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6. TABULKOVÁ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA 

 

6.1. GRAFY 
 
ULTRALEVICE________________↓                       ↓______________ULTRAPRAVICE 

I levicový extrem. I levicový radikal. I demokratický střed I pravicový radik. I pravicový extr. I 

                               ↑__________ Ústavně-konformní spektrum __________↑ 

Graf 1: Rozdělení politického spektra. (zdroj: Mareš, 2003: 33) 

 

 
Graf 2: Podíl odkazů na českých krajně pravicových stránkách. (zdroj: data z vlastního 

výzkumu) 

 

 
Graf 3: Zastoupení forem elektronické komunikace na ultrapravicových stránkách. (zdroj: 

data z vlastního výzkumu) 
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6.2. TABULKY 
 

1. máj http://www.prvni-maj.cz/ 

A.B.Aussiger http://aussiger.wordpress.com/ 

Altermedia http://cz.altermedia.info/ 

AN Kutná hora http://ankutnahora.wordpress.com/ 

AN Plzeň http://www.an-plzensko.com/index.html 

AN Severovýchod http://autonom.tk/ 

Anežka Hrůzová http://hruzovaanezka.wordpress.com/ 

Aryan rebel http://aryanrebel.wordpress.com/ 

BH Bohemia http://www.bhbohemia.org/ 

Bratrství http://bratrstvi.net/ 

Breakstore http://www.breakstore.cz/ 

Combat 18 http://www.tmbohemia.calloffreedom.net/page1.html 

Crusadershop http://www.crusadershop.com/index.php 

CS klub http://cs-club.blogspot.com/ 

D.O.S.T. http://www.akce-dost.cz/ 

Dělnická mládež http://www.delnickamladez.cz/ 

Dělnické listy http://www.delnickelisty.cz/ 

Délský potapěč http://deliandiver.org/ 

D-FENS http://www.dfens-cz.com/ 

DM Brno http://www.dmbrno.mzf.cz/ 

DM Chodov http://www.dm-chodov.estranky.cz/ 

DM Sever http://dmsever.webnode.cz/ 

Dovedu to pochopit http://dovedutopochopit.wordpress.com/ 

DSSS http://www.dsss.cz/ 

DSSS Sever http://www.radnice-litvinov.cz/ 

Encyklopediae Riotum http://riotpoint.wordpress.com/ 

Eurabia http://eurabia.cz/Default.aspx 

Evropský historik http://evropskyhistorik.wordpress.com/ 

Freedom for Josué http://freedomforjosue.blogspot.com/search/label/Czech 

H8edgereich http://h8edgereich.wordpress.com/ 

hooligans http://www.hooligans.cz/index.php 

Identity records http://www.identity-records.cz/ 

Ingenuus http://www.ingenuus.org/ 
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Iniciativa14 http://iniciativa14.wordpress.com/ 

IVTT http://www.ivtt.net/ 

Johny Kentus Gang http://jkg.hooligans.cz/ 

Kosovo online http://www.kosovoonline.cz/ 

Litvíno-Janov ghetto http://litvinovjanov.blog.cz/ 

Lobův hlas http://squad96.wordpress.com/ 

Lone rider http://lonerider.skinhead.cz 

Lucerna wikipedie http://wikipedie.blogspot.com/ 

Metapedia http://cs.metapedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 

Nacionalisté Havířov http://nacionalistehavirov.wordpress.com/ 

Národní hrdost http://www.hrdost.net/ 

Národní myšlenka http://narmyslenka.cz/ 

Náš směr http://nassmer.blogspot.com/ 

Natia http://www.natia.cz/ 

Nevhodné zprávy http://www.messin.estranky.cz/ 

Nezávislé zprávy http://specialy.wordpress.com/ 

Novopatriot http://novopatriot.blogspot.com/ 

NS graffiti http://nsgraffiti.wordpress.com/ 

NS Mladoboleslavsko http://nsmb.wordpress.com/ 

Nshatecore http://nshatecore.wordpress.com/ 

Občanská neposlušnost http://poslusnost.wordpress.com/ 

Odpor http://www.odpor.org/index.php?page=clanky 

Odporuj http://odporuj.org/ 

Okolnosti vzniku ČSR http://vznikcsr.wordpress.com/ 

Pechanec http://hucek.cz/pechanec/ 

Pravda o islámu http://pravdaoislamu.cz/ 

Prisoner of wars http://whitepows.wordpress.com/ 

Probuzení http://probuzeni.wordpress.com/ 

Quo vadis EU http://eurabie.blog.cz/ 

Radical boys http://www.radicalboys-brux.com/web/ 

Radikální obrození http://radicalrevival.wordpress.com/ 

Radola Gajda http://narodni-cest.cz/ 

Reformy http://www.reformy.cz/ 

Revolta http://revolta114.blogspot.com/ 

Roman Skružný http://skruzny.wordpress.com/ 
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Rozzlobený bílý muž http://bilymuz.wordpress.com/ 

Slavonie http://slavonie.org/ 

Sociologická trafika http://srsen.wordpress.com/ 

Stop Feminismu http://www.stopfeminismu.cz/ 

Stop násilí http://stopnasili.wordpress.com/ 

Svobodná mládež http://www.svobodnamladez.org/ 

Svobodný prostor http://svobodny2prostor.wordpress.com/ 

Tomáš Hamet http://www.thamet.ic.cz/ 

Tomáš Vandas http://www.tomasvandas.cz/ 

Vyhlazení http://vyhlazeni.wordpress.com/ 

White Media http://www.white-media.info/ 

Widerstand streetart http://widerstandstreetart.wordpress.com/ 

Women unity http://www.women-unity.net/ 

Zóna identity http://zona-identity.com/news.html 

Zvědavec http://zvedavec.org/index.htm 

Tabulka1: Adresy ultrapravicových stránek použitých ve výzkumné části. 

 

Vnitřní propaganda: orientovaná na současné členy hnutí. Její funkcí je informovat členy o 

aktivitách hnutí, motivovat jejich jednání a posílení jejich účasti na hnutí. Jedná se tedy o 

indoktrinaci členů hnutí. Tato forma propagandy funguje za pomocí následujících znaků: 

Citát 
Citát známé osoby (filosofa, politologa, osoby spjaté s hnutím – 

vůdce, atp.). Slouží k identifikaci s hnutím. Výskyt: hlavní stránka.  

Datum 

Důležité datum pro hnutí, tj. narození, úmrtí, výročí vztažené 

k důležitým osobám hnutí, datum důležitých historických událostí. 

Potvrzuje znalosti zasvěcených členů o důležitých – a ne vždy 

široce známých – údajích. Výskyt: titul článku. 

Vůdce 
Představení vůdce hnutí či vůdce podskupiny určitého proudu krajní 

pravice. Výskyt: celá stránka. 

Mučedník 

Jméno, fotografie, článek představující mučedníka hnutí, tj. osoba 

vězněná v kontextu krajně-pravicové aktivity či osoba zemřelá. 

Jeho osoba je uváděna jako příklad člena hnutí, který má být 

uznáván a následován. Výskyt: celá stránka. 

Symbolika 

Krajně pravicová symbolika obsahující symboly zástupné (keltské/ 

germánské znaky, číselné zkratky) či zakázané (svastika). Slouží 

k identifikaci s hnutím. Výskyt: celá stránka. 
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Fotografie 

Fotografie spjaté s činností hnutí (fotografie z demonstrací, 

pochodů, koncertů atp.) či ideologicky zabarvené fotografie 

ilustrující články. Reprezentují hnutí a informují členy o nedávných 

událostech, popř. správně zvolené fotografie dodávají článkům 

emocionální náboj. Výskyt: celá stránka. 

Bannery 

Možnost vložit banner internetové stránky na vlastní stránku. 

Vložení banneru vyjadřuje ideologickou, názorovou či komunikační 

blízkost (závažnější krok, než pouhý odkaz na stránky). Výskyt: 

celá stránka. 

Grafika 
Grafika vybízející k nenávisti či k násilí. Patří do oblasti řízení 

dojmů skupiny. Výskyt: hlavní stránka. 

Vyprávění: aktivity hnutí 

Článek či zpráva pojednávající o aktuální činnosti hnutí (pořádání 

události, sešlost atp.). Slouží k informování členů. Výskyt: celá 

stránka. 

 

Vnější propaganda: Je určena ne-členům hnutí a má za cíl rozšíření řad hnutí. Krajní pravice 

proto kontroluje své obsahy a uveřejňuje pouze ty, které uzná za vhodné, tj. ty, které mají 

potenciál oslovit návštěvníky stránek. Všechny body mají vyvolat pozitivní dojem o hnutí. 

Novinky 

Reprezentování názorů hnutí na současné události. Slouží 

k nalákání nových členů do řad hnutí. Je to první věc, se kterou se 

návštěvník stránek setká, proto je zde na místě management dojmů. 

Výskyt: hlavní stránka. 

Medializace událostí – 

odsouzení, vlastní 

interpretace 

Odsouzení masmediální interpretace různých událostí (od 

ekonomické krize až po válku v Libyi), popř. připojení vlastní 

interpretace vycházející z ideologie hnutí. Výskyt: celá stránka. 

Multimedia (video, radio) 

Je známo, že multimediální obsahy působí na mládež (častý terč 

náboru) i na návštěvníky, kteří nehodlají na stránkách trávit mnoho 

času. Multimediální obsahy stránek proto ve zkratce a populární 

formou nastiňuji hledisko hnutí na různá témata. Výskyt: celá 

stránka. 

Normalizační strategie 

Jedná se o prohlášení, kde je uvedeno, že stránka nešíří rasismus, 

nebádá k trestné činnosti, uveřejněné materiály neslouží k propagaci 

nacismu atp. Normalizační strategie představují stránky 

v příznivějším světle, návštěvníci mají tendence na nich setrvat. 

Výskyt: hlavní stránka, popis hnutí (nejčastěji „o nás“/ „kdo jsme“ 
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atd.), úvod do fóra. 

 

Sdílení ideologie: Skupinová ideologie dodává členům systém hodnot, smysl členství ve 

skupině a definuje obecné cíle snažení. Sdílením ideologie se posiluje sebeurčení člena 

skupiny. K této dimenzi patří následující body: 

Cíle hnutí 
Představení hnutí a vyjmenovaní cílů hnutí. Výskyt: hlavní stránka, 

popis hnutí.  

Politika hnutí 
Uvedení do politiky hnutí, tj. jakými prostředky se hnutí snaží plnit 

své cíle. Výskyt: hlavní stránka, popis hnutí. 

Ideologie 

Představení ideologie hnutí (př. národní socialismus, autonomní 

nacionalismus, obrana slovanské identity atd.). Výskyt: hlavní 

stránka, popis hnutí. 

Ospravedlnění použití násilí 
Popis a zdůvodnění násilí používaného k plnění cílů hnutí. Výskyt: 

celá stránka. 

Popis nepřítele 
Uvedení přátel a především nepřátel hnutí, proti kterým hnutí 

bojuje. Výskyt: celá stránka. 

Literární díla 

Uveřejnění důležitých ideologicky zabarvených literárních děl, 

která doplňují znalosti členů hnutí (př. díla rasově antropologické 

školy, antisemitská díla, díla významných osob hnutí i díla 

filosofická). Výskyt: celá stránka. 

 

Finance: Aktivity krajní pravice závisí na financování ze strany jejich členů či sympatizantů. 

Číslo účtu 
Uvedení čísla účtu, kde lze poslat libovolnou částku. Výskyt: celá 

stránka. 

Prodej (oblečení, hudba,...) Prodej věcí tematicky spjatých s hnutím. Výskyt: celá stránka. 

 

Identita, virtuální komunita: Sdílení identity v rámci hnutí jakožto virtuální komunity 

pomáhá zapojovat členy do jejich struktur. Vytvořené identity zároveň nutí jedince, aby si je 

udržovali, typicky kontaktem s dalšími členy (virtuální komunikace). 

Mailinglist 
Zápis do seznamu, který automaticky přeposílá zprávy všem 

zájemcům. Výskyt: celá stránka. 

Fórum 

Možnost vstupu a diskuze ve fóru stránky. Slouží k výměně názorů 

a jejich sdílení, a především k vytváření virtuální skupinové identity 

členů. Výskyt: celá stránka. 
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Komentáře pod článkem 
Místo výměny názorů a doplnění obsahu článku. Diskuze je 

konkrétní, vztahuje se k obsahu článku. Výskyt: celá stránka. 

Návštěvní kniha 
Zanechání vzkazů správci stránek. Výskyt: odkaz „návštěvní 

kniha“. 

Odkazy (české a zahraniční 

internetové stránky) 

Odkazy na spřátelené či ideologicky blízké stránky. Výskyt: celá 

stránka. 

Facebook 
Odkaz na stránku hnutí v sociální sítě Facebook. Prezentace 

skupiny a přiblížení se mládeži. Výskyt: celá stránka. 

 

Mobilizace: Prostředky svolávání členů a pořádání různých aktivit. 

Kalendář Kalendář s přehledem aktivit hnutí. Výskyt: celá stránka. 

Pozvánky Pozvánky na demonstrace, setkání, pochody hnutí atp. 

Kampaně 
Tematicky zaměřené kampaně, sdílené více stránkami. Výskyt: celá 

stránka. 

Tabulka 2: Operacionalizace pojmů obsahové analýzy. 

 

 Density (Hustota) No ties (Počet vazeb)  

pravice_1-1  0.2083 15.0000 

pravice_1-2 0.0000 0.0000 

pravice_1-3 0.1312 122.0000 

pravice_1-4 0.0714 3.0000 

pravice_1-5 0.0000 0.0000 

pravice_1-6 0.2000 4.0000 

pravice_1-7 0.2500 5.0000 

Tabulka 3: Údaji o míře hustoty jednotlivých podskupin, kde čísla odpovídají skupinám 

podle schématu uvedeného v kapitole 3.3.4. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

OutDegree 

Vazby k A 

InDegree 

Vazby od A 

NrmOutDeg 

Vazby k A % 

NrmInDeg 

Vazby od A % 

DSSS 3.000 4.000 37.500 50.000 

Dělnická mládež 3.000 5.000 37.500 62.500 

DSSS Sever 3.000 1.000 37.500 12.500 

Tomáš Vandas 2.000 2.000 25.000 25.000 

DM Brno 2.000 1.000 25.000 12.500 
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DM Sever 2.000 1.000 25.000 12.500 

Ingenuus 0.000 0.000 0.000 0.000 

D.O.S.T. 0.000 0.000 0.000 0.000 

DM Chodov 0.000 1.000 0.000 12.500 

Tabulka 4: Prominenti (InDeg) a vlivní aktéři (OutDeg) pravicově populistických politických 

stran a přidružených organizací - vyznačeni šedě. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

OutDegree 

Vazby k A 

InDegree 

Vazby od A 

NrmOutDeg 

Vazby k A % 

NrmInDeg 

Vazby od A % 

Odpor 21.000 12.000 70.000 40.000 

NS Mladoboleslavsko 12.000 2.000 40.000 6.667 

A.B.Aussiger 9.000 5.000 30.000 16.667 

AN Kutná hora 8.000 3.000 26.667 10.000 

Radikální obrození 7.000 4.000 23.333 13.333 

Revolta 7.000 6.000 23.333 20.000 

AN Plzeň 7.000 5.000 23.333 16.667 

Rozzlobený bílý muž 6.000 4.000 20.000 13.333 

Evropský historik 6.000 4.000 20.000 13.333 

Nshatecore 6.000 3.000 20.000 10.000 

Svobodný prostor 5.000 4.000 16.667 13.333 

Encyklopediae Riotum 4.000 6.000 13.333 20.000 

H8edgereich 4.000 7.000 13.333 23.333 

NS graffiti 3.000 7.000 10.000 23.333 

AN Severovýchod 3.000 5.000 10.000 16.667 

Radical boys 3.000 14.000 10.000 46.667 

Probuzení 3.000 2.000 10.000 6.667 

Svobodná mládež 3.000 5.000 10.000 16.667 

Délský potapěč 2.000 6.000 6.667 20.000 

Widerstand streetart 2.000 3.000 6.667 10.000 

Combat 18 1.000 0.000 3.333 0.000 

Freedom for Josué 0.000 2.000 0.000 6.667 

Lobův hlas 0.000 3.000 0.000 10.000 

Stop násilí 0.000 2.000 0.000 6.667 

Women unity 0.000 1.000 0.000 3.333 

Prisoner of wars 0.000 1.000 0.000 3.333 
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BH Bohemia 0.000 1.000 0.000 3.333 

Pechanec 0.000 2.000 0.000 6.667 

White Media 0.000 1.000 0.000 3.333 

Iniciativa14 0.000 1.000 0.000 3.333 

Nacionalisté Havířov 0.000 1.000 0.000 3.333 

Tabulka 5: Prominenti a vlivní aktéři neonacistických a neofašistických stránek – vyznačeni 

šedě. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

Betweenness nBetweenness (%) 

Odpor 1394.558 21.521 

Radical boys 1354.705 20.906 

Bratrství 733.188 11.315 

Novopatriot 721.833 11.139 

Délský potapěč 489.744 7.558 

Dělnická mládež 426.542 6.582 

DM Sever 369.750 5.706 

Tabulka 6: Informace o tom, která uzel se nachází na důležitých spojovacích cestách mezi 

ostatními prvky sítě. Vyobrazeny pouze řádky s nBetweenness > 5%. Důležité hodnoty 

vyznačeni šedě. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

OutDegree 

Vazby k A 

InDegree 

Vazby od A 

NrmOutDeg 

Vazby k A % 

NrmInDeg 

Vazby od A % 

Odpor 40.000 12.000 49.383 14.815 

NS Mladoboleslavsko 17.000 2.000 20.988 2.469 

Radikální obrození 15.000 4.000 18.519 4.938 

A.B.Aussiger 14.000 5.000 17.284 6.173 

Rozzlobený bílý muž 14.000 4.000 17.284 4.938 

Revolta 11.000 6.000 13.580 7.407 

Radical boys 11.000 16.000 13.580 19.753 

AN Kutná hora 10.000 3.000 12.346 3.704 

Evropský historik 9.000 4.000 11.111 4.938 

Probuzení 9.000 2.000 11.111 2.469 

AN Plzeň 8.000 5.000 9.877 6.173 

Svobodná mládež 8.000 5.000 9.877 6.173 
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Svobodný prostor 8.000 4.000 9.877 4.938 

Encyklopediae Riotum 7.000 6.000 8.642 7.407 

Délský potapěč 6.000 14.000 7.407 17.284 

Nshatecore 6.000 4.000 7.407 4.938 

Národní myšlenka 5.000 4.000 6.173 4.938 

Lobův hlas 5.000 3.000 6.173 3.704 

DM Sever 5.000 1.000 6.173 1.235 

Národní hrdost 4.000 5.000 4.938 6.173 

DSSS Sever 4.000 1.000 4.938 1.235 

Dělnická mládež 4.000 6.000 4.938 7.407 

NS graffiti 4.000 7.000 4.938 8.642 

Sociologická trafika 4.000 0.000 4.938 0.000 

DSSS 4.000 6.000 4.938 7.407 

Občanská neposlušnost 4.000 2.000 4.938 2.469 

H8edgereich 4.000 7.000 4.938 8.642 

Bratrství 4.000 11.000 4.938 13.580 

AN Severovýchod 4.000 5.000 4.938 6.173 

Novopatriot 4.000 4.000 4.938 4.938 

Altermedia 4.000 11.000 4.938 13.580 

Natia 3.000 0.000 3.704 0.000 

DM Brno 3.000 1.000 3.704 1.235 

Widerstand streetart 3.000 3.000 3.704 3.704 

Reformy 3.000 5.000 3.704 6.173 

Quo vadis EU 3.000 0.000 3.704 0.000 

Náš směr 2.000 3.000 2.469 3.704 

Radola Gajda 2.000 1.000 2.469 1.235 

Johny Kentus Gang 2.000 0.000 2.469 0.000 

Tomáš Vandas 2.000 3.000 2.469 3.704 

Zóna identity 2.000 3.000 2.469 3.704 

Dovedu to pochopit 1.000 1.000 1.235 1.235 

Eurabia 1.000 3.000 1.235 3.704 

Pravda o islámu 1.000 2.000 1.235 2.469 

Slavonie 1.000 8.000 1.235 9.877 

Nevhodné zprávy 1.000 2.000 1.235 2.469 

Lone rider 1.000 0.000 1.235 0.000 
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Tomáš Hamet 1.000 5.000 1.235 6.173 

Lucerna wikipedie 1.000 0.000 1.235 0.000 

Zvědavec 1.000 10.000 1.235 12.346 

Combat 18 1.000 0.000 1.235 0.000 

Crusadershop 0.000 1.000 0.000 1.235 

Okolnosti vzniku ČSR 0.000 2.000 0.000 2.469 

Stop Feminismu 0.000 1.000 0.000 1.235 

Litvíno-Janov ghetto 0.000 1.000 0.000 1.235 

Roman Skružný 0.000 5.000 0.000 6.173 

Vyhlazení 0.000 4.000 0.000 4.938 

wikipus 0.000 3.000 0.000 3.704 

Nezávislé zprávy 0.000 1.000 0.000 1.235 

Breakstore 0.000 8.000 0.000 9.877 

IVTT 0.000 3.000 0.000 3.704 

Freedom for Josué 0.000 2.000 0.000 2.469 

Anežka Hrůzová 0.000 4.000 0.000 4.938 

Identity records 0.000 2.000 0.000 2.469 

Odporuj 0.000 4.000 0.000 4.938 

Stop násilí 0.000 2.000 0.000 2.469 

Women unity 0.000 1.000 0.000 1.235 

hooligans 0.000 4.000 0.000 4.938 

Kosovo online 0.000 1.000 0.000 1.235 

Ingenuus 0.000 1.000 0.000 1.235 

Prisoner of wars 0.000 1.000 0.000 1.235 

CS klub 0.000 1.000 0.000 1.235 

BH Bohemia 0.000 1.000 0.000 1.235 

Pechanec 0.000 2.000 0.000 2.469 

1.máj 0.000 9.000 0.000 11.111 

White Media 0.000 1.000 0.000 1.235 

Iniciativa14 0.000 1.000 0.000 1.235 

Nacionalisté Havířov 0.000 1.000 0.000 1.235 

D-FENS 0.000 2.000 0.000 2.469 

Metapedia 0.000 1.000 0.000 1.235 

D.O.S.T. 0.000 1.000 0.000 1.235 

DM Chodov 0.000 1.000 0.000 1.235 
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Tabulka 7: Srovnání role prominenta a role vlivného hráče. Zobrazeny všechny řádky, 

důležité hodnoty šedě. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

1 2 3 4 5 

 

Coordinator 

(koordinátor) 

Gatekeeper 

(„vrátný“) 

Representant 

(zástupce) 

Consultant 

(poradce) 

Liaison 

(spojenec) 

1. Pravicově populistické politické strany, přidružené organizace a občanská sdružení 

DM Brno 17.783 0 0 0 0 

Dělnická mládež 12.167 1.122 0.748 0 0.101 

DM Sever 4.446 0 5.331 0 0 

DSSS 6.840 2.187 1.093 0 0.295 

2. Radikální pravice 

Zvědavec 0 0 0 0 1.917 

Novopatriot 0 0 0 0 1.917 

Nevhodné zprávy 0 0 0 3.554 0.958 

Národní myšlenka 0 0 0 0.547 1.769 

Náš směr 0 0 0 0 1.917 

3. Neonacisté a neofašisté 

Svobodný prostor 14.819 0 1.185 0 0 

A.B.Aussiger 9.542 0 3.294 0 0 

Encyklopediae Riotum 7.780 0 3.998 0 0 

Lobův hlas 0 0 7.108 0 0 

Rozzlobený bílý muž 5.928 0 4.738 0 0 

Odpor 9.030 0 3.498 0 0 

NS graffiti 14.550 0 1.292 0 0 

AN Plzeň 14.645 0 1.254 0 0 

Nshatecore 11.114 2.665 0 0 0 

Radikální obrození 5.753 0 4.808 0 0 

Svobodná mládež 4.268 0 5.402 0 0 

Revolta 9.880 0 3.159 0 0 

AN Kutná hora 12.933 0 1.938 0 0 

Evropský historik 7.621 0 4.061 0 0 

NS Mladoboleslavsko 13.041 0 1.895 0 0 

AN Severovýchod 5.928 0 4.738 0 0 

Radical boys 3.233 0.323 4.685 0.162 0.174 
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H8edgereich 17.783 0 0 0 0 

Probuzení 5.928 0 4.738 0 0 

Délský potápěč 2.835 1.648 1.648 0.721 0.528 

Widerstand streetart 17.783 0 0 0 0 

4. Revizionistické a negacionistické sítě 

Občanská neposlušnost 0 7.108 0 0 0 

6. Stránky s antiislamským a rasistickým obsahem 

Eurabia 0 7.108 0 0 0 

Altermedia 0 0 0 0.820 1.696 

7. česká/ slovanská identita 

Bratrství 1.368 3.554 0.820 0.547 0.442 

Národní hrdost 1.976 3.159 0.790 0 0.639 

Slavonie 0 0 1.422 5.686 0 

Zóna identity 0 0 2.369 0 1.278 

Tabulka 8: Výše vyjmenované role v rámci sítě mezi podskupinami. Odstraněny řádky 

s hodnotou 0. Odstraněny kategorie 5 (prodej zboží) a 8 (jiné stránky) z důvodů neexistence 

vztahů mezi uzly. Důležité hodnoty vyznačeni šedě. (zdroj: data z vlastního výzkumu) 

 

 

propaganda 

vnitřní 

propaganda 

vnější 

sdílení 

ideologie 
finance 

identita, 

virtuální 

komunita 

mobilizace 

1: Pravicově populistické 

politické strany, 

přidružené organizace a 

občanská sdružení 

32,1 60 46,3 20 25,93 29,63 

2: Radikální pravice 13,89 60 27,08 15 37,5 4,17 

3: Neonacisté a 

neofašisté 
33,69 57,42 53,23 5,16 32,26 27,96 

4: Revizionistické a 

negacionistické sítě 
15,87 25,71 26,19 0 16,67 4,76 

5: Prodej zboží 

souvisejícího s krajní 

pravicí 

8,33 20 4,17 35 16,67 25 

6: Stránky s 40 44 53,33 12 36,67 0 
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antiislamistickým a 

rasistickým obsahem 

7: česká/ slovanská 

identita 
17,78 28 36,67 12 40 0 

8: jiné 22,22 47,69 28,21 9,23 26,92 18,52 

Tabulka 9: Zastoupení dimenzí u jednotlivých podskupin (v %). (zdroj: data z vlastního 

výzkumu) 

 

6.3. TEXTOVÁ PŘÍLOHA 
 

Teoretické modely vysvětlující vznik a trvání krajní pravice 

  

Při podrobnější analýze krajní pravice často narazíme na následující otázky: Proč lidé 

tvoří pravicově extremistické a radikální formace? Sdílí členové těchto skupin určité 

psychologické rysy, pochází z podobných společenských podmínek, či je jejich sdružování 

dáno spíše náhodně, situací a vnějšími faktory? Řídí se jejich chování určitými vzorci, může 

být vysvětleno teoretickými modely, nebo je zcela nahodilé? V tomto textu nastíním výběr 

z teorií vysvětlující jednání osob, jež se angažují v krajně pravicových hnutí. Význam tohoto 

oddílu spočívá především ve vykreslení pohnutek příslušnosti osob ke krajně pravicovému 

hnutí. Nábor členů do ultrapravicových uskupení není jednosměrným procesem a podílí se na 

něm jako motivovaní jedinci, tak členové komunit. Následující teorie nám poslouží jako 

vodítka k nastínění motivace jedinců při vstupu do krajně pravicových skupin. 

 Důležité jsou teorie propojující socio-ekonomické postavení individua s vnějšími 

společenskými podmínkami. R. K. Mertonova (2000, 145-173) typologie způsobů 

individuální adaptace jedince je sice primárně aplikována na ekonomickou povahu určitých 

typů jednání, pro naše téma je nicméně důležitý, neboť představuje univerzální vodítko pro 

pochopení frustrace určitých jedinců v současné společnosti. Podle Mertona je sociální 

struktura definována dvěma složkami: kulturně definovanými cíli, záměry a zájmy, které jsou 

vytyčeny jako legitimní předměty snažení, a přijatelnými způsoby dosahování těchto cílů. Ve 

společnosti převládá kult úspěchu a kvůli vzácnosti zdrojů (peněžité statky, hromadění 

majetku, vzdělání) je mnohem těžší dosáhnout společensky definovaných cílů (dobře placené 

zaměstnání, vysoký status), než lidé očekávají. Jedinci, již neuspějí v dosažení těchto cílů, 

jsou často stigmatizováni a marginalizováni. Tato situace vzbuzuje v lidech frustrace a 
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nejistotu, kterých se chopí krajně pravicová hnutí, jež nabízí jednoduchá řešení jejich zdánlivě 

neřešitelných problémů. Krajní pravice slibuje dosažení společensky definovaných cílů, a to 

cestou změny systému.  

Dle Braunthala (2009: 8) také podobně Erwin Scheuch a Hans-Dieter Klingermann 

vidí potenciál vzniku a fungování krajně pravicových uskupení v moderních společnostech. V 

nich je těžké se přizpůsobovat neustálým ekonomickým a společenským tlakům, čehož 

využívají krajně pravicové skupiny, jež nabízí jedincům mnohem jednodušší pohled na svět a 

také naději, že bojují za svět jednodušší a lepší. Hnutí vystupují jako komunity stejně 

smýšlejících jedinců, jež pomáhají členům překonat zklamání a pochybnosti, a jsou jeho 

záchytným bodem v jinak nepřehledném světě (Chmelík: 2000, 27). Komunitního ducha 

nalézáme ve virtuálních komunitách, kde je nejčastěji vyjádřen oslovování se „bratrem“ či 

„kamarádem“ (příloha: obrázek 1), zařazováním se do kategorie „my“ a odsuzování těch 

„jiných“ a jinými znaky, kterým se budu věnovat v následující kapitole. Roli společnosti 

analyzuje také Seymour M. Lipset (1970), jež zpozoroval, že extremistická hnutí vznikají 

v obdobích očekávaných změn ve společnosti, kdy pociťují, že budou zbavena něčeho 

důležitého, či jim nebude dopřáno to, o co nyní usilují. Touto tezí vysvětluje vznik a 

popularitu krajně pravicových skupin po roce 1989 i nárůst jejich aktivit v dobách krizových 

– např. výrazný volební úspěch SPR-RSČ v roce 1996, nárůst aktivit Dělnické strany od roku 

2008 i její pokračování do současnosti pod názvem Dělnická strana sociální spravedlnosti 

Italský politolog Piero Ignazi (1992) se zabývá obdobími transformace společností a 

tvrdí, že extremně pravicové skupiny jsou vedlejším produktem poválečné přeměny 

společnosti, kdy došlo ke smazání třídní identifikace. Jedinci se obrací na hnutí, která 

uspokojují požadavky a potřeby, jimž tradiční politické formace nejsou schopny vyhovět. 

Konkrétně žádají ochranu národa před vlnami přistěhovalců v reakci na rostoucí atomizaci 

společnosti a krizi identity, dále zákon a bezpečí, obnovení tradičních sociálních pout a 

konstituování morálních standardů platných v celé společnosti – to vše nejlépe v osobě 

charismatického a autoritativního vůdce. To je součástí koncepce tiché protirevoluce (je tichá 

ve srovnání s levicově orientovanými hnutími 60. let.), kdy stoupá počet nemateriálních 

konfliktů a státy čelí značným problémům. Ignazi (1992) mezi ně řadí oslabení státu a jeho 

autority, oslabení národní identity, rozpad tradičních vazeb, zhroucení morálních standardů 

společnosti, eroze hierarchické podoby společnosti a neustálá potřeba sebe-ujištění. Potřeby 

jedinců nejsou tlumočeny z důvodu nedostatku aktivistů a krajně pravicové proudy jsou 

vedlejšími produkty změn. Při studování české krajní pravice v kontextu teorie Ignaziho 
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musíme brát v úvahu specifika postkomunistického prostoru. Mezi ně patří mj. problematická 

situace na poli identity, která pod tlakem komunismu pozbyla mnohé ze své individuální i 

kolektivní složky (Mareš: 2003, 82). Lidé proto slyší na volání ultranacionalistických stran, 

jež jim nabízí stabilizující identitu a kompenzaci psychické i ekonomické deprivace. Česká 

xenofobie, nejčastěji projevovaná v souvislosti s imigrací (přitom v porovnání se západními 

zeměmi je imigrace spíše mírná), vychází z etnicky homogenního složení českého státu, jež 

přetrvávalo do 90. let. V druhé polovině 20. století byla česká společnost natolik homogenní, 

že etnické menšiny představovaly pouze několik procent obyvatelstva (6,6% v 50. letech)b 

(Bittnerová: 2005). 

Podle výše nastíněných teorií tedy krajně pravicová hnutí vychází z reakcí jedinců na 

procesy změn v současných společnostech. Ultrapravicové skupiny nahrazují sociální 

mechanismy, které selhaly či vymizely, a poskytují jedincům odpovědi na jejich otázky, 

řešení jejich problémů a uspokojivý pocit „patření“ někam. 

 

Výzkum STEM pro MVČR 

 

Ve výzkumu bylo předloženo 15 výroků obsahujících autoritářské, nacionalistické, 

rasistické, antisemitské a proti-romské postoje, dále nevraživost k cizincům, homofobie a 

kolektivismus (pro rozdělení obyvatel viz. graf 1.1). Nesouhlas s idejemi ultrapravice 

projevilo 20% obyvatel, 70% Čechů souhlasilo s některými z témat ultrapravice, 10% 

dokonce se všemi tématy. Z oněch 10% se dostáváme k rizikové skupině 6% obyvatelstva, 

která se nejen plně ztotožňuje ideologií ultrapravice, ale je ochotna podporovat politické 

strany zastupující takové názory. Současná politická a společenská situace je pro tyto lidi 

nezřetelná, cítí zklamání v oblasti rodinné i pracovní, a pociťují vymezování ze strany 

problémových menšin. Více, než třetina z nich (36%) tvrdí, že byla okradena či napadena 

příslušníky menšin, a za nejzávaznější problém k řešení považuje soužití s romským 

obyvatelstvem. Rizikoví obyvatelé pochází z krajů: Moravskoslezský, Ústecký a Plzeňský1

                                                            
1 Výše popsané stručné výsledky z výzkumu jsou dostupné z:  

.  

http://www.mvcr.cz/soubor/strucne-informace-k-
vyzkumu-i.aspx. 

http://www.mvcr.cz/soubor/strucne-informace-k-vyzkumu-i.aspx�
http://www.mvcr.cz/soubor/strucne-informace-k-vyzkumu-i.aspx�
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(zdroj: STEM pro MV, Postoje k pravicově extremistickým myšlenkám, 09/2010) 

 

Výzkumníci se také zaměřili i na analýzu internetových stránek2

 Obecně lze říci, že v ČR existuje 5,8% obyvatel, kteří zastávají krajně pravicové 

názory a jsou ochotni podporovat příslušné politické strany např. i účastí na akcích. Dalších 

2,5% obyvatel sdílí ultrapravicové prostoje, ale jsou ochotni je projevit pouze volebním 

hlasem. Dohromady zde máme 8,3% obyvatel ČR (viz. graf 1.2), které lze považovat za 

rizikové z hlediska identifikace s krajně pravicovým spektrem.  

, kde zjistili, že se 

aktivisté nejčastěji vymezují vůči Romům, dále vůči Židům, Asiatům, Afričanům a jiným 

menšinám (homosexuálové, bezdomovci, narkomani, aj.). Autoři vyčítají výše zmíněným 

etnickým a národnostním skupinám necivilizovanost, nepřizpůsobivost, despekt k normám 

majoritní společnosti, sociální parazitismus a sklony k trestnému chování. Aktivisté často 

projektovali do napadaných skupin své vlastnosti, především násilné chování, pogromy a 

rasismus.  

 
(zdroj: STEM pro MV, Rizikovost veřejnosti z pohledu boje proti extremismu, 09/2010) 

 

 

 

                                                            
2 Analýza textu na internetových stránkách: www.odpor.org; www.svobodnamladez.org; www.nacionaliste.com; 
www.delnickamladez.cz; www.dsss.cz; forum.hooligans.cz; www.delnickelisty.cz v období březen – duben 
2010. 

http://www.odpor.org/�
http://www.delnickamladez.cz/�
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6.4. OBRAZKOVÁ PŘÍLOHA 
 

 

Obrázek 1: Přátelské oslovování se „kamarádem“ mezi aktivisty stránky Odpor. Důležité 

pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://www.odpor.org/index.php?page=clanky&kat=&clanek=1140, citováno 3-5-2011) 

 

http://www.odpor.org/index.php?page=clanky&kat=&clanek=1140�
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Obrázek 2: Nabídka národně socialistické literatury na stránkách Radikální obrození. (zdroj: 

http://radicalrevival.wordpress.com/knihovna/obrozenecka-literatura/, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 3: Ukázka zástupné symboliky (vpravo) na stránce Bratrství. (zdroj: 

http://bratrstvi.net/, citováno 2-4-2011)  

 

http://radicalrevival.wordpress.com/knihovna/obrozenecka-literatura/�
http://bratrstvi.net/�
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Obrázek 4: Ukázka použití zakázané symboliky na stránce Blood&Honour Bohemia. (zdroj: 

http://www.galerie.bhbohemia.org/adolf-hitler/, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 5: Rady jak se chovat na demonstraci na portálu Svobodné mládeže. Důležité 

pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://www.svobodnamladez.org/2009/11/mohu-stavkovat-

hrozi-mi-postihy-kvuli.html, citováno 2-4-2011) 

 

 

http://www.galerie.bhbohemia.org/adolf-hitler/�
http://www.svobodnamladez.org/2009/11/mohu-stavkovat-hrozi-mi-postihy-kvuli.html�
http://www.svobodnamladez.org/2009/11/mohu-stavkovat-hrozi-mi-postihy-kvuli.html�
http://www.galerie.bhbohemia.org/zp-core/full-image.php?a=adolf-hitler&i=adolf-hitler.jpg&q=75�
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Obrázek 6: Použití vědecké autority k legitimaci obsahu. Důležité pasáže podtrženy červeně. 

(zdroj: http://hruzovaanezka.wordpress.com/, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 7: Příklad prezentace rasistických témat na pseudo-vědeckých stránkách Institutu 

pro výzkum tabuizovaných témat. (zdroj: http://ivtt.net/, citováno 2-4-2011)  

 

http://hruzovaanezka.wordpress.com/�
http://ivtt.net/�
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Obrázek 8: Příklad prezentace krajně pravicového mediálního portálu Altermedia. Důležité 

pasáže textu podtrženy červeně. (zdroj: http://cz.altermedia.info/, citováno 2-4-2011)  

 

 

Obrázek 9: Stránky pojmenované i graficky zpravované shodně s projektem multikulturní 

výchovy Člověka v tísni (Dovedu to pochopit). Revizionistický obsah. (zdroj: 

http://dovedutopochopit.wordpress.com/, citováno 2-4-2011)  

http://cz.altermedia.info/�
http://dovedutopochopit.wordpress.com/�
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Obrázek 10: Popírání existence likvidačních táborů, revizionistický obsah stránek A. B. 

Aussiger. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://aussiger.wordpress.com/2008/12/16/norimbersky-proces/#more-21, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 11: Popírání holocaustu na stránkách Občanská neposlušnost. (zdroj: 

http://poslusnost.wordpress.com/2008/04/14/transformace-holocaustu-na-nabozenstvi/, 

citováno 2-4-2011)  

http://aussiger.wordpress.com/2008/12/16/norimbersky-proces/#more-21�
http://poslusnost.wordpress.com/2008/04/14/transformace-holocaustu-na-nabozenstvi/�
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Obrázek 12: Článek Fyzická likvidace Čechů nacisty je jen židovsko-bolševický výmysl ze 

stránek Vyhlazení. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://vyhlazeni.wordpress.com/, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 13: Popis celosvětového židovského spiknutí. Důležité pasáže vyznačeny modře. 

(zdroj: http://poslusnost.wordpress.com/2008/05/10/zidovska-zbranantisemitismus/, citováno 

2-4-2011)  

http://vyhlazeni.wordpress.com/�
http://poslusnost.wordpress.com/2008/05/10/zidovska-zbranantisemitismus/�
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Obrázek 14: Článek věnovaný domácí výuce dětí. (zdroj: http://h8edgereich.wordpress.com 

/2009/08/16/nacionalni-socialismus-a-domaci-vyuka/#comments, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 15: Kalendář událostí na stránce Svobodný prostor. Kalendář označen červěně. 

(zdroj: http://svobodny2prostor.wordpress.com/2011/02/, citováno 2-4-2011)  

http://svobodny2prostor.wordpress.com/2011/02/�
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Obrázek 16: Odkazy na domácí i zahraniční stránky. (zdroj: 

http://probuzeni.wordpress.com/, citováno 2-4-2011) 

 

 
Obrázek 17: Cíle organizace Terrormachine division Bohemia. Důležité pasáže vyznačeny 

modře. (zdroj: http://www.tmbohemia.calloffreedom.net/page1.html, citováno 2-4-2011) 

http://probuzeni.wordpress.com/�
http://www.tmbohemia.calloffreedom.net/page1.html�
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Obrázek 18: Návod na přípravu zápalné láhve na stránkách Encyklopediae Riotum. Důležité 

pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://riotpoint.wordpress.com/category/rady-navody/, 

citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 19: Článek zabývající se vhodnými zbraněmi pouličního boje. Důležité pasáže 

vyznačeny modře. (zdroj: http://riotpoint.wordpress.com/category/rady-navody/, citováno 2-

4-2011)  

http://riotpoint.wordpress.com/category/rady-navody/�
http://riotpoint.wordpress.com/category/rady-navody/�


 

28 

 
Obrázek 20: Kritika malé akceschopnosti kybernacionalistů, stránky Národní hrdost. 

Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://www.hrdost.net/kybernacionalismus-aneb-

kdo-nic-nedela-ten-to-zkazi/, citováno 2-4-2011) 

 

 
Obrázek 21: Opačný názor na stránkách Radikální obrození: důležitost kybernacionalismu 

pro hnutí. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://radicalrevival.wordpress.com/ 

about/, citováno 2-4-2011)  

http://www.hrdost.net/kybernacionalismus-aneb-kdo-nic-nedela-ten-to-zkazi/�
http://www.hrdost.net/kybernacionalismus-aneb-kdo-nic-nedela-ten-to-zkazi/�
http://radicalrevival.wordpress.com/%20about/�
http://radicalrevival.wordpress.com/%20about/�
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Obrázek 22: Příklad doporučení zakládat nové stránky na zahraničních serverech. Důležité 

pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://www.svobodnamladez.org/search/label/|P%C5%99 

idej%20se|, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 23: Popis sociálního hnutí Straight edge a jeho ideálních členů na stránkách 

H8edgereich. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://h8edgereich.wordpress. 

com/about/, citováno 2-4-2011)  

http://www.svobodnamladez.org/search/label/|P%C5%99%20idej%20se|�
http://www.svobodnamladez.org/search/label/|P%C5%99%20idej%20se|�
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Obrázek 24: Nesouhlasná reakce na článek na serveru Eurabia a reakce zainteresovaných 

členů stránek na něj. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://eurabia.cz 

/Articles/5462-multikulturalismus-je-mrtvy-tak-kde-zakopeme-telo-.aspx, citováno 2-4-2011) 

 

 
Obrázek 25: Pravidla moderovaného fóra stránek Národní hrdost. (zdroj: 

https://www.hrdost.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=20, citováno 2-4-2011)  

https://www.hrdost.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=20�
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Obrázek 26: Referenční rámce organizace Svobodná mládež představené mezi řádky v rámci 

článku představující organizaci jako celek. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://www.svobodnamladez.org/search/label/|Kdo%20jsme%3F|, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 27: Referenční rámce stránek Bratrství představené mezi řádky v rámci článku 

představující hnutí jako celek. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://bratrstvi.net/myslenka/, citováno 2-4-2011)  

http://www.svobodnamladez.org/search/label/|Kdo%20jsme%3F|�
http://bratrstvi.net/myslenka/�
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Obrázek 28: Článek popisující ohrožení bílého obyvatelstva ze strany imigrantů. Důležité 

pasáže vyznačeny modře. (zdroj: http://www.white-media.info/nova_levice_matka_ 

nenavisti.html, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 29: Popis situace žen ohrožených násilím ze strany imigrantů a cizinců na 

rasistickém serveru White media. Důležité pasáže vyznačeny modře. (zdroj: 

http://www.white-media.info/imigranti_ voli_novou_levici.html, citováno 2-4-2011)  

 

http://www.white-media.info/nova_levice_matka_%20nenavisti.html�
http://www.white-media.info/nova_levice_matka_%20nenavisti.html�
http://www.white-media.info/imigranti_%20voli_novou_levici.html�
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Obrázek 30: Vyobrazení nepřátel bílé rasy na serveru Radikální obrození. (zdroj: 

http://radicalrevival.wordpress.com/2011/02/12/zlo-pod-maskou-lasky/, citováno 2-4-2011)  

 

 
Obrázek 31: Představení nepřátel hnutí. (zdroj: http://www.hrdost.net/category/imigrace/, 

citováno 2-4-2011)  

 

http://radicalrevival.wordpress.com/2011/02/12/zlo-pod-maskou-lasky/�
http://www.hrdost.net/category/imigrace/�
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