antifašismus není značka, kterou by 

politici chtěli používat.

Celkem  nepřekvapivě  jsme  pak  mohli  pozorovat,  že  se  výrazně  liší  způsob,  jakým 

způsobem na antifu nahlíží konzervativní a jakým liberální média. Při čtení článků ze srpna 

2017 je však možné vidět mnohé rozdíly oproti tomu, jak se obraz hnutí především na 

konzervativní straně do konce Trumpova mandátu změnil. V roce 2017 antifa ještě nebyla 

nejhorší  interní  hrozbou  ani  bojůvkou  demokratů.  Tehdy  to  byli  ti  druzí  násilní 

v Charlottesville. Z maskovaných aktivistů se během tří let stali ti, kterým byli připisovány 

velké požáry na podzim 2020 (Zadrozny, Collins, 2020). Trumpovo prvotní vyjádření o 

násilí na obou stranách, za které byl silně kritizován a které Fox bránil ještě dlouho po tom, 

co ho Trump „opravil“, se v kontextu dnešní doby zdá snad až úsměvné. 

4. Summary

 It is perhaps not even possible to count how many times Donald Trump uttered the word 

antifa during his presidential term. By using the name of the movement as a catch-all term 

for his opponents, he brought it an unprecedented media attention. Antifa is now a word 



known anywhere where Donald Trump was head or seen.

As much as Trump talked about antifa, so had antifa talked about him. Antifascists see 

many elements of creeping American fascism in Trump‘s politics, and as has been the case 

many times in history, when fascism is on the rise, it goes hand in hand with antifascism; 

activist  had woken up from the decade or so long hibernation and began making their 

opponents‘ lifes uncomfortable.

Even if Trump didn‘t get antifa into themedia himself, they would make themselves know 

anyway. They were there the day of Trump‘s inauguration and they remaind all throughout 

his term. Trump then ńoticed the black-clad protesters early into his term, perhaps because 

the events that unfolded in Charlottesville. And perhaps it is this certain anonymity of the 

movent, its owm efforts to remain an anonymous mass, that is not as easily silenced as an 

individual would, tha gave Trump the room to use the movement as a boogieman for his 

voters – the movement can not really respond to his verbal attacks, if there is no offiacial 

movement.

Research conducted in this paper suggests that without Trump, politicians in the United 

States may not even have noticed antifa. Politicians, whose statements were studied in this 

paper did not mention antifa once, not even Republicans went for the low hangign fruit of 

the simple antifa sticker for their opponents at the time. The sample examined is too small 

in size to postulate and sweep generalizations, but it is possible to deduce that antifascism 

is not a brand that politicians want to use.

Quite  unsurprisilngly.  It  was  possilble  to  observe  the  different  approach,  which  the 

conservative  and  liberal  media  inform  about  antifa.  However,  when  reading  articles 

published in August 2017, one can see many differences when compared to how the image, 

especially on the conservative side, ged by the end of Trump‘s term. In 2017, antifa was 

not  yet  the greates  internal  thret  or  paramilitary  of  Democrats.   They were „the  other 

violent side from Charlottesville“. Antifa changed in three years from masked activits to 

the ones who were setting ablaze the forests in the autumn of 2020 (Zadrozny, Collins, 

2020).  Trump‘s  initial  remark about violence on both sides,  for which he was heavily 

criticized and which Fox defended long after Trump „corrected“ it, seems perhaps al little 

funny.
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