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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na porovnání čtyř politických subjektů, které bývají v českém prostředí 

médii označovány jako populistické a euroskeptické. Konkrétně se jedná o strany Realisté 

a Svobodní a hnutí Svoboda a přímá demokracie a Trikolóra. Cílem předkládané práce je 

skrze analýzu jejich programatiky a dalších dokumentů zjistit, zda subjekty opravdu 

naplňují charakteristiky konceptů a v čem se, dle postoje k různým tématům, liší. 

V práci jsou tak nejprve představeny přístupy k oběma konceptům a jejich definice, z nichž 

jsou pak vyčleněny definiční kategorie. Každý z konceptů má tak vymezeno pět 

definičních kategorií. Práce obsahuje i stručná představení všech zkoumaných subjektů. 

Hlavní výzkumnou metodou práce je pak obsahová analýza, provedená v programu QDA 

Miner. Skrze ni je pak zjišťováno, zda se kategorie v programu vyskytují, v jakém 

kontextu a jaký postoj k vymezeným tématům strany a hnutí zastávají.  

Přístupy všech zmíněných subjektů jsou poté porovnávány. Zvláštní důraz je přitom kladen 

na hnutí Trikolóra a jeho odlišnosti od stávajících stran a hnutí. Výsledkem práce je 

komplexní obrázek o vybraných populistických a euroskeptických stranách a hnutích 

v českém prostředí.  

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the comparison of four political subjects, which are being 

labeled as populist and euroskeptic by the czech media. Specifically I mean parties Realisté 

and Svobodní and political movements Svoboda a přímá demokracie and Trikolóra. This 

thesis aims to find out if these subjects fit into the aforementioned categories and how the 

subjects vary through the analysis of their political agenda and other relevant documents. 

The thesis presents approaches to both of the concepts as well as their definitions from 

which the defined categories are derived. Each of the concepts has been assigned with five 

of these categories. This thesis contains also brief introductions of mentioned political 

subjects. 

The main research method is the content analysis implemented in the QDA Miner 

program. Through the analysis, the thesis aims to determines whether the categories appear 

in the programme, in what context and what attitude to the defined topics the parties and 

movements take. 



 

The approaches of all mentioned subjects are then compared. Special emphasis is placed 

on the Trikolóra movement and its differences from existing parties and movements. The 

contribution of the thesis is a complex understanding of selected populist and Eurosceptic 

parties and movements in the Czech context. 

Klíčová slova 

Populismus; Euroskepticismus; Realisté; Svoboda a přímá demokracie; Svobodní; 

Trikolóra; obsahová analýza; programatika. 
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content analysis; policy agendas. 

Title 

Comparison of the political factions Trikolora, SPD, and the political parties Realisté, 

Svobodní through populist and eurosceptic lenses 
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Úvod 

Ústředním tématem mé práce je srovnání čtyř rozdílných politických stran za pomoci dvou 

konceptů – populismu a euroskepticismu. Označovat stranu za populistickou či 

euroskeptickou se v poslední době stalo téměř módní záležitostí. To, jak shodně o těchto 

politických subjektech referují média, která všechny zmíněné řadí do stejné „škatulky“, 

bylo zároveň i mou motivací pro vybrání tohoto tématu. Ve své práci se tak zabývám 

především tím, zda mezi zmíněnými panují rozdíly, a pokud ano, tak jak velké.  Větší 

důraz je v mé práci kladen na relativně nové hnutí Trikolóra. Program Trikolóry 

srovnávám s dalšími stranami a snažím se zjistit, zda má toto hnutí, i s ohledem na blížící 

se volby do Poslanecké sněmovny, potenciál nabídnout voličům něco nového.  

Jelikož je Trikolóra na naší politické scéně novým subjektem, tak přínos této práce vidím 

především v detailním výzkumu její programatiky, kde je velkou přidanou hodnotou právě 

komparace s dalšími subjekty. Práce tak nenabízí „pouhou“ analýzu nového politického 

subjektu, ale nabízí i poskytnutí komplexního obrázku o tom, jak se projevuje 

euroskepticismus a populismus u českých politických stran, které bývají těmito přízvisky 

často označované.  

Svou práci dělím na teoretickou a empirickou část. Zdroje se tak výrazně lišily. Zatímco 

v teoretické části práce čerpám především z knih a různých odborných článků, tak v druhé 

části práce tuto funkci plnily především programy politických subjektů, a také stranické a 

další dokumenty.  

V teoretické části se zabývám teoriemi populismu a euroskepticismu. U obou teorií platí, 

že není jednoduché jasně vymezit jejich hranice, proto se vždy snažím představit více 

pohledů na tyto fenomény. Kapitoly, věnované těmto konceptům, jsou vždy zakončené 

jejich operacionalizací a vyčleněním definičních prvků, což mi otevírá další možnosti pro 

práci s nimi.  

Empirická část je pak již věnována práci s konkrétními politickými stranami a hnutími. 

Politické subjekty jsou vždy krátce představeny, poté se věnuji jejich politickým 

programům a dalším dokumentům. Hlavním nástrojem mi je obsahová analýza, kterou 

provádím přes program QDA Miner Lite od společnosti Provalis Research. Ten mi 

umožňuje jak na jedné straně srovnání politických stran a hnutí, tak na straně druhé zjištění 

odpovědí na mé výzkumné otázky. 
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Kapitola 1 Populismus  

Definovat podstatu populismu je velice těžké a pokouší se o to mnoho známých politologů 

napříč celým světem již dlouhou dobu. Jedná se především o díla jako jsou Populism: A 

Very Short Introduction (C. Mude), Populism and the Mirror of Democracy (F.Panniza), 

Populism as political communication style (J.Jaggers), Populism (P.Taggart), On Populist 

Reason (E.Laclau) či The People (M.Canovan). Přínos zmíněných autorů jsem se ve své 

práci snažila vždy alespoň okrajově zmínit. V českém prostředí se k nim řadí díla jako 

například Populisté, protestní strany, outsideři? (V.Havlík, A. Pinková) či Populismus 

v časech krize (M. Kubát). Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že populismus je často 

doprovodným jevem dalších velkých politologických pojmů, tak se jím (nebo jeho prvky) 

zabývají i další velcí politologové a politoložky, jako např. G.Sartori v Teorii demokracie.  

Ovšem přestože se populismus těší takovéto atraktivitě, tak stále nepanuje obecná shoda na 

tom, jak populismus definovat. Tento fakt je zajímavý v kontextu toho, co zmiňuje ve 

svém díle Cas Mudde. Ten upozorňuje na to, že přestože obecně neexistuje definice 

populismu, každý z nás nějakou představu má, a dokonce se i shodneme na tom, jaké 

konkrétní strany můžeme označit jako populistické.1 Již tradičně se proto ve velké většině 

děl o populismu začíná slovy Paula Taggarta, který při definování populismu mluví o 

„podivné pojmové rozbředlosti“, kterou populismus trpí.2 

Nabízí se tedy otázka, proč je tak složité definovat tento hojně používaný pojem. Každý z 

autorů se k této otázce staví jinak. Dle Taggarta je problém v životnosti populismu – objeví 

se vždy v nějaké politické krizi, ale po ní zase rychle zmizí3. Mudde naproti tomu označuje 

pojem populismu jako „buzzword“ (tj. neustále omílané slovo) – všichni máme pocit, že 

pojmu rozumíme, ale nejsme schopni ho pro jeho nekonkrétnost a schopnost nabývat 

různých rozměrů charakterizovat. 4 Jeho politická nevyhraněnost pak souvisí s dalším 

problémem, kterým je důležitost vnímání populismu v čase a prostoru. 5 Zřejmě 

 
1 Tento fakt dokládá na příkladech stran jako jsou Australian Freedom Party, The French National Front či 

The Pim Fortuyn List.  
2 TAGGART, Paul. Populism, s.1 
3 TAGGART, Paul. Populism and representative politics in cotemporary Europe 
4 MUDDE, Cas. Populism: A very short introduction, s.1 
5 Mudde v tomto kontextu zmiňuje příklady z Evropy a Latinské Ameriky. Zatímco v prvním případě jsou 

ústředními tématy xenofobie a anti-imigrační nálady, ve druhém případě se jedná o klientelismus a korupci. 

Populismus tak různém prostředí nabývá různých rozměrů a je problematické ho zařadit i do klasického 

pravo-levého dělení. 

Tamtéž, s. 2 
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nejskloňovanějším problémem je pak jeho nadužívanost v mediích. Ta mají tendence 

populismus vykreslovat jako výhradně negativní jev a často ho spojují s demagogií.6 

Tímto se zabývá ve svém díle i Mudde, který píše o dvou tendencích interpretací 

populismu – jako tzv. Stammtisch politiku a jako prospěchářskou politiku7, oba tyto 

přístupy ale pro akademickou debatu odmítá.  

I přes všechny zmíněné obtíže kladou všichni autoři důraz na to, že populismus nelze 

vnímat jen jako ryze negativní jev, ale spíše naopak jako jev, kterým je důležité se zabývat, 

objektivně ho hodnotit a naučit se s ním, právě pro jeho potenciální možnost zneužití, 

pracovat. 

Další spory se vedou o to, zda se v případě populismu jedná o klasickou ideologii, tzv. thin 

– centred ideologii či komunikační strategii. Pojetí populismu jako klasické ideologie je 

autory zmiňováno v souvislosti s radikálními hnutími v Rusku a ve Spojených státech, 

které v průběhu 19.století volaly po zlepšení socioekonomických podmínek pro rolníky a 

drobné farmáře.8 Právě v tomto období populismus skutečně nabízel svou ucelenou vizi 

společnosti, a proto ho v hodnocení tohoto období bylo možné považovat za 

plnohodnotnou ideologii. Blíže se tomuto věnovala například Margaret Canovan. Jak 

zmiňuje ve svém díle Havlík a Pinková, populismus v dnešní době již tyto znaky 

nenaplňuje a jako ucelenou ideologii ho tak chápat spíše nelze.  Kromě tohoto lze 

k populismu přistupovat i k jako komunikační strategii. Tento přístup můžeme najít u 

autorů jako jsou například Ernesto Laclau, Andrej Skolkay či Kurt Weyland. Tito autoři se 

shodují na tom, že při definici populismu bychom se měli zaměřit spíše na formu projevu 

(tj. jak je daná věc artikulována), ne tolik na jeho obsah. Havlík tento přístup ve své knize 

popisuje jako zkoumání „politické praxe“ či „formy politické komunikace“.9  

Pro účely této práce budu pracovat s teoriemi, které populismus řadí jako thin – centred 

ideologii. Jedná se totiž o řazení, které jsem našla nejčastěji, a ze kterého vychází autoři, 

 
6 HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Populist political parties, s.17  
7 Tzv. Stammtisch politika označuje značně zjednodušené debaty, které jsou vystavěny především na 

emocích a cílí na základní instinkty. Konkrétním příkladem mohou být debaty vedené v hospodách. Jako 

prospěchářskou politiku pak označuje hlasy, jež populismus popisují jako představující voličům ta 

nejjednodušší a nejrychlejší řešení, jejichž účelem je si voliče pouze „koupit“ na další volební období. Mudde 

toto striktně odmítá s argumentem, že nelze stanovit přesná hranice mezi upřímností a prospěchářstvím, a 

proto ani jeden z konceptů nemůže být použit v akademické debatě.   

MUDDE, Cas. The Populist Zeitgeist  
8 HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Populist political parties, s.19 
9 Tamtéž, s.20 
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z jejichž prací jsem čerpala. Jmenovitě k populismu takhle přistupují především – Cas 

Mudde, Margaret Canovan či Ben Stanley. 10 Thin-centred ideologie pak znamená 

takovou, která se nesnaží o vytvoření komplexního obrazu společnosti, ale spíše se 

soustředí na jednotlivé aspekty – např. lid, veřejný zájem apod.11 Právě „thin-centred“ 

ideologie jsou dávány do protikladu ke klasickým - tzv. full ideology – kam se řadí  

například fašismus, liberalismus, socialismus apod. Ty jsou totiž ucelenými teoriemi, 

obsahující jasné představy o povaze lidí, o hodnotách a cílech společnosti.  Navíc tento 

přístup k populismu nám umožňuje spojovat ho s různými dalšími ideologickými 

koncepty. Kromě faktu, že ho můžeme najít jak u pravicových, tak levicových politiků a 

stran12, tak ho lze v posledních letech spojovat i například s centrismem. A neméně 

zajímavá je i jeho technokratická podoba, které se v našem prostředí věnuje  především 

Havlík, který tohoto pojmu používá v souvislosti s politikou hnutí ANO Andreje Babiše. 

Ovšem sám Havlík zdůrazňuje, že se rozhodně nejedná jen o jev typický pro Českou 

republiku, ale že ho lze najít i u dalších zemí střední a východní Evropy.13 

1.1 Definice populismu  

Zřejmě nejpoužívanější definicí, a pro mou práci klíčovou, je v tomto ohledu ta Muddeho, 

na které se dle jeho slov shodl s Janem Jagersem. Popisují populismus jako: „ideologii, 

která chápe společnost jako rozdělenou na dvě homogenní, ale zároveň antagonistické 

skupiny, a která tvrdí, že by měla být politika vyjádřením všeobecné vůle lidu.“ 14 S tímto 

úzce koncept tzv. analytického jádra Francisca Panizzy15. Ten ve svém díle mluví o třech 

znacích, které populismus vždy vykazuje a na kterých panuje většinově shoda v rámci 

akademických debat.  

Jedná se tyto znaky – lid a elity jako homogenní skupiny, morálně čistý lid stojící proti 

zkorumpovaným elitám a lid jako suverén, který skrz politiku prosazuje obecnou vůli.16 

Z toho jasně vyplývají tři hlavní aktéři v rámci teorií populismu – lid, elity a všeobecná 

vůle – kterými bych se chtěla dále zabývat.  

 
10 Tamtéž, s.19 
11 Tamtéž, s.19 
12 Müller toto uvádí na příkladě USA, kde před prezidentskými volbami v roce 2016 měli ambice stát 

levicový Bernie Sanders (který se své kandidatury za Demokratickou stranu nakonec vzdal ve prospěch 

Hillary Clinton) a pravicový Donald Trump. MÜLLER, Jan-Werner. What Is Populism, s.9 
13 HAVLÍK, Vlastimil. Technocratic Populism and Political Illiberalism in Central Europe, s.370 
14 MUDDE, Cas. The populist Zeitgeist  
15 PANIZZA, Francisco. Populism and the Mirror of Democracy, s.1 
16 Tamtéž, s. 1-4 
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1.2 Lid 

Definování pojmu „lid“ je podobně těžké jako definování populismu samého, tento pojem 

totiž v různých situacích zahrnuje různé entity. Bezpochyby stěžejním dílem je v tomto 

kontextu práce G. Sartoriho, který se definicí lidu zabývá ve své Teorii demokracie. 

Zmíněnou nejednoznačnost velmi pěkně ilustruje při své analýze historického pojetí 

pojmu. Dochází totiž k závěru, že jen analýzou historického pojetí „lidu“ můžeme dojít až 

k šesti různým interpretacím toho, co vlastně tento pojem znamená17. Ráda bych v tomto 

kontextu zmínila především jeho poznatek o definici vlády lidu jakožto „práva většiny na 

absolutní vládu“, který se dle jeho slov zdá na první pohled jako „absolutně čestné“ řešení. 

Ovšem pokud půjdeme do hloubky, zjistíme, že v případě, kdy by se vítězná většina 

prohlásila za vítěze, stala by se absolutním hegemonem a demokracie by neměla 

budoucnost.18 Sartori tak ve svém díle mnohokrát zdůrazňuje, že současná podoba toho, co 

chápeme jako lid, nemá mnoho společného se starořeckým pojetím lidu. Dnes je důležité 

chápat lid v kontextu masové společnosti, mluví o tzv. megapolis. Na rozdíl od 

historického pojetí, kde byla polis relativně malým celkem, kde se všichni znali, tak dnešní 

společnost je spíše amorfním a velmi rozptýleným celkem, který je silně atomizovaný, 

dochází v něm k depersonalizaci až anonymitě, a jehož občané zažívají určité vykořenění, 

které lze spojovat s jejich silnou horizontální mobilitou. 19  

Další definicí lidu jako takového se ve svých pracích zabývala především Margaret 

Canovan. Ta ve svém díle také neopomíná poukázat na problematičnost pojmu, když tvrdí, 

že pouhým pohledem do historie se můžeme přesvědčit, že „lid“ většinou nezahrnuje 

opravdu celou populaci.20 Ikonický mi v tomto případě přijde příklad použitý Dreiwiksem, 

který onu nejednoznačnost ilustruje na příkladu italské strany Liga Severu.21 Ta pod pojem 

„lid“ zahrnuje pouze obyvatele severní Itálie, čímž se vymezuje vůči obyvatelům jižní 

Itálie. 

Mudde vymezuje lid pojmy jako jsou: „běžní lidé, suverén či národ“, od elit se pak 

odlišuje především socioekonomickým statusem, politickou mocí a občanstvím.22 Taggart 

 
17 Jedná se například o vnímání lidu jako každého, lidu jako nižší třídy, lid jako absolutní většina, lid jako 

omezená většina apod. SARTORI, Giovanni. Teória Demokracie, s.24 
18 Tamtéž, s.27 
19 Tamtéž, s.28-29 
20 CANOVAN, Margaret. The People, s.3 
21 DEIWIKS, Christa. Populism, s.2 
22 MUDDE, Cas. Populism: A very short introduction, s.9 
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pak v reakci na přílišnou obecnost pojmu přichází s pojmem „heartland“, který má 

nahrazovat pojem lid, a kterým má na mysli idylický obraz společnosti, která je apolitická, 

jednotná, čestná a kterou spojují společné hodnoty a zvyky, odvozené od prostředí, kde 

žijí.23 Některými autory bývá pojem „heartland“ ztotožňován s pojem „národ“, jak ho 

chápeme dnes.  

Obecně lze ale lid očima populistů definovat jako: „Suveréna a zdroj veškeré moci. Jako 

takový má ty nejlepší a nejvznešenější vlastnosti. Sám o sobě je nejvyšší hodnotou. Lid je 

vždy většinovým hromadným aktérem, který je jednolitý, je nositelem kolektivních hodnot 

a vědomí, má jednotné zájmy a dokáže vyjádřit jednotnou vůli. … (jeho) vůle je všemu 

nadřazená.“24 Chápáním lidu jako homogenní skupiny se však populismus dopouští 

popírání přirozené komplexity společnosti, jak upozorňuje Dreiwiks.25 

1.3 Elity 

Problematika elit velmi pěkně ukazuje úzké propojení dvou různých vědeckých disciplín – 

politologie a sociologie. K nejskloňovanějším jménům v této oblasti patří především 

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca či Robert Michels (jehož teorii se věnuji níže). Přestože 

práce všech zmíněných vědců je v mnoha ohledech odlišná, tak na tvrzení, že existence elit 

ve společnosti je prakticky nevyhnutelná, se shodují. Vždy bude existovat menšina, která 

bude nějakým způsobem ovládat většinu. Pareto a Mosca zároveň označovali celé 

koncepty demokracie a socialismu jako neuskutečnitelné a nebezpečné mýty.26 

Definování elit pak v kontextu předchozí kapitoly není zdaleka tak problematické. Dle 

Muddeho tkví rozdíl právě v čestnosti – lid jako morálně čistý aktér stojící proti elitám, 

které jsou nečestné a zkorumpované. Obecně bývají vykreslovány jako homogenní 

zkorumpovaná skupina lidí, která zneužívá svého postavení, snaží se jít proti všeobecné 

vůli lidu a jde jí jen o vlastní prospěch. Mudde zároveň dodává, že populisté obecně spojují 

elity s mocí (existují tak elity politické, ekonomické, kulturní apod.), a právě jejich 

 
23 Dle Taggarta se nejedná o žádnou utopickou vizi společnosti, ale o normální život, který byl veden před 

příchodem korupce a zneužívání moci.  

 TAGGART, Paul. Populism and representative politics in contemporary Europe, s.274 
24 KUBÁT, Michal, Martin MEJSTŘÍK a Jiří KOCIAN. Populismus v časech krize, s.19 
25 DEIWIKS, Christa. Populism, s.2 
26 SVENSSON, Palle. Teorie demokracie, s.123-124 
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monopolem na určitý typ moci (především na moc ekonomickou) pak případně 

ospravedlňují svůj neúspěch – elity jim zkrátka zabránily čestně vyhrát.27   

V tomto kontextu stojí za zmínku ještě, výše zmíněný, Michelsův Železný zákon 

oligarchie, ke kterému došel ve svém zkoumání organizační stránky sociálních demokracií. 

Ten nám vlastně říká, že oligarchizace jakkoliv velké organizace je nevyhnutelná. Jak 

vysvětluje Hloušek a Kopeček ve svém díle, děje se to takto: „Moc se v ní (politické straně 

či organizaci, pozn. autorky) totiž dříve či později soustředí v rukou vůdců, podporovaných 

byrokratickým aparátem dané strany“28. Tím, že nakonec bude rozhodovat stejně jen úzká 

skupina vůdců, tak není místo pro demokratické rozhodování.  

Právě zkoumání fungování elit vedlo k vytvoření nového typu politické strany -  typ tzv. 

kartelové strany. Tu představili v 90.letech R. Katz a P.Mair, jejich práce má za cíl doplnit 

všeobecně přijímanou typologii M. Duvergera (typ elitních stran a typ masových stran) a 

později i O. Kirchheimera (typ univerzální strany).29 K popsání nového fenoménu je vedlo 

zjištění, že: „Od 70. let 20. století se objevuje trend, kdy se politické strany postupně 

vzdalují společnosti a mají tendenci k větší symbióze se státem“.30 To vede k tomu, že 

politické strany utvoří nepřístupný kartel, který má za cíl nevpustit na scénu nové strany, 

ale co nejdéle tam udržet ty, které jsou součástí kartelu (a tím si i ponechat co největší část 

finančních prostředků od státu). V praxi se to pak projevuje například stíráním 

programových rozdílů a vlastně i ovládnutím voleb, volby totiž reálně nemohou přinést 

žádnou větší změnu. Dochází pouze ke větším či menším změnám v postavení stran 

v rámci kartelu.31 Pro lepší ilustraci by takovým příkladem v českém prostředí mohla být 

například tzv. Opoziční smlouva, uzavřená v 90.letech mezi ODS a ČSSD. Celá tato 

koncepce je důležitá pro mou práci mimo jiné z toho důvodu, že právě tato situace, kdy se 

hlavní politické síly přimykají ke státu, může vést k nástupu nových, k tomuto přístupu 

kritických, populistických stran. 

 
27 MUDDE, Cas. Populism: A very short introduction, s.11-16 
28 HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie, s.161 
29 JARMARA, Tomáš. Evoluční přístup ke studiu politických stran, s. 136–137 
30 Tamtéž, s.138 
31 Dále se jedná například o kritiku různých občanských sdružení, snahu eliminovat předvolební politické 

soupeření, kritika nástrojů přímé demokracie. Zároveň tomu přispívají dle autorů i veřejnoprávní média, která 

se snaží poskytovat prostor jen „relevantním“ politickým stranám, čímž zvýhodňuje ty velké.   

Tamtéž, s.141–147 
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1.4 Všeobecná vůle  

Tento koncept velmi úzce souvisí se základním stavebním kamenem populismu – chápání 

lidu jako homogenní skupiny. Populismus totiž věří, že lid má společný zájem na 

fungování společnosti, který všichni sdílí, protože žijí ve stejném prostředí a mají společné 

zvyky. Lid si tak podle této logiky zvládne vládnout sám, protože jen on není 

zkorumpovaný mocí a politikou. Právě kvůli tomuto bývají v souvislosti s populismem 

často skloňovány prvky přímé demokracie, jakožto nástroje na uplatňování vůle lidu. 

S tímto pojmem pak úzce souvisí i definice vůdce.  Ten často sám sebe prezentuje jako 

člověka, který do politiky vlastně vůbec nechtěl a často říká, že se „obětuje pro dobro 

společnosti“. Dělá tak ze sebe spasitele, který musí mluvit za lid a bránit ho proti 

utlačování.32 Tito lídři pak slovy Schendlera: „obviňují tradiční politické strany, že vytváří 

nepropustný kartel a že nejsou schopny reagovat na aktuální politické problémy. A 

vykreslují veřejné činitele jako třídu líných a nekompetentních darebáků, kterým jde jen o 

vlastní prospěch.“33 Margaret Canovan pak u populistických vůdců zdůrazňuje důležitost 

charismatu.34 

1.5 Shrnutí 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že populismus má největší šanci uspět právě tam, kde je 

vysoká nedůvěra obyvatel ve stát. Jak řekl Mudde: „Populismus roste ze společenských 

křivd, které bývají (ať už záměrně či ne) opomíjeny politickými aktéry.“35  

Jak jsem ale již v úvodu nastínila, nelze k populismu přistupovat jako k a priori špatnému 

fenoménu. Laclau například zmiňuje, že populismus může být pro demokracii prospěšný, 

jelikož může napomoci emancipaci vyloučených skupin.36  

Příčinou úpadku tradičních politických stran se zabývá i americká politoložka Key 

Lawson. V souvislosti se svým zkoumáním přichází s teorií linkage, kdy linkage chápe 

právě jako vazbu mezi občany (názorem mas) a státem (veřejným rozhodováním).37 Právě 

pochopením těchto vazeb můžeme pochopit fungování politického systému, protože 

 
32 SCHENDLER, Andreas. Anti-Political-Establishment Parties, s.291  
33 Tamtéž 
34 CANOVAN, Margaret. Populism, s.14 
35 MUDDE, Cas. Populism a very short introduction, s.40 
36 Tamtéž, s.79 
37 LAWSON, Key a Peter H. MERKL, When Parties Fail, s.14 
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vytváření těchto vazeb je nejdůležitější, avšak často opomíjenou a skrytou, funkcí politiky. 

Vznik těchto vazeb není záměrným krokem, vznikají naprosto přirozeně.38 Lawson ve své 

práci definuje čtyři různé typy39  (participativní, volební, klientelistickou a direktivní) 

vazeb a dochází ke zjištění, že většinou je v politickém systému zastoupeno víc typů 

vazeb.40 Pokud tak strana ve volební soutěži neuspěje, je to především proto, že její vazba 

na skupinu voličů nebyla dostatečně silná (nebo kvůli nedávným systémovým změnám, na 

které se nestihly strany adaptovat).41 Situaci, kdy dojde k přílišnému navázání politických 

stran na stát, popisují, výše zmínění autoři, R. Katz a P.Mair. Právě při přílišném navázání 

elit na stát může docházet k jejich odcizování se občanům a právě v té chvíli se tak uvolní 

místo na scéně pro nové, antisystémové strany. 

Pro účely této práce tak bude používána výše uvedená Muddeho definice populismu a 

typologicky budu k populismu přistupovat jako k tzv. thin – centred ideology. Ve 

výzkumné části práce, tak budu pro zařazení stran jako populistických využívat tyto 

klíčové definiční prvky:  

- Kladení důrazu na lid a elity jako homogenní skupiny 

- Akcentace antagonistického vztahu mezi elitami a lidem  

- Vyzdvihování morální čistoty lidu  

A dále přidružené definiční prvky, jako jsou: 

- Charismatický lídr 

-  Požadavky na zavedení prvků přímé demokracie          

Kapitola 2 Euroskepticismus 

Fenomén euroskepticismu je na rozdíl od populismu fenoménem relativně novým, který se 

v zahraničním prostředí těší větší oblibě než v prostředí českém. Tento fakt je bezpochyby 

dán problematickým pojetím Evropské unie v očích české veřejnosti. To se u nás projevuje 

již od 90.let a je to patrné v tendenci veřejnosti nevěnovat unijním otázkám takovou 

 
38 Vznik vazeb je nutné považovat za přirozený, jelikož občané chtějí být přirozeně nějak navázáni na stát, 

který je zastupuje. Naopak lídři a aktivisté touží po moci rozhodovat o zásadních otázkách a být 

nepostradatelný pro systém, musí se napojit na vůli voličů, aby ve své funkci mohli přetrvat. A právě 

zprostředkovateli tohoto vztahu se staly politické strany.  

Tamtéž, s.16 
39 Viz s. 16-17. Ve svém pozdějším díle typologii reviduje a přidává další dva typy. 
40 Například pro reprezentativní demokracie je charakteristický volební typ vazby v kombinaci s dalšími. Pro 

autoritativní režimy pak direktivní typ vazby, opět v kombinaci s dalšími. 
41 Tamtéž, s. 561 
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pozornost. Ze statistik prováděných CVVM ovšem vyplývá, že se postoj české veřejnosti 

ke členství v EU od roku 2005 zlepšuje. 42 K otázkám posilování integrace do budoucna či 

přijetí eura se Češi ale stále vyjadřují spíše negativně.43 

Euroskepticismus je většinově autory spojován s přijetím Maastrichtské smlouvy v roce 

1992, která zakládala Evropskou unii jako takovou, což s sebou neslo i posílení evropské 

integrace a federalizace.44 Ovšem prapočátky lze hledat i dříve. V tomto kontextu pak bývá 

zmiňován například rok 1979, činnost de Gaulla mezi lety 1959-1969 či chování Velké 

Británie v 70. a 80.letech.45 

Pokud bychom se zaměřili na vysvětlení toho, co pojem euroskepticismus znamená, tak 

zjistíme, že se autoři na jeho obecném popisu relativně shodují. K jeho definování využiji 

citaci Flooda v Hynčicově knize. Jedná se o: „pochybnosti či nedůvěru vůči integračnímu 

procesu jako takovému nebo třeba určitým dílčím politikám, případně vůči výhradám 

k dalšímu směřování EU“.46 Toto na první pohled široké vymezení způsobuje, že se 

političtí vědci uchylují k jeho typologizaci, které se budu věnovat dále ve své práci. 

Zajímavostí je, že euroskepticismus nelze hledat jen u členských států Unie. Taggart se 

Szczerbiakem v tomto kontextu zmiňují statistiku, která uvádí, že v roce 2002 vnímalo 

celých 10 % obyvatel kandidátních států vstup do EU jako špatnou věc.47  

O čem se ale vedou v kontextu tohoto fenoménu stále spory, je snaha o vymezení jeho 

hranic a vytvoření typologie, která by usnadňovala výzkum euroskeptických stran. 

K nejskloňovanějším výzkumům v tomto ohledu patří práce P. Taggarta a A. Szczerbiaka, 

kteří dělí euroskepticismus na měkký a tvrdý. Dále pak dílo C. Muddeho a L. Kopeckého, 

kteří vytvořili detailnější typologii zahrnující čtyři různé kategorie – euroentuziasté, 

eurofobové, euroskeptici a euroodmítači. A jako poslední bych ráda ještě zmínila práci N. 

Contiho a L.Verzichelliho. Ti vytváří celou škálu postojů a navazují ve své práci na 

Taggarta. Já se ve své práci budu detailněji zabývat těmito zmíněnými, ovšem tyto tři 

 
42 CVVM, Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii, s.2 
43 CVVM, Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura, s.1-5 
44 HYNČICA, Pavel, Pavel MAŠKARINEC a Lukáš NOVOTNÝ. Euroskepticismus ve střední Evropě, s.22 
45 Rok 1979 je v tomto kontextu zmiňován jako rok prvních přímých voleb do orgánu, který dnes nazýváme 

Evropský parlament. Dále je zde zmíněn de Gaulle, který se netajil odporem k přenášení kompetencí na 

supracionální úroveň. A Velká Británie, která od 70. let nešetřila kritikou k Evropskému společenství, což 

bylo jen umocněno zvolením konzervativní Margaret Thatcherové v roce 1979.  

Tamtéž, s.1-5 
46 Tamtéž, s. 24 
47 SZCZERBIAK, Aleks a TAGGART Paul. The Party Politics of Euroskepticism, s.6 
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nejsou zdaleka jediné využívané. Kromě těchto se často objevuje také stupňovitá škála Ch. 

Flooda (viz například jeho dílo Positions, Dispositions, Transitions: A Model of Group 

Alignment on EU Integration) či práce J. Rovného (viz Conceptualising party-based 

euroscepticism: magnitude and motivations).  

2.1 Taggartova a Szczerbiakova typologie 

Paul Taggart byl zřejmě prvním autorem, který se pojem euroskepticismu snažil blíže 

vysvětlit a načrtnout jeho definiční prvky. Činil tak ve své práci z roku 1998, která nese 

název A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party 

systems. Právě v této práci tak můžeme vidět první definici euroskepticismu48, která se o 

pár let později dočkala hned několika revizí. 

O čtyři roky později se Taggart spojil se Szczerbiakem a vytvořili první typologii 

euroskepticismu. Ta stála na rozlišení fenoménu na tvrdý a měkký.  

Tvrdý euroskepticismus je takový, který obsahuje principiální opozici vůči Evropské unii a 

evropské integraci.49 Jak vysvětlují autoři dále, právě tento fakt se v praxi projevuje buď 

striktním voláním po úplném vystoupení ze struktur EU či voláním po tak zásadních 

změnách, které jsou neslučitelné s celým projektem EU (a tím i neproveditelné). Zastánci 

tohoto směru pak neváhají používat pojmy jako například „bruselokracie“50 k vykreslení 

toho, jak moc špatná a s ideály demokracie neslučitelná EU je. 

Naproti tomu měkký euroskepticismus principiální námitku vůči členství v EU či vůči 

evropské integraci neobsahuje. Kritika tak může přijít ze dvou důvodů, buď strana: 

„směřuje svoje námitky k jedné či více oblastí politik v rámci EU, což vede k formování 

kvalifikované opozice“ nebo „má strana pocit, že jejich národní zájmy jsou v protikladu se 

směřováním EU“ 51. Kritika v tomto případě není tak rezolutní a spíše se jedná o vyjádření 

negativního postoje vůči konkrétnímu kroku či krokům. 

 
48 Euroskepticismus dle jeho slov vyjadřuje myšlenku podmíněné či kvalifikované opozice, a zároveň i 

myšlenku přímo zahrnující nekvalifikovanou opozici do procesu evropské integrace.  

TAGGART, Paul. A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party 

systems, s.366 
49 SZCZERBIAK, Aleks a Paul TAGGART. The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and 

Candidate States, s.4 
50 HYNČICA, Pavel, Pavel MAŠKARINEC a Lukáš NOVOTNÝ. Euroskepticismus ve střední Evropě, s.29 
51SZCZERBIAK, Aleks a Paul TAGGART. The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and 

Candidate States, s.4 
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Tento koncept byl kritizován především pro nedostatečné vymezení měkkého 

euroskepticismu. Kaniok se ve svém článku například ptá, zda se stále jedná o 

euroskepticismus, pokud strana principiálně s integračním procesem souhlasí a má jen 

nějaké dílčí námitky.52 Obdobně typologii hodnotí i Kopeček, který kvituje, že tato 

typologie vytvořila „velmi vhodný terminologický rámec“, ale vyčítá jí, že při aplikaci 

typologie na konkrétní strany je těžké podchytit zásadní  rozdíly.53  Kritikou nešetřili ani 

Kopecký a Mudde, kteří definovali hned čtyři problematické body.54 Kritiky se ale vždy 

točí kolem vágnosti pojmu a poukazují na problém, kdy je těžké určit, co už je skepse a co 

je „jen“ zdravou kritikou.  

Po vlně kritiky, kterou jsem nastínila výše, přistoupili Taggart a Szczerbiak k drobné revizi 

konceptu. Ta spočívala především v přesnějším vymezení měkkého euroskepticismu. Jeho 

revidovaná definice zní takto: „Souhlas s projektem evropské integrace, jež přenáší 

pravomoci na nadnárodní instituci jakou je EU. Opozice ale vůči současnému nebo 

plánovanému směru integrace, jenž je založen na dalším rozšiřování pravomocí EU.“55  

2.2 Kopeckého a Muddeho typologie 

Kopecký a Mudde vytvořili svoji typologii v návaznosti na Taggarta a Szczerbiaka. Snažili 

se poučit z jejich chyb, které viděli především v nejasně vymezených hranicích obou typů 

euroskepticismu a v nevhodně zvolených klasifikačních kritériích. Jejich typologie je dle 

jejich slov: „Méně inkluzivní, za to ale preciznější, než u jiných autorů“.56  

Z jejich výzkumu tak vzešla typologie zahrnující čtyři různé kategorie stran, které jsou 

řazeny podle dvou kritérií. Prvním kritériem je, zda podporují ideály evropské integrace. 

Pokud ano, mluvíme o tzv. eurofilech, opakem jsou tzv. eurofobové. Druhou dělící linií je 

jejich podpora EU jako celku.  Z ní vycházejí eurooptimisté a europesimisté. Čtyři různé 

kategorie stran pak zní – euroentuziasté, euroskeptici, europragmatici a euroodmítači, 

v závislosti na jejich postoji ke dvěma zmíněným klíčovým otázkám.57  

Eurofilové věří v ideály, na kterých je Evropská unie vystavěna a souhlasí s její rolí na 

politické (sdílená suverenita) i ekonomické úrovni (evropský volný trh). Dají se sem 

 
52 KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož?, s.156 
53 KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové – jak s nimi pracovat?, s.258 
54 Viz. KOPECKÝ, Petr a Cas MUDDE. The Two Sides of Euroscepticism, s.300 
55 KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové – jak s nimi pracovat?, s.246 
56 KOPECKÝ, Petr a Cas MUDDE, The Two Sides of Euroskepticism, s.300 
57 Tamtéž, s.300-303 
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zařadit jak příznivci tzv. eurofederalismu, tak ti, kdo vidí projekt EU jako primárně 

ekonomickou záležitost. Jako čistého eurofila lze dle Kopeckého a Muddeho označit Jeana 

Monneta, do této kategorie by ale spadala i například Margaret Thatcher. Eurofobové 

naproti tomu z různých (např. nacionalistických, izolacionalistických apod.) důvodů 

zásadně nepodporují klíčové ideály evropské integrace. Toto se dle autorů může na první 

pohled zdát jen jako menšinový fenomén, ovšem záleží, zda nesouhlasí s jedním či více 

ideály evropské integrace. Příkladem může být britský UKIP či The Europe der Völker.58  

Eurooptimisté jsou skupinou, která plně souhlasí s projektem EU jako takovým, protože 

jsou spokojeni s jejím dosavadním vývojem a celkově vidí budoucnost v existenci 

takového celku. Jak autoři sami zdůrazňují, jen pouhá kritika některého z dílčích kroků EU 

automaticky nediskvalifikuje stranu z této skupiny. Europesimisté naproti tomu nesouhlasí 

se současným směřováním EU, což ovšem nemusí nutně znamenat, že nesouhlasili ani 

s ideály, které byly prezentovány při zakládání EU. Spíše mohou mít pocit, že se EU 

odchýlila od své původní vize a volají po zásadních reformách. Ovšem už jen fakt, že 

navrhují reformy, dokazuje, že neodmítají EU jako takovou.59 

Toto nám nabízí čtyři různé kombinace stran. Jedná se o euroentuziasti (kombinace 

eurofilů a eurooptimistů, tj. podporují myšlenku evropské integrace a souhlasí se 

směřováním EU), euroskeptici (kombinace eurofilů a europesimistů, tj. podporují 

myšlenku evropské integrace, ale nesouhlasí se směřováním EU), europragmatiky 

(kombinace eurofobů a eurooptimistů, tj. odmítají myšlenku evropské intergace, ale vítají 

směřování EU) a euroodmítače (kombinace eurofobů a europesimistů, tj. odmítají obě 

kritéria).60 

I tento koncept si našel kromě zastánců i kritiky. Jedním takovým je například Lubomír 

Kopeček, dle kterého je tato typologie „pojmově přehlcená“.61  Kaniok pak vidí slabinu 

teorie v kategorii europragmatiků. Konkrétně řekl: „Zdá se totiž nelogické, že by některá 

formace oponovala myšlence přesunu politické moci od národního státu směrem k 

 
58 Britský UKIP (United Kingdom Independence Party) je čistě izolacionalistickou stranou, která teoreticky 

nemá problém s evropským integračním procesem, ale nechce být jeho součástí.  The Europe der Völker 

prosazuje spolupráci čistě národních států ze západní i východní Evropy, ale jen v některých oblastech a bez 

částečné ztráty suverenity. 

Tamtéž, s.300-303 
59 Tamtéž, s.300-303 
60 HYNČICA, Pavel, Pavel MAŠKARINEC a Lukáš NOVOTNÝ. Euroskepticismus ve střední Evropě, s.30-

31 
61 KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové – jak s nimi pracovat?, s.258 
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nadnárodní instituci (první dimenze) a zároveň podporovala další nárůst kompetencí EU 

tak, jak uvádí Kopecký a Mudde“.62 

2.3 Contiho a Verzichelliho typologie 

Práce N. Contiho a L. Verzichelliho je založena na podrobnějším rozpracování původní 

Taggartovy a Szczerbirakovy typologie. Pro svůj výzkum využili politické prostředí rodné 

Itálie a kladli si otázku, jakou rétoriku stranické elity využívají k interpretaci otázek, 

týkajících se EU. Konkrétně, které věci mají tendence vyzdvihovat, či naopak upozaďovat, 

a také významem evropské problematiky v tamním politickém diskurzu. 63 Zmíněnou 

analýzou došli k vytvoření pěti různých kategorií.   

Pokud půjdeme na pomyslné škále z leva (od nejvíce negativního) do prava 

(k nejpozitivnějšímu) postoji k EU, tak jako první kategorií je Taggartův a Szczerbiakův 

tvrdý euroskepticismus. Jak je definován výše, jedná se o principiálně negativní postoj vůči 

celému projektu EU a evropské integrace, který se v praxi projevuje především voláním po 

vystoupení ze struktur EU. 

Druhou kategorií zleva je, také výše vysvětlená, kategorie měkkého euroskepticismu. Tím 

ve stručnosti míníme výhrady vůči jedné či více politik EU. Sem spadající strany často 

argumentující tím, že členstvím v EU dochází k pošlapávání jejich „národních zájmů“. 

Dále se dostáváme na tzv. „bod nula“, tj. neutrální stanovisko vůči otázkám EU a evropské 

integrace. 

Pokud se pak přesuneme dále, do kladných hodnot škály, získáme kategorii tzv. funkčního 

evropanství. To označuje čistě pragmatický postoj ke členství v EU. Zemi se tak jednoduše 

vyplatí být součástí evropských struktur a to, do jaké míry se to zemi vyplatí je pak i tím, 

co rozhoduje o jejím postoji k dalším otázkám – např. rozšiřování evropské integrace.64 

Nejvíce pozitivní k evropským otázkám je v tomto případě kategorie tzv. identitního 

evropanství. Jak již vyplývá z názvu, tento postoj zahrnuje ty strany, které souzní 

 
62 KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož?, s.155 
63 CONTI, Nicoló a Luca VERZICHELLI. The European Dimension of Political Discourse in Italy, s.5 
64 Tamtéž, s.8 
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s projektem a směřováním EU a vítají větší přenášení kompetencí z národní na nadnárodní 

úroveň. 65 

Jak píše Kaniok, tato typologie se stala velmi populární, což přisuzuje především tomu, že 

autoři se kromě vytvoření typologie zabývali také: „vztahováním postoje k evropské 

integraci k příslušnosti strany k politické rodině a k přítomnosti/absenci strany ve vládní 

koalici“.66 Co se týče kritiky tohoto konceptu, tak ta je směřována podobným směrem jako 

u Taggarta a Szczerbiaka. Dvě z jeho kategorií – tvrdý a měkký euroskepticismus – bývají 

kritizovány pro svou přílišnou vágnost a nejasně vymezené hranice.67 

2.4 Přístupy k euroskepticismu 

V souvislosti s fenoménem euroskepticismu vyvstává otázka, z čeho euroskeptické nálady 

vznikají. V současné době se vedou spory mezi tzv. ideovým a konfliktním přístupem. 

Ideovému přístupu se věnoval především Taggart se Szczerbiakem, kteří se snažili zjistit, 

zda lze najít korelaci mezi ideologickým zázemím stran a jejich postoji k evropským 

otázkám. Taggart jako příklad uvádí strany sociálně demokratické a křesťansko-

demokratické, které vykazují nižší tendence přiklánět se k euroskepticismu.68 Tomuto 

zjištění ovšem oponuje Kaniok, který dává jako příklad švédskou sociálně demokratickou 

stranu (SAP) a finské křesťanské demokraty (SKL), kdy ani jedna ze stran neprosazuje 

proevropskou politiku.69  

Proti tomuto přístupu stojí konfliktní přístup, jehož hlavním propagátorem se stal Nick 

Sitter. Ten chápe politiku euroskepticismu jako „politiku opozice“. Euroskeptické strany 

tak využívají tohoto postoje z ryze pragmatických důvodů. 70 Jeho přístup chápe otázku 

euroskepticismu jakožto jeden z projevů konfliktu mezi vládou a opozicí, konkrétně jako 

jeden ze způsobů, jak se opozice může vymezit vůči vládní koalici. Z toho dle Sittera 

vyplývá, že zmíněný fenomén musíme vždy vysvětlovat jen v kontextu daného politického 

prostředí.71 

 
65 Tamtéž, s.8 
66 KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož?, s.155 
67 Tamtéž, s.155 
68 TAGGART, Paul. A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party 

systems, s.381 
69 KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož?, s.158 
70 SITTER, Nick. Opposing Europe, s.23 
71 Tamtéž, s.23 
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2.5 Příčiny euroskepticismu 

Pokud bychom si kladli otázku, odkud pramení skepse vůči EU, většinou bychom zaslechli 

přívlastky jako příliš byrokratická, netransparentní či rozhodování občanů vzdálená. Jak 

zmiňují Hooghe a Marks ve svém článku, každý vidí příčiny někde jinde. Například 

politoložka McLaren mluví o ekonomických, institucionálních a kulturních faktorech, 

Krouwel a Abts to dávají za vinu populistům, C. de Vries a K. van Kersbergen chápou 

euroskepticismus jako určitý způsob vyrovnání se se selháním domácích vlád.72 Neméně 

zajímavé je i to, co zmiňují v článku sami autoři. Ti totiž poukazují na to, že z obou stran 

politické scény se ozývají obavy z různých důvodů. Ze strany politické pravice lze mluvit 

o obavách z podkopání národní suverenity a ztráty národní identity. Ze strany levice pak 

strach ze sociálních dopadů.73 

Ovšem nejčastěji bývá v souvislosti s euroskepticismem zmiňovaný tzv. „demokratický 

deficit“. Vzhledem k tomu, že EU není klasickým státem, objevuje se zde problém s její 

legitimitou.74 V klasických státech je legitimita vládnoucím složkám vyjadřována 

pravidelně ve svobodných volbách. Právě tento fakt je však v našem kontextu 

problematický, jelikož například do jednoho z hlavních orgánů EU – Evropské komise – 

jsou komisaři delegováni členskými vládami, nikoli voleni občany. K tématu 

demokratického deficitu je přistupováno různě. Konkrétně Kaniok zmiňuje pětici různých 

pojetí. Za příčiny demokratického deficitu v EU se tak dle něj dá označit například růst 

exekutivy na úkor parlamentní kontroly, slabý Evropský parlament (ačkoliv je to jediný 

přímo volený orgán) či „druhořadost“ a přílišná „vzdálenost“ evropských voleb pro 

obyvatele Unie.75  

2.6 Shrnutí 

Euroskepticismus je v našem prostředí stále ještě relativně mladým fenoménem, kterým se 

autoři více zabývají až od nového milénia. Není proto divu, že ani v tomto případě stále 

 
72 HOOGHE, Liesbet a Garry MARKS. Sources of Euroskepticism, s.123 
73 Tamtéž, s.123 
74 Vysvětlením pojmu legitimity se zabýval například S.M. Lipset, který ji definuje jako: „Schopnost systému 

utvářet a udržovat víru, že existující politické instituce jsou pro společnost nejlepší možné.“  

DOGAN, Mattei. Legitimita režimů a důvěra v instituce, s.111 

Další dimenzi přidává Kaniok, který zmiňuje dvě základní dimenze legitimity – uznání a reprezentace – 

ovšem ani to nedělá situaci jednodušší. 

KANIOK, Petr. Statická, či dynamická unie, s.80 
75 KANIOK, Petr. Statická, či dynamická unie, s.80 
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neexistuje absolutní shoda na tom, co vše do euroskepticismu spadá, z jakého zázemí 

euroskepticismus vzniká či jak ho lze typologizovat.  

V této práci budu využívat chápání euroskepticismu tak, jak ho výše vysvětlil Flood. Co se 

týče typologie, budu využívat tu Contiho a Verzichelliho, která sestává z pěti různých 

kategorií. Důvodem je jednak to, že vychází od „otců zakladatelů“ (Taggarta a 

Szczerbiaka) akademického pojetí euroskepticismu, a také to, že je detailně rozpracovaná a 

pro komparaci (na které má práce stojí) nejsnazší. 

V empirické části práci budu v případě euroskepticismu využívat tyto definiční prvky: 

- Odmítání Evropské unie jako celku  

- Odmítání současného směřování Unie 

- Akcentace soběstačnosti, národních zájmů a odmítání migrace 

- Odmítání eura 

- Využívání negativních konotací vzhledem k Unii 

3 Metodologie 

Hlavní metodou mé práce bude kvalitativní obsahová analýza programů a dalších 

materiálů jednotlivých stran. Ačkoliv je metoda obsahové analýzy většinou spojována 

s kvantitativním výzkumem, pro účely této práce se jeví jako vhodnější kvalitativní 

metoda. Cílem mé práce totiž není zjistit, kolikrát se dané znaky u stran vyskytují, ale spíše 

zda a v jakých kontextech se v programových dokumentech stran vyskytují. Právě to mi 

umožňuje kvalitativní výzkum. 

Kvalitativní výzkum není nijak jasně vymezen a některými autory dokonce bývá 

označován jen za jakýsi „doplněk“ kvantitativního výzkumu. Jeho problémem je, jak 

zmiňuje Hendl, především v jeho širokosti, která souvisí s faktem, že zahrnuje mnoho 

různých typů vědeckého zkoumání.76 Pokud bychom ale pro lepší představu oba přístupy 

(kvantitativní i kvalitativní) porovnali, pak nám kvalitativní metody poskytují podrobný 

vhled do problematiky, umožňují detailní zkoumání fenoménu a umožňují nám studovat 

procesy a navrhovat teorie. Největší slabinou je pak zřejmě jejich obtížná replikovatelnost, 

predikovatelnost a obtíže při zevšeobecňování závěrů.77 Kvantitativní výzkum naproti 

 
76 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum, s.46 
77 Tamtéž, s. 46-48 
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tomu vychází z velkého množství dat, takže umožňuje zobecňování a práci s velkým 

počtem souborů, zároveň poskytuje přesná, ověřitelná data. Jeho zásadní nevýhodou je 

ovšem fakt, že v tak velkém počtu souborů není možné získat hlubší vhled do 

problematiky.78 

Metoda obsahové analýzy je vlastně metodou, při které analyzujeme obsah komunikace – 

ať už v textové či obrazové formě.79 K jejím výhodám pak dle Dvořákové patří: 

„aplikovatelnost na různorodé typy (textových) dat, přizpůsobení výzkumným záměrům 

(možnost dosáhnout vysoké míry zobecnění, ale i vnímavosti kvalitativních metod) a 

explanace opřená o objektivní kvantitativní zhodnocení (komparovatelnost).80  

Předmětem mého výzkumu bude zodpovězení výzkumné otázky, která zní: „Jak se 

vzájemně liší programatika českých euroskeptických stran?“ a vedlejších výzkumných 

otázek: „Jakým způsobem se hnutí Trikolóra vymezuje vůči konkurenčním stranám?“ a „V 

jakých programových aspektech se s nimi shoduje?“. V odpovědi na hlavní výzkumnou 

otázku se budu snažit zjistit v čem se strany liší v rámci výše vymezených konceptů 

populismu a euroskepticismu. Data budu čerpat z aktuálních programů zveřejněných na 

jejich webových stránkách. Jelikož je náplní mé práce komparace politických stran, které 

jsou součástí naší politické scény různě dlouhou dobu, nelze stanovit jen jeden výzkumný 

rok. S ohledem na blížící se volby tak budu využívat aktuální programy stran, dostupné na 

jejich webových stránkách a další dokumenty (např. tiskové zprávy).  

Výzkumný design obsahové analýzy lze rozdělit do tří fází – příprava, organizace dat a 

interpretace výsledků.81 V rámci přípravy si shromáždím veškeré využívané texty (jak je 

popsáno v předchozím odstavci, bude se jednat o aktuální volební programy a další články 

dostupné na webových stránkách stran a hnutí). Z operacionalizovaných konceptů 

populismu a euroskepticismu vyčlením definiční znaky, ty pak přetvořím v podkategorie. 

Podkategorie budou rozděleny ve dvě hlavní kategorie, které odpovídají využívaným 

konceptům – tj. populismu a euroskepticismu. Využívat tak budu induktivní metodu 

obsahové analýzy.  

V případě populismu budou podkategorie následující.  

 
78 Tamtéž, s.45 
79 DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza, 

s.95-96 
80 Tamtéž, s.95-96 
81 ELO, Satu a Helvi KYNGÄS, The qualitative content analysis process, s.109 
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1) Kladení důrazu na lid a elity jako homogenní skupiny. To se v praxi projevuje 

především odmítáním rozdílů, které by mohly ve společnosti panovat. V textu by se to 

mohlo objevit například ve volání po záchraně lidu jako celku (od vládnoucích elit), ve 

slibech o vybudování lepšího světa pro „všechny“ či v odmítání společenských rozdílů.  

2) Akcentace antagonistického vztahu mezi lidem a elitou. V této podkategorii se 

pokusím hledat především zdůrazňování chyb a přešlapů vládnoucích stran či snahu 

prezentovat se v roli „člověka z lidu“.  

3) Vyzdvihování morální čistoty lidu. V textu by se mohlo projevovat 

vyzdvihováním zájmů občanů a důrazem na jejich moralitu a dobré vlastnosti. S tím 

souvisí i časté skloňování lidu jako suveréna. 

4) Charismatického lídra. Ústředním tématem této podkategorie je silná osoba 

lídra, který strhává většinu pozornosti jen na sebe, taková strana pak může být označována 

za stranu tzv. „jednoho muže“. 

5) Požadavky na zavedení prvků přímé demokracie. Tato podkategorie bude 

zahrnovat volání po zavedení prvků přímé demokracie, především pak referend či různých 

lidových vet.82 Tato kategorie také bude zahrnovat i případné narážky na to, že standardní 

volby nejsou spravedlivé a svobodné.  

V případě euroskepticismu budou následující:  

1) Odmítání celého projektu EU. Tato podkategorie s sebou přináší volání po 

úplném vystoupení ze struktur EU, obviňování EU z pošlapávání národních zájmů a 

celkově odmítání myšlenky přesunu moci do nadnárodní roviny.  

2) Odmítání současného směřování EU. Často spojováno s dobou po přijetí 

Lisabonské smlouvy, volání po reformách či po návratu k původní formě EU a kritika 

většího nárůstu kompetencí EU na úkor národní suverenity. 

3) Akcentace soběstačnosti ČR a národního principu. Do této podkategorie jsem 

zařadila například tvrzení související s akcentací zbytečnosti EU a tvrzení o absolutní 

soběstačnosti ČR. Dále pak odmítání migrace v kontextu s EU. 

 
82 U přímých voleb jako takových – např. u přímé volby prezidenta – totiž může vznikat rozpor. Přímá 

demokracie by totiž fakticky znamenala, že lid sám přímo reprezentuji svoji zemi, ovšem v přímé volbě 

prezidenta lid jen přímo vybírá svého reprezentanta. 
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4) Odmítání eura. Tato podkategorie zahrnuje veškeré odmítání ekonomických 

výhod z přijetí eura. Dále pak tvrzení, že je to proti národním zájmům ČR či že kvůli tomu 

budeme doplácet na ostatní státy. 

5) Využívání negativních konotací v souvislosti s EU. Používání pojmů jako 

například „bruselokracie“ či přirovnávání EU k diktatuře. 

Pro provedení obsahové analýzy budu pracovat se softwarovým programem QDA Miner 

Lite v2.0.8. od společnosti Provalis Research. Ten mi pomůže zjistit, zda se u jednotlivých 

stran opravdu definiční znaky populismu a euroskepticismu vyskytují a v jaké míře. Pak už 

jen provedu komparaci výsledků, která mi umožní zodpovězení jak hlavní, tak vedlejších 

výzkumných otázek.  

Závěrem bych ráda podotkla, že si uvědomuji určité nejednoznačnosti při vymezování 

kategorií a možnost překryvu u některých kategorií. Konkrétně se jedná například o první 

dvě kategorie v případě euroskepticismu, kdy v rétorice stran a hnutí nebývá vždy zcela 

jasně patrné, k čemu konkrétně jejich kritika EU směřuje. I tak jsem se ale vždy snažila 

postupovat konzistentně a pokud to nebylo z oficiálního programu zcela patrné, tak jsem 

dohledávala další informační zdroje. 

4 Stručné představení zkoumaných stran 

Tuto kapitolu bych ráda věnovala stručnému představení zkoumaných stran (Svobodní, 

Realisté) a hnutí (SPD, Trikolóra). K porovnání právě těchto politických subjektů mne vedl 

především fakt, že v médiích byla často skloňována právě jejich ideologická příbuznost. 

Politickým subjektům se budu věnovat v abecedním pořadí. 

4.1 Realisté 

Jak sami Realisté uvádí na svém webu, strana byla založena 24.11.2016 a v prosinci téhož 

roku figurovala po krátkou dobu pod názvem „Strana Regionů“, jejím oficiálním 

zakladatelem je Michal Moroz.83 Hlavní tváří a mentorem Realistů se stal Petr Robejšek. 

Ten se věnoval i představení strany, o kterém vydal video na Youtube kanále Realistů.   

 
83  MINISTERVO VNITRA ČR. Rejstřík politických stran a politických hnutí: Historie strany REALISTÉ. 

[online].  
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Právě v něm se strana profiluje jako pravicová a konzervativní, čemuž má odpovídat i 

symbol Realistů – modrá hvězda. Ta má symbolizovat: „naději a ukazatel směru“. Ve 

videu také několikrát akcentuje boj proti elitám a preferenci všeho národního před 

globálním. 84  Kromě programu najdeme na jejich stránkách ještě Realistický kodex a 

Realistickou deklaraci. V nich se mimo jiné dozvíme, že jejich stěžejní metodou je tzv. 

Paretovo pravidlo 20/80 či že založení jejich politické strany je vlastně reakcí na rozpad 

tradičních stran, nefungování systému a celospolečenskou nespokojenost.85 Jejich program 

je volně dostupný na jejich webových stránkách a nese označení „33 realistických kroků 

vpřed“.  

Realisté poprvé kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, kde získali 

pouze 0,71 %, což odpovídá bezmála 36 tisícům hlasů.86 Strana pak postavila své 

kandidáty ve volbách do senátu v roce 2018, ovšem ani jeden z nich nepostoupil do 

druhého kola.87 Ze strany také vzešel kandidát do prezidentských voleb v témže roce – Jiří 

Hynek – ovšem v prvním kole získal pouze 1,23 % hlasů a do druhého tak ani 

nepostoupil.88  

Právě neúspěchy strany, od které si někteří lidé slibovali sjednocení pravice, vedl k tomu, 

že v roce 2019 si strana sama odhlasovala ukončení činnosti. 89 

4.2 Hnutí Svoboda a přímá demokracie 

Tomio Okamura a Radim Fiala ihned po svém, dle jejich slov vynuceném, odchodu z hnutí 

Úsvit přímé demokracie oznámili založení nového hnutí – Svoboda a přímá demokracie – 

v květnu 2015. Dle jejich slov zůstanou věrni původnímu programu, který spočíval 

především v boji za prosazení prvků přímé demokracie a za národní zájmy, boj proti 

migraci a zvyšování daní a hájení zájmů pracujících lidí. 90  

 
84 REALISTÉ, REALISTÉ PRÁVĚ VZNIKLI ★. In: Youtube: Kanál Realisté [online].  
85 REALISTÉ. Realistická deklarace. [online] 
86 VOLBY.CZ. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 

21.10.2017 (promítnuto usnesení NSS): Celkové výsledky hlasování. [online].  
87 VOLBY.CZ. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018: Jmenné seznamy a přehledy. 

[online]. 
88 VOLBY.CZ. Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018: Jmenné seznamy a 

přehledy. [online]. 
89 REALISTÉ [online]. 
90OKAMURA, Tomio. Milí přátelé, tímto okamžikem vystupuji já i Radim Fiala z hnutí Úsvit, Facebook 

[online]. 
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SPD je velmi aktivní na sociálních sítích, především pak na síti Facebook, kam Tomio 

Okamura pravidelně umisťuje svá videa, záznamy z tiskových konferencí a rozhovorů. 

Videa pak sdílí i na Instagramu a YouTube. Kromě zmíněného vydává hnutí také své 

vlastní noviny. Ty nesou název „Na vlastní oči“ a volně ke stažení jsou na oficiálních 

webových stránkách hnutí. 

Hnutí je kvůli známosti Tomia Okamury relativně úspěšné již od počátků svého vzniku. 

V krajských volbách 2016 kandidovalo ve většině krajů v koalici se Stranou práv občanů 

Zemanovci a získalo na 32 mandátů v 9 krajích.91 Největší úspěch ovšem zaznamenalo 

hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017, kdy se se ziskem 10,64 % stalo čtvrtou 

nejsilnější stranou.92 

4.3 Svobodní 

Svobodní, kteří byli registrováni již v únoru 2009 pod celým názvem Strana svobodných 

občanů (tento název používali do roku 2019, od té doby používají již jen zkrácenou verzi 

Svobodní) jsou nejstarší ze zkoumaných stran. Jejich zakladatelem je Petr Mach, který byl 

do roku 2017 i předsedou, na jeho postu ho pak na téměř dva roky vystřídal Tomáš Pajonk, 

který byl v minulém roce vystřídán současným předsedou – Liborem Vondráčkem.93 Jak 

píše Kaniok, založení Svobodných bylo do jisté míry výsledkem pnutí uvnitř ODS, kde se 

po odchodu Václava Klause cítila část členů nespokojených s proevropštějším směřováním 

strany (které prosazoval Mirek Topolánek) a k vygradování situace došlo podpisem 

Lisabonské smlouvy.94  

Na svém webu tvrdí, že základem jejich fungování je politická filosofie, která v jejich 

podání stojí na pěti programových cílech – akcentována je především svoboda, volný trh a 

stát.95 Svobodní sami označují svoji stranu za pravicovou a libertariánskou.96  

 
91 VOLBY.CZ. Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016: Počty přidělených mandátů. 

[online]. 
92 VOLBY.CZ. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 

21.10.2017 (promítnuto usnesení NSS): Celkové výsledky hlasování. [online]. 
93 MINISTERVO VNITRA ČR. Rejstřík politických stran a politických hnutí: Historie strany Svobodní. 

[online]. 
94 KANIOK, Petr. Strana svobodných občanů 
95 Jedná se o svobodu, tradice, dále pak o pravila, principy a vládu. Čtvrtý bodem je stát a posledním volný 

trh. SVOBODNÍ.CZ. Politická filosofie Svobodných. [online]. 
96 SVOBODA, Jan. SVOBODA: Pravolevé paradoxy. [online]. 
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Ačkoliv jsou Svobodní součástí politické scény již dlouhou dobu, volební úspěchy nebyly 

valného významu. Například kandidovali ve třech volbách do Poslanecké sněmovny (2010, 

2013 a 2017) a ani jednou nepřekročili pětiprocentní klauzuli. Úspěch zaznamenali jen ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, kam se za jejich stranu dostal Petr Mach, 

a také v loňských volbách do senátu (2020), kde v Pelhřimově porazil kandidát 

Svobodných Jaroslav Chalupský Milana Štěcha.97 

4.4 hnutí Trikolóra 

Hnutí Trikolóra je nejmladším zkoumaným subjektem. Její celý název je Trikolóra hnutí 

občanů a zaregistrována byla 25.6.2019. Jejím předsedou se stal Mgr. Václav Klaus 

mladší, který ale 23.3.2021 oznámil záměr stáhnout se z politiky a nekandidovat ve 

sněmovních volbách.98 Ačkoliv bylo hnutí založeno až v polovině roku 2019, mají 

v současné době tři poslance – kromě Klause ještě poslankyni Majerovou Zahradníkovou 

(s Klausem opustila ODS) a Hyťhovou (původně zvolená za Okamurovu SPD).99 

Na svém webu mají zveřejněné tři programové pilíře – Braňme normální svět, Bohatství 

vzniká z práce a České zájmy na prvním místě – kde jsou detailně popsané programové 

priority, podtitul všech tří pilířů zní: „Vraťme lidem jejich zemi“.100 

Počátkem března oznámili Svobodní, Soukromníci a Trikolóra vytvoření společné koalice 

pro volby 2021. V oficiálním prohlášení stálo, že: „Trikolóra, Svobodní a Soukromníci 

budou společně hájit hodnoty, na kterých tato země zbohatla. Budou hájit českou korunu, 

svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za 

sebe či dát práci jiným lidem.“101 

5 Obsahová analýza vybraných stran optikou konceptu populismu 

Jak jsem již předeslala výše, v případě populismu budu posuzovat to, zda se v programech 

a dalších dokumentech stran vyskytují zmíněné definiční prvky. Jedná se o kladení důrazu 

na lid a elity jako homogenní skupiny, vytváření antagonistických vztahů mezi lidem a 

 
97 VOLBY.CZ. Výsledky voleb a referend [online].  
98 KLAUS, Václav. Po zralé úvaze jsem se rozhodl, ... [online]. 
99 TRIKOLORA HNUTÍ OBČANŮ. Naši lidé [online]. 
100 TRIKOLORA HNUTÍ OBČANŮ. Programové pilíře [online]. 
101 KLAUS, Václav, Libor VONDRÁČEK a Petr BAJER. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb 

společně.: Chtějí být alternativou, hájit svobodu, českou korunu i kapitalismus [online]. 
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elitami, důraz na moralitu lidu v porovnání se zkažeností elit. Dále pak to, zda strany mají 

charismatického lídra a zda touží po zavedení prvků přímé demokracie. Politickým 

subjektům se opět budu věnovat v abecedním pořadí.  

Samozřejmě si uvědomuji překryv některých vyjádření, která by se dala zařadit do více 

kategorií. Ovšem vždy jsem se snažila postupovat konzistentně a odhadnout skutečný 

význam daného vyjádření. 

Vycházela jsem primárně z programů stran, pokud mi ale některý postoj nebyl z obsahu 

programu zcela jasný, použila jsem i další dokumenty či rozhovory v mediích. 

5.1 Realisté  

Jak je výše uvedeno, Realisté již ukončili svou činnost. Zřejmě proto je na jejich stránkách 

dohledatelné mnohem méně informací, než u jiných stran. Jejich podrobný program je 

strukturovaný do 11 oblastí a každá oblast se skládá ze tří částí nazvaných – Klíčová 

změna, Co uděláme a Proč je to důležité. 

Homogenita lidu a elit se v případě Realistů projevuje častou argumentací „národního 

zájmu“. Opětovně tam tak můžeme najít fráze typu „Výstavba kritické infrastruktury je 

v našem národním zájmu“ či „je tedy v našem národním zájmu zadržet maximální množství 

této vody na našem území“. Strana se tak staví do role „mluvčího národa“ – tvrdí že ví, co 

je pro něj nejlepší a že jimi navrhovaná řešení jsou absolutně platná. Dle jejich názoru má 

každá země: „pouze dva hlavní národní zájmy, bezpečnost a blahobyt“102 a od nich se poté 

odvozují další zájmy, ve kterých se pak země od sebe mohou lišit. Diferenciaci zájmů na 

vnitrostátní úrovni však odmítají. 

Antagonistický vztah mezi lidem a elitou používají Realisté relativně často. Tradiční 

politické strany nazývají „muzeálními stranami“, kterým jde jen o znovuzvolení 

(„Muzeální strany jsou zvyklé na prosazování svých slibů zapomenout v okamžiku, kdy se 

uzavřou volební místnosti“). Vláda dle nich záměrně šíří propagandu o stavu ekonomiky 

(„Navzdory vládní propagandě není česká ekonomika v žádné převratné kondici“) a proti 

zájmům lidu jdou i vládní zaměstnanci za jejichž přešlapy platíme my všichni.“103Českou 

legislativu také nazývají „legislativní džunglí“, která znesnadňuje občanům život a vyčítají 

 
102 REALISTÉ. Naše národní zájmy, [online]. 
103 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
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vládě „přebujelou byrokracii“ a všudypřítomnou korupci. 104 Ukázkovým příkladem této 

kategorie je pak Robejškův článek pojmenovaný Hloupá masa a majitelé pravdy, ve 

kterém kromě důrazu na posilování této dělicí linie také obhajuje přímou demokracii.105  

Vyzdvihování morální čistoty lidu je u Realistů patrné především ve vztahu k soudům, kde 

zdůrazňují nutnost jejich nezávislosti a nezkorumpovanosti. Současný systém se totiž dle 

nich „vyznačuje nejvyšší ingerencí politiků do nezávislosti justice“. Zároveň ve svém 

programu Realisté velmi často vyzdvihují dobré vlastnosti občanů. „Česká republika sice 

neoplývá velkým přírodním bohatstvím, zato disponuje nesmírně kvalitními lidskými zdroji. 

Vzdělaní, zruční, kreativní a pracovití lidé jsou naším největším pokladem“.106 Kromě toho 

se u nich vyskytuje i neustálá obhajoba lidu jako suveréna. „Český národ je základním 

stavebním kamenem naší společnosti a musí být definován jako státotvorný prvek“ říkají 

například.107 

Čtvrtou charakteristikou je charismatický lídr. Snahy strany navázat na relativní známost 

Petra Robejška  jsou patrné v prezentaci jeho osoby jako tzv. „mentora a ideového 

vůdce“.108 

Ten se zároveň jako jediný vyskytuje i na všech YouTube videích jako hlavní postava, 

prezentující postoje Realistů.109 Robejšek je také jediný, kdo se vyskytuje i na všech 

billboardech 110, a kromě bývalého prezidentského kandidáta Jiřího Hynka byl také jako 

jediný za Realisty zván do různých diskusních pořadů. Zároveň většina článků, 

věnovaných Realistům, nemá titulky psané jinak než v souvislosti s Robejškovým 

jménem.111 Právě pro tyto skutečnosti se tak tako kategorie u Realistů vyskytuje. 

Posledním definičním bodem je volání po integraci prvků přímé demokracie. S tím 

Realisté souzní a jako ideální formu deklarují lidové veto. Dle nich je to: „žádoucí způsob 

 
104 Tamtéž 
105 ROBEJŠEK, Petr. Hloupá masa a majitelé pravdy. [online]. 
106 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
107 Tamtéž 
108 AKTUÁLNĚ.CZ. Robejšek je náš mentor a ideový vůdce, peníze od Dospivy bychom vzali, říká 

spoluzakladatel Realistů. [online]. 
109 Kromě těchto videí se tam nacházejí ještě další videa – jako např. rozhovory dalších členů v České televizi 

či předvolební spot jejich prezidentského kandidáta Jiřího Hynka. 

Realisté. In: YOUTUBE. Realisté. [online]. 
110 Viz například zde – IROZHLAS. Realisté po třech letech končí. Rozhodla o tom většina členů politické 

strany. Či zde – TVRDOŇ, Jan. Tátovi pušku do ruky, mámě bezpečný domov a Realistům pětinu hlasů. 

Robejškův projekt kvůli Trikolóře míří k zániku. 
111 Viz např. tyto titulky: ECHO24. Kritik EU politolog Robejšek zakládá novou stranu. Či: Realisté. 

IROZHLAS. Robejškovi Realisté míří po třech letech k zániku. Členové strany hlasují o ukončení činnosti  
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jak zapojit občany do rozhodování ve státě a zvýšit jejich zájem o věci veřejné“. Kromě 

toho vítají i větší digitalizaci, protože ta do budoucna také „bude sloužit i k posílení prvků 

přímé demokracie“.112 

5.2 Strana Svoboda a přímá demokracie 

Hnutí Svoboda a přímá demokracie má svůj program strukturovaný do deseti základních 

tezí. Jedná se například o Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní 

Českou republiku či Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou 

demokracii, referendum a odvolatelnost politiků.113Již z těchto vyjádření jsou patrné 

základní stěžejní body politiky SPD – negativní vztah k Unii a výhrady k fungování 

současného politického systému. 

To, zda SPD ve svém programu nahlíží na lid a na elity jako na homogenní skupiny, je 

patrné například v této tezi: „považujeme za správné, aby česká zahraniční politika začala 

být opět česká, hájící především zájmy našeho státu a občanů“114. Ukázkovým příkladem 

je pak Okamurův příspěvek na Twitteru, kde píše: „Jednání ČSSD a ANO zkrachovalo 

proto, že ČSSD jedná hlavně o korytech. Takové jednání nehájí zájmy lidí v ČR, ale hájí 

zájmy korytářů a mafie v ČSSD. Je na hnutí ANO, jestli si vybere návrat k jednání o 

pozitivním programu pro lidi, tzn. návrat k jednání s SPD.“115 V tomto příspěvku je tak 

dáváno rovnítko mezi program tzv. pro lidi a program SPD. To, dle mého mínění, ilustruje 

představu SPD, že lidé jako celek mají všichni stejné zájmy. Okamurovo hnutí se zároveň 

neváhá stavět do role ochranitele těchto zájmu, což může být patrné například zde: „Pokud 

chcete žít v zemi, kde nezakážou hrát, mluvit a zpívat, volte prosím hnutí SPD.“116 

Druhým znakem je dikce elit a lidu jako protichůdných skupin. Ta se u SPD vyskytuje 

velmi hojně. Příkladem mohou být následující výroky: „Chceme navzdory manipulacím 

naší vlády a médií nadále nazývat věci pravými jmény, říkat a poslouchat pravdu“, 

„Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií“, „Politici a média 

šíří vytrvale lži“ či „Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou 

kmotrovské stranické mafie“.117 SPD tak ve svém programu neustále vysvětluje všechny 

 
112 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
113 SPD. Politický program [online]. 
114 SPD. Politický program [online]. 
115 OKAMURA, Tomio. Jednání ČSSD a ANO zkrachovalo proto, že... [online]. 
116 OKAMURA, Tomio. Z Bruselu přichází další totalitní plán. [online]. 
117 SPD. Politický program [online]. 
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společenské problémy právě tím, že elity všeho druhu zneužívají svou moc na občanech.118 

To vše dokládá i jejich vyjádření k oslavám 17.listopadu kde píší následující: „Ideály 

revoluce byly zadupány svorně normalizátory i novodobými vládci. A je znovu na nás, zda 

se k myšlenkám Sametové revoluce vrátíme a pokusíme se navrátit zpět to, co bylo prostým 

občanům elitami ukradeno.“ a dále pak: „Mluvte prosím také s našimi staršími 

spoluobčany, se seniory, vysvětlujte jim názory našeho hnutí SPD, protože starší lidé často 

nemají internet, a bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím.“119 

SPD se uchyluje k vyzdvihování morální čistoty lidu, který sám ví, co je pro něj nejlepší, a 

proto je to právě lid, který si musí skrze prvky přímé demokracie vládnout sám. V jednom 

z rozhovorů, kde Okamura vyzdvihuje nástroj referenda, tak například ukazuje na ty elity, 

které lidu v přímé volbě brání. V tomto kontextu šlo o: „Sobotkovu a Babišovu vládu“.120 

Příkladem této dikce může být i již jednou zmíněný příspěvek na Twitteru, kde Okamura 

hovoří o členech ČSSD jako o „korytářích“ a „mafii“121. 

Kategorie charismatického lídra se u SPD dle mého názoru také vyskytuje. Kromě 

skutečnosti, že se Hnutí po čtyři roky jmenovalo celým názvem „Hnutí Svoboda a přímá 

demokracie - Tomia Okamury“122, se Okamura vyskytuje téměř na všech předvolebních 

billboardech sám (výjimkou jsou jen volby do krajských zastupitelstev a evropské volby) 

123 a i pohled na sociální sítě SPD nám tento fakt dokazuje. Oficiální facebooková stránka 

hnutí se jmenuje: „Tomio Okamura – SPD“ a na tomto profilu najdeme z velké části jen 

fotky či videa propagující názory předsedy hnutí.124  V souvislosti s Okamurovým 

charismatem stojí za zmínku i jeho předešlé hnutí – Úsvit přímé demokracie – se kterým se 

dostal ve volbách 2013 do Sněmovny125 a ze kterého byl o dva roky později spolu 

s Radimem Fialou vyloučen. Stalo se tak kvůli obvinění Okamury z tunelování strany.126 

 
118 SPD takto nevysvětluje problémy jen u nás, ale i v zahraničí. V jejich programu se například můžeme 

s podobným vysvětlením setkat i při vysvětlovaní konfliktu na Ukrajině. Ta je dle SPD také způsobena 

„zkorumpovanými a nekompetentními politiky“.  
119 OKAMURA, Tomio. Ukradené ideály a vítězství elit.  [online]. 
120 OKAMURA, Tomio. Referendum. [online]. 
121 OKAMURA, Tomio. Jednání ČSSD a ANO zkrachovalo proto, že... [online]. 
122 IROZHLAS. Okamura nechal vyškrtnout své jméno z názvu hnutí, SPD je už podle něj známou značkou.  
123 Patrné například zde – SPD. Volby do evropského parlamentu. Či zde: IROZHLAS. Inventura 

předvolebních kampaní: zavádějící billboardy, odkazy na koronavirus i propagace konopí. 
124 Tomio Okamura – SPD. In: Facebook [online] 
125 Poslanecký klub Úsvit – Národní Koalice: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017. 

In: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. 
126 ČT24. Kam mizely peníze z účtu Úsvitu? V minulosti měl podle smlouvy 46 milionů dostat Okamura. In: 

ČT24 [online]. 
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Okamura s Fialou ihned poté založily současnou SPD. 127Stejný krok podnikly i členové 

Úsvitu, když založily novou stranu – Úsvit - Národní koalice –, ale ta již nikdy na svůj 

úspěch nenavázala. To dle mého dokládá, jak moc stál úspěch původního Úsvitu právě na 

osobě Okamury. 

Vzhledem k názvu hnutí zřejmě není překvapením, že i tuto charakteristiku populismu 

hnutí naplňuje. Ve svém programu několikrát zmiňuje nutnost rozhodování v rámci 

referenda, a také že budou podporovat „co nejširší vliv samosprávy občanů v oblasti 

školství“.128 Nástroj referenda SPD chápe nejen jako důkaz míry demokracie, ale také za 

její základní princip. Z toho důvodu je jejími členy tak často akcentován. 

5.3 Svobodní 

Program Svobodných je rozdělen do devíti programových oblastí a na konci obsahuje ještě 

dvě programové přílohy věnované svobodnému trhu s informacemi a Evropské dohodě.129 

U Svobodných se dle mé analýzy nevyskytuje první definiční znak populismu, který stojí 

na odmítání společenských rozdílů. Naopak spíše mluví o tom, že si uvědomují rozdíly ve 

společnosti, a proto se snaží prosadit co největší svobodu jednotlivců. 

V souvislosti se zařazením Svobodných do této kategorie je nutné nejprve zmínit 

podstatu jejich libertariánského postoje. Ten již ze své podstaty stojí na silné nedůvěře vůči 

přílišné moci státu (a jeho představitelům). K hlavním hodnotám libertariánů se řadí důraz 

na individuální svobodu a soukromé vlastnictví.130 Tyto myšlenky jsou pak v programu 

Svobodných vyjádřené například tímto tvrzením: „Státní moc má sklon rozhodovat za 

občany a tím ohrožuje jejich svobodu, proto musí být omezena a kontrolována“.  Většina 

vyjádření, zařazených do této kategorie, s tímto koresponduje a projevuje se tak především 

kritikou těch oblastí, kde stát zasahuje příliš. Tato kategorie se tak u Svobodných spíše 

nevyskytuje, ačkoliv je nutné zmínit, že občas se v jejich programu vyskytují vyjádření, 

která sklouzávají k populistické taktice vystavěné na vzbuzování emocí. Vhodným 

příkladem mi přijde například vyjádření, že: „se školství stává nástrojem pro šíření 

jakékoli vládní ideologie“ či obviňování státu ze „špehování občanů“. 131   

 
127 AKTUÁLNĚ.CZ. Okamura s Fialou odešli z Úsvitu, zakládají nové seskupení. [online] 
128 SPD. Politický program [online]. 
129 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online]. 
130 VOSSEN, Bas van der. Libertarianism. [online]. 
131 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online]. 
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Co se týče oblasti vyzdvihování morality lidu a zkaženosti elit, tak Svobodní mluví 

především o té druhé oblasti v souvislosti s justičními elitami („Vytvořila se justiční 

diktatura, neodpovědná soudní moc“) či s veřejnými zakázkami jakožto možností pro 

potenciální korupci. Dle nich totiž: „I svěřená moc lidskou psychiku korumpuje a 

devastuje“, z toho vyplývá, že elity mají sklony k podléhání korupci, ovšem není to zcela 

jejich vina. 

Čtvrtý definiční znak – charismatický lídr – se dle mé analýzy u Svobodných nevyskytuje. 

Svobodní vyzařují jako strana větší integritu. Na jejich facebookových stránkách, kde jsou 

zveřejněné i některé z dalších billboardů najdeme jak předvolební reklamy bez žádných 

tváří, tak billboardy, kde je hlavní pozornost věnována jiným členům než jen 

předsedovi.132 Zároveň pokud bychom se podívali na jejich příspěvky zveřejněné na téže 

sociální síti, tak i zde jsou příspěvky psány za celou stranu a jsou sdíleny názory řadových 

členů.133 Pozornost tak není směřována jen k předsedovi strany. 

Přání na zavedení prvků přímé demokracie se u Svobodných projevuje ve formě touhy po 

lidovém vetu. Referendum jako takové je v jejich programu zmiňováno pouze v souvislosti 

se zavedením eura jako národní měny, jinak koncept referenda odmítají. Ovšem využívání 

prvků přímé demokracie považují jen za jakýsi „dobrý doplněk demokratických 

rozhodovacích postupů, nikoliv jejich náhradu“.134 

5.4 Trikolóra 

Program hnutí Trikolóra je strukturován do tří oblastí – Braňme normální svět, Bohatství 

vzniká z práce a České zájmy na prvním místě.135 Již z názvů těchto pilířů můžeme 

vypozorovat hlavní teze, které jsou rozváděny dále v programu. Jedná se o jakousi 

záchranu „normálního“ světa před zlými vlivy zvenčí (např. politická indoktrinace žáků či 

multikulturní ideologie, která je nám vnucována), jimi navrhované ekonomické změny 

(jako např. snížení daní, odmítnutí eura) a nacionalismus.  

Jako první zmíněný definiční znak populismu je v mém případě důraz na homogenitu lidu 

a elit. Ten se v programu Trikolóry vyskytuje například ve vyjádřeních jako: „Lidé tu 

nejsou pro stát, ale stát je pro lidi“ či „Cílem státu je, aby se občané měli dobře. Ti se 

 
132 SVOBODNÍ. Úvodní fotky. In: Facebook [online]. 
133 SVOBODNÍ. Úvodní stránka. In: Facebook [online]. 
134 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online] 
135 TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ. Programové pilíře [online]. 
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budou mít dobře, když je stát nebude odírat“.136 Hnutí se tak staví do role toho, kdo ví, co 

je pro lid nejlepší a co má udělat, aby se všichni měli dobře.  

Dalším rysem populistických stran je akcentace antagonistického vztahu mezi lidem a 

elitou. Ta se v programu vyskytuje hned několikrát. Jedná se o vyjádření jako například: 

„Veřejný ochránce práv nebyl zřízen k tomu, aby byl nástrojem politických neziskových 

organizací k obtěžování lidí“, „Stát má lidem sloužit, nikoli je zadlužovat“, „Kompetence 

ministerstva pro místní rozvoj, které jsou zbytečnou šikanou občanů, firem či organizací, 

zrušíme.“ či „Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových 

organizací a dalších subjektů“.137 Dikce my – normální občané – proti nim – elitám, 

kterým jde (ve formě různých politiků, veřejných ochránců, neziskových organizací, médií  

apod.) jen o vlastní obohacení je tu zcela zřejmá.  

Dle mého názoru se třetí znak u Trikolóry nevyskytuje, což opět koresponduje i s jejich 

postoji k přímé demokracii. 

V případě Trikolóry je situace v této oblasti značně složitější především kvůli prohlášení 

jejich předsedy z druhé poloviny března, kdy oznámil svůj záměr odejít z politiky. Právě 

v začátcích hnutí totiž bezpochyby bylo možné pozorovat snahy Václava Klause mladšího 

profilovat se jako charismatický lídr a symbol strany, což dokládaly i volební billboardy do 

senátních voleb, kde vždy stál kandidát příslušného obvodu po boku předsedy Trikolóry.138 

V poslední době ale hnutí na svých sociálních sítích zveřejňuje příspěvky a komentáře 

různých členů a i v grafikách strany se vyskytují rozličné tváře.139 Pokud tak budeme brát 

v potaz současnou podobu Trikolóry, pak tuto charakteristiku nenaplňuje, jelikož o svého 

charismatického lídra hnutí nedávno přišlo.  

Poslední vymezení se pak týká požadavků na zavedení prvků přímé demokracie, to se u 

Trikolóry nevyskytuje. „My nejsme pro referendum kvůli každé kravině, ani nejsme pro 

odvolatelnost, přímou demokracii. To jsou takové maoistické koncepce. My si myslíme, že 

referendum má smysl jedině o setrvání v EU, žádná jiná otázka se takto řešit nemá. Pouze 

zásadní státoprávní otázky.“ uvedl předseda Hnutí v jednom z rozhovorů.140 

 
136 TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ. Podrobný program hnutí.  [online]. 
137 Tamtéž 
138 TRIKOLÓRA. Úvodní stránka. In: Facebook [online]. 
139 Tamtéž 
140 MALÁ, Markéta. Trikolóra chce pravidelné referendum o odchodu z EU. „Nevoláme po czechxitu jako 

SPD,“ tvrdí Klaus. In: Echo24 [online]. 
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6 Obsahová analýza vybraných stran optikou konceptu euroskepticismu 

V případě euroskepticismu se stranám budu opět věnovat ve stejném pořadí. Definiční 

prvky se skládají z následujícího – Odmítání celého projektu EU, odmítání současného 

směřování EU, akcentace soběstačnosti ČR a národního principu, Odmítání eura a 

využívání negativních konotací ve vztahu k EU. I zde samozřejmě dochází k určitému 

prolínání kategorií a vyjádření, ale volila jsem stejný postup jako u populismu.  

6.1 Realisté 

Realisté ve svém programu nikde explicitně nezmiňují, že by jim byla myšlenka transferu 

moci na nadnárodní entitu cizí či že by stáli o vystoupení České republiky ze struktur EU. 

Spíše často akcentují národní princip, jako pro ně určující záležitost. A pokud by byly 

národní principy pošlapávány, pak by zřejmě hlasovali v otázce tzv. Czexitu pro 

vystoupení ČR z EU. S tím ostatně souvisí jimi proklamovaná taktika, jak zjistit, zda dané 

téma je či není národním zájmem. Máme si prý položit dvě otázky – Jsme schopni danou 

věc ovlivnit? A je dané řešení dobré pro Českou republiku?141 Jejich prezidentský kandidát 

dokonce na adresu tzv. Czexitu říká, že by hlasoval proti vystoupení ČR z EU.142 Z důvodu 

nejednoznačnosti se tam tak takto kategorie spíše nevyskytuje. 

Tato strana je kritikem současného směřování EU. Kritika směřuje například k postoji EU 

v otázce držení zbraní („Omezování držení zbraní ze strany EU je naprosto nesmyslné, v 

boji proti terorismu nepomůže, naopak odzbrojí naše občany“)143, a také k tomu, že by se 

Česká republika měla více snažit prosazovat hlavně své zájmy, jak je předesláno 

v předchozím odstavci. Projekt Evropské unie totiž není, již z principu věci, vystavěn na 

nacionalismu, který je pro Realisty tak klíčový. 

Strana Realistů velmi kategoricky odmítá nelegální migraci a v souvislosti s ní volají po 

znovuzavedení hraničních kontrol, jelikož tím: „předejdeme  většině  potenciálních  

problémů spojených s masivním příchodem osob z jiných kultur či jinak rizikových 

oblastí“. 144 O soběstačnosti České republiky jako takové nemluví. Jak je již nastíněno 

 
141 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
142 ČT24. Hynek: Referendum o vystoupení z EU bych podpořil. Ale přesvědčoval bych občany, že to není 

cesta dopředu. ČT24 [online]. 
143 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
144 Tamtéž 
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výše, volají po větším prosazování národních zájmů, ovšem spíše na poli abstraktních 

tužeb. 

Prosazování naší národní měny na úkor eura se v programu Realistů vyskytuje několikrát. 

Dle nich je totiž euro pouhým politickým cílem, který nemá žádné širší opodstatnění. 

„Odmítnutí eura je nekomplikované rozhodnutí dnes, kterým zabráníme velkým 

komplikacím v budoucnu.“ píší například. Zároveň vyzývají vládu, aby „konečně vzala na 

vědomí hospodářská fakta“145 a euro v současné podobě nadobro odmítla.  

Co se týče negativních konotací, tak například v části věnované ozbrojení obyvatelstva se 

můžeme setkat s přirovnáním EU k totalitním režimům („Tendenci odzbrojovat 

obyvatelstvo měly vždy totalitní režimy, které měly strach z vlastních občanů a upevňovaly 

si tím svou absolutní moc. Je frustrující, že podobnou snahu nyní projevuje EU, a to pod 

zcela absurdní záminkou boje s terorem.“).   

6.2 Svoboda a přímá demokracie 

SPD je silně kritická vůči projektu EU, na jeho adresu říká například že: „EU je jako 

projekt chybný, marnotratný a nefunkční“ či „Projekt je spojen s faktickým oslabením a 

likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu 

o vystoupení z EU.“.146 Dle jejích členů tak členství ČR v této organizaci není pro naší 

zemi tou správnou cestou a požadují vystoupení z jejích struktur. V případě SPD je ovšem 

existuje určitý rozpor v jejich postojích. V jedné pasáži programu totiž například píší, že: 

„Vlastní původní základní principy EU, tedy principy volného obchodu a pohybu osob, 

byly negovány Lisabonskou smlouvou, kterou přišla ČR a ostatní malé členské státy o 

suverenitu.“147 Z toho by se dalo odvodit, že členům SPD vadí pouze její současná vize, 

explicitně se k tomu ale nevyjadřují. Ústředním tématem SPD byla především migrační 

krize a právě jejich odpor k migraci dávají velmi často do souvislosti s kroky EU. Právě 

kvůli tomu volají po tzv. „Czexitu“: „Naše jediná šance na záchranu české státnosti a naší 

kultury po našich předcích je CZEXIT, tedy vystoupení z EU, dokud je čas.“ říká Okamura 

v jednom ze svých videí148. 

 
145 Tamtéž 
146 SPD. Politický program [online]. 
147 Tamtéž 
148 OKAMURA, Tomio. CZEXIT. In: Facebook [online]. 
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S tím souvisí i druhá kategorie – odmítání současného směřování. Dle SPD směřuje 

současný způsob vedení EU k „řízené islamizaci“ a k „vytvoření evropského superstátu“. 

Kromě migrace, která je akcentována v částech o EU nejčastěji, kritizuje SPD Evropskou 

unii například v oblasti školství. „Odmítáme zásadním způsobem snižovat požadavky na 

úroveň maturitní zkoušky a odmítáme koncepci vzdělávání v Evropské unii založené na 

masovém nárůstu nekvalitního vysokoškolského vzdělávání.“149 

Dle Strany svobody a přímé demokracie je ČR soběstačnou zemí, která by odchod ze 

struktur EU bez problémů ustála. „Nebojíme se ekonomických důsledků vystoupení ČR 

z EU, jak nás straší v mediích (ovládaných právě EU) tzv. Czexitu, protože jednotlivé země 

EU náš trh potřebují stejně intenzivně jako my ten jejich …“. Jak jsem nastínila výše, 

právě podněcování strachu z migrace a akcentování národních principů je v případě SPD 

velmi běžné. V několika modifikacích se tam tak objevují vyjádření jako například toto: 

„Stupňující migraci považujeme za zásadní hrozbu naší státní existence.“150 

Tomio Okamura v otázce přijetí eura zastává jednoznačně negativní stanovisko. Vydal na 

toto téma dokonce video, ve kterém doslova říká, že je proti přijetí eura, protože: „to 

způsobí jak destabilizaci ekonomiky, tak ztrátu další části suverenity a samozřejmě také 

okamžitě zdražení všeho“.151 

Poslední, v programu hojně zastoupenou kategorií, je využívání negativních konotací vůči 

EU. Té jsou dávány nálepky typu: „eurobyrokracie“152 či „diktát z Bruselu“153. EU je také 

označována za „zdroj manipulace, cenzury, vydírání a silně připomíná pozici SSSR v době 

RVHP“, nejčastěji je ovšem přirovnávána k totalitě.154 

6.3. Svobodní 

Svobodní jsou proti členství v EU jako takové. Dle nich České republice přineslo jen 

„stagnaci a neschopnost konkurence“ a sami podporují jak vystoupení z Evropské unie, 

tak odmítnutí jakékoliv „alternativní podoby spolupráce“. Z toho lze odvozovat, že 

 
149 SPD. Politický program [online]. 
150 SPD. Politický program [online]. 
151 OKAMURA, Tomio. Vláda chce euro pro ČR. In: SPD [online].  
152 SPD. Politický program [online]. 
153 OKAMURA, Tomio. Z Bruselu přichází další totalitní plán. [online]. 
154 SPD. Politický program [online]. 
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Svobodným nejsou blízké ani zakládající hodnoty EU a odmítají tak celou myšlenku 

transferu moci z národní na nadnárodní úroveň.155 

Není tak překvapením, že odmítají i současné směřování Unie. Například pokus o větší 

integraci států považují za „slepou uličku“, absolutně odmítají všechny snahy na poli 

vojenské spolupráce, jimi propagovaná vize fungování trhů je „velmi vzdálen konceptu 

volného trhu“ (který je pro Svobodné klíčový) a odsuzují směrnice týkající se například 

nakládání s odpady či životního prostředí.156  

Národní rozměr není v programu Svobodných obsažen téměř vůbec. Soběstačnost ani 

odpor k migraci v programu  zmíněný není. To, že se tato kategorie v programu 

Svobodných zřejmě nevyskytuje, dokládá i další z jejich vyjádření. „EFTA157 není na 

rozdíl od EU založena na byrokracii, přerozdělování peněz a dotacích, na společné měně a 

na přehlasování jedněch druhými.“158 Z toho tak lze usuzovat, že určitou formu 

ekonomické spolupráce by Svobodní zřejmě vítali i v případě České republiky. Tomu by 

tak nebylo, pokud by byli přesvědčeni o soběstačnosti ČR.  

Odmítání eura není v kontextu předchozích odstavců nic překvapivého. Jasně shrnující 

jejich postoj je, dle mého, toto vyjádření: „Pokud by mělo dojít ke zrušení koruny jako 

národní měny a k jejímu nahrazení eurem jakožto výlučným platidlem, nad jehož emisí by 

Česká republika měla jen omezenou kontrolu, požadují Svobodní referendum.“159  

U Svobodných se dle mého názoru nevyskytují negativní konotace stejného typu, jako u 

předešlých stran. Svobodní nevyužívají tak negativně zabarvené výrazy, které by měly 

vyvolávat emoce. Spíše kritizují na EU její „nedemokratické poměry“, které musíme 

chápat jako „úmyslný pokus o odstranění tradičních evropských hodnot jako je svoboda, 

demokracie, důstojnost člověka, pluralita názorů, odpovědnost politiků občanům“.160  

 
155 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online] 
156 Tamtéž 
157 EFTA je mezinárodní organizací založenou výhradně na ekonomické spolupráci jejích členů, kterými jsou 

Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Založena byla v roce 1960.  EFTA, About EFTA: The 

European Free Trade Association. EFTA [online]. 
158 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online] 
159 Tamtéž 
160 Tamtéž 
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6.4 Trikolóra  

V programu hnutí se, dle mých zjištění, nevyskytuje odmítání projektu EU jako celku, ani 

touha z Unie vystoupit. Po krajských volbách 2020 ale Václav Klaus mladší v jednom 

z rozhovorů uvedl, že v této oblasti musí dojít ke zpřesnění a v návaznosti na to uvedl že: 

„Budeme chtít, aby referendum o setrvání v unii bylo součástí každých sněmovních 

voleb.“161 V témže článku ovšem důsledně odmítl, že by případný odchod České republiky 

z EU podpořil a to s odůvodněním, že na to nemá ČR sílu. 

Ovšem kritikou k současnému směřování Unie Trikolóra nešetří. Dle nich je ten současný 

směr neudržitelný a volají po: „návratu fungování EU před Lisabonskou smlouvou“. 

Výhrady směřují především k tomu, že EU dle nich omezuje suverenitu členských zemí, a 

dále odmítají její dotační politiku a snahy na vojenské úrovni. 

V oblasti soběstačnosti je často Trikolórou skloňována touha po ní například v oblastech 

výroby medu, výroby a spotřeby regionálních a místních potravin či v oblasti „sestavení 

„energetického mixu““. Národní prvek je v jejich vyjádření taktéž patrný, hojně 

zastoupený je i odpor k migraci. Tu označují mimo jiné za: „nebezpečný projekt 

zneužívající bídu a naivitu obyvatel“.162 

Kvůli strachu ze ztráty kontroly nad měnovým kurzem odmítá hnutí přijetí eura. Dalším 

důvodem je pak přesvědčení o jeho nefunkčnosti a nutnost jeho revize (společně 

s projektem Schengenu).  

Trikolóra také využívá negativních konotací při vykreslování EU. Mluví o ní jako o 

„mocenském bruselském aparátu“, který je rizikem pro demokracii a jehož dotační politika 

je navíc: „semeništěm obrovské korupce a nové zbytečné byrokracie“.163 

7 Komparace politických subjektů 

7.1 Komparace subjektů optikou populismu 

Jak je nastíněno výše, tato práce se zabývala srovnáním toho, jak se prezentují strany 

Realisté, Svobodní a hnutí SPD, Trikolóra skrze pět výše uvedených definičních znaků 

 
161 MALÁ, Markéta. Trikolóra chce pravidelné referendum o odchodu z EU. „Nevoláme po czechxitu jako 

SPD,“ tvrdí Klaus. In: Echo24 [online]. 
162 TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ. Podrobný program hnutí. [online]. 
163 Tamtéž 



38 

populismu – tj. kladení důrazu na lid a elity jako homogenní skupiny (1), akcentace 

antagonistického vztahu mezi lidem a elitou (2), vyzdvihování morální čistoty lidu (3), 

charismatického lídra (4) a požadavky na zavedení prvků přímé demokracie (5). Pro 

přehlednost jsou údaje zpracovány do tabulky, která je k dohledání v kapitole Přílohy. 

V analyzovaných dokumentech jsem u strany Realisté našla všech pět definičních znaků, 

stejně tak u hnutí SPD. Strana Svobodných dle mé analýzy nenaplňuje kategorie (1), (2) a 

(4) a u Trikolóry jsem nedohledala kategorie (3), (4) a (5).  

Jako nejvíce splňující kritéria populismu se jeví strana Realisté a hnutí SPD. V rétorice 

jednotlivých subjektů ovšem lze nalézt drobné nuance. Ta největší dle mého spočívá 

v kategorii (1), kde Realisté sice charakteristiky kategorie splňují, ale jejich argumentace 

„národním zájmem“ může z velké části vycházet z realistické teorie mezinárodních 

vztahů164, na kterou minimálně název této české strany odkazuje. Nelze tak s jistotou určit, 

do jaké míry se jedná o populistickou rétoriku a do jaké jde jen o využití zmíněné teorie 

mezinárodních vztahů. V případě Realistů tak existují určité pochybnosti ve validitě 

měřítek, které toto bohužel nejsou schopny poskytnout. Naproti tomu SPD naplnila 

vymezený koncept bezezbytku. 

Přestože Svobodní a hnutí Trikolóra vykazují stejný počet znaků populismu, u každé ze 

stran se vyskytují jiné kategorie. U Svobodných vychází dosažené skóre takto především 

kvůli jejich libertariánskému postoji, který jsem vysvětlovala výše a který již ze svého 

principu pramení z určité nedůvěry ke státní moci. Příčiny některých postojů (a zároveň 

důvody pro zařazení do těchto kategorií) tak je nutné chápat v kontextu právě tohoto. U 

Trikolóry se ale její argumentace zdá opět podobná spíše populistické rétorice – je např. 

volen jednoduchý jazyk (pro navození pocitu, že politik je „jeden z nás“) a používá striktní 

vymezení my versus oni – a proto je zařazena jako více populistická než Svobodní. 

7.2  Komparace subjektů optikou konceptu euroskepticismu 

Jak jsem již v práci několikrát zmínila, tak v případě euroskepticismu jsem se u mnou 

zvolených stran a hnutí zabývala těmito kategoriemi: odmítání projektu EU jako celku (1), 

odmítání současného směřování Unie (2), akcentace soběstačnosti, národního principu a 

 
164 Národní zájem je pro realistickou teorii ústředním konceptem, který se máme chápat jako objektivní a 

univerzálně platnou kategorii. Je spojován se jménem Hanse Morgenthaua, který ho chápe jako jeden ze šesti 

principů politického realismu. 

DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů, s.58 
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odmítání migrace (3), odmítání eura (4) a využívání negativních konotací v souvislosti 

s EU (5). Pro lepší přehlednost jsem výsledky opět zapracovala do tabulky, která je 

k nahlédnutí v kapitole Přílohy. 

Narozdíl od konceptu populismu se zde vyskytují dvě kategorie (2) a (4), ve kterých se 

subjekty shodnou. U všech stran tak můžeme najít kritiku současného směřování EU 

(především ve formě kritiky jejího fungování či navrhovaných politik) a odmítání přijetí 

eura jako naší národní měny (což většinou pramení ze strachu ze ztráty kontroly nad 

měnovým kurzem, přílišného přimknutí se k eurozóně či strach z „doplácení“ na problémy 

jiných zemí). 

Jako nejvíce euroskeptické se tak jeví hnutí SPD, jelikož v jeho rétorice jsou patrné 

všechny definiční znaky.  

Za další tvrdě euroskeptickou stranu bych označila stranu Svobodní, ačkoliv naplňuje jen 

tři z pěti definičních kritérií. Tam je řadí jejich striktní odmítání EU jako celku. Oni sice 

navrhují alternativu, kterou je podle nich ekonomická organizace EFTA, ovšem to se jeví 

jen jako zástupný argument. Co se týče dvou kategorií euroskepticismu, které nenaplňují, 

tak nemluví o soběstačnosti ČR, nemají tendence tak často skloňovat národní principy, ani 

neodmítají migraci jako takovou. A kategorie negativních konotací v jejich světle nabývá 

jiných rozměrů, jak je vysvětleno výše. I tak je ale jejich ultimativní požadavek na 

vystoupení ze struktur EU staví po bok těch nejvíce euroskeptických stran. 

Čtyři z pěti charakteristik pak naplňuje strana Realisté a hnutí Trikolóra. U strany Realistů 

je částečně sporná kategorie (1). Realisté totiž v programu nikde explicitně nezmiňují, že 

by z EU chtěli vystoupit. Pro vystoupení by byli jen v případě „pošlapávání národních 

zájmů“.165 Jejich prezidentský kandidát byl na otázku jeho postoje k setrvání v Unii 

dotázán v jednom z rozhovorů, kde řekl: „já bych hlasoval proti tomu, aby Česká republika 

vystoupila z Evropské unie“ a kromě toho ještě řekl: „přesvědčoval bych občany EU, že 

vystoupení není cesta dopředu“.166 Právě kvůli tomuto nejasnému postoji, který by se dal 

označit jako „spíše ne“ bych označila Realisty za euroskeptičtější stranu než je hnutí 

Trikolóra.  

 
165 REALISTÉ. Volební program – podrobný. [online]. 
166 ČT24. Hynek: Referendum o vystoupení z EU bych podpořil. Ale přesvědčoval bych občany, že to není 

cesta dopředu. ČT24 [online]. 
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Jako nejméně euroskeptické se tak jeví hnutí Trikolóra. Ta totiž po vystoupení z EU nevolá 

vůbec, jediné její požadavky v tomto tématu směřují k jednostrannému vypovězení 

Lisabonské smlouvy.167  

8 Odlišnosti Trikolóry 

Tato kapitola je věnována především otázce, v čem se Trikolóra odlišuje od ostatních stran. 

Jak je několikrát nastíněno výše, tak Trikolóra se s ostatními stranami shodne ve většině 

sledovaných jevů. Její hlavní odlišnosti ale tkví v případě populismu v jejím postoji 

k zavádění prvků přímé demokracie a u euroskepticismu v otázce členství ČR v EU, těmto 

dvěma oblastem bych se tak ráda věnovala detailněji. 

Co se týče postoje k přímé demokracii, tak zatímco ostatní strany po nějaké z forem přímé 

demokracie volají, tak Trikolóra to označuje za „maoistické tendence“.168 Využití 

referenda má dle Hnutí smysl pouze v případě otázky setrvání ČR v EU, které by se mělo 

konat každé sněmovní volby. Dále v rozhovoru pak Klaus vztáhnul smysl referenda na 

„zásadní státoprávní otázky“.169 Jak ale z textu vyplývá, jiný smysl pro zavádění prvků 

přímé demokracie jeho hnutí nevidí. 

Dalším rozdílem je pak její postoj k Evropské unii. Trikolóra se s ostatními analyzovanými 

subjekty shodne, že současné směřování EU je neudržitelné. Na rozdíl od nich ale nevidí 

východisko v opuštění Unie, ale spíše ve vytvoření čehosi, co nese název „Nová smlouva 

pro Evropu“. To má být: „Jednoduchý text, který vrátí většinu ztracených pravomocí 

členským zemím tak, aby byl možný návrat ke spolupráci svobodných nezávislých 

evropských států“. Zjednodušeně tak lze říci, že by šlo o částečný transfer moci zpět 

z nadnárodní úrovně směrem ke členským státům. Trikolóra se dle jejich slov bude snažit 

najít podporu pro tuto myšlenku u „obdobně smýšlejících politických uskupení napříč 

EU“.170 V souvislosti s tím stojí za zmínku to, že obdobný návrh vznesla i strana 

Svobodných, která by jako ideální formu zahraniční spolupráce viděla fungování 

organizace EFTA.171 Zajímavostí ovšem je, že dokud byl předseda Trikolóry Václav Klaus 

 
167 TRIKOLÓRA. Lisabonská smlouva a evropské směrnice. In: Facebook [online]. 
168 MALÁ, Markéta. Trikolóra chce pravidelné referendum o odchodu z EU. „Nevoláme po czechxitu jako 

SPD,“ tvrdí Klaus. In: Echo24 [online]. 
169 Tamtéž 
170 TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ. Podrobný program hnutí. [online]. 
171 SVOBODNÍ.CZ. Politický program Svobodných. [online] 
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mladší členem ODS, tak postoje SPD směrem k EU, která od začátku volá po vystoupení 

ČR z unijních struktur, velmi hájil.172  

Závěr 

Tato práce si kladla za cíl porovnat různé politické subjekty v našem politickém prostředí 

optikou dvou konceptů – populismu a euroskepticismu – zjistit, v čem se shodují a v čem 

se naopak liší. Zvláštní důraz byl kladen na relativně nové hnutí Trikolóra a na jeho 

odlišnosti od ostatních.  

Pro práci s konceptem populismu byla využita Muddeho definice populismu, ze které bylo 

vyčleněno pět definičních znaků a to: kladení důrazu na lid a elity jako homogenní 

skupiny, akcentace antagonistického vztahu mezi elitami a lidem, vyzdvihování morální 

čistoty lidu, kategorie charismatického lídra a požadavky na zavedení prvků přímé 

demokracie. Při práci s konceptem euroskepticismu jsem pak využívala Floodovu definici 

a při určení definičních znaků jsem vycházela z Contiho a Verzichelliho typologie. 

V tomto případě byly kategorie následující: Odmítání projektu EU jako celku, odmítání 

současného směřování EU, akcentace soběstačnosti a národních principů, odmítání eura a 

využívání negativních konotací směrem k EU.  

Hlavním jádrem práce byla kvalitativní obsahová analýza programů a dalších dokumentů 

stran Realisté, Svobodní a hnutí SPD, Trikolóra. Analýza byla provedena v programu 

QDA Miner. Nejprve jsem vyčlenila výše zmíněné kategorie jednotlivých konceptů a ty 

jsem poté hledala v programech a dalších dokumentech, závěry jsem sepsala a porovnala.  

Zjištění mne pak vedla k zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která se zabývala tím, jak 

se vzájemně liší programatika českých populistických a euroskeptických stran. V případě 

populismu lze zásadní nuance vypozorovat v postoji k přímé demokracii a ve využívání 

populistické dikce lid versus elity. U euroskepticismu tkvěly rozdíly především v otázce 

setrvání v Unii či akcentaci soběstačnosti a národního principu. Vedlejší výzkumné otázky 

se věnovaly vymezení Trikolóry vůči konkurenčním stranám a jejich shodným 

programovým aspektům. Co se týče první otázky, tak Trikolóra bývá nejčastěji srovnávána 

 
172 Na otázku, zda by hlasoval pro vystoupení ČR z EU, odpověděl Klaus takto: „Neměl bych asi problém 

hlasovat pro vystoupení z EU“, ta je dle něj totiž nereformovatelná. Viz.  FROUZOVÁ, Kateřina a Radek 

BARTONÍČEK. Shodnu se s SPD na řadě národních otázek, přímá demokracie je ale scestná, tvrdí Klaus 

mladší. [online] 
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s hnutím SPD a největší vymezování tak proto bývá právě ve vztahu k nim. Zde ale 

můžeme reflektovat zásadní rozdíly v programech obou hnutí, kdy ty nejzásadnější 

spočívají v postoji k přímé demokracii a v názoru na setrvání v Evropské unii. V čem se 

Trikolóra s ostatními stranami shodne je její postoj k současnému směřování Unie a 

odmítání eura. 

Tato práce má své limity. Je psána v době, kdy se hlavní subjekt – hnutí Trikolóra – mění, 

jelikož její předseda a zároveň hlavní tvář odchází z politiky. Je tak otázka, zda hnutí 

dostane v následujících měsících nový směr či zda politické snahy Trikolóry skončí 

neúspěchem. Zároveň by bylo zajímavé navázat na tuto práci hlubší analýzou příspěvků na 

sociálních sítích, vystoupení jejich politiků v Poslanecké sněmovně či jejich prezentaci 

v blížících se předvolebních debatách a porovnat ji s tím, co mají napsané v programu. 

Hlavní oblast, ve které by mohla být práce zdokonalena, je pak přesnější vymezení 

kategorií a především přidání další dimenze – a to především v zohlednění váhy 

příslušných kategorií při zkoumání subjektů. Jak se totiž ukázalo při analýze 

euroskepticismu, postoj k některým kategoriím je podstatnější než k jiným.  
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Summary 

Throught the comparison of four political subjects and two concepts (Euroskepticism and 

Populism), the aim of this bachelor thesis was to determine in which aspects are they in 

agreement and in which aspects their attitudes vary. Special ephasiz was put on the 

political movement Trikolóra. 

The definition of populismu used in this bachelor thesis was the Mudde´s definition from 

which five defining categories were derived: emphasis on the people and elites as 

homogeneous groups, emphasis on the antagonistic relationship between elites and people, 

highlighting the moral purity of the people, charismatic leadership and demands for 

introduction elements of direct democracy. Fot the concept of Euroscepticism, I used 

Flood's definition and Conti and Verzichelli's typology when determining the defining 

sections. In this case, the categories were as follows: Rejection the whole EU project, 

rejection of the current direction of the EU, emphasis on self-sufficiency and national 

principles, rejection of the euro and the use of negative connotations towards the EU. 

The main core of this bachelor thesis remains in the content analysis of political agendas 

and other documents of the mentioned political subjects. The analysis was done through 

the software QDA Miner in which I seeked out the determined categories. The outcomes 

facilitated the comparison.  

The findings led me to answer the main research question, which was related to the main 

nuances concern the attitude towards the direct deomcracy and in the usage of the diction 

people against the elites. In the case of euroskepticism, the core differences were observed 

around the question of remaining in the EU and the ephasis on the national principles. The 

secondary research questions were dealing with the definition of Trikolora in the context of 

its rival parties and the identical aspects of their programmes. Trikolora is most frequently 

being compared to the SPD movement and that is why Trikolora is defined through its 

relation to the SPD movement. Nevertheless, we can reflect the main differences in the 

programmes of both movements. The most significant differences are: the attitude towards 

direct democracy and the question of EU membership. On the other hand, Trikolora seems 

to agree with its rival parties in the attitude towards the current course of the EU and in 

refusing to adopt the Euro currency. 
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Kapitola 12 – Seznam příloh 

Tabulka č.1  

Výsledky obsahové analýzy stran a hnutí optikou populismu 

 Realisté SPD Svobodní Trikolóra 

Lid a elity jako homogenní 

skupiny 

ANO ANO NE ANO 

Antagonistický vztah mezi lidmi 

a elitami 

ANO ANO NE ANO 

Vyzdvihování morální čistoty 

lidu 

ANO ANO ANO NE 

Charismatický lídr ANO ANO NE NE 

Požadavky na zavedení prvků 

přímé demokracie 

ANO ANO ANO NE 

Zdroj: Autorka skrze výsledky obsahové analýzy 

Tabulka č.2 

Výsledky obsahové analýzy stran a hnutí optikou konceptu euroskepticismu 

 Realisté SPD Svobodní Trikolóra 

Odmítání celého projektu EU NE ANO ANO NE 

Odmítání současného směřování ANO ANO ANO ANO 

Akcentace národního principu a 

odmítání migrace 

ANO ANO NE ANO 

Odmítání eura ANO ANO ANO ANO 

Negativní konotace vůči EU ANO ANO NE ANO 

Zdroj: Autorka skrze výsledky obsahové analýzy 

 

 

 


