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Abstrakt 
Populismus a populistické strany se v současnosti probíjejí na politické úrovni v Evropě. 

Můžeme pozorovat, že v evropských zemích se objevují populisté a populistické strany velmi 

často. Ne jinak tomu je i v Polsku a Maďarsku, kde populistické tendence jsou ještě napojeny 

na národní konzervatismus. Hlavním cílem této práce bude zjistit, co to vůbec populismus je, 

a pak jeho definici použít na příkladech těchto dvou zemí. Následně pomocí komparace obou 

států také najít rozdíly v populistické rétorice a popsat je.  

 

 

Abstract 
Populism and populist parties are currently breaking through at the political level in Europe. 

We can see that populists and populist parties appear very often in European countries. Not  

otherwise in Poland and Hungary, where populist tendencies are still linked to national   

conservatism. The main objective of this work will be to find out what populism is, and then  

to use its definition in the examples of these two countries. Subsequently, by comparating the 

two states, also find differences in populist rhetoric and describe them. 

 

Klíčová slova 
Populismus, Maďarsko, Polsko, pravicový populismus, národní konzervatismus, migrační 

krize 

 

Keywords 
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Title 

Differences in populist attitudes at the level of the political parties of Poland and Hungary 
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1. Úvod 

Pro moji závěrečnou práci bakalářského studia jsem si vybral téma populismu, které 

v současné době silně hýbe prakticky celým svět. Komparace tohoto tématu v rámci zemí 

střední Evropy, a tj. Maďarsko a Polsko mi přijde důležité z hlediska toho, že zejména 

v těchto dvou zemích je populismus jedním z hlavních hybatelů politického spektra. Pro 

komparaci těchto zemí je tedy nejdříve důležité charakterizovat, co to vůbec populismus je,  

pak tuto teorii na konkrétní země aplikovat. Zásadní je také zodpovězení výzkumné otázky, 

která pro mou práci zní „Jaké jsou rozdíly v populistické rétorice založené na prosazování 

konzervativních hodnot v těchto zemích?“. 

Důležité je stanovit strukturu textu. Já jsem výzkum rozdělil na 4 hlavní části. První je 

část teoretické, ve které se budu snažit stanovit obecně nejpřijatelnější charakteristiku 

populismu, kterou budu používat v části analytické. Před částí analytickou je nutné stanovit 

metodologii, kde se budu snažit vysvětlit svůj postup při výběru a analýze jednotlivých stran. 

Dále přichází analytická část dvou příkladových států. V této části hodlám využít teoretickou 

část, kterou budu doplňovat příklady z analýzy, kterou hodlám provádět. Následně 

v analytické části provedu samotnou komparaci. Pomocí komparace bych měl zodpovědět 

výzkumnou otázku, což je při této práci hlavní. Výsledek mé komparace a práce pak 

zhodnotím v závěru, kde bude odpověď na mou výzkumnou otázku. 

 

2. Charakteristika populismu 

 

V této části rozpracuji téma samotného populismu.  Budu se tento pojem snažit 

vysvětlit, dále také ukázat příklady populistické rétoriky. V další fázi teoretické části chci 

rozlišit jednotlivé druhy populismu, jako je třeba levicový, ale speciálně pak pravicový, který 

považuji za nejdůležitější pro můj výzkum. 

 

2.1. Co je to populismus 
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Populismus  je  v nynějším světě jedno z nejpoužívanějších slov, které se používá 

v souvislosti  s politikou. Je využíváno v souvislosti  s mnoha politickými celky, osobami a 

hnutími. Dalo by se označit za fenomén nebo hegemon, který můžeme slyšet a vidět u 

novinářů, čtenářů i politických představitelů. Tato „tenká ideologie“ tak vytváří mnoho 

zmatků a frustrace, které se okolo tématu pohybují a podle toho, co o populismu víme, je 

velmi složité rozeznat, kteří aktéři jsou populisté, a kteří jsou za populisty pouze označováni. 

(Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 1) 

 

  Označení „tenká ideologie“ nejlépe vystihuje teorii o populismu a velmi pomáhá 

s chápáním této problematiky. Znamená to, že populismus nemá jasně danou ideologii, 

ale naopak si vlastně „vypůjčuje“ teorie a názory, které by měly být nejbližší co nejširšímu 

spektru voličů a implantují se pak do jednoho projektu, který by se dal označit 

za „populistický“. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 6)  

S tímto tvrzením ale vyvstává zároveň i problém, že teoreticky se pak za populistu dá 

označit každý účastník politického procesu. Ovšem Mudde a Rivera upozorňují znovu 

na „elitářství“, které je zásadní podmínkou pro populismus. To chápeme tak, že ty „elity“ jsou 

jednoznačným zlem, které je v populistické terminologii nutné odstranit, aby dále neškodily 

tomu „lidu“. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 7) 

  Za základ tohoto politického směru se dá tedy považovat myšlenka, že samotný 

populista vlastně zastupuje lid a skrze toto zastoupení má  moc rozhodovat o věcech 

příslušných, zejména politických. Andreas Schedler tuto myšlenku také přibližuje ve smyslu 

vzdoru, který do jisté míry existuje ve společnosti. Tu rozděluje do tří základních forem, 

tj. vláda, nebo kterákoliv jiná moc, která vládne. Dále do ní zahrnuje běžný lid, občany, kteří 

vlastně volí své zástupce, kteří by pak měli vykonávat svou práci na základě svého programu, 

podle kterého si voliči vybírají své budoucí zástupce. Tou třetí stranou, a pro mou práci 

nejdůležitější, jsou vlastně tzv. „spasitelé“. 

  Vztah mezi těmito třídami funguje na docela jednoduchém principu. U moci je tedy ta 

politická třída, dost často označována jako elita. To je třída, která je sice volena občany, avšak 

nemá s nimi nejvřelejší vztah, postupem času zde může panovat i nenávist. Tento negativní 

vztah může mít za výsledek to, že mnohem lepší vztah vyvstává mezi občany a těmi tzv. 

„spasiteli“.  (ČDK, 2013) 
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  JanWerner  Müller ve své knize „Co je to populismus?“ shledává velice složitým 

přesně definovat tento význam na současné politické scéně. A to i z důvodu toho, že podle 

jedné z charakteristik, je „populistou“ každý politik, který se snaží přiblížit, co možná 

největšímu počtu potencionálních voličů. (Müller, 2017) 

  Na jednom poznatku se většina politologů ovšem shoduje. Jak poznamenává právě 

Müller, ale třeba i Mudde ve své knize „Populism –  A Very Short Introduction“, tak 

za drtivou většinou populistických hnutí stojí tzv. „antiestablishment“, kterým se nově 

vznikající hnutí nebo strany, ale i ti, kteří již působí dlouhodobě na politickém poli, vymezují 

proti stávající vládnoucí třídě. (Müller, Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017) 

  Müller charakterizuje také vládu populistů hlavně třemi rysy. Těmi jsou „pokusy 

o zmocnění se státního aparátu, korupci a masový klientelismus“, který vysvětluje jako 

„snahu o potlačení občanské společnosti“, kdy populisté směňují byrokratické posty nebo 

i materiální prospěch právě za podporu od občanů, kteří svou mnohdy až bezhlavou podporou 

de facto potírají fungování klasické společnosti. (Müller, 2017: 18) 

  Pro mou práci je důležitá zmínka od Müllera, kdy vyjadřuje obavu nad současným 

politickým děním, kdy právě populismu, ale také nacionalismu a v extrémních případech 

i xenofobii, se společně stávají jakýmsi fenoménem, který hýbe politikou. A to můžeme 

následně pozorovat na příkladě Maďarska, které sám autor uvádí jako ukázkový příklad 

spojení těchto obav. (Müller,  2017:  22) Tuto xenofobní a antiimigrační náladu zmiňuje i 

Mudde, který to označuje za jedno z hlavních témat poslední doby.  Podle  jeho  teorie  se 

v tomto výrazně liší evropský pohled na populismus od Latinské Ameriky, kde se populismus 

stále velmi sbližuje spíše s ekonomickými problémy. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 2) 

  Další obavou, kterou se odkazuje na současné „teoretiky demokracie“ je tzv. „liberální 

technokracie“, což vysvětlují jako vládu „odborníků“, která nemusí být například podmíněná 

politickou příslušností. Tento jev můžeme pozorovat v posledních letech v České republice, 

kdy sám předsedy vlády Andrej Babiš označuje tuto vládu jako „vládu odborníků“. Toto 

do jisté míry také potvrzuje, že populisté pokračují ve své rétorice, i když se dostanou k moci 

a vlastně se stávají těmi elitami. (Müller, 2017: 22) Podle Brubakera je také vhodnou dobou 

pro populisty  krize.  V těchto časech se mají potřebu vracet do historie a poukazovat 

na historické období, kam by chtěli dále směřovat svou zem. (Brubaker,  2017:10) Dalším 

bodem je pak hledání nepřítele, kde je perfektním případem Maďarsko a boj proti Sorosovi. 

V roce 2018 studie například prokázala, že 51% Maďarů věří, že migrační krize je způsobena 
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právě Sorosem, který údajně má mít snahu vystrnadit Maďary a nahradit je migranty převážně 

z Afriky. (Capital, 2018) 

  Zároveň můžeme vidět i snahu o znehodnocení práce institucí. Populisté s oblibou 

kritizují práce veřejných institucí a také silně kritizují například nezastoupení toho znovu 

zmíněného „lidu“ na vládě v zemi. Vlastně tím i bojují proti principům liberální demokracie, 

konkrétněji tím, že například tvrdí, že veřejné instituce jsou nedůvěryhodné. (James, 2020)  

  Autor  Müller také zdůrazňuje značný rozdíl mezi americkým a evropským pojetím 

populismu. Například výraz „liberální populismus“ by v evropském jazyce byl zjevným 

protiřečením a to z důvodu jiného chápání liberalismu a populismu. Müller to vysvětluje tím, 

že pojem „liberální“ je v Severní Americe spíše přirovnatelný k „sociálnědemokratickému“ 

směru, zatímco evropské chápání „liberalismu“ je vyjádřeno jako „chápání demokracie jako 

nutně zahrnujícího systému brzd a protivah“. (Müller, 2017: 2223) 

  Jako jakýsi zvrat Müller ale označuje schopnost vyjádřit nebo uchopit označení 

„populista“. Někteří zástupci té „establishmentové“ vlády, nebo těch, kteří jsou u moci, 

napadají a nebojí se nařknout své politické protivníky právě z populismu. Ti ovšem vyráží 

do protiútoku, kdy se k populismu hrdě hlásí, neboť tento význam si vykládají jako „službu 

pro lid“, což považují za jediné správné v uspořádání zastupitelské demokracie. (Müller, 

2017: 23) 

  Můžeme pozorovat, že populisté  vlastně rozdělují společnost tím, že vždy tvrdí, 

že jsou to oni, kteří stojí na straně „lidu“, zatímco jejich nepřítelem a opozicí jsou ty „elity“, 

které jsou dost často podle vyjádření populistů „zkorumpované“ a hledají pouze a jen vlastní 

prospěch. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 4)  

Koncept toho „lidu“, nebo někdy používaného „normálního lidu“, někteří teoretici 

vrací až do první poloviny 20.století. V souvislosti  s Německem, kde probíhala krize 

v důsledku prohry v 1.světové válce, se začala tvořit radikálně pravicová strana, která se 

právě stavila na stranu toho „lidu“. Tito extremisté začali vinit ty, kteří jednali o poválečném 

uspořádání a zároveň i ty, kteří v Německu vládli z toho, že jejich politika elitářství nejvíce 

ničí ten „obyčejný lid“. Důsledky nám jsou známé a končí největším válečným konfliktem 

v naší historii. (Williams, 2016) 
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 Mudde ale tvrdí, že období fašismu v Německu by mělo být právě vnímáno jako 

elitářské, ale v zárodcích by se dalo i polemizovat, že bylo populistické s ohledem na kritiku a 

nařčení z korupce u elit. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 2017: 33) 

Mudde a Kaltwasser tento problém právě vystihují i z hlediska ekonomického, kdy 

populisté dost často rozdělují společnost na „chudé lidi“ a „zkorumpované elity“. (Mudde 

a Rovira  Kaltwasser,  2017:  6) To by mohlo naznačovat, že příznivci populistů pochází 

z chudší vrstvy obyvatelstva. 

  Müller ve své knize právě připomíná, a tak trochu i vyvrací, tuto ekonomickou stránku 

a rozvrstvení v rámci sociálních tříd ve společnosti. On sám tvrdí, že „není méně zavádějící 

soustředit se na konkrétní socioekonomické skupiny jako hlavní stoupence populismu“. 

Připouští ovšem, že právě ti stoupenci původně populistických stran společně sdílejí „určitý 

příjmový a vzdělanostní profil“.  Zejména u pravicových stran, které inklinují 

k populistickým hodnotám, tak můžeme pozorovat, že jejich voliči se skládají většinou 

z mužské části populace, která patří do nižší platové třídy a disponuje nižším vzděláním. Tito 

lidé tak mívají častěji tendence, podle studií, že právě inklinují k populistickým hnutím. Není 

to ovšem pravidlem. Jak autor také upozorňuje, s odkazem na německou vědkyni Karin 

Priesterovou, tak můžeme pozorovat, že i ekonomicky silnější zástupci populace „zaujímají 

v zásadě sociálně darwinistický postoj“. Ve své podstatě je to myšleno tak, že například 

podnikatelé, kteří se dost často řadí mezi tuto skupinu nebo třídu, tak se jim nechce ubírat 

ze „svého“ na úkor těch, kteří například jejich výše majetku nedosahují. (Müller, 2017: 27) 

  U své práce považuji za primární pravicový populismus, ale je nutné také alespoň 

krátce populismus levicový a centristický. Levicoví populisté definují lid podle 

ekonomických tříd. Nejčastěji pak zmiňují ty chudší třídy a varují před vykořisťováním ze 

strany vládnoucích. Hlavní rozdíl mezi směrem pravicovým a levicovým je tedy v chápání 

problematiky jako takové. Pravicoví populista spíše směřuje k nativismu, zatímco levicoví 

populista se zaměřuje zejména na ekonomickou stránku věci. Levicový populismus například 

nediskredituje vůbec práva menšin, i když se za ně ani výrazně nestaví. Co se týče stylu 

vládnutí, tak levicoví populisté považují pouze sami sebe za hlavní představitele „lidu“, takže 

netolerují vládu s fungující opozicí, což obecně považují za překážky. (Huber, 2017)  U 

pojmu populismus můžeme také dále sledovat jev „centristického“ nebo také 

„technokratického populismu“. Strany, které využívají této rétoriky se většinou prohlašují za 

nepolitické strany, které jdou do politiky z jediného důvodu, opět chránit zájmy „lidu“. 

Typickým znakem pro ně tzv. vláda odborníků, což můžeme pozorovat v České republice u 
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strany ANO. Zjednodušeně se dá říct, že strany se nevymezují proti nikomu a jejich program 

se nedá označit za levicový, ani pravicový. (Reiser, 2020) 

  V této kapitole jsem se tedy pokusil obecně shrnout principy populismu, vymezit je 

tak, aby nevznikl problém s chápáním při uchopení těchto myšlenek. Soustředil jsem se pouze 

na samotný pojem populismu, dále jsem rozlišil „levicový“ a „centristický“ populismus, ale 

největší prostor chci dát pravicovému populismu, protože ten je pro mou tématiku naprosto 

zásadní, jelikož se na příkladových státech projevuje v největším rozsahu. 

 

2.2. Pravicový populismus 

 

U pravicového populismu můžeme pozorovat podobnou, ale ne zcela stejnou rétoriku 

„my proti nim“. Zatímco u samotného populismu chápeme toto heslo jako „my = lid“ – „oni = 

elita“, tak pravicový populismus to chápe jinak. Jeho myšlenka je vytvořena na základě 

definice lidu jako „kulturně homogenního“. Pravicoví populisté  pak staví identitu a zájmy 

společnosti na stejnou úroveň. Podle pravicových populistů, ale tato identita, zvyky a zájmy, 

poklekají před jinou skupinou (například migranty, kteří jsou v Evropě častým tématem 

populistů), která ještě většinou bývá podporována těmi elitami, které mohou sledovat různé 

cíle. V souvislosti  s migrační krizí v Evropě vzniká i trend, který je právě s pravicovým 

populismem úzce spjatý. Rasismus a xenofobie byla hojně využívána napříč Evropou. Souvisí 

s tím i „negativní“ politika a komunikace, která je spojená s vytvářením „skandálů“ ze strany 

populistů a využívání tohoto tématu pro politický nátlak a straší i obyvatele svých zemí. 

(Greven, 2016) 

  Tato politika pravicových populistů, pokud jsou v opozici,  vede  podle  Hubera 

a Schimpfa ve většině případů k tomu, že právě u menšin, a v zásadě se nemusí jednat pouze 

o migranty, tak má velmi negativní dopad na práva menšin. (Huber, Schimpf, 2017:151) Jak 

můžeme sledovat později u hnutí Jobbik, tak to se vybarvuje jako ukázkový případ, kdy práva 

menšin jsou značně ohrožována. 

  Zároveň to může značit, že pravicoví populisté jsou v zásadě i extremisté. To ovšem 

není podmínkou. A naopak není jasné, že extremisté jsou v zásadě populisté. V druhém 

případě to ale bývá velmi pravděpodobné. Je to velmi často zapříčiněno i snahou o svrhnutí 

demokratické vlády, což je v zásadě jedním z populistických témat. (Greven, 2016) 

http://dc.fes.de/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf
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  Ve střední Evropě můžeme pozorovat také to,  že se zde právě pravicově založení 

populisté prosazují více v souvislosti  s hlubokými křesťanskými základy. Využití tzv. 

„křesťanského civilismu“ dosti odlišuje populismus od USA a západní Evropy. Mnoho stran, 

zejména pak v Polsku a Maďarsku, představuje myšlenky a snahu o udržení křesťanských 

hodnot  v Evropě, které jsou ohrožovány jinými etniky, jako právě v době migrační krize. 

V zemích Visegrádské čtyřky (Maďarsko, Polsko, Česká republika a Slovensko) se politici 

dost často profilují jako křesťanský blok, který chrání Evropu před Islámem. (Szabó, 2020) 

  Při charakteristice pravicového populismu můžeme sledovat i rozkol s levicovým 

populismem, ale zároveň i okrajově společné téma. Zatímco se tedy pravicový populismus 

zaobírá především etnocentrickými tématy, tak ten levicový vlastně vychází z nějaké formy 

socialismu a věnuje se spíše ekonomickým tématům. To můžeme sledovat v souvislosti 

s ekonomickou krizí, která vlastně vytvářela příležitost pro mnoho levicových 

a populistických stran. Zároveň se ale nedá  zcela vymezit, že pravicoví populisté opomíjí 

i ekonomickou problematiku. Můžeme zde opět pozorovat snahu u pravicových populistů 

o napadení elit, které řeší své ekonomické zájmy a staví je nad zájmy lidu. Upozorňují 

na upírání možností, které elity berou z rukou obyčejného lidu. (Mudde a Rovira Kaltwasser, 

2017:13) 

2.3.  Migrační krize ve vztahu k populismu  

Migrační krize se stává jedním z ústředních témat pravicových populistů v Evropě. 

S touto migrační krizí narůstá tendence xenofobie, islamofobie a jistého euroskeptismu, který 

můžeme pozorovat na dvou pozorovaných státech, ale v jistě rozdílném duchu. Společně 

s tímto tématem se právě spojuje růst pravicového populismu v Evropě, zejména pak v té 

střední a východní. (Greven, 2016) 

  Migrační krize a s ním spojená problematika na politické úrovni, která rozvířila debatu 

o smyslu Evropské unie a společném postupu ohledně tohoto tématu, začala, podle Přemysla 

Rosůlka, kulminovat v druhé polovině roku 2015. (Rosůlek, 2018) 

  Tato migrační krize byla způsobena přílivem uprchlíků z blízkého východu a Afriky 

právě kolem roku 2015. Tito uprchlíci, nebo migranti, během své snahy se dostat do Evropy, 

dokázali poukázat na řadu problémů, kterým nemusela stávající Evropská unie, a obecně 

Evropa, doposud v takto masivním množství čelit. Poukázalo to na slabost právních předpisů, 

které se najednou ukázaly být nedostatečné. Evropa se najednou potkává i se skutečností, 

že se vytratila nadnárodní solidarita v době konfliktu, který ne přímo zasahuje životy zdejších 



  16 

obyvatel.  Dalším z mnoha problémů, a tak trochu i „nábojů“ pro populisty a extremisty, je 

skutečnost, že mnoho migrantů z různých důvodů nepředkládá doklady o svém původu. 

To zde vytváří generaci, která nedisponuje státní příslušností. Je to tak další téma, které se 

stává stěžejním bodem pro islamofoby a extremisty, kteří podněcují strach v obyvatelích 

Evropy, ale zároveň nyní neexistuje relevantní studie, která by ukazovala, jak tento problém 

řešit. (Turner, 2019) 

 Případy, kdy se valná většina těchto migrantů nehlásí k žádné národnosti, jsou právě 

největším právním problémem pro Evropu. Jak napsala Hannah Arendtová, tak zde vzniká 

problém s lidmi, kteří jsou de facto lidmi „bez práva na právo“. To v praxi znamená, že 

nemají možnost být zohledňováni jako menšina nebo příslušník cizí národnosti, čímž vzniká 

problém s právem na úrovni Evropy, na který nebyla zcela připravena. (Cole,  2020)  Tento 

problém je jedním z hlavních důvodů podle Arendtové, proč se přikládá taková pozornost při 

řešení migrační krize, a proto také vzniká prostor pro pravicové extremisty a populisty, kteří 

se  s řešením nabízejí, šíří ještě větší strach a také díky tomu získávají na podpoře, protože 

jejich řešení situace je velmi radikální. 

 

3. Metodologie – výběr stran, průběh výzkumu a cíle práce 

  
V metodologické části je nutné vysvětlit, jakým způsobem budu chtít zodpovědět 

výzkumnou otázku, jakými metodami a postupy se k cíli, kterým je odpověď na výzkumnou 

otázku, se budu propracovávat. Také chci odůvodnit svůj postup, pro který jsem se před 

analytickou částí rozhodl. 

Téma mé práce se týká Maďarska a Polska. Tyto dva státy jsem si přímo vybral 

z důvodu toho, že například Madeleine Albrightová zmiňuje předsedy současných 

vládnoucích stran v souvislosti s varováním před jejich autoritářskými režimy. Zároveň také 

ve své knize „Fašismus – Varování“ zmiňuje souvislosti, kterými se Viktor Orbán a Jaroslaw 

Kaczinski  dostali  k moci. Mimo jiné zmiňuje i osobní zkušenosti s těmito muži, kteří se 

v současnosti bezesporu podílejí na směřování obou zemí. (Albright, 2018) Proto považuji za 

přirozené, že výběr stran padá na strany PiS a Fidesz, které jsou v tuto dobu nejsilnějšími 

parlamentními stranami obou zemí. 
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V Maďarsku je politická situace nyní lehce přehlednější než v Polsku. Je to i z důvodu 

toho, že v parlamentu nepůsobí tolik stran jako v Polsku a názorově se zde nachází dva hlavní 

proudy levice a pravice. Pro mou práci je prioritní téma pravicového populismu, například 

v souvislosti  s migrační krizí, ale i na příkladu euroskepce, kdy tyto státy se pomalu snaží 

uzavírat svou zem před „západem“, aby chránili zájmy svých občanů, kteří jsou v ohrožení 

západního liberalismu. Proto v Maďarsku považuji za nutné zanalyzovat stranu Jobbik, kterou 

například popisuje Kovács jako „typický příklad pravicového populismu“.  Zároveň další 

typickou pravicově populistickou stranu s dosahem jako mají strany Fidesz a Jobbik 

v současnosti v Maďarsku neevidujeme. (Kovács) 

V Polsku je situace poněkud jiná. Stran je zde v parlamentu více. Vládní strana PiS je 

opět typickou pravicovou a populistickou stranou. Proto budu hodnotit její vývoj od počátku 

21. století a porovnávat témata. Cesta PiS a Fidesz se v posledních letech velmi podobá a zdá 

se být až rétoricky obdobná, což hodlám předvést právě v analytické části. Druhým hnutím, 

které v posledních letech se předvedlo svou populistickou rétorikou je Palikotovo hnutí. Toto 

hnutí se absolutně vymezovalo proti straně PiS a spadá spíše do kategorie „technokratického 

populismu“, což vysvětluje, proč jsem do svého výzkumu stranu zařadil. Zároveň se věnuje 

sociálním tématům, takže spadá do kategorie pravicových, populistických hnutí. Svůj výběr 

jsem omezil na tyto dvě strany, ačkoliv jsem zvažoval ještě výběr strany „Liga polských 

rodin“.  Stranu  jsem  se  nakonec  rozhodl  nerozpracovat  z důvodu toho, že se programově 

protínala a stále protíná s vládním PiS, což dokazuje i společná vládní koalice. Proto jsem se 

rozhodl, že pro budoucí komparaci hodlám použít strany, které mají obdobnou rétoriko, ale 

jiné názory. 

Témata, která jsem zvolil ke komparaci se hlavně týkají pravicového populismu. Proto 

prakticky hlavním tématem je euroskeptismus a s tím souvisí i migrační krize. Jsou to témata, 

ve kterých se nejlépe projevuje populistická rétorika, která navazuje na národní 

konzervatismus a přijde mi nejvhodnější provádět komparaci právě na těchto tématech. 

Zároveň u dalších dvou stran jako je Palikotovo hnutí a Jobbik jsem zvolil sociální témata 

(xenofobie, homofobie), abych se pokusil dokázat, že tato tématika se dá také využít jako 

populistické téma s pravicovým nádechem. Za primární ale stále považuji tedy negativní 

postoj vůči EU a migrační krizi, což jsou témata, která jsou nejvhodnější pro komparaci v této 

oblasti. 

Co se týče samotných stran, tak k jejich analýze nejdříve budu používat četbu, která 

souvisí s danými politickými systémy. Považuji za nutné seznámit s původními principy stran, 
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od kterých se posouvají k současné politice. Zároveň tuto četbu hodlám doplnit například 

zakládajícími programovými prohlášeními. Zdroje těchto dat jsem hledal přímo na stránkách 

stran, kde například strana Jobbik má stále své zakládací prohlášení volně přístupné, nebo lze 

najít pomocí četby akademických článků. Popřípadě u strany Fidesz jsem využil knihu Petra 

Fialy, kde je lehce rozpracován vznik strany. 

V průběhu let se všechny strany postupně vyvíjí, proto je nutné v tématu pokročit. 

Dále hodlám rozpracovávat programová prohlášení, s kterými strany například vystupovaly 

před volbami. Zdroje budou opět stejné, buď se je pokusím dohledat na stránkách, nebo 

použiji internetové zdroje, které například provádí analýzu programů jednotlivých stran. Pro 

samotnou analýzu jsem mohl použít také server „manifestoproject.wzb.eu“, který provádí 

analýzu jednotlivých programů stran, což mi pomohlo si stanovit prioritní body stran a 

zhodnotit například i vhodnost toho, zda se daná strana pro můj výzkum hodí. 

Následovat tedy bude komparace, ve které využiji informace, které hodlám 

rozpracovat ve zbytku analytické části a budu porovnávat tedy tyto dva státy. Data, která tedy 

budu v komparaci zpracovávat jsou primárně ze zbytku analytické části. Komparace je pro mě 

hlavním bodem před závěrem, kdy je právě komparace důležitým bodem při odpovědi na mou 

výzkumnou otázku. 

   

4. Politický vývoj a analýza stran v Polsku a Maďarsku  

 

V této kapitole zahájím svou analytickou část Polskem, následovat bude Maďarsko. 

Za cíl si v této části stanovuji objasnit, co vedlo k tomu, že v Polsku i Maďarsku můžeme 

pozorovat populistickou, a zejména pravicově populistickou, rétoriku. Také se pokusím 

objasnit příčiny toho, proč v zemích převažují konzervativní hodnoty. Důležitá je také zmínka 

o rozdílné rozvětvenosti politické úrovni, kdy v Polsku můžeme sledovat výrazně více 

politických stran, které se pohybují v parlamentu,  a také je větší rozptyl mezi ideologiemi. 

Proto jsem se rozhodl sledovat strany, které jsou primárně pravicově populistického podle 

rozboru, který jsem provedl. 
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4.1. Politický vývoj Polska od roku 1989 
 
   

Přechod z komunistického režimu k režimu demokratickému v Polsku rozhodně nebyl na 

základě jakýkoliv krvavých protestů a střetů, nesouvisel ani s nějakým inteligenčním 

sjednocením národa, ani zde nebyl nějaký charismatický lídr, který by minimálně stál v čele 

davu. Transformace byla spíše výsledkem aktivit sociálních hnutí, občanských iniciativ 

a hlavně užití práva. To je zřejmě také nejdůležitějším bodem a důvodem toho, že revoluci se 

vůbec podařilo uskutečnit, právě činnost sociálních hnutí. Znamenalo to, že revoluce byla 

spíše právního rámce. V současnosti se ale, stejně jako Maďarsko, krutě přibližuje 

k autoritářství a vzdaluje se od myšlenek liberální demokracie, přičemž tato revoluce byla 

také tvořena na principech demokracie a svobody. (Pearce, 2009:163165) 

  Ve vývoji polské politické scény je samozřejmě nutné se zaměřit i na silné náboženské 

vazby a také na promlouvání církve do věcí politických. V zemích střední Evropy je méně než 

50% mladých lidí ve věku 1926 let, kteří se hlásí k jakémukoliv náboženství. European 

Social Survey ale ukazuje, že 84% lidí v tomto věku v Polsku, se označuje za věřící, což se 

také silně podepisuje na politice a hodnotách v této zemi. Dokonce, společně s jazykem,  je 

právě katolická církev považována za součást národní identity, což ji ve střední Evropě staví 

do role prakticky jediné země, kde je církev takto silným hráčem. (Kowalczyk, 2012) 

  Ač stále silně církev promlouvá i do zvyků v zemi, tak přesto si Polsko prochází 

vývojem i v roli chápání menšin, homosexuálů a lidí s nezvyklým stylem života. To jsou 

i témata, která prosakují do politiky a v posledních  letech jsou záminkou pro masivní 

demonstrace, které se v Polsku konají. Vysvětlovat si to můžeme tím, že samozřejmě míra 

vzdělanosti od revoluce a transformace stoupá, zároveň jsou zde možnosti cestování 

a poznávání jiných stylů života a také je tu vidět pozitivní nárůst tolerance poláků k těmto 

sociálním skupinám od vstupu Polska do Evropské unie v roce 2004. (Skąpska, 2019)  

  Polsko  vstupovalo  do  procesu  transformace  v pozici, kdy jejich ekonomická situace 

nebyla dobrá. V tu dobu přichází s plánem ekonomické renovace Leszek Balcerowicz, jehož 

plán v 90.letech měl za výsledek, že Polsko se z této situace pomalu dostávalo a plnilo body 

jeho programu. Například oproti Maďarsku, kde byl zájem západních investorů jasnější, tak 

Polsko se muselo ze situace především samo dostat a nutno podotknout, že se z této situace 

dostalo ještě v celkem slušné pozici. (Skąpska, 2019)  
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  Pokud jde o samotný politický vývoj, tak v porovnání s Maďarskem je zajímavé, 

že v Polsku nedostávají tolik prostoru radikální strany. V tomto  ohledu se opět uvažuje 

o vlivu katolické církve, ale také se hovoří o historickém a sociálním kontextu. Neexistuje zde 

tak velká mezera mezi levicí a pravicí, i když rozdíly v rétorice stále můžeme pozorovat. 

(Skąpska, 2019) Hlavními tématy se v novodobých dějinách stávala zejména sociální témata. 

Mezi ně například patří i svazky homosexuálů, nárůst islamofobie v souvislosti  s migrační 

krizí, kritika možnosti potratů v zemi a také euroskeptismus. Důležitým faktorem je také 

vnímání vlastního národa, protože  jednou z okolností, která také ovlivňuje politiku v Polsku 

je obava o ohrožení suverenity tohoto státu. Proto se naopak staví kladně k myšlence NATO. 

NATO je zároveň nepřítelem Ruska, které poláci považují 

za hrozbu a právě ohrožení vlastní suverenity. (Skąpska, 2019) 

 

4.1.1. Právo a Spravedlnost 
 
 

Strana Právo a Spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość, dále jen PiS) vzniká v roce 

2001 odtržením od koalice Volební akce Solidarita (Akcja Wyborcza Solidarność, AWS). 

V důsledku neshod ohledně dalšího politického působení strany vystupují bratří Kaczinští 

a zakládají tedy PiS, který by ale zároveň měl pokračovat na konzervativních, hluboce 

katolických principech. (Kopeček, 2005: 515) 

  Pozice bratrů Kaczinských je se stranou úzce spjata a také tito dva tvořili, nyní již jen 

sám Jaroslaw stále tvoří, historii této strany. Oba bratři měli, a stále mají, od roku 2001 

prakticky zaručenou pozici předsedy strany, což se nutně nemuselo shodovat s pozicí lídra 

strany na politickém poli, jak později ukazuje situace od roku 2015, kdy Jaroslaw sice zastává 

pozici předsedy strany, ale zároveň je pouze řadovým poslancem Sejmu (Polského 

parlamentu). (Hartliński, 2019) 

 

  Strana se od prvních voleb, kterých se účastnila v roce 2001, dostává do parlamentu 

a v dnešní době již působí jako nejsilnější strana v Polsku. V prvních volbách získala nad 9% 

hlasů. Strana představila svůj program, ve kterém svou budoucnost vidí v konzervatismu 

a silném vztahu s církví. Je zde samozřejmě kladen důraz na národní identitu, zároveň 

ochrana před kriminalitou, která má být jedním z primárních bodů strany. Sám Lech 

Kaczinski, jakožto bývalý ministr spravedlnosti, kladl silný důraz na ochranu polského 
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obyvatelstva před kriminalitou, což byl i jeden z bodů, který voliče nejvíce zajímal. (Ryzak, 

2020)    

Bratři Kaczinští dosahují největší politického úspěchu, když společně v roce  20062007 

obsazují dva nejdůležitější politické posty v zemi. Lech se stal prezidentem v roce 2005, jeho 

bratr  se stal premiérem v roce  2006.(Hartliński, 2019)  Období Lecha jako prezidenta  ale 

končí tragickou leteckou nehodou v roce 2010 u Smolensku. (IDNES, 2010)  

  V souvislosti s jejich úspěchem se mluví také o jejich kladném vztahu s církví, který 

ovšem i přes jejich rétoriku nemusí být samozřejmostí a mnohdy i naopak. Za jeden 

z průlomových vztahů mezi stranou a církví se považuje blízké přátelství s Tadeuszem 

Rydzykem. Velmi vlivným polským mnichem, který je zároveň mediálním podnikatelem 

a právě vztah s médii to velmi vylepšilo i ve vztahu s prezidentskou kampaní Lecha. (Ryzak, 

2020)  

  Naopak úpadek nastává kolem roku 2007, kdy členové PiS byli usvědčeni z pokusu ze 

sestavení protikorupčního komplotu na místopředsedu vláda Andrzeje Leppera a vláda se 

rozpadá. V dalších parlamentních volbách vítězí Občanská platforma a PiS ztrácí pozici 

vládní strany až do roku 2015, kdy ve volbách vítězí, sestavuje vládu a získává pozici 

premiéra. Zároveň je úspěšný kandidát PiS na prezidenta, takže strana získává opět 

dominantní pozici na politickém poli. V posledních parlamentních volbách strana dosahuje 

téměř 50% hlasů a v současnosti vládne s většinou v parlamentu. (Korycki, 2017) 

 

4.1.2. Politický vývoj Právo a spravedlnost 

 
  Strana od samého začátku vstupuje do politiky s konzervativními názory, které se 

napříč časem prakticky nemění. V tomto můžeme pozorovat například hlavní rozdíl mezi 

filosofií strany PiS a Fidesz v Maďarsku. Zatímco Fidesz se propracoval od myšlenek 

liberální demokracie až ke konzervatismu, tak strana PiS je naopak ve svých názorech stálá. 

V průběhu času je kladen stále důraz na národní identitu, ochranu občanů a udržení 

katolických hodnot za přispění církve. Strana je také blízko k až radikálnímu nacionalismu. 

V populistické rétorice se zejména projevuje protikorupční taktika, která byla velmi silná 

zejména v počátcích strany, kdy strana obviňovala „elity“ z korupce, která zhoršuje pozici 

občanů. (Korycki, 2017)  
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  V roce 2005 strana varovala před liberalistickými směry, které by mohly ohrožovat 

katolické Polsko. V brožuře nazvané „Katolické Polsko v Křesťanské Evropě“ strana silně 

varuje před nárůstem liberalismu, který upozaďuje myšlenky a vliv církve. Zároveň se tak  

Evropa vzdaluje od svých náboženských ideálů a mohlo by to vést k nestabilitě, protože 

Evropa je postavena na náboženských hodnotách. Program zřejmě slavil úspěch, protože jak 

je již zmíněno, tak strana ten samý rok prakticky získává post prezidenta. Slova Jaroslawa 

Kaczinského v tomto období naprosto vystihují program strany: „V dnešním Polsku existuje 

pouze jediný společný a rozšířený systém hodnot, který je postaven na učení církve a národní 

tradici“. Strana prakticky nevybočuje z tohoto směru, proto považuji za důležitější se věnovat 

jednotlivým politickým tématům, která souvisí s populismem a populistickou rétorikou. 

(Korycki, 2017)  

   

4.1.3. PiS a migrační politika 

 
Postoj  PiS  je  jeden  z nejpodivnějších v Evropě, protože se zdá být jako naprosto 

nejednoznačný. Například jednou ze zvláštností celého tohoto tématu je, že neexistuje 

prakticky zmínka o migrantech z Čečenska, kteří tvoří asi největší část migrantů, kteří se 

do Polska dostávají. Přesto jim představitelé nevěnují prakticky žádnou pozornost, i když se 

tématu migrace věnují. (Yermakova, 2019)  

  Kaczinski například v roce 2017 prohlásil, že Polsko nikdy „služeb migrantů 

nevyužívalo, nikdy nevyužívalo  služeb ani zemí, ze kterých pocházejí, a proto nehodlá 

nastalou situaci řešit“. (ČTK, 2017) Strana zároveň hrozila občanům, že tito migranti mohou 

být napojeni na Islámský stát a vyhrožovala jim teroristickými útoky, které se v tomto období 

staly  v západní Evropě. Proto zde vzniká velký rozpor a rozdělení na dva tábory „my“ a 

„oni“. Toto téma se vztahuje opět k myšlence ohrožení národní identity, kdy tentokrát se ji 

snaží ohrozit EU, která nyní spadá do kategorie „oni“, kteří se snaží ohrozit Polsko. 

(Yermakova, 2019)  

  Můžeme dokonce pozorovat rétoriku o „Bruselských elitách“, která naprosto splňuje 

populistickou teorii. Kaczinski zmiňoval, že „se nehodlá smířit s tím, že rozhodnutí o Polsku 

by mělo záležet na státech, které se skutečně podílí na politice v Evropské unii“. Což mělo 
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znamenat, že například Německo se svojí kancléřkou Merkelovou je mnohem blíže Bruselu, 

ale zároveň dále problému, který se k Evropě blížil. (Yermakova, 2019)  

  Vnitřním nepřítelem se stává předseda Občanské platformy Donald Tusk,  který je 

například poté, co žádal o solidaritu Poláky, označen za toho, kdo se také „spřáhl 

s Bruselskými elitami“ a tím de facto měl zradit Polsko a ohrozit jeho zájmy. (Fomina  a 

Kucharzyk,  2016)  V souvislosti  s tímto se také předseda Kazcinski vyjádřil,  že Polsko je 

přijetím uprchlíků nebo debatě o jejich přerozdělování de facto nuceno přijmout změny ve své 

kultuře, které by měly za důsledek opět ztrátu hodnot. Postoj je tak apatický i vůči pouhému 

přerozdělování, na které Polsko, v čele s PiS, nechce vůbec reagovat, protože za způsobený 

problém není zodpovědné. Naopak kritika zaznívá opět od Donalda Tuska, který volá po 

solidaritě a její ztrátě, která je způsobena právě touto politikou. (Fomina a Kucharzyk, 2016)  

  Jak strana PiS před volbami deklarovala, tak také po volbách v roce 2015 učinila 

a odmítla kvóty na uprchlíky, které byly stanoveny Evropskou unií. Později to znamenalo, 

že společně s Českou republikou a Maďarskem byla obviněna z nesplnění svých povinností 

Evropským soudním dvorem. (ČTK, 2020)  

  V Polsku migrační krize již není tak silným tématem jako například v Maďarsku, 

zřejmě i z důvodu geografického, ale zároveň toto téma velmi silně pomohlo straně PiS 

v prosazení se v posledních letech na politickém poli a dnes se blíží téměř 50% hlasů 

v parlamentních volbách. (Korycki, 2017)  

 

4.1.4. PiS a politika homofobie 

 
  Toto téma se naopak stalo zejména v posledních letech velmi řešeným. Opět zde 

promlouvá národní konzervatismus a prezentování hodnot katolické církve, za což je Polsko 

kritizováno v souvislosti  s odepíráním lidských práv. Týká se to například zákona, který 

na jednu stranu „zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace“, na druhou stranu ji ale 

také schvaluje, pokud ona diskriminace je „nezbytně nutná ve jménu veřejné bezpečnosti 

a pořádku, ochrany zdraví a práv a svobod jiných lidí“. (Fomina a Kucharzyk, 2016)  

http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzMTY5ODVfX0FO0?sid=2db5ee87-2035-4f75-890a-a3a4dfb51917@sessionmgr102&vid=10&format=EB&rid=6
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  Populistická rétorika se opět projevuje v souvislosti s Bruselem a západním smýšlením 

o politice. Představitelé strany PiS, nebo třeba blízký spojenec mnich Tadeusz Wojda, 

dokonce varují před „LGBT diktátorstvím“, které by mohlo propuknout, pokud budou šířené 

vlny liberalismu ze západního světa, které opět nabourávají suverenitu Polska a hodnoty 

katolické církve. (Fomina a Kucharzyk, 2016) 

  K zvláštní eskalaci dochází před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy 

strana oslavila dokonce historický úspěch, kdy se takřka přiblížila k 50% hlasů. Vládní 

představitelé začali s nátlakem na starosty měst, kteří následně měli pod jejich tlakem vyhlásit 

zóny, kde se nebude tolerovat jiná orientace. Nemělo to mít původně žádný právní rámec, 

ale šlo právě o populistické gesto, které mělo ukázat na sílu strany PiS. (Fomina a Kucharzyk, 

2016)  

4.1.5. Palikotovo hnutí  
 
 

Hnutí „Tvoje hnutí“ (Twój Ruch) je jedním z nejpřekvapivějších hnutí, které se kdy 

dostalo do parlamentu v Polsku. NY Times ho označil za sociálně liberální hnutí, které má 

představovat změnu stavů v Polsku. Januzs Palikot toho dosáhl také díky své svérázné 

politice, která měla za cíl svržení PiS a navedení země směrem na západ a k Rusku.  (NY 

Times, 2011)  

  Působení strany skončilo hned po prvním volebním období, kdy se strana v roce 2011 

dostává do parlamentu se skoro 10% hlasů. Její program byl zejména postaven na protivládní 

politice (vládní ve smyslu vlády strany PiS), kterou například hlavní představitel Januzs 

Palikot obviňoval z korupce ve státních institucích, zároveň se veřejně postavil za práva 

homosexuálů, ve straně působili homosexuálové i trans. (KosowskaGąstoł a Sobolewska

Myślik, 2017: 137157) 

  Podle  jednoho  z konceptů by se tato strana dala označit za „stranu podnikatelských 

otázek“. Strana má svého vůdce – zakladatele, který se skrz politiku buď snaží prosadit své 

zájmy nebo zájmy, které mu přijdou jako zájmy obecného blaha, kdy se staví na stranu lidu. 

(KosowskaGąstoł a SobolewskaMyślik, 2017: 137157)  Což nás opět staví k otázce 

populismu. Jak i dnes program napovídá, tak se strana silně vymezuje proti „elitářství“, které 

předvádí nejsilnější strana PiS. Zároveň ji stále vidí jako největší překážku při cestě více na 

západ a k liberalismu, které hnutí považuje za směr moderního světa. (Twoj.Ruch.eu, 2019)  
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  Janusz Palikot se stavil, ač kontroverzně, na stranu lidu, který považoval za většinový 

v Polsku. Na stranu lidu, který míří k liberalismu. Zmiňoval právě populární témata jako 

práva homosexuálů, během začátku migrační krize se naopak snažil o rozšíření solidarity 

v polské společnosti a to je možná jedno z témat, na které doplatil, protože v roce 2015 strana 

již neuspěla a její politická dráha sice nekončí úplně, ale na národní úrovni již dále 

nefunguje.(KosowskaGąstoł a SobolewskaMyślik, 2017: 137157) 

  Strana dle mého názoru splňuje podmínky pro populistickou rétoriku, ale ukazuje jiný 

směr, jakým se populistická témata dají v Polsku uchopit. Je to úplný opak národního 

konzervatismu, který se snaží vštípit vládnoucí strana PiS, ale zároveň se díky boji proti 

„elitářství“, díky postavě charismatického vůdce, dá tato strana považovat za populistickou, 

i když na více projevů a důkazů prakticky nedostala strana čas. 

 

4.2. Maďarsko a politický vývoj od roku 1989 
 
 

  Po převratu má podle  autora Petera Keneze Maďarsko jednu z nejlepších pozic 

z východního bloku. Přechod mezi systémy probíhá poklidně, což má za důsledek plynulé 

předání pozic. Zároveň přichází silná vlna investorů, kteří chtějí investovat v Maďarsku svůj 

kapitál a Kenez si dovolí tvrdit, že investorů dokonce přichází směrem do Maďarska nejvíce 

z celého východního bloku. Vyjma speciální situace v Německu a zejména pak ve východní 

části země. (Kenez, 2009)  

  Právě ten stejný autor ale zmiňuje i problémy, které vedou k tomu, že se zde vytváří 

velká mezera mezi levicí a pravicí, což vytváří prostor pro radikalizované strany a zejména 

pak pro radikalizovanou pravici. Ze svého vlastního pohledu považuje obyvatele Maďarska 

za přirozeně pesimistické, kteří svou budoucnost vidí negativně a přirozeně nemají naděje 

právě na lepší budoucnost. Spíše se zdá tento psychologický trend považovat za spekulaci 

k tomu, zda to způsobilo to, že krajně pravicové, ale až téměř i komunistické strany, slavily 

velký úspěch i v letech  po  roce  1989.  (Kenez,  2009) Ačkoliv je možné, že do jisté míry 

promlouvá křesťanský vývoj země do potřeb obyvatel bránit stát, tak Kenez ovšem poukazuje 

na další důvod tohoto rozštěpu na politické scéně. Levice a pravice nejsou postaveny na 

základech, které jsou obecně známé. Neřeší se tolik ekonomická situace, ale řeší se zejména 

rozdíl v chápání občanství a národnostní příslušnosti. (Kenez, 2009)  
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  Úspěch radikálních a pravicových stran, který nastává prakticky od vstupu strany 

Jobbik do parlamentu v roce 2010, i když jeho začátek se dá datovat do dřívějších dob, ale 

skutečně nastává až v tomto roce, se stal zájmem několika politologů, kteří se začali zajímat, 

co stojí za tím, že právě radikální a extremistická hnutí mají v Maďarsku takovou podporu. 

Na rozdíl od jiných zemí ve střední a středovýchodní Evropě má právě radikální pravice velký 

úspěch a stává se politickou hrozbou, která budí strach i mezi tradičnějšími stranami. (Kenez, 

2009) 

  Extrémní pravice se stala něčím, co vlastně bujelo během komunistické vlády. 

Projevuje se to už u prvních demokratických voleb v roce 1990. Ty vyhrává strana Magyar 

Demokrata Fórum (MDF), která byla podle Dieringera „skrytou nacionalistickou stranou“, 

která své základy nacházela u „nacionalistických, antisemitistických a protizápadních 

skupin“. (Dieringer, 2009)  

András Kovács ve své práci, která se týká extremistických pravicových směrů tvrdí, 

že s pádem komunismu ve východní Evropě získávají právě tyto radikálně pravicové tendence 

popularitu na politické scéně. Právě Kovács se nebojí tvrdit, že na maďarské politické scéně 

vznikají hnutí, která se vzhlíží v „západních fašistických a neofašistických organizacích, která 

jsou vytvářena zejména maďary žijícími v zahraničí a maďarskými organizacemi, která 

napodobují hnutí skinhead“. (Kovács, 2013:223) 

  Průzkumy, které zaznamenává právě Kovács, které ukazují chování voličů 

v Maďarsku od roku 1990, právě poukazují na to, že „jedna třetina voličů se nehlásí jasně 

k loajalitě k jedné straně“, což vrcholí v to, že tito lidé jsou ovlivňování společenskou situací 

a nejsou to voliči, kteří by měli jasně stanovené politické priority. Tento průzkum ukazuje, 

že ve většině se jedná o lidi, kteří nepatří mezi ekonomicky slabé nebo snad chudé, ale 

většinou jde o „poražené“, kteří vlastně ztratili své občanské postavení během politické 

transformace v roce 1990. Tito lidé jsou tedy zejména ovlivňování například demonstracemi 

nebo politickou či jinou krizí při své volbě a nejdůležitějším bodem v jejich rozhodování je 

jejich současná spokojenost nebo nespokojenost s vládou, která je u moci. (Kovács, 2013: 

224) 

  Po transformaci, která probíhala v 90.letech, ovšem v Maďarsku panuje nedůvěra vůči 

veřejným institucím. Jak poukazuje výzkum Istvána Tótha z roku 2009, tak důvěra ve veřejné 

instituce je třetí nejnižší v celé Evropě. Obzvlášť pak důvěra v politické instituce 

a v samotnou vládu, kdy Tóth označuje jako „extrémně nízkou“ důvěru v tyto hlavní politické 
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představitele. Tato situace, která byla z velké části zapříčiněna ekonomickou a politickou 

krizí, tak vytváří půdu právě pro strany, které by se daly označit za antiestablishment, což je 

pro můj výzkum zásadní. (Kovács, 2013:224)  

 

4.2.1. Fidesz  
 
 
  „Z liberála ostrým konzervativcem“, tak zní nadpis jednoho článku od ČT24 a zřejmě 

to nejlépe vystihuje proces, kterým si tato nejsilnější strana v Maďarsku, a také její hlavní 

představitel Viktor Orbán, prošli od procesu transformace v 90.letech až do dnešního světa, 

kdy strana platí za jednu z nejpopulističtějších a nejkonzervativnějších v Evropě. Ten samý 

člověk, který volal po revoluci a ztotožňoval se se západním liberalismem, tak platí právě 

za jednoho  z hlavních představitelů populismu a zároveň i autoritářství v Evropě. (ČT24, 

2018)  

  Fidesz vzniká jako seskupení mladých intelektuálů v roce 1988, jeho zárodek ale sahá 

ještě dále do půlky 80. let, tehdy ještě jako zakázané a protestní hnutí, kde bylo silné 

protikomunistické jádro, které zároveň mělo představovat jakousi opozici vůči končícímu 

komunistickému režimu. (Ilikova,  2020)  Zároveň tato strana měla představovat nový 

liberální směr pro Maďarsko. Toto studentské hnutí vystupovalo pod názvem „Svaz mladých 

demokratů“ (Fiatal Demokraták Szövetsége) a postupně získávalo na popularitě i díky 

popularizaci radikálních řešení ve vypořádávání s bývalým režimem. (Benda 2003: 5758) 

  Při sestavování prvního parlamentu se rozdělili právě dva hlavní představitelé 

liberálního směru. Strana SZDSZ představovala také liberální směřování pro Maďarsko, 

ovšem přichází zde zvrat, kdy tato strana se blíží k levici a prakticky navždy se rozděluje 

směr těchto dvou liberálních stran. Fidesz se stává jedním z představitelům středopravicového 

a později pravicového směru v Maďarsku. (Ilikova, 2020) 

Strana byla původně čistě pro mladou generaci do 35 let, což byla dokonce podmínka 

pro  vstup  do  strany, která se ale ruší a začíná to i naznačovat proces, kdy strana přechází 

od liberalismu ke konzervativnější pravici. (Benda, 2003:78) 

V roce 1994 v dalších parlamentních volbách získává strana 7% hlasů a do parlamentu 

tentokrát vysílá 20 zástupců. Pro stranu to znamenalo zklamání, a tak po rezignaci jejího 

vedení začala situaci analyzovat. Viktor Orbán byl ovšem znovu zvolen do vedení strany. 
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(Ilikova, 2020) Proces proměny strany pokračoval na kongresu v roce 1995, kdy strana mění 

název. K názvu Svaz mladých demokratů přidává „Maďarská občanská strana“ (Magyar 

Polgári Párt, FideszMPP) a zároveň se tak strana čím dal jistěji vzdaluje od své původní 

liberální ideologie. (Benda 2003: 75) 

Fidesz se začíná také domlouvat na zformování silné a spojené opozice  s předsedou 

strany MDF Sándorem Lezsákem. Stejně tak v této době se ze strany stává nejsilnější 

opoziční strana v důsledku několika členů parlamentu, kteří se odpojují od svých stran 

a navazují kontakt a spolupráci právě se stranou Fidesz. (Ilikova, 2020) 

Po volbách v roce 1998 se ze strany stává hlavní vládní strana. Strana tak poprvé také 

dostává prostor k vedení Maďarska. Ekonomicky pokračuje ve svém liberálním směru, 

například zavedení dvoupilířového penzijního systému (Niedemayer, 2020), ale zároveň se 

skutečně začíná projevovat konzervativnější princip. Strana staví svou politiku také na 

ochraně hodnot a kultury Maďarska. Jedním z příkladů je pokus o zavedení povinného 

křesťanského vzdělávání na základních školách. (Hloušek, 2005) 

Tato vláda je hodnocena také jako populistická a nacionalistická. (Glenn, 2001) 

Jedním z důvodů je i postava Viktora Orbána, který se poprvé staví do role jasného lídra, což 

podle některých teorií je považovánoa za příznak populismu. (ČDK, 2013) 

Následuje období, kdy se ale Fidesz odebírá znovu do opozice. Toto období je 

rozvrženo mezi lety 20022010. Vzniká tu poprvé také situace, kdy se začíná strana 

vyjadřovat čistě populisticky, kdy za nepřátele označuje novou vládní koalici vedenou MSZP, 

kterou Fidesz označuje za komunistickou stranu. Vše vrcholí v roce 2006 velkými proti

vládními demonstracemi v Budapešti, které jsou právě vedeny stranou Fidesz a varují proti 

korupci ve vládě a pokusu o návrat pod moc komunistů. Během tohoto období můžeme 

pozorovat naprosto klasické příznaky ukázky populismu jako například antiestablishment, 

boj proti elitám, strana se neustále hlásí také k tomu, že stojí na straně lidu a také 

zpochybňování výsledků voleb, což přímo zasahuje do principů demokracie.  (Ilikova, 2020) 

Během období v opozici se také po rozpadech a spojení spolčují definitivně 

s křesťanskými demokraty. Toto období vede k vítězství ve volbách v roce 2010 a zisku dvou 

třetin v parlamentu. (Ilikova, 2020) 

4.2.2. Fidesz 2010 - současnost  
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  Strana  se  v tomto období stává definitivně jasně pravicovou silou, která má spoustu 

populistických prvků a mnoho politologů ji označuje za jeden z ukázkových případů 

populismu. Ještě před volbami v roce  2010  strana  vystupuje  s heslem „čas nadešel“, čímž 

bylo naznačeno, že nastal čas vypořádat se se současnými elitami. Zároveň jedním z mnoha 

slibů bylo, že strana zaručí během deseti let pracovní možnosti pro každého občana. (Ilikova, 

2020) 

  Faktem je, že se Orbán jako premiér dostává k vládě v době, kdy si země procházela 

hlubokou ekonomickou i sociální krizí. Na Maďarsko měla silný dopad ekonomická krize 

z roku 2008 i plynová krize na Ukrajině v roce 2009. Zároveň stavu ekonomiky nepřispěla 

předchozí vláda socialistů. (Niedemayer, 2020) 

  Zároveň ale přechází Orbán se svojí politikou ostře na pravou stranu politického 

spektra. Svou rétorikou se sbližuje s nacionalistickými myšlenkami. Například byl přijat 

zákon, který fakticky stanovuje stejná práva Maďarům, kteří nežijí na území Maďarska pokud 

mají Maďarské občanství. Orbán se tím snaží klást důraz na národní identitu. (Niedemayer, 

2020)  

   

  Během období vládnutí strany Fidesz a Viktora Orbána vzniká fond, který zastřešuje 

provládní media a zároveň s tím je spojen pro „nevládní“ media, která nedostávají tímto status 

nezávislého media. Ač byl projekt této nadace sporný a mohl být ohrožen rozhodnutím 

antimonopolního úřadu, tak stát tomuto projektu vydal status „národní strategické 

důležitosti“. Tzv. nevládní media pak nedostávají prostor pro reklamu a kampaň proti nim je 

silně spojena s postavou  George  Sorose,  v současnosti úhlavního nepřítele Viktora Orbána. 

(Bátorfy a Urbán, 2020:4465)  

  Dalším trendem této strany je například reformace školství, kdy se mění osnovy na 

vskutku nacionalistické, povinná četba skýtá bývalé rozporuplné autory a celé to má za cíl 

utužovat přesvědčení o stanovení silné národní identity a hodnoty, které jsou v současnosti 

primárním tématem Fidesz. Dalším populistickým tématem se pak stává rodina, kdy se Fidesz 

pod záminkou poklesu Maďarské populace snaží využít rodinu jako právě ten populistický 

„lid“, který je ohrožen a je nutno ho podporovat, aby byl stát zachráněn. Jedním ze zákonů 

týkající se rodiny je například zbavení povinnosti daně z příjmu matek, které porodily 4 a více 

dětí. (Niedemayer, 2020)  
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4.2.3. Fidesz a George Soros 
 

  George Soros  je v současnosti jedním z největších nepřátel, které vidí Viktor Orbán. 

Vyznívá to skutečně paradoxně, protože George Soros je také člověk, který stipendiem 

vypomohl Orbánovi k vysokoškolskému vzdělání. 

  Jedním z hlavních trnů v oku je nezávislá společnost Freedom House. Tato společnost 

se snaží sledovat jakýsi index demokracie. Jak stojí na jejích stránkách, tak existuje 

přesvědčení, že „svoboda vzkvétá v demokratických zemích, kde se vlády zodpovídají svému 

lidu“. Tato společnost postupně vyhodnocuje tento index, do kterého například spadá 

nezávislost medií a vydává je ve svých veřejných zprávách. (Freedom House, 2021) 

  V posledním vydání například získalo Maďarsko 69 bodů v jejich  indexu  svobody, 

což je jednou  z nejnižších hodnot zemí z EU.  (Freedom  House,  2021) Maďarská vláda ale 

výsledky těchto průzkumů naprosto degraduje a ignoruje a naopak je využívá ke své 

propagandě. Vláda se snaží také tyto organizace donutit platit poplatky a dokonce v případě 

jejich nezaplacení tak požaduje sankce. Tento zákon byl například zrušen soudem, protože 

nebyl dostatečně opodstatněn a byl také diskriminační. Úkol měl jasný, Orbán chtěl ztížit 

podmínky pro neziskové organizace, které vládě nejdou na ruku. (ČTK, 2020)  

  Orbánova válka proti Sorosovi se dostávala do takových hodnot, že Soros stěhuje 

postupně své sídlo do Berlína, univerzita, která byla sponzorována z jeho peněz se stěhuje 

do Vídně. Jedním z důvodů byla taktika, že ze strany Fidesz zaznívaly hlasy, že Sorosovi 

příznivci mají v plánu podrývat moc ve státě a na základě toho byl zveřejněn seznam lidí, 

kteří studovali za podpory Sorose a jistě mají v plánu útočit na vládu. (Verseck, 2020) 

  Dalším z důvodů těchto útoků na osobu George Sorose má být údajná podpora 

ze strany právě Sorose, která má za cíl podporovat migranty, aby se dostávali do Maďarska 

a postupně vytlačovali maďary z jejich země. Je to jedno z nacionalistických a populistických 

tvrzení, kterými se vláda Viktora Orbána ohání, vyvolává strach ve svých občanech 

a postupně také tak trochu uzavírá zem před okolním světem. (BBC, 2019) 

4.2.4. Fidesz a řešení migrační krize  

Migrační krize se stala jedním z primárních témat strany Fidesz v posledních letech. 

Maďarská vládní strana toto téma se zaujetím využívá v jejich populistické rétorice, 
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poukazuje to také na to, že strana se definitivně dostává ke konzervatismu a směřuje ostře 

vpravo. (Ilikova, 2020) 

  Stránky Fidesz pro Evropský parlament také potvrzují, že je tento problém naprosto 

primární a vztahuje ho na obavy o bezpečí vlastních občanů, které je pro stranu samozřejmě 

primárním cílem. Strana například naprosto odmítá postoj, že by migrace měla být lidským 

právem v době konfliktu a právě ta samá migrace může ohrožovat samotný národ. (Fidesz

EU, 2018) 

  Tento trend je také dost často spojován s jistou formou euroskepse, kterou právě 

u Orbánova Fideszu můžeme jistě pozorovat. Sám Orbán je velkým kritikem EU a tento 

euroskeptismus jsme mohli pozorovat již dříve před vypuknutím nejsilnější vlny migrační 

krize.  Fidesz považuje chování Evropské unie opět za problém, který může ohrožovat 

suverenitu národa, například tím, že se podílí na migrační politice, která by měla ohrožovat 

maďarské obyvatelstvo. (Kolár, 2016)  

  Jednou  z věcí, pomocí které Maďarsko bojuje a brání své hranice před migranty, je 

například plot, který se nachází na hranicích se Srbskem. Plot je přísně střežen a představiteli 

strany je označován za jedinou skutečnou ochranu Evropy před Islámem. Právě islamofobie je 

také dost skloňována se stranou Fidesz. Viktor Orbán se například v souvislosti  s kvótami 

vyjádřil, že tyto kvóty „naprosto změní veškeré Maďarské a Evropské hodnoty, tradice 

a kulturu“. Maďarsko se díky této rétorice stává jednou z mála zemí, které tyto kvóty odmítají 

a strana to prezentuje především jako svůj úspěch v boji proti migraci. V souvislosti s kvótami 

se konalo také referendum, které bylo plné hesel „Řekněte NE“, „Zastavte Maďarsko před 

migrací“. Právě toto referendum bylo prezentováno jako velký „demokratický“ úspěch. 

(Waterbury, 2020) 

  Obecně je tato politika zdůvodněna křesťanskými základy a prioritami strany. 

Zároveň, jak bylo zmíněno hned na začátku části o straně Fidesz, tak to také úzce souvisí 

s přechodem strany ke konzervativním hodnotám a úzkou spojitostí s pravicovým 

populismem. Právě u pravicového populismu se strana považuje za jeden z ukázkových 

příkladů. Viktor Orbán v souvislosti  s tímto tématem také využívá spoustu mylných 

informací, které právě mají vytvářet strach v populaci.  Jednou  z těchto informací je 

i například to, že Fidesz vlastně nutí lidi si myslet, že migranti jsou nějakým exotickým 
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druhem a nutně se snaží zničit národní hodnoty a principy Evropy. Waterbury například toto 

označuje za nacionalistický populismus, což právě úzce souvisí s migrační krizí. Program je 

de facto postaven zejména na ochraně národa, ale reálně tento problém vytváří sama strana 

tím, že vytváří strach a šíří ho.  (Waterbury, 2020)  

  Populistickou rétoriku, která je zřejmá i v postoji k EU, můžeme pozorovat s ohledem 

na  nesoulad  v otázce migrace a azylové politiky. Viktor Orbán považuje EU za tu 

„zkorumpovanou elitu“, která opět má škodit „lidu“, tentokrát je to myšleno jako lid 

maďarský.(Csehi a Zgut, 2019) 

 

4.2.5. Jobbik   
 
 

  Hnutí Jobbik (Jobboldali Ifjúsági Közösség) se dá označit za nejtypičtějšího 

představitele pravicového populismu v Maďarsku. A to od svého založení v roce 2003, kdy 

vzniká právě jako typická populistická strana, a to jako odpor proti vládnoucí třídě. 

  Vzniká vlastně jako náhrada za stranu MIÉP (Magyar Igaszág és Élet Pártja), která 

zejména po převratu v roce 1989 tvořila hlavního představitele maďarských nacionalistický 

tendencí a vytvářela extrémně pravicovou možnost pro voliče, kteří nebyli do té doby 

prakticky seznámeni s tímto směrem. Strana se za svoje působení dostala do parlamentu 

ovšem jen v roce 1998, kdy získává 14 mandátů. V dalších volbách se ovšem její výsledek 

opět blížil k jednomu procentu, a tak po nich strana takřka zaniká. (Kovács, 2013:223) 

  Následuje ovšem studentská iniciativa, která nechtěla nechat vyhasnout právě snahu 

a energii silně pravicového MIÉP, a tak utváří novou politickou koalici, která bude postavena 

na stejných základech. (Kovács, 2013:224) 

  Strana, popřípadě hnutí, oficiálně vzniká v roce 2003 zakládacím prohlášením, 

ve kterém se charakterizuje jako strana, která je tradicionalistická, konzervativní, národně

křesťanská a dokonce sama sebe tato strana chápe jako radikální.  

  Nejdříve k té konzervativní stránce věci. Vzhledem k tomu, že je zde zmíněna 

i křesťanská návaznost, tak Jobbik tím zamýšlí, že by se měly dodržovat tradiční křesťanské 

hodnoty, které vycházejí z učení Ježíše Krista. Zároveň strana projevuje národní cítění, které 
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silně navazuje právě na křesťanství. Z tohoto by se nedalo tedy jasně vyvodit, že strana je 

radikální nebo extremistická. Jobbik totiž považuje za radikální spíše činy, které hodlá/hodlal 

ve své politické historii dělat. To byl zásadní bod, nebo problém, který Jobbik rozlišoval, a na 

který poukazoval a sice, že by strana měla své úmysly hlavně dokazovat činy. 

  V roce 2003, kdy strana vznikala, považovali zakladatelé situaci v zemi za radikálně 

špatnou, takže se nabízí, že stejně radikální musí být změna, se kterou právě Jobbik přichází. 

De facto to mělo za cíl zcela odstranit vládnoucí stranu, nebo třídu, která v době vzniku strany 

měla pevnou voličskou základnu. Strana MSZP vytvořila po volbách v roce 2002 levicovou 

koalici se stranou SZDZS, čímž získala na základě výsledků voleb většinu. (archive.ipu.org, 

2002)  

Podle zakládací listiny Jobbik se tak usuzuje, že tato vláda je extrémně levicová 

(MSZP), ovšem s pomocí „extremistických liberálů“. Dle ideologů hnutí dokonce neexistuje 

rozdíl mezi obdobími před rokem 1990 a po roce 1990. Podle nich je to pouze pokračování 

komunistického režimu, který zde před rokem 1990 vládl. A to si klade strana jako právě 

hlavní cíl. „Odstranit komunistickou nástupnickou stranu a extremistické liberály, kteří se s ní 

spojili od politické moci“. Samozřejmě neznamená, že zásadní vymezení proti extrémně 

levicové politice, nebo straně, musí nutně znamenat to, že strana se stává radikální, potažmo 

extremistickou, ovšem právě zbytek textu dává tomu naopak napovídá, kdy Jobbik volá 

po radikálním řešení a vyvedení země z extrémní levice. (Jobbik.hu, BR) 

  Tím, že strana vzniká vlastně jako hnutí, které odporuje vládě v tehdejší době a jedním 

z hlavních programů je tedy nesouhlas s vládnoucí stranou MSZP, kterou Jobbik považuje 

za extrémně levicovou až komunistickou stranu. 

 

4.2.6 Politický vývoj Jobbik  
 
 

Jak je výše zmíněno, strana vzniklá spojením těchto dvou stran ovšem končí opět 

neúspěchem a v roce 2006 se nedostává do parlamentu. Po volbách dochází k rozpadu této 

aliance. (Kovács, 2013:224) 

  Jedna  z konsekvencí, která nahrává krajně až extremisticky pravicovým stranám 

a hnutím je krize.  V Maďarsku probíhá krize jak na politické úrovni, která vrcholí masivní 

demonstrací v roce 2006, kdy byla uspořádána hnutím Fidesz a právě Jobbik a její tehdejší 
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hlavní představitel Gábor Vona při těchto demonstracích vlastně využili situace a přidali  se 

hlasitě k nespokojenosti občanů s tehdejší vládou. Strana díky tomu získávala pomalu silnější 

a silnější podporu, což vyústilo v úspěch ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, 

kdy strana získává 427 773 hlasů (14,77%) a za ty obdržela 3 křesla. Následují volby v roce 

2010 do parlamentu, kde získává 855 436 hlasů (16,67%) a 17 křesel v maďarském 

parlamentu. (Kovács, 2013:224) 

  Strana v následujících letech stabilizovala svou pozici v parlamentu, kdy se i v dalších 

volbách pohybuje kolem 15% získaných hlasů. V roce 2018 ovšem stranu opouští její lídr 

a hlavní představitel a tvůrce myšlenek Gábor Vona a vedoucí pozici získává Péter Jakab, pod 

jehož vedením představuje strana také novou koncepci, která se přímo nevzdaluje od 

původních ideálů, ale rozhodně již není extremistickou a radikální stranou, za jakou sebe 

sama považovala a profilovala ve svých začátcích. Strana představuje koncept, který se 

zakládá na konzervativních a křesťanských základech, ale nevolá již po radikálním řešení 

problémů. Naopak požaduje stejné podmínky pro všechny obyvatele Maďarska, stojí si za 

ochranou maďarské národní identity, ale změna spočívá zejména v tom, že chce Maďarsko 

bránit proti vnějším vlivům. Dále používá jedno z hlavních populistických hesel, kdy se tvrdě 

ohrazuje proti korupci v politice, čímž se stává i stranou lidovou, neboť hájí vždy zájmy lidu 

a Maďarska. Mimo jiné ovšem i prezentuje svoji ekologickou politiku a jejich směr se stává 

spíše středopravým. Program obsahuje i snahu o rovná práva v podnikání, kdy se strana bude 

svými kroky snažit zajistit možnost podnikání pro všechny obyvatele. Změnou je i postoj 

k Evropské unii, kdy se nepovažuje za vyloženě špatnou organizaci, ale Jobbik soucítí 

s „křesťanskými hodnotami zakladatelů unie“ a chtěl by v práci právě zakladatelů navazovat 

i v zahraniční politice. (Jobbik.com, 2020)(Jobbik.hu, BR)  

  Změnou také je, že se postupně strana vzdaluje od extremistických témat, jak je 

i zmíněno, ale zároveň pokračuje v populistické rétorice, která se zejména týká „protikorupční 

kampaně“, kterou strana vede proti straně Fidesz a jejímu vedení. Strana se spojuje čím dál 

více s centristickými a středolevicovými stranami v boji proti Fidesz. V současné době je to 

tak jedním z jejích hlavních politických programů. (Petsinis, 2020)  

 

 
4.2.7. Jobbik a romská problematika  
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Jako o důležitém tématu při rozboru této extrémně pravicové strany se dá mluvit 

o romské populaci v Maďarsku a její problematice. Podle autorů Szelényiho a Ladányiho je 

v maďarské populaci 58% romů. Hlavní část  této populace pak žije v sociálně horších 

podmínkách, nepracuje a dala by se označit za „nepřizpůsobivé“. (Szelényi, Ladányi, 2006) 

Tato problematika se stala jedním z hlavních témat strany Jobbik a hlavně její předseda Gábor 

Vona jí přikládal velký důraz. (Kovács, str.225) 

  Problematika sice sahá až do 90.let, kdy například jedna z hlavních protagonistek boje 

za práva menšin, a speciálně té romské, Ágnes Daróczi varovala před tímto tématem a jeho 

řešením v budoucnosti. Jako jedním z problémů zmiňovala i maďarskou teorii o tzv.“ 

cigánybu˝nözé“, což by se dalo do našeho jazyka přeložit jako „romská kriminalita“. Právě 

ona „romská kriminalita“ je něčím, co zhruba 1015% maďarů považuje za něco, co je pro 

Romy vrozené a v návaznosti na to se Daróczi obávala, že by to v budoucnu mohlo být téma 

pro neofašisty. A jak se ukázalo, tak její obava byla na místě. (Ahmari, 2012: 1621)  

  Straně se neustálým tlakem na vládu, ale i tlakem, který vytvářela na samotné 

obyvatele, kdy vlastně tento problém vnucovala a žádala si jeho okamžité řešení a de facto si 

tím vynutila to, že se toto téma stalo otázkou, kterou autoři Karácsony a Róna označili za 

„politický problém, který uvízl v srdci maďarům“. (Karácsony a Róna, 2010) 

  Ve své knize, kterou cituje Kovács, se nebáli přijít  s tvrzením, že právě Jobbik jako 

tvůrce této otázky, získává místo na politické scéně, protože této vzniklé situace dokázali 

výborně využít. (Kovács, str. 225) 

  Představitelé strany tento problém až s oblibou přiživovali ve svých projevech. Jeden 

z členů a hlavních představitelů strany Zoltan Fuzessy v květnu roku 2009 přišel s výrokem, 

že stranu a její názory nepovažuje za rasistické nebo související s nacismem, ale „problém 

s Romy tu je velký a je potřeba o něm mluvit“. Slova dalšího z představitelů Eloda Novaka 

byla ještě daleko tvrdší, kdy začal obviňovat romskou menšinu z toho, že vraždí maďarské 

obyvatele, okrádají je o půdu a o majetek.  

  Tyto výlevy zlosti k romské populaci v Maďarsku měly za výsledek i to, že stoupá 

například nenávist už vůči romským dětem a po těchto projevech v roce 2009 přichází 

průzkum, který již ukazuje pokles podpory názoru, že romské děti by měly studovat stejné 

školy jako děti maďarské, přičemž změna názoru proběhla až u 10% respondentů. S určitostí 

tak můžeme říct, že to je následkem politiky strany, která šířila nenávist k romské populaci. 

(Human rights first, 2015)  
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  Téma romské otázky se vlastně přímo nevztahuje tak k populismu  jako  k extrémní 

pravici. Jobbik ovšem označoval i v předvolebních kampaních Romy za parazitující skupinu 

na maďarských občanech a z projevů bylo očividné, že z toho strana především obviňuje 

vládnoucí strany, které tento problém neřeší, což už samo o sobě se dá považovat podle teorie 

o populismu za populistické, kdy to splňuje podmínku kritiky elit. 

  Radikální vymezování proti romské populaci probíhalo i v dalších letech od prvního 

vstupu  strany  do  parlamentu  v duchu toho, jak ho vypodobňovala zakládací listina strany. 

Tohoto směru se Jobbik držel do roku 2018, kdy končí v roli předsedy hlavní propagátor 

nacionalistických a radikálních tendencí Gábor Vona. Strana po jeho odchodu získává novou 

tvář a už samu sebe nepovažuje za radikální. Přichází i s novým plánem, který prezentuje jako 

„prohlášení o zásadách“, kdy vysvětluje svůj plán do budoucna a mimo jiné z nich vyplývá, 

že strana se nikterak nevymezuje přímo proti romskému obyvatelstvu a naopak žádá rovné 

podmínky pro veškeré obyvatelstvo. (Jobbik.hu, BR)  

  Autoři Ferenc Almássy a Nicolas de Lamberterie před svou připravovanou knihou 

řekli, že dokonce přerod strany je úctyhodný a rozhodně k zapamatování. Ve svém rozhovoru 

s novým předsedou Péterem Jakabem se dotazovali i na romskou tématiku. Sám lehce 

kontroverzní Jakab uznal, že „problém s Romy tu byl, ale nyní již není aktuálním tématem“, 

což potvrzuje teorii, že strana toto téma již nepovažuje za primární. (Almássy a de 

Lamberterier, 2020)  

 
 
4.2.8. Maďarská národní garda  
 

 

Vlastně současně se vznikem strany Jobbik vzniká i hnutí Maďarské národní gardy 

(Magyar Garda Mozgalom). Hnutí vzniká s odkazem na skupinu, která se na maďarském 

území pohybovala v 50. letech a měla za hlavní cíl ochranu samotné maďarské identity 

v době komunistického režimu řízeného Sovětským svazem. Zároveň Vonova garda měla 

představovat jakousi ochranu Maďarska, protože Evropská unie a NATO nejsou dostatečně 

silné a kompetentní organizace, které by měly dostatečně ochránit maďarské obyvatele. 

  Maďarská národní garda byla silně extremistickou a radikální skupinou. Projevovalo 

se to zejména pochody, které byly většinou organizovány samotným Vonou a s podezřelou 

souvislostí se tyto pochody konaly v blízkosti míst, kde byla větší koncentrace romského 
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obyvatelstva. Během pochodů docházelo i ke střetům příslušníků gardy právě s romskými 

obyvateli. Sám Vona, jakožto velitel gardy, promlouval ke svým „podřízeným“ v rámci 

projevů a varoval před romskou hrozbou, která rozkládá Maďarsko. Ostatně již v zakládací 

listině samotné strany Jobbik se evidentně zmiňuje tento problém a strana požaduje radikální 

řešení této problematiky, kdy si klade za cíl „nepřizpůsobivé“ buď začlenit do pracující 

společnosti anebo je dostat ze samotného Maďarska pryč. Svým způsobem to může působit 

jako paradoxní, kdy Jobbik varoval před komunistickou vládou, ale chováním svých 

představitelů se dostával do pozice, kdy bude rozhodovat o tom, že ti „nepřizpůsobiví“ budou 

muset pracovat nebo za to budou perzekuováni. (Human rights first, 2015)  

  Strana dokonce tento problém vztahuje i k problematice Izraele, kdy zástupci strany 

prezentují Izrael jako hrozbu nejen pro své sousedy, ale pro celou Evropu. V jednom 

z projevů na půdě maďarského parlamentu se člen strany Jobbik oháněl tím, že romskou 

populaci označil jako „biologickou zbraň, která je využívána Izraelem k okupaci a ohrožování 

maďarského obyvatelstva“. (Eniko Hegetus, květen 2011) 

  Samotná strana si ale díky tomu, jak jsem zmínil výše, získávala spíše na popularitě, 

neboť jí stoupaly preference a dostala se na úroveň pro vstup do parlamentu. Jak zmiňuje 

Kovács, tak hlavní političtí představitelé, mezi které patřila vláda vedená stranou MSZP 

a opozice tvořená pouze hnutí Fidesz, se rozhodli zakročit proti krajní pravici. Výsledek byl 

ale kontraproduktivní. Z rozhodnutí soudu v roce 2009 sice zaniká garda, ale toto rozhodnutí 

poukazuje  na  tu  kontraproduktivnost  v boji  s extrémní pravicí, protože právě ve volbách 

v roce 2010 slaví strana historický úspěch. (European election database, 2009)  

  Navíc ani zákaz Magyar Garda Mozgalom neměl v žádném případě za výsledek konec 

těchto tendencí. Naopak vzniká nová organizovaná skupina, která vlastně jen navazuje na 

práci této gardy, pouze s jiným názvem. Tzv. „Ůj Magyar Gárda“, což by se dalo přeložit jako 

„Nová maďarská garda“, se naopak spojuje s dalšími radikálními skupinami a vytváří se 

militantní skupina, která absolvuje opakované cvičení v Maďarsku a klade si stejné cíle, ale 

ještě s větší podporou od lidu. (Refworld, 2015) 

  Toto spojené uskupení funguje až dodnes, kdy vlastně pod stejnými cíly „brání 

maďarskou identitu před vnějšími vlivy“. Dalo by se ale říct, že poté, co Jobbik prošel 

procesem deradikalizace, tak se stranou už rozhodně nemá přímé spojení a jedním z důvodů 

je i odchod Gábora Vony ze strany, což potvrzuje i časová smyčka, která udává, že v roce 

2019 se oficiálně strana distancuje od gardy. (The Orange Files, 2019)  
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4.2.9. Jobbik a antisemitismus 
 

 

Politika strany Jobbik byla postavena na mnohdy až extrémním nacionalismu. První 

členové a zakladatelé strany se vymezovali proti jakýmkoliv vnějším vlivům a to i proti 

ekonomickým investicím. Jedna z ukázek až  pozoruhodných nacionalistických tendencí je 

žádost o přezkoumání toho, proč pod nadvládou Habsburků byla maďarština označena za 

Ugrofinský jazyk. Jobbik nabízí jednoduché vysvětlení, kdy Habsburkové chtěli zcela zničit 

nezávislost Maďarů a to i za pomoci toho, že v důsledku spojování jejich jazyku s finským 

jazykem ve výsledku znamená, že stát, který nemá vlastní jazyk, se bude snadněji ovládat 

a lépe bude podroben vládě někoho jiného. (Kenez, 2009: 9)  

  Gábor Vona ovšem viděl jako největší nebezpečí z vnějšku právě v Izraeli. Tvrdil, že 

právě investoři z Izraele chtějí docílit zničení nezávislosti maďarské ekonomiky a tím chtějí 

i Maďarsko ovládnout. V roce 2013 přichází například se slovy: „Izraelští dobyvatelé, tito 

investoři, by si měli najít jinou zemi  na světě pro ovládnutí, protože Maďarsko není 

na prodej.“ (Human rights first, 2015) Tento strach z Izraele, který šířil, mu dal záminku pro 

zálibu v Islámu a všech nepřátelích Izraele. V návaznosti na ideologii, kterou zavedl Vona, se 

přidávají i další členové strany, kteří přicházejí s tvrzeními o „Holoscamu“ nebo že Romové 

jsou „biologickou zbraní“, kterou Izrael využívá k „vytvoření prostoru pro Židy“. (Human 

rights  first,  2015) Jedním z vrcholů tohoto protižidovského fenoménu bylo vystoupení 

poslance  za  Jobbik Martona Gyöngyösiho, který v roce 2012 prohlásil, že je „nejvyšší čas 

zjistit, kteří poslanci a členové vlády jsou židovského původu a představují pro Maďarsko 

bezpečnostní riziko“. (Petsinis, 2020 )  

  Poté, co prezident Izraele Šimon Peres  se  zmínil v roce 2007 před izraelským 

parlamentem, že ekonomická situace v zemi je natolik dobrá, že jsou schopni investovat 

všude po světě a využil jako jeden z mnoha příkladů i Maďarsko, tak se dezinformační síly 

strany tohoto projevu zachytily a vytvářely teorie, že tyto investice mají za cíl zredukovat 

počet obyvatel v Maďarsku z 10 na 6 milionů. (Kenez, 2009: 9)  

  S odkazem na Kovácse můžeme pozorovat i jev, která tato antisemitská politika 

způsobuje. Kolem voleb v roce 2010 pozorujeme nárůst antisemitismu v maďarské populaci 

a tato nálada se projevuje právě i u voleb. Z prohlášení představitelů můžeme pozorovat, že 
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Jobbik si jako nepřítele a tu „elitu“ vybírá západní státy, které podporují myšlenku 

svobodného Izraele a naopak se staví veřejně na stranu těch, kteří proti této myšlence 

a samotnému Izraeli bojují. Vona například otevřeně podporoval Írán, jakožto nepřítele USA 

a Izraele. Obhajoval to také tím, že se obává, že západní liberalismus přivede do Evropy vlnu, 

při které se začnou vytrácet tradice, na kterých je Evropa postavená. (Pap a Glied, 2018)   

  Ovšem tato antisemitská nálada končí stejně jako politika proti Romům v Maďarsku. 

A  to  s přechodem strany více do středu politického spektra. Jak Vona popsal ve svém 

rozhovoru  pro  The  Israel  Times  v roce  2017, tak politika jistého antisemitismu prakticky 

končí s tím, kdy sám Vona přišel s novou filosofií pro stranu. Ta by měla být více 

„centristická“ a hlavně se strana stává „lidovou“ stranou, která nadále nebude šířit nenávist 

a bude dále bojovat proti korupci ve vládě a hlavním nepřítelem se v tomto stává osoba 

Viktora Orbána. (Gorondi, The Israel Times, 2017)  

  V roce 2020 se stává předsedou strany Péter Jakab, který je židovského původu. 

Ovšem v dřívějších prohlášeních se nepřímo vyjadřoval o spoluvinně na Holocaustu a  to ze 

strany Židů. Připustil, že „přirozená touha židů po moci a majetku je jednou z příčin“ kvůli 

které došlo k jedné z největších genocid v historii lidstva. Jakab je ortodoxním katolíkem 

a tak se novináři spíše shodují nad tím, že to souvisí s jeho vírou, než jakoukoliv nevraživostí 

vůči Židům. (Doody, 2020) 

  

4.2.10. Jobbik a migrační krize 
 

Rétorika ohledně migrační krize se dost podobá proti romské. Jobbik pokračoval 

ve vlastní snaze o dodržování křesťanských hodnot a konzervativních názorů. Hnutí Jobbik 

se prakticky  shodovalo  s premiérem Orbánem v tom, že migranti, kteří se snaží dostat 

do Evropy, jsou zlem a to ve smyslu kriminální činnosti a terorismu. V návaznosti na to, 

že předseda a jiní členové dříve v rámci boje proti Izraeli otevřeně podporovali muslimské 

státy, tak to vyznívá jako paradox. (Ilikova, 2020: 323324) 

  Podporovatelé strany, právě i díky rétorice, například věří, že skutečným viníkem 

migrační krize je George Soros a jeho plán na vytlačení Maďarů z Maďarska a následné 

získání tohoto území pro migranty. (Ilikova, 2020: 324) 

  Strana této krize využívala k tomu, aby šířila strach mezi obyvateli. Zároveň se ale 

nabízela sama jako řešení pro tuto krizi pomocí propagandistických sloganů a videí. (Ilikova, 
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2020) I když strana vlastně na oko spolupracovala s vládní stranou Fidesz, kdy se například 

podílela na schválení zákona, který říká, že „po přijetí více jak 500 migrantů za jeden den, 

může vláda vyhlásit stav nouze“. V praxi to pak mělo znamenat, že se tím snaží Maďarsko 

obejít kvóty schválené Evropskou unií. (Lassen, 2015) Zároveň ale Jobbik opět přikračuje ke 

kritice vládní strany a představitelé se obávají, kam může tato politika Maďarsko dostat. 

Představitelé s oblibou varují před skrýváním pravdy a děsí občany neopodstatněnými 

obavami o jejich děti. (Ilikova, 2020: 327) 

  Ostatně jako většina radikálních témat, tak prakticky i toto se jednoznačně podařilo 

zmírnit. I vzhledem k časové kontinuitě se tak dá říct, že společně s prohlášením Vony, kdy 

prohlásil, že strana se již nebude nadále profilovat jako radikální, tak nebyl de facto prostor 

pro podobně radikální a extremistická vystoupení jako byla témata antisemitismu a protiruská 

politika. Jak je zmíněno výše, tak strana sice stále lpí na křesťanských hodnotách a považuje 

se za spíše konzervativní. Nadále vnímá imigraci jako bezpečnostní riziko, ale nestaví se 

k němu také tak radikálně jako v předchozích letech k jiným tématům, které považovali 

zástupci za témata, která si vyžadovala radikální a extremistické řešení. (Jobbik, 2020) 

Obecně se dá potvrdit, že Jobbik maximálně nestihl využít potenciál tohoto tématu a jeho 

hlasy začal získávat Fidesz, který je v této tématice obecně radikálnější a zejména má silnější 

hlas, což může být způsobeno i postavou Viktora Orbána. Strana tak nedokázala vytěžit 

z tohoto tématu takovou podporu, jakou například sklízela při agresi proti Romům. (Petsinis, 

2020)  

 

4.3. Komparace Maďarska a Polska 
 

V této části se nabízí prostor pro zhodnocení daného tématu ve vztahu k jednotlivým 

zemím. Jejich komparaci považuji za důležitou i z důvodu toho, že jsou stejně jako Česká 

republika součástí společenství V4 a jsou tak našimi spojenci na mezinárodním poli.  

  Pokud nahlédneme do vývoje, tak můžeme pozorovat rozdíly ve vývoji politiky 

u obou zemí. Zároveň i společenská nálada, pokud se dá brát jako faktor, který promlouvá 

do dění v politice, je velice rozdílná. 

  Polsko, jakožto stát, který je postaven na úzkém propojení s katolickou církví, hájí 

zároveň především v důsledku církve, konzervativní politiku, která je skeptická k evropskému 
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liberalismu zejména z toho důvodu, že je považována za ohrožení katolických hodnot v zemi, 

které by například podle PiS mohly vést k nestabilitě a bourání hodnot v Evropě.  

  Ze strany Maďarska můžeme pozorovat podobnou euroskepsi, i když lehce 

agresivnějšího charakteru. Dost často můžeme pozorovat výpady Viktora Orbána, který 

osočuje EU za zkorumpovanou společnost, která ohrožuje identitu Maďarska, například 

v souvislosti s migrační krizí. Právě migrační krize je společné téma politiky v obou státech. 

Vládnoucí strany ho využívají k populistickým prohlášením, ve kterých obviňují někoho, 

v obou zemích je to někdo jiný, kdo se snaží ohrožovat migrační vlnou suverenitu států. Téma 

migrační krize, jak bylo vysvětleno, je v současnosti jedno z nejpopulárnějších témat pro 

pravicové populisty a radikály. Viktor Orbán je osočován z toho, že se snaží vytvořit 

autoritářský stát, čemuž například nasvědčuje problematika svobodných médií, která je 

diskutabilní i v Polsku. Rétorika Viktora Orbána se stáčí ostře doprava a ve smyslu migrační 

krize vidí více viníků. Jeho politika směřuje proti EU, ale zároveň považuje za viníka 

i George Sorose, který má údajně celou migrační krizi financovat z USA a snaží se tím dostat 

od moci právě Orbána a ohrozit maďarský lid. 

  Politika  PiS  se  v tomto vyjadřuje poněkud jinak. Představitelé vidí stejný problém, 

v ohrožení národní identity a hodnot polského národa, ale zároveň jde pro ně i o náboženský 

boj, kdy se obávají vlny muslimů, kteří budou ohrožovat katolické zásady, které jsou podle 

jejich představitelů jediným rozumným řešením pro zemi, protože na těchto základech byla 

země po revoluci postavena. Také je zde ale ne zcela jasná politika v otázce vpuštění 

migrantů do země, která vrhá jasně populistický stín, kdy téma bylo využito k šíření strachu 

před volbami v roce 2015, ale následně bylo jednání pozoruhodné. Polsko se totiž staví 

negativně vůči migrantům, kteří se dostávají do Evropy z Blízkého východu v důsledku 

války, ale zároveň využívá služeb ekonomických migrantů, kteří podporují jejich obchod, což 

se dá považovat za rozporuplné.  

  Tématem v Polsku je také homofobie, kterou nepozorujeme v tak silném měřítku 

v Maďarsku. Opět je toto spojeno s náboženstvím, které prakticky nedává možnost pro 

jakoukoliv toleranci homosexuálních párů v Polsku. Toto téma také silně souvisí s odmítáním 

západního liberalismu a bude jistě v budoucnu zajímavé, kam se debata pohne. 

  Společenská nálada je jistě rozdílná u obou států. Například v Maďarsku slaví krajní 

pravice mnohem větší úspěch, což může například nepřímo souviset se skoro až fašistickými 

tendencemi ve v první polovině 20. století. Strana Jobbik se nestala nikdy nejsilnější stranou 



  42 

v Maďarsku, ale na politickém poli si v průběhu patnácti let vybudovala solidní pozici, i když 

se sama prohlašovala za radikální a například hnutí „Maďarská garda“ bylo extremistickým 

hnutím, které přímo stálo za násilnostmi na menšinách v Maďarsku.  

  Problém radikální pravice jistě existuje i v Polsku, ale rozhodně ne v takovém měřítku, 

což může souviset i s demografickým rozložením, kdy například podíl Romů v populaci  je 

rapidně nižší než v Maďarsku, proto toto téma nemá tak silné pole působnosti a může to být 

jedním z důvodů, proč radikální pravice v Polsku nemá tak silnou pozici. 

  Dalším rozdílem je i postoj k NATO. Zatímco NATO je vlastně protiváhou vůči 

Rusku, které Polsko stále považuje za jedno z největších ohrožení národní suverenity, tak 

Viktor Orbán se netají kladnými vztahy s ruským prezidentem Putinem. V tomto tématu by 

tak měla panovat jasná neshoda. V posledních měsících svůj pozitivní vztah k Rusku  je 

například potvrzen například i užíváním ruské vakcíny v Maďarsku. I ze strany Jobbik 

zaznívaly negativní hlasy o NATO, což bylo jedním z vysvětlení k založení „Maďarské 

gardy“, která měla jaksi suplovat NATO v otázkách obrany národa. 

  Dá se tedy shrnout, že postoje Maďarska a Polska stojí na stejných principech 

a hodnotách, které se sbližují s národní identitou, kulturou, hodnotami a náboženstvím. 

Ovšem zároveň se i rozchází, kdy Maďarsko je radikálnějším odpůrcem EU a například 

postojem k migrační krizi. Zároveň dodržování katolických hodnot je téma, které je primární 

pro stranu PiS v Polsku a vnímá jejich udržení jako primární pro budoucí směřování země, 

což v Maďarsku nepozorujeme jako hlavní záměr. 

5. Závěr  
    

V závěrečné části chci zodpovědět výzkumnou otázku, která zní „Jaké jsou rozdíly 

v populistické rétorice založené na prosazování konzervativních hodnot v těchto zemích?“. 

Své postupy jsem obhajoval v metodologické části a věřím, že se mi je podařilo naplnit, tak 

jak jsem si sám stanovil. 

  Z analytické části je zřejmé, že se potvrzuje teorie o populismu jak v Maďarsku, tak i 

v Polsku a specificky pak v obou zemích směřuje populistická rétorika do pravicového směru. 

Důraz je zjevně kladen hlavně na národní identitu, tradiční hodnoty a ochranu národní 

kultury.  



  43 

  Hlavní rozdíl v té populistické rétorice vidím v tom, že u Polska se jedná o historický 

vývoj silně spojený s katolictvím a propojení politiků s církví. To hlavně je možné sledovat u 

vládní strany PiS, která se silně odkazuje na katolické přesvědčení. To vede stranu k ochraně 

hranic a zájmů země z důvodu toho, že se obává průnik západního liberalismu do Polska, což 

zároveň indikuje i konzervativní vedení státu.  

  U Maďarska vidím stejné řešení, ale jiný původ. Politika strany Fidesz a hlavního 

představitele Viktora Orbána se v posledních letech stává čistě populistickou. Využívá strachu 

obyvatel  z migrační krize a klade silný důraz na ochranu země, hodnot a kultury.  Svou 

politikou si získává obrovskou podporu a je do jisté míry spojován s autoritářstvím. Zároveň 

můžeme pozorovat jeho rétoriku proti postavě George Sorose, kterého viní z postranních 

úmyslů o převzetí moci v zemi.  

  Co vidím jako velmi společné téma, tak to je negativní postoj vůči EU. V tomto jsou 

na tom obě země velmi podobně, poukazuje se na „elitářství“ a nesprávné řešení migrační 

krize, ale u strany Fidesz a Maďarska můžeme pozorovat trochu radikálnější politiku vůči EU.  

Ostatně nedávno došlo i k vystoupení z evropské frakce lidovců, které souviselo i s jejich 

názory.     

  V současné  pandemické  situaci  by  bylo  také  možné  směřovat  výzkum  k tomuto 

tématu.  Do  budoucna  bude  jistě  také  zajímavé  sledovat  vývoj  situace,  zda  populistická 

rétorika bude dostávat silnější prostor, a to v důsledku pandemie.  

 

5.1. Summary 
 

In the final part, I would like to answer the research question, which is „What are the 

differences  in  populist  rhetoric  based  on  the  promotion  of  konservative  values  in  these 

countries?“. I have defended my procedures in the mothoodological part, and I believe I have 

succeeded in fullfilling them as I set out to do. 

  It  is  clear  from  the  analytical  part  that  the  theory  of  populism  is  confimed  both  in 

Hungary and in Poland, and specifically in both countries the populist rhetoric is directed in a 

rightwing  direction.  The  focus  is  clearly  mainly  on  national  identity,  taditional  values  and 

protection of national culture. 

  The main diference  I see  in  the populist  rhetoric  is  that,  for Poland,  it  is a historical 

development  strongly  linked  to  Catholicism  and  the  connection  of  politicians  with  the 
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Church.  This  can  mainly  be  observed  with  the  governing  PiS  party,  whick  makes  strong 

reference to Catholic beliefs. This leads the party to protect the country´s borders and interests 

on  the  grounds  that  it  fears  the  penetraion  of  Western  liberalism  into  Poland,  which  also 

indicates the conservative leadership of the state.  

  With  Hugary,  I  see  the  same  solution,  but  a  different  origin.  In  recent  years,  the 

policies of Fidesz and the chief executive, Viktor Orbán, have become purely populist. It 

exploitsthe population´s fear of the migration crisis and places a strong emphasis on 

protecting the country, values and culture. He gains enormous support for his policies and is 

to some extent associated with authoritarianism. 

  What I see as a very common theme is a negative attitude towards the EU. In this, the 

two countries are very much the same, pointin to „elitism“ and a mishandling of the migration 

crisis, but with Fidesz and Hungary we can see a slightly more radical policy towards the EU. 

  In general,  I  think  I have confirmed the  theory  that  in  these  two countries populism, 

which is closely linked to conservatism, exists. I mentioned the differences above and tried to 

and tried to better understand the issues. 
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